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คณะทํางาน             179 
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คําชี้แจง 
 

 เอกสารคูมือหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูเพื่อใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ  กรณีผูขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 
ตามหลักเกณฑใหมฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับวิทยากรในการอบรมพัฒนาขาราชการครู
เพื่อใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ(อาจารย 3 เชิงประจักษ) รุนที่ 2 (กันยายน 
2550) ประกอบดวยเนื้อหาสาระและกิจกรรมฝกปฏิบัติ รวม 3 หนวยการเรียนรู คือ 
             

หนวยการเรยีนรู เวลา(ช่ัวโมง) 
หนวยที่  1    เร่ือง วินัย  คณุธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
หนวยที่  2    เร่ือง  สมรรถนะหลัก 
หนวยที่  3    เร่ือง  สมรรถนะประจําสายงาน      
หนวยยอยที่ 3.1   เร่ือง การออกแบบการเรยีนรู  
หนวยยอยที่ 3.2   เร่ือง การพัฒนาผูเรียน                
หนวยยอยที่ 3.3   เร่ืองการบริหารจัดการชัน้เรียน 
หนวยยอยที่ 3.4   เร่ืองการแกปญหาและพฒันาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย      

3 
3 
48 
21 
6 
6 
15 

             
 เนื้อหาสาระที่มีอยูในใบความรูเอกสารคูมือฉบับนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่ใชเปน
แนวทางการฝกอบรมซึ่งยังไมครอบคลุมกลุมบุคคลที่เขารับการอบรมในแตละสาขา ดังนั้น  
วิทยากรผูฝกอบรมจะตองเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาสาระใหครอบคลุมระดับการศึกษาและ
กลุมสาระการเรียนรูหรือสาขาวิชาที่ผูเขารับการอบรมเสนอขอกําหนดตําแหนงรวมทั้งสามารถที่จะ
ปรับกิจกรรมการอบรมในแตละหนวยเพื่อใหการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพได วิทยากรผูฝกอบรม
จะตองศึกษาแนวคิด  วัตถุประสงค  เนื้อหาสาระ วิธีดําเนินการและสื่อ/วัสดุอุปกรณที่จะใช
ประกอบการอบรมในหนวยนั้น ๆ  ใหเขาใจ   และ ดําเนินการฝกอบรมโดยมีเปาหมายสําคัญ คือการทํา
ใหผูเขารับการอบรม   มีความรูความเขาใจและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคในระยะเวลาที่
กําหนด  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาตนเองของครู  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอันเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา      
 ในการดําเนินการดังกลาว  จะตองจัดใหมีการประเมินผลผูเขารับการอบรมจากใบ
กิจกรรมที่กําหนดทั้งนี้เพื่อใชตัดสินผลการอบรมตอไป 
 
 



 ข

การเตรียมตัวของผูเขารับการอบรม 
 1.   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั    ความรูเกีย่วกับ
เนื้อหาในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่จะจดัทําแผนการจัดการเรยีนรู 12 สัปดาห และเทคนิคการสอน  
ตลอดจนเนื้อหาสาระที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรยีนรูตามคูมือการฝกอบรม 
 2.   เตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่เสนอขอกําหนดตําแหนง  
สําหรับใชประกอบการจดัทาํแผนการจัดการเรียนรูระหวางการฝกอบรม 
 3.   เตรียมสื่อ เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ สําหรับใชในการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม 
  
 



 ค

สรุปสาระสําคัญของการอบรม 
 

การอบรมพัฒนาขาราชการครูเพื่อใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3   
เชิงประจักษ) รุนที่ 2 (กันยายน 2550)   มสีาระสําคัญของการอบรมโดยสรุป ดังนี ้
 

1. กิจกรรมสําคัญ    ในทุกหนวยการเรียนรูมกีิจกรรมสําคัญ  คือ 
1.1  ผูเขาอบรมศึกษาเอกสาร 
1.2  อภิปรายกลุมยอย   แลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.3  บรรยายประกอบ   สรุปองคความรูรวมกนั 
1.4  ทํางานตามใบกิจกรรม 

2. งานของผูเขารบัการอบรม  ในแตละหนวย  มีดังนี ้
 

หนวยท่ี/ชื่อหนวย งาน เวลาที่ใช 
หนวยท่ี  1                                      
เรื่อง  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู            

เขียนสรุปพฤติกรรมของตนเองที่แสดงความมีวินัย   คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3    ช่ัวโมง 

หนวยท่ี  2                                        
เรื่อง  สมรรถนะหลัก                       
 

เขียนสรุปการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 3  ช่ัวโมง 

หนวยยอยท่ี 3.1                               
เรื่อง การออกแบบการเรียนรู 

1.  การวิเคราะหคุณภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูกลุม
สาระ/สาขาวิชาที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห  

2.  การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนชวงช้ันกลุมสาระ/สาขาวิชา
ที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห เพื่อกําหนด
สาระการเรียนรู  กิจกรรมสําคัญและผลที่ ตองการใหเกิดกับ
ผูเรียน 

3.  สรุปความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูและเทคนิค 
 การสอน 

4.  ออกแบบการวัด และประเมินผล   
5.  จัดทําหนวยการเรียนรูจากคําอธิบายรายวิชาของกลุมสาระ/

สาขาวิชาที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห และ
นํามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู   

     21  ช่ัวโมง 

 
 
 
 



 ง

 
 

หนวยท่ี/ชื่อหนวย ชิ้นงาน เวลาที่ใช 
หนวยยอยท่ี 3.2                                       
เรื่อง การพัฒนาผูเรียน 

ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในระดับการศึกษา 
ที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห แลวสรุป           
ความรูและแนวทางในการนําไปใชในการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

6   ช่ัวโมง 

หนวยยอยท่ี 3.3                                       
เรื่อง การบริหารจัดการชั้นเรียน               

ศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนแลวสรุป  
ความรูและเสนอแนวทางในการนําไปใชปฏิบัติใน
สถานการณจริง โดยใหสอดคลองกับสภาพชั้นเรียน และ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 

6   ช่ัวโมง 

หนวยยอยท่ี 3.4                                       
เรื่อง การแกปญหาและพัฒนางานดวย
กระบวนการวิจัย 
 

1.  การวิเคราะหปญหา 
2.  การกําหนดแนวทางแกปญหา และการเลือกนวัตกรรม 
3.  การออกแบบนวัตกรรมและการหาคุณภาพนวัตกรรม 
4.  การวางแผนการใชนวัตกรรม 
5.  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผล 

15  ช่ัวโมง 

 
 



เร่ือง  วินัย  คุณธรรม จ
1. แนวคิด 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราช
การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรท
ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมแล
หนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประส
ผูที่ขอกําหนดใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐา
ตองพัฒนาขาราชการครูดานวินัย  คุณธร
 
2. วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบ
 2.1 มีความรู ความเขาใจดานวิน
เปนแบบอยางที่ดี 
 2.2 มีความมุงมั่นและอุทิศตนใ
 2.3 นําเสนอแนวทางที่ไดรับไป
 
3.  เนื้อหาสาระ 
 3.1 การมีวินยั 
 3.2 การประพฤตปิฏิบัติตนเปน
 3.3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
 3.4 ความรักและศรัทธาในวิชาช
 3.5 ความรับผิดชอบในวิชาชพี 
 3.6 คานิยมและอุดมการณของค
 
 
 
 
 
 

 

 หนวยท่ี 1
 
ริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 

การครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 บัญญัติใหมี            
างการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ะจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เหมาะสมในอันที่จะทําใหการปฏิบัติ                 
ิทธิผลและความกาวหนาแกราชการและ ก.ค.ศ. ไดกําหนดให              
นะชํานาญการพิเศษตองเขารับการพัฒนา จึงเปนความสําคัญที่
รม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

รม 
ัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และประพฤติตน 

นการสอนและการพัฒนาผูเรียน 
ใชใหเกิดประโยชนกับตนเองและหนวยงาน 

แบบอยางที่ด ี
 
พี 

วามเปนครู   
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4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 บรรยายใหความรูเร่ือง  วินัย คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 4.2 จัดกิจกรรมใหผูเขาอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิด/ประสบการณ สรุปความรูเกี่ยวกับ “การ 
                     ปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมกับวินยั  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชพีครู” 
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสาร “สาระความรูที่เกี่ยวของ” เพิ่มเติม 
 4.4 ผูเขาอบรมทํากิจกรรมตามใบกิจกรรม 
 
5.  สื่อ - วัสดุอุปกรณ 
  5.1  เครื่องฉายทึบแสง 
 5.2  ใบความรูและใบกิจกรรม 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรูความเขาใจดานวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการ 
                         ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 2) พฤติกรรมของผูเขารับการอบรมตามแบบประเมิน 
 3) ความมุงมั่นและการนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหนวยงาน 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 1) การสังเกตพฤติกรรม 
 2) การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน 
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 5 คะแนน  
7. ระยะเวลา     3   ชั่วโมง 
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ใบกิจกรรมที่ 1 

เร่ือง  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
คําชี้แจง ใหทานเขยีนพฤติกรรมของตนเองที่แสดงถงึการปฏิบัติตนตามหลักคณุธรรม  จริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงรวมทั้งวิธีการที่จะปรับปรุง  

พฤติกรรมของตนเอง 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



เร่ือ
1. แนวคิด 
 สมรรถนะเปนคุณลักษณะเชิงพ
        แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมได
 
2. วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอ
 2.1 มีความรูความเขาใจในเรื่อ
 2.2 นําความรูไปใชปฏิบัติงาน
 2.3 ตระหนกัและเห็นความสํา
 

3.  เนื้อหาสาระ 
 3.1 สมรรถนะหลัก 
                     3.1.1  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
         3.1.2  การบริการที่ดี       
         3.1.3 การพัฒนาตนเอง   
         3.1.4 การทํางานเปนทีม  
 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 บรรยายใหความรูเกี่ยวกับ
 4.2 จัดกิจกรรมใหแลกเปลี่ยน
                    คุณลักษณะตามสมรรถนะ
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสาร “
 4.4 ผูเขาอบรมปฏิบัติกิจกรรม
 
5. สื่อ - วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรูและใบกิจกรรม
 5.2 แผนใส / ปากกา 
 5.3 เครื่องฉายภาพทึบแสง  
 

 
 หนวยท่ี 2

 
 

ง  สมรรถนะหลัก 
 

ฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลและ         
เดนชัดเปนรูปธรรม    

บรม 
งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
คญัของการพัฒนาตนและพัฒนางานตามสมรรถนะ 

       
     
       

  “สมรรถนะหลัก”  ทั้ง  4 ประเด็น 
แนวคิด/ประสบการณเกีย่วกับ  “การปฎิบัติตนเพื่อใหเปนผูมี
หลักทั้ง  4 ประเดน็” 
สาระความรูที่เกี่ยวของ” เพิ่มเติม 
ตามใบกิจกรรม 
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6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งท่ีประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจาํสายงาน 
 2) การนําความรูไปประยกุตใช 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 1) การสังเกต 
 2) การตรวจผลงาน 
 6.3 เกณฑการประเมิน 
 คะแนนการประเมินผลงานตามกิจกรรม 5 คะแนน   

7. ระยะเวลา       3    ชั่วโมง 
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เร่ือง  สมรรถนะหลัก 

ใบกิจกรรมที่ 2 

 

คําชี้แจง  ใหทานรวมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด/ประสบการณ  เกี่ยวกับการพฒันาตนเองเพือ่ใหมี
คุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก  แลวเขียนสรุปเปน  “แนวทางการปฏิบตัิงานของตนเองที่แสดงถึงความเปน
ผูมีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก”  (ทํางานอะไร  และทําอยางไร)     
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ือง  สม

 
1.  แนวคิด     
 ขาราชการครูและบุคลากรทา
จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหมีคว
ทั้งในเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐ
การแกปญหาและพัฒนาผู เ รี ยนด
ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบ
 2.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวก
                    กลุมสาระการเรียนรู 
 2.2 สามารถจัดกระบวนการเรีย
 2.3 ตระหนกัในความสําคัญขอ
 

3. เนื้อหาสาระ 
 หนวยยอยที่ 3.1 การออกแบบ
 หนวยยอยที่ 3.2 การพัฒนาผูเร
 หนวยยอยที่ 3.3 การบริหารจัด
 หนวยยอยที่ 3.4  การแกปญหา
4.  วิธีดําเนินการ 
 4.1 บรรยายใหความรูเพิ่มเติมผ
 4.2 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติ  
 4.3 จัดกิจกรรมใหผูเขาอบรมได
 4.4  ผูเขาอบรมพบกลุมนําเสนอ
ปรับปรุงแกไขงาน 
 4.5  ผูเขาอบรมศึกษาเอกสาร/ค
 4.6  ผูเขาอบรมปฏิบัติกิจกรรมต
 หนวยท่ี 3

 
 

รรถนะประจําสายงาน 

งการศึกษาที่จะมีหรือเล่ือนวิทยฐานะเปนครูชํานาญการพิเศษ  
ามรู  ความเขาใจ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานครอบคลุม             
าน  การวางแผนการจัดการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู           
วยกระบวนการวิจั ยและการจัดกิ จกรรมเสริมหลักสูตร                           
มีความรู  ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่จะดํารงตน                    

รม 
บัสมรรถนะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละ 

นรูและกจิกรรมสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
งการพัฒนางานในวิชาชพีของตนเอง 

การเรียนรู  
ยีน 
การชั้นเรียน 
และพฒันาผูเรียนดวยกระบวนการวจิัย 

ูเขาอบรม 
 

รวมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด/ประสบการณ สรุปความรู 
ผลงาน/แลกเปลี่ยนมุมมอง/ใหขอเสนอแนะเติมเตม็เพื่อการ

วามรูเพิ่มเติม 
ามใบกิจกรรม 
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5. สื่อ - วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรูและใบกิจกรรม 
 5.2 เครื่องฉายภาพทึบแสง 
 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งท่ีประเมิน 
 ช้ินงานการทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด 
 6.2 วิธีการประเมิน 
   ตรวจผลงาน 
 6.3 เกณฑการประเมิน 
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 90 คะแนน  
 

7.  ระยะเวลา      48       ชั่วโมง        

 



 
 
 

      เร่ือ
 

1. แนวคิด 
  การจัดการเรยีนรูที่จะสง
ความรู ในเรื่องหลักสูตร และการวเิคร
การสอนตามกลุมสาระการเรียนรู    ก
ประเมินผลตามสภาพจริง    การวิเครา

2. วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับกา
 2.1 มคีวามรู  ความเขาใจเกี่ย
ตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
 2.2 สามารถออกแบบการจัด
 2.3 เกิดความตระหนักและเห
ผูเรียนใหเกง  ดี  และมีความสุข 
 

3. เนื้อหาสาระ 
 3.1 ความรูเกี่ยวกบัหลักสูตร
 3.2 กระบวนการจดัการเรียน
         3.2.1 กระบวนการจัดกา
         3.2.2 เทคนิคการจัดประ
         3.2.3  เทคนิคการจัดการ
              3.3 การวัดและประเมินผลต
              3.4  การออกแบบ และการจดั

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกี่ยวก
การบูรณาการในการออกแบบการจัดก
  4.1.1 แนวคดิเกี่ยวกับคุณ
  4.1.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพ
  4.1.3 ทักษะการคิด 
หนวยยอยที่ 3.1

 

ง   การออกแบบการเรยีนรู 

ผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง  ครูจําเปนตองมี 
าะหมาตรฐานการเรียนรู กระบวนการจัดการเรยีนรูและเทคนคิ
ารออกแบบและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   การวัดและ
ะหผูเรียนและสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

รอบรม 
วกบัการออกแบบการจัดการเรยีนรูและการจดัการเรียนการสอน 

การเรียนรูที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
็นความสําคัญของการออกแบบการจัดการเรยีนรูที่เนนการพัฒนา 

และการวเิคราะหมาตรฐานการเรียนรู 
รูและเทคนิคการสอน 
รเรียนรูและเทคนิคการสอนตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆหรือ 
สบการณสําหรับเด็กปฐมวัยหรือ 
เรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ 
ามสภาพจริง 
ทําแผนการจัดการเรียนรู  

ับเนือ้หาสาระในหนวยการเรียนรูและเนื้อหาเพิม่เติมสําหรับ
ารเรยีนรู ดังนี ้
ธรรมนําความรู   
อเพยีง    
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 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลกเปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงาน สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน 
 

5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 เอกสารหลักสูตร 
 5.2 ใบความรู 
 5.3   ใบกิจกรรม 
 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูที่สอดคลองตามธรรมชาติ
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 
 2) ความสามารถดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 45 คะแนน   
 

7. ระยะเวลา  21  ชั่วโมง 
 หมายเหตุ      รายละเอียดเนือ้หาสาระใหวทิยากรเลือกตามกลุมผูเขารับการฝกอบรมในแตละ  
                              สาขาวิชาและเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการที่จะนําไปสูการปฏิบัติในการจัดการเรยีนรู 
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ใบกิจกรรมที่ 3  
 
 
 

 

เร่ือง  ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
 

คําชี้แจง ใหทานพิจารณาคุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่จะจดัทําแผนการ
จัดการเรียนรู 12 สัปดาห แลวระบุคุณภาพผูเรียนในแตละดานที่ตองไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้น
ดังนี ้

คุณภาพของผูเรียน 
1.ดานความรู  
……………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.ดานทักษะ  
……………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค     
……………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………….…………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 

 
 
 

ใบกิจกรรมที่ 4 
เร่ือง   ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 

 

คําชี้แจง ใหทานศกึษาวเิคราะหมาตรฐานชวงชัน้กลุมสาระ/สาขาวิชาที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 
สัปดาห แลวจาํแนกสาระการเรียนรู/องคความรูที่จําเปน  คุณภาพของผูเรียนหรือผลที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  และระบุทักษะ/กิจกรรมสําคัญที่จะสงผลใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน    

กลุมสาระการเรียนรู ………………………………………………………… 
 
มาตรฐานการเรียนรู 

ชวงชั้น 
คุณภาพของผูเรียน สาระการเรียนรู/องค

ความรูที่จําเปน 
ทักษะ/กิจกรรมสําคัญ 
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ใบกิจกรรมที่ 5  
 
 

เร่ือง   กระบวนการจัดการเรียนรูและเทคนิคการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

คําชี้แจง ใหผูเขารับอบรมศึกษาความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูและเทคนิค 
 การสอนในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห แลวสรุป
ความรูที่ไดรับเตรียม ไวสําหรับนําไปใชในการออกแบบการเรียนรูในกิจกรรมตอไป  
ประเด็นตอไปนี้ 

 
1.  กระบวนการเรียนรูและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม/สอดคลองกับธรรมชาติกลุมสาระ/สาขาวิชา
...................................................... (ที่จะจัดทําแผนการจดัการเรียนรู 12 สัปดาห) ไดแก
............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
2.  จุดเดน/ปจจัยเอื้อของกระบวนการเรียนรูและเทคนิคการสอนในขอ 1.  ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญ/แสดงถึง
ความเหมาะสม/สอดคลองกับธรรมชาติกลุมสาระ/สาขาวิชา...................................................... (ที่จะ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห) ไดแก
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

ใบกิจกรรมที่ 6  
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เร่ือง    การวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง 
 

คําชี้แจง    ใหผูเขารับการอบรมนําหนวยการเรียนรูที่ทาํไวในกิจกรรมที่ 3   (การนาํปรัชญาเศรษฐกิจ 
                  พอเพียงและแนวคิดคุณธรรมนําความรูสูการสอน)    และทกัษะการคิดมาออกแบบการวดั 
                  และประเมนิผล  ในประเด็นตอไปนี ้
 

ชิ้นงานนักเรียนสําหรบัการประเมิน      ไดแก 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

วิธีการประเมนิ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เคร่ืองมือประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เกณฑการพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เกณฑการตดัสนิคุณภาพงาน 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ใบกิจกรรมที่ 7
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คําชี้แจง :  ใหผูเขารับการอบรมจัดทําหนวยการเรียนรูจากคําอธิบายรายวิชาของกลุมสาระ/สาขาวิชาที่จะ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห และนํามาเขยีนแผนการจัดการเรียนรู    1    หนวยการเรียนรู 
 

 
หนวยที่/ 

 
ช่ือหนวย 

มาตรฐานการ
เรียนรู 
ชวงชั้น 

ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายป 

สาระการ
เรียนรู/องค

ความรูที่จําเปน 

ทักษะ/
กิจกรรมสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

หมายเหตุ   ใหนําแนวคดิเกีย่วกับคุณธรรมนําความรู   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   ทักษะการคิด 
                    สอดแทรกอยูในหนวยการเรยีนรูที่กําหนดตามความเหมาะสม 

แผนการจัดการเรยีนรู 
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กลุมสาระการเรียนรู………….............................……………………ชัน้……………………. 
หนวยการเรียนรูท่ี…….. เร่ือง………………………………… เวลา……………ชั่วโมง 
 
 
1.    สาระสําคัญ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.    จุดประสงคการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………..…….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.  สาระการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.   กิจกรรมการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.   วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู 
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
6.   การวัดผลและประเมินผล 
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 1.  วิธีการวัด/ส่ิงที่วัด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 2. เครื่องมือวัด 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 3. เกณฑการวดั 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

7.   ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.  ความเห็นผูบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ…………………………………..ผูบริหาร 
               (…………………………………) 
                                                                                           ………/………………./………… 
 
 
 
9.  บันทึกผลหลังสอน   
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 …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ………………………………….ผูสอน 
             (………………………………....) 
                                                                                                       ………/………………./……….. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินหนวยการเรียนรูและแผนการจดัการเรียนรู 
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ระดับคะแนน ขอท่ี รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

รวม 

1 หนวยการเรียนรูมีความสมบูรณ  เหมาะสมและมี
รายละเอียดที่สอดคลองสัมพันธกัน 

      

2 แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวย
การเรียนรูที่กําหนดไว 

      

3 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ
ครบถวนรอยรัดสัมพันธกัน 

      

4 การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกตอง       
5 จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจนครอบคลุม

เนื้อหาสาระ 
      

6 จุดประสงคการเรียนรูพัฒนานักเรียนดานความรู
ทักษะกระบวนการและเจตคติ 

      

7 จุดประสงคการเรียนรูเรียงลําดับพฤติกรรม 
จากงายไปยาก 

      

8 กําหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา       
9 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและ

เนื้อหาสาระ 
      

10 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและ
ระดับช้ันของนักเรียน 

      

11 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง 

      

12 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริม
กระบวนการคิดของนักเรียน 

      

13 กิจกรรมเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง       
14 กิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรมและคานิยม

ที่ดีงาม 
      

15 วัสดุอุปกรณ  สื่อและแหลงการเรียนรู 
มีความหลากหลาย 

      

16 มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูเหมาะสม 
กับเนื้อหาสาระ 

      

17 นักเรียนไดใชสื่อและแหลงเรียนรูดวยตนเอง       
18 นักเรียนทําช้ินงานที่ไดใชความรู  ความคิดมากกวา

การทําตามที่ครูกําหนดหรือการทําแบบฝกหัทั่วไป 
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ระดับคะแนน ขอท่ี รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

รวม 

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 

      

20 นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล       
 
ระดับคุณภาพของผลงาน 

5       หมายถึง         มีคุณภาพในระดับดีมาก    
4        หมายถึง        มีคุณภาพในระดับดี   
3        หมายถึง        มีคุณภาพในระดับดีพอใช  
2        หมายถึง        มีคุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    
1        หมายถึง        มีคุณภาพในระดับดีไมผานเกณฑ 

 

รวม  คะแนน...........................คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 
  คิดเปนคะแนนจริง…………คะแนน (เต็ม 25 คะแนน)  

 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ผูประเมิน 
                                                                                       (......................................................................) 
                                                                                        ................./................................./.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

     
 

1. แนวคิด 
   การจัดการเรยีนรูที่จ
มีความรู ในเรือ่งจิตวิทยาพฒันาการข
วิธีการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสง
2. วัตถุประสงค   เพื่อใหผูเขารับ
 2.1 มีความรู  ความเขาใจเก
หรือเด็กพเิศษ  วิธีการพัฒนาคุณลักษ
 2.2  สามารถสรุปความรูและ
จริง  
3. เนื้อหาสาระ 
 3.1 ความรูเกี่ยวกบัจิตวิทยา
              3.2  การพัฒนาคณุลักษณะท

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่วก
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลกเป
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสารเ
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติออก
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงา
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนาป
5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 เอกสารหลักสูตร 
 5.2   ใบความรู 
 5.3   ใบกิจกรรม 
6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งท่ีประเมิน 
หนวยยอยที่ 3.2

 

 เร่ือง   การพัฒนาผูเรียน 

ะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริง  ครูจําเปนตอง
องเด็กในระดับการศึกษาตาง ๆ  และหรือเดก็พเิศษ     รวมทั้ง
คของผูเรียน และสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การอบรม 

ี่ยวกบัจิตวิทยาพัฒนาการของเดก็ในระดับการศึกษาตาง ๆ  และ
ณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน  
กําหนดแนวทางการนําความรูที่ไดนําไปใชปฏิบัติในสถานการณ

พัฒนาการของเดก็ในระดับการศึกษาตาง ๆ  และเด็กพเิศษ 
ีพ่งึประสงคของผูเรียน 

ับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
ลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
พิ่มเติม 
แบบกิจกรรมการเรียนรู 
น สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
รับปรุงแกไขงาน 
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1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับจติวิทยาพัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาตาง ๆ  และหรือ
เด็กพิเศษ  วิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 2) ความสามารถในการสรุปความรูและกําหนดแนวทางการนําความรูที่ไดนําไปใชปฏิบัติใน
สถานการณจริง  

6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 10 คะแนน   
 

7. ระยะเวลา  6  ชั่วโมง 
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ใบกิจกรรมที่ 8  
 
 
 

 

      เร่ือง   การพัฒนาผูเรียน 
 

คําชี้แจง ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาความรูเกีย่วกบัจิตวิทยาพัฒนาการเดก็ในระดับการศึกษา 
ที่จะจดัทําแผนการจัดการเรยีนรู 12 สัปดาห แลวสรุปความรูและแนวทางในการ
นําไปใชในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 



เร่ือง  
 

1.  แนวคิด 
 การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณล
แลว ครูผูสอนตองใหความสาํคัญใน
จัดระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน
ประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนโดย

2.  วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการ
 2.1 มีความรู  ความเขาใจใน
 2.2 สามารถกําหนดแนวทา
นักเรียน และการรูจักผูเรียนเปนราย

3.  เนื้อหาสาระ 
 3.1  บรรยากาศในชั้นเรียน
 3.2   ระบบการดูแลชวยเหล
 3.3   การรูจักผูเรียนเปนราย
 

4.  วิธีการดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่วก
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลก
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสาร
 4.4  ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติตา
 4.5  ผูเขาอบรมนําเสนอผลง
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนาป
 

5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรู 
 5.2 ใบกิจกรรม  
 

 หนวยยอยที่ 3.3 

 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ักษณะที่พึงประสงคนอกจากการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด
การบรหิารจัดการชัน้เรียน ทั้งในเรือ่งบรรยากาศในชั้นเรยีน การ

 และการรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล จึงจะทําใหเกดิประสิทธิภาพ และ
แทจริง 

อบรม      
การพัฒนาผูเรียน 
งในการสรางบรรยากาศในชัน้เรยีน การจัดระบบการดูแลชวยเหลือ
บุคคล 

 
อืนักเรียน 
บคุคล 

ับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
เปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
เพิ่มเติม 
มใบกิจกรรม 
าน สมาชิกรวมกันนําเสนอมุมมองแลกเปลี่ยนแนวคิด วทิยากรให
รับปรุงแกไขงาน 
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6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 2) ความสามารถดานการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 10 คะแนน   
 

7.  ระยะเวลา     6   ชั่วโมง 
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ใบกิจกรรมที่ 9  
 
 
 

เร่ือง  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

คําชี้แจง ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาความรูเกีย่วกบัการบริหารจดัการชั้นเรียนแลวสรุปความรู
และเสนอแนวทางในการนําไปใชปฏิบัติในสถานการณจริง โดยใหสอดคลองกับสภาพชั้นเรยีน และ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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เรื่อง  การแกปญหา และพัฒนาผูเรียนดวยการวิจัย 
หนวยยอยที่ 3.4 

แนวคิด 
การแกปญหาและพัฒนาคณุภาพของผูเรียนตองดําเนนิการดวยกระบวนการที่เชื่อถือไดและ

ครบถวนตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหา การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม การทดสอบ
คุณภาพของนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใช การรวบรวมและวิเตราะหขอมูล และจดัทําสรุปรายงาน 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
 

1. มีความรู ความเขาใจ วิธีการแกปญหา และพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจยั 
2. สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบและกําหนดแนวทางการพัฒนา และหาคณุภาพนวัตกรรม  
3.  สามารถกําหนดวิธีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลรวมทั้งนําไปสรุป และเขียนรายงานได 

เนื้อหาสาระ 
1. การวิเคราะหปญหา และการเลือกนวัตกรรม 
2. การพัฒนานวตักรรม 
3. การใชนวัตกรรม 
4. การประเมินนวัตกรรมและการเขียนรายงาน 

 

ระยะเวลา   
• ปฏิบัติกิจกรรมระหวางการอบรม   15   ช่ัวโมง 
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เรื่อง การวิเค
แนวคิด 

การศึกษาและตรวจสอบค
นําไปสูการระบุปญหาที่ตรงกับสภ
ปญหาที่ปรากฏกับผูเรียนในเชิงกา
แนวทางการแกไขและเลือกนวัตก
 

วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับก
 

1. มีความรู  ความเขาใจ
2. เลือกแนวทางการแก
3. เลือกประเภทของนว

 

เนื้อหาสาระ 
1. การวิเคราะหคณุภาพ
2. การวินจิฉัยปญหาขอ
3. การกําหนดแนวทางก
4. การเลือกนวัตกรรม 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแล
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกส
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติต
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผล
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒน
 

 หนวยยอยที่ 3.4.1

 

ราะหปญหา  และการเลือกนวัตกรรม 

ุณภาพของผูเรียนที่เปนอยูเทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรูเพื่อ
าพความเปนจริง  จากนั้นควรจะทาํการศึกษาลักษณะหรืออาการของ
รวินจิฉยัใหรูลักษณะและสาเหตุทีแ่ทจริงของปญหาจึงจะทําใหหา
รรมมาใชแกปญหาไดบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

ารอบรม 

   และสามารถวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาได 
ปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
ัตกรรมมาใชในการแกปญหาหรือพฒันาผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

ของผูเรียน 
งผูเรียน 
ารแกปญหา 

วกับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
กเปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
ารเพิ่มเติม 
ามใบกิจกรรม 
งาน สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
าปรับปรุงแกไขงาน 
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5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรู 
 5.2 ใบกิจกรรม  
 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 2) ความสามารถดานการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 10 คะแนน   
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 ใบกิจกรรมที่ 10 
    เร่ือง การวิเคราะหปญหา  

 

คําชี้แจง ทานทราบหรอืไมวา  ผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ทานสอน  มีคุณลักษณะตามที่
คาดหวัง  มากนอยเพยีงใด  มีปญหาอะไรและอะไรคือสาเหตุของปญหา  โปรดเขียน
ระบุตามประเด็นที่กําหนด 

 
สภาพที่คาดหวัง ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

สภาพที่เปนจริง ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………      
 ………………………………………………………………………………………… 
 

ปญหา  คือ  ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………      
 

อาการ/ลักษณะ     …………………………………………………………………………………………  
   ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………      
สาเหตุ ………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………      
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ใบกิจกรรมที่ 11  
 
 

เร่ือง การกําหนดแนวทางการแกปญหาและการเลือกนวัตกรรม 
คําชี้แจง โปรดเขียนระบุรายละเอียด  สภาพที่คาดหวัง/สภาพทีเ่ปนจริง  ปญหาและสาเหตุที่

เกิดจริงกับผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูทีท่านสอน  (จากใบกจิกรรมที่ 9)  แลวเขยีน
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกับแนวทางแกไขและการเลือกนวัตกรรมจําคําถามตอไปนี ้
1) ทานคิดวาจะมแีนวทางใดในการแกไขอาการของปญหาเหลานี้ใหหมดไปได 
2) แนวทางแกไขปญหาดังกลาวนั้น  จะสรางหรือพัฒนาเปนนวัตกรรมอะไรไดบาง  

เพื่อนําไปใชจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  แกไขปญหาใหกับผูเรียน 
       ของทาน 

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เปนจรงิ ปญหา/สาเหต ุ แนวทางแกไขปญหา นวัตกรรม 
  ปญหา (และลักษณะ

อาการ) 
……………………. 
…………………… 
…………………… 
สาเหตุ..................... 
............................... 
.............................. 
.............................. 
............................... 
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หนวยยอยที่ 3.4.2  

 
 

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม 
1. แนวคิด 
 การสรางนวัตกรรมที่ดีจะตองมีการออกแบบหรือกําหนดโครงสรางของนวัตกรรม  ทั้งลักษณะ
ทางเทคนิคและองคประกอบสําคัญ    โดยจะตองกําหนดวัตถุประสงค    แนวคิด  และสาระสําคัญที่เปน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการแกปญหา   อีกทั้งจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมกอนที่จะ
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    การสรางนวัตกรรมจึงจะสมบูรณและไดรับการยอมรับ
อยางแทจริง 
 

2. วัตถุประสงค     เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
 

2.1 มีความรู  ความเขาใจในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน 
2.2 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมเพื่อใชในการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดอยางม ี
       คุณภาพ 
 

3. สาระการเรียนรู 
3.1 การออกแบบนวัตกรรม 
3.2 การสรางนวัตกรรม 
3.3 การหาคุณภาพของนวัตกรรม 
 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่วกับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลกเปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติตามใบกิจกรรม 
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงาน สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน 
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5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรู 
 5.2 ใบกิจกรรม  
 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 2) ความสามารถดานการวิเคราะหผูเรียน และเลือกนวัตกรรม 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 5 คะแนน   
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ใบกิจกรรมที่ 12  
 
 

เร่ือง การออกแบบนวัตกรรมและการหาคุณภาพนวัตกรรม 
คําถาม 1.  ทานทราบหรือยังวานวัตกรรมของทานจะมีรูปรางหนาตาอยางไร?     

     ลองออกแบบโครงสรางนวัตกรรมของทานตามประเด็นที่กําหนดให/ออกแบบ 
      การหาคุณภาพนวัตกรรมแลวนําไปสรางใหแลวเสร็จสมบูรณที่โรงเรียน 
      ของทาน 
2.   ทานจะมวีธีิการหาคุณภาพนวัตกรรมของทานไดอยางไร 

วัตถุประสงคของนวตักรรม 

 1. ……………………………………………………………………………………………… 
 2. ……………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………… 

หลักการ/แนวคิดท่ีใชในการพัฒนา 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………….. 

ลักษณะ/สวนประกอบ 

 …………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………….. 
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………….. 
การทดลองและพัฒนา 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………….. 
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 เรื่อง  การใชนวัตกรรม 

หนวยยอยที่ 3.4.3 

 

แนวคิด 
 การใชนวัตกรรมในการแกปญหาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ   โดยกําหนดกลุมเปาหมาย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   ระยะเวลาการใชและดาํเนินการใหเปนไปตามแผนที่วางไวเพื่อใหผลการใช 
นวัตกรรมเปนที่เชื่อถือและยอมรับไดในทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงค     เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
 

1. มีความรู  ความเขาใจในการวางแผนการใชนวัตกรรมเพือ่แกปญหาหรือพัฒนางาน 
2. สามารถนํานวตักรรมไปใชในการปฏิบัติงานและเก็บรวบรวมขอมูลการใชนวัตกรรมได 

อยางเปนระบบ 
 

สาระการเรียนรู 
1. การวางแผนการใชนวัตกรรม 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.    การใชนวตักรรมในการจัดการเรียนรู 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่วกับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลกเปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติตามใบกิจกรรม 
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงาน สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
ขอเสนอแนะเติมเตม็เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน 
 

5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรู 
 5.2 ใบกิจกรรม  
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6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการ 
 2) ความสามารถดานการวางแผนการใชนวัตกรรม 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 5 คะแนน   
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ใบกิจกรรมที่ 13  
 
 

เร่ือง  การวางแผนการใชนวัตกรรม 
 

 
 

 ทานจะนํานวตักรรมที่สรางขึ้นไปใชอยางไร  ใหพจิารณาวางแผนการใชนวัตกรรม  
                                  และการเก็บรวบรวมขอมูลการใชนวัตกรรมของทาน 

คําถาม 

 

1.   กลุมเปาหมายที่จะนํานวตักรรมไปใช 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 

 

2.  ระยะเวลาการใช 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
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ขอมูล/ผลท่ีจะเก็บ วิธีการ เคร่ืองมือ จํานวนครั้ง/ระยะเวลาท่ีเก็บ 
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หนวยยอยที่ 3.4.4  
 
 
 

เรื่อง การประเมินนวัตกรรมและการเขียนรายงาน 
 
แนวคิด 
 การประเมินนวัตกรรมที่ดีจะตองมีการออกแบบการประเมิน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของ
นวัตกรรม   นํามากําหนดสิ่งที่จะประเมิน  เกณฑการประเมิน  แหลงขอมูล  วิธีการ  เครื่องมือ  การ
วิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลในรูปของการเขียนรายงานการประเมินใหสอดคลองสัมพันธกันอยาง
เปนเอกภาพ  มีความสมบูรณ  เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
 

2. วัตถุประสงค     เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
2.1 มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการประเมินผลการใชนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา

ผูเรียน 
2.2 สามารถประเมินผลการใชนวัตกรรมไดอยางถูกตองเปนระบบ 
2.3 สามารถเขียนรายงานการประเมินนวัตกรรมไดอยางสมบูรณถูกตอง     
 

3. สาระการเรียนรู 
3.1 การประเมินผลการใชนวัตกรรม 
3.2 การวิเคราะหขอมูลและการนาํเสนอผล 
3.3 การเขียนรายงาน 

4. วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิทยากรใหความรูเกีย่วกับเนื้อหาสาระในหนวยการเรียนรู 
 4.2 ผูเขาอบรมเขากลุมแลกเปลี่ยนความรู/แนวคดิ/ประสบการณและสรุปความรู 
 4.3 ผูเขาอบรมศึกษาเอกสารเพิ่มเติม 
 4.4 ผูเขาอบรมฝกปฏิบัติตามใบกิจกรรม 
  
   
 
  



 

 

40
 
 4.5 ผูเขาอบรมนําเสนอผลงาน สมาชิกรวมกันนําเสนอมมุมองแลกเปลี่ยนแนวคดิ วิทยากรให
ขอเสนอแนะเติมเต็มเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกไขงาน 
 

5. สื่อ  วัสดุอุปกรณ 
 5.1 ใบความรู 
 5.2 ตัวอยางผลการประเมินนวัตกรรม 
 5.3  ใบกิจกรรม  
 

6. การประเมินผล 
 6.1 สิ่งที่ประเมิน 
 1) ความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการประเมินนวัตกรรมและการเขียนรายงาน 
 2) ความสามารถดานการวิเคราะหขอมูลและการเสนอผล 
 6.2 วิธีการประเมิน 
 การตรวจผลงาน  
 6.3 เกณฑการประเมิน  
 คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรม 5 คะแนน   
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ใบกิจกรรมที่14  
 
 

เร่ือง การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผล 
 
 

ทานจะวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการประเมินนวัตกรรมของทานอยางไร?..  
ใหศึกษาตัวอยางแลวออกแบบวิธีการวิเคราะหและนําเสนอผลการประเมิน
นวัตกรรมของทาน 

คําถาม 

 

การวิเคราะหขอมูล 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 

 

การนําเสนอผล 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 

 

การสรุปผล 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………….......... 

 
 



 
 

 

รูปแบบและวิธีการประเมิน 
 

การอบรมตามหลักสูตรนี้ ไดกําหนดใหมีการประเมินผูเขารับการอบรมทุกหนวยการเรียนรู
โดยประเมนิจากเวลาการเขารับการอบรม และผลการปฏิบัติจากใบกิจกรรม  ดังนี้ 

1. องคประกอบการประเมิน 
1.1 เวลาที่เขารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด (54 ช่ัวโมง) 
1.2  คะแนนประเมินผลการปฏิบัติจากใบกิจกรรม จํานวน 15 ใบ คะแนน 100 

คะแนน ดังนี้  
หนวยท่ี/ชื่อหนวย ชิ้นงาน คะแนน 

หนวยท่ี  1    เรื่อง  วินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู              

ใบกิจกรรมที่ 1 เขียนสรุปพฤติกรรมของตนเองที่แสดงความมี
วินัย   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

5 

หนวยท่ี  2    เรื่อง  สมรรถนะ           
 

ใบกิจกรรมที่ 2 เขียนสรุปการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก 5 

หนวยยอยท่ี 3.1  เรื่อง  การ
ออกแบบการเรียนรู 

ใบกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหคุณภาพผูเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูที่ จะจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 
สัปดาห ในดานความรู  ทักษะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค/จิตพิสัย 

ใบกิจกรรมที่ 4 การวิเคราะหมาตรฐานชวงช้ันกลุมสาระที่จะ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาหเพื่อ
กําหนดสาระการเรียนรู  กิจกรรมสําคัญและ
ผลที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน  

ใบกิจกรรมที่ 5 สรุปความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู
และเทคนิคการสอน 

ใบกิจกรรมที่ 6 ออกแบบการวัด และประเมินผล   
ใบกิจกรรมที่ 7 จัดทําหนวยการเรียนรูจากคําอธิบายรายวิชา

ของกลุมสาระการเรียนรูที่จะจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 12 สัปดาห และนํามาเขียน
แผนการจัดการเรียนรู   

 

 
 
5 
 
 
 
5 
 
5 
5 
 
 

25 

การประเมินผล 
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หนวยท่ี/ชื่อหนวย ชิ้นงาน เวลาที่ใช 

หนวยยอยท่ี 3.2  เรื่องการพัฒนาผูเรียน ใบกิจกรรมที่ 8 ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็กใน
ระดับการศึกษา ที่จะจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู 12 สัปดาห แลวสรุปความรู
และแนวทางในการนําไปใชในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 

10 

หนวยยอยท่ี 3.3  เรื่องการบริหาร
จัดการชั้นเรียน                                 

ใบกิจกรรมที่ 9 ศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้น
เรียนแลวสรุป  ความรูและเสนอแนวทาง
ในการนําไปใชปฏิบัติในสถานการณจริง 
โดยใหสอดคลองกับสภาพชั้นเรียน และ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 

 

10 

หนวยยอยท่ี 3.4  เรื่องการแกปญหา
และพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย 
 

ใบกิจกรรมที่ 10 การวิเคราะหปญหา 
ใบกิจกรรมที่ 11 การกําหนดแนวทางแกปญหา และการ

เลือกนวัตกกรรม 
ใบกิจกรรมที่ 12 การออกแบบนวัตกรรมและการหา

คุณภาพนวัตกรรม 
ใบกิจกรรมที่ 13 การวางแผนการใชนวัตกรรม 
ใบกิจกรรมที่ 14 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอผล 

5 
5 
 
5 
 
5 
5 

 
2. การประเมินคุณภาพผลงาน   ใชวิธีการตรวจผลงานตามใบกิจกรรมที่กําหนดไวในแตละหนวย 

ตามแบบบันทกึในภาคผนวกโดยมีรายการประเมิน  ดังนี้ 
• ความถูกตองของงาน   
• ความสมบูรณของงาน   
• ความเปนประโยชนของงาน  
• ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  

เกณฑการประเมิน 
 1.  ผูเขารับการฝกอบรมตองมีเวลาในการเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
 2.  ผูเขารับการฝกอบรมตองไดคะแนนการทํากิจกรรมตามใบกิจกรรมระหวางการฝกอบรมเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 60 
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การตัดสินผลการอบรม 
  ผูเขารับการฝกอบรมตองผานเกณฑการประเมินทุกเกณฑที่กําหนด สําหรับผูที่ผานการอบรมตาม
เกณฑจะมีสิทธิ์จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 12 สัปดาห เพือ่นําไปปฏิบัติจริงในขั้นตอนตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ตัวอยางความรูตามหลักสูตร 
 
ใบความรูท่ี 1 เร่ือง วินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ใบความรูท่ี 2 เร่ือง สมรรถนะหลัก 
ใบความรูท่ี 3  เร่ือง ความรูเกี่ยวกับหลักสตูร และมาตรฐานการเรียนรู 
ใบความรูท่ี 4  เร่ือง รูปแบบการเรียนการสอน และการเรยีนรูแบบรวมมือ 
ใบความรูท่ี 5  เร่ือง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ใบความรูท่ี 6  เร่ือง แนวคดิการออกแบบการจัดการเรียนรู 
ใบความรูท่ี 7  เร่ือง ทักษะการคิด 
ใบความรูท่ี 8  เร่ือง พัฒนาการของเด็กในวยัตาง  ๆ   
ใบความรูท่ี 9  เร่ือง การวิเคราะหผูเรียน 
ใบความรูท่ี 10  เรื่อง การจัดทําแผนการจดัการเรียนรู 
ใบความรูท่ี 11  เร่ือง การแกปญหา และนวัตกรรม 
ใบความรูท่ี 12  เร่ือง การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
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 ใบความรูท่ี 1

 

เร่ือง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

 การประเมินวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ (ชํานาญการพิเศษ)  จะประเมินใน            
6  เร่ือง  ไดแก 
 1. พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย  ไดแก  การควบคุมการประพฤติปฏิบัติ                  
ของตนเองใหอยูในกฎระเบียบของหนวยงานและสังคมในกรณีมีความรับผิดชอบและซื่อตรง                  
ตอการปฏิบัติหนาที่  โดยยึดถือประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวมเปนสําคัญ 
 2.   การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติทั้งพฤติกรรม          
สวนตนและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องความสามัคคี ความมุงมั่นในการทํางาน  ความซื่อสัตย
สุจริต  ประหยัด  และอดทน  ซ่ึงสามารถเปนแบบอยางแกผูอ่ืนได 
 3. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม  ไดแก  การประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต           
ที่ยึดหลักความพอเพียง  การหลีกเลี่ยงอบายมุข  การรูรักสามัคคีและวิถีประชาธิปไตยในการดําเนิน
ชีวิต                                
 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ไดแก ความพึงพอใจและอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงาน  ในหนาที่ดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  โดยมุงผลสําเร็จที่เปนความเจริญกาวหนาของการ
จัดการศึกษา   
 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ไดแก  การปฏิบัติงานในหนาที่โดยคํานึงถึง               
ความถูกตอง  ความซื่อสัตยสุจริต  และผลประโยชนของหนวยงานและผูรับบริการเปนสําคัญ   
 6. คานิยมและอุดมการณของความเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดแก  
คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 1. ครูตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดย
เครงครัดอยูเสมอ 
 2. ครูตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย           
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐาน        
ใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 
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 3. ครูตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสมอภาคและเที่ยงธรรม           
มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร  ดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการและตอง
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 
 4. ครูตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและหนวยงานการศึกษา  มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสดุ
ของผูเรียนและไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 5. ครูตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ               
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 6. ครูตองตรงตอเวลา  อุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียนจะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรมิได  การละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกัน เปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 7. ครูตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  ชุมชน  สังคม  มีความสุภาพ
เรียบรอย  รักษาความสามัคคี  ชวยเหลือเกือ้กูลตอผูเรียนและระหวางขาราชการดวยกนัหรือผูรวม
ปฏิบัติราชการ  ตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ 
 8. ครูตองไมกล่ันแกลง  กลาวหาหรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
 9. ครูตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําให            
เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม  หรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 10. ครูตองไมคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือ  
นําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจางวานใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอ
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  การเลื่อนตําแหนง  การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือน               
ในระดับที่สูงขึ้น  การฝาฝนหลักการดังกลาวนี้เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 11. ครูตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 12. ครูตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่และในการ
ปฏิบัติการอื่น ที่เกี่ยวของกับประชาชนโดยตองไมอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการ
ฝกใฝ  สงเสริม  เกื้อกูล  สนับสนุนบุคคล  กลุมบุคคล  หรือพรรคการเมืองใด 
 13. ครูตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ           
ของตนมิใหเสื่อมเสียโดยไมกระทําการใด ๆ  อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
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จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู
 

 1. ครูตองประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม                    
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2. ครูตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน         
ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 
 3. ครูตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรวิชาชีพ 
 4. ครูตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  สงเสริมใหกําลังใจแกศิษยและ
ผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถ  ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 5. ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย  วาจา  และจิตใจ 
 6. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  
อารมณ  และสังคมของศิษย  หรือผูรับบริการ 
 7. ครูตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาคโดยไมเรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
 8. ครูตองชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค  โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 9. ครูตองประสงคปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม  รักษาผลประโยชนของสวนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

คุณธรรม จริยธรรมของคร ู
 

 จริยธรรมเปาหมายทั้งหมดมี 20 ประการ คือ  
1. ครูตองมีความขยันหมั่นเพียร 
2. ครูตองมีวินัยตนเอง 
3. ครูตองรูจักปรับปรุงตนเอง          
4. ครูตองใหความชวยเหลือผูอ่ืน 
5. ครูตองบําเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน 
6. ครูตองเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน 
7. ครูตองรูจักเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
8. ครูตองมีความกตัญูกตเวที 
9. ครูตองไมประมาท 
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10. ครูตองปฏิบัติตอผูอาวุโสในทางที่ดี 
11. ครูตองมีสัจจะและแสดงความจริงใจ 
12. ครูตองมีความเมตตากรุณา 
13. ครูตองตองมีความอดทน  อดกล้ัน 
14. ครูตองมีความซื่อสัตย 
15. ครูตองมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา 
16. ครูตองมีการใหอภัย 
17. ครูตองประหยัดและอดออม   
18. ครูตองเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
19. ครูตองมีความรับผิดชอบ 
20. ครูตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
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ความตระหนักในคุณคาการพัฒนาจรยิธรรม 
 

      
   1    ความสําคัญและความหมายการพัฒนาจริยธรรม 

          
 
 จริยธรรมเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลที่จะอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข    
ซึ่งเปนเปาหมายของการสรางสังคมใหเกิดความสงบสุขรมเย็น  จริยธรรมจึงมีบทบาทในชีวิตของมนุษยหลาย
ประการ คือ 

 บทบาทของจริยธรรมตอชีวิตมนุษย 

1. ทําหนาที่เปนบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลาย  เปนตัวกําหนดการ 
แสดงออกวาควรทําหรือไมควรทํา  ซึ่งชวยกําหนดจุดยืนในเรื่องตาง ๆ  และชวยประเมินการปฏิบัติของตัวเราและ
บุคคล 

2. ทําหนาที่เปนแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและแกไขขอขัดแยงตาง ๆ  ทําใหเขา 
เลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อแกปญหา  เชน  การตัดสินใจปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตแทนที่จะเลือกในทาง
ชวยเหลือพวกพองหรือปฏิบัติในทางที่ไมสุจริต 

3. ทําหนาที่เปนแรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล ใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและ 
ความถูกตอง  สังคมสวนใหญยอมรับ  
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                           การพัฒนาจริยธรรมเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน โดยทุกฝายตองถือวาเปนภาระรวมกัน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545)  นีออน  พิณประดิษฐ (2543) และ วิทยากร  เชียงกุล (2542) ได
กลาวถึงปจจัยสําคัญที่จําเปนในการที่จะตองพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรมใหแกนักเรียน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปจจัย
ตอไปนี้    

1. สังคมไทยกําลังอยูในชวงวิฤตทางจริยธรรม ปญหาสังคมตาง ๆ ที่ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้น  โดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน เชน  การติดยาเสพติดของวัยรุน  การขาย
บริการทางเพศของนักเรียนและนักศึกษา ปญหาเหลานี้จําเปนจะตองไดรับการแกไข    

2. วิถีชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรมและ คานิยมที่ดีงามของสังคมในอดีต 
กําลังจางหายและแปรเปลี่ยนไป  จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ ความดีงาม
เหลานี้สูคนทุกรุน โดยการใหการศึกษาแกเด็กในโรงเรียน  

3. ปญหาประเด็นความขัดแยงทางจริยธรรมในสังคมเกิดขึ้นมากมาย  
เชน  การทําแทง  ความรักในเพศดวยกัน  การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ซึ่งเปนประเด็นที่เด็กและเยาวชน
จะตองไดรับการชี้แนะและหาทางออกที่ถูกทางและเหมาะสม  
               4.     ปญหาการขาดความรับผิดชอบของผูเสนอสื่อ และปญหาความหลากหลายของ
สื่อ  อันจะชักนําเด็กใหมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เชน ความฟุงเฟอ  แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ    ที่ผานมาสื่อ
จึงเปนตัวขัดขวางในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กให      ชาลง   สิ่งที่ดีที่สุดตองสรางปญญาใหแกเด็ก                                                             
                       5.   กฎ กติกา และระเบียบใหม ๆ ที่มาพรอมกับโลกาภิวัฒน และการรวมกลุมของ 
ชุมชนนานาชาติ  มีการแพรกระจายของวัฒนธรรมในโลก  สังคมไทยมีความเปนสังคมสากลมากขึ้น   จริยธรรม
สากลจะมีอิทธิพลคนไทยมากขึ้น  

6. เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ที่ตองการพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขหรือ 
ที่นิยมใชคําวา เกง ดี  มีสุข   เนนการจัดการเรียนสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆอยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา  

ปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญทําใหสังคม ชุมชมและสถานศึกษา
โดย ครู ผูบริหาร จะตองพิจารณาวิธีการสงเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยใหมีจริยธรรมถือเปนสิ่งจําเปนในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสุข    

 
 
 
 
 
 

 ความสําคัญจําเปนที่ตองพัฒนาจริยธรรม 
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1.2  ความหมายจริยธรรม 

                                   
 แนวศาสนา   
         พระเมธีธรรมาภรณ (2541)        
          จริยธรรม หมายถึง หลักแหงความประพฤติที่ดีงามสําหรับทุกคนในสังคม  ซึ่งครอบคลุม การปฏิบัติทั้งกาย 
วาจา ใจหรือความประพฤติ จิตใจและปญญาเปนลักษณะขององครวม  
 
 
               
แนวพฤติกรรมศาสตร 

      ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2526)  
              จริยธรรม หมายถึง  ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย และมีขอบเขตรวม       ถึงพฤติกรรมทาง
สังคมประเภทตาง ๆ ดวย  ลักษณะและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจริยธรรมจะมีคุณลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 
2  ประเภท คือ  เปนลักษณะที่สังคมตองการใหมีอยูในตัวสมาชิกในสังคมนั้น  พฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบให
การสนับสนุน และผูกระทําสวนมากเกิดความพอใจ การกระทํานั่นเปนสิ่งถูกตองเหมาะสม   สวนอีกประการ
หนึ่ง  คือลักษณะที่สังคมไมตองการใหมีอยูในตัวสมาชิกในสังคม  เปนการกระทําที่สังคมลงโทษหรือพยายาม
กําจดั  และผูกระทําพฤติกรรมนั้นสวนมากรูสึกวาเปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมสมควร  ดังนั้นผูที่มีจริยธรรมสูง คือผู
มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและประเภทหลังนอย    
       
 
          

แนวนักจิตวิทยา 

 เพียเจท   (Piaget. 1960)และ  โคลเบอรก (Kohlberg. 1976)  กลาวอยางสอดคลองกันวา  
จริยธรรม หมายถึง  ความรูสึกผิดชอบชั่วดี เปนกฎเกณฑและมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคม ซึ่งบุคคล
พัฒนาขึ้น จนกระทั่งมีพฤติกรรมเปนของตัวเอง โดยสังคมจะเปนตัวตัดสินผลของการกระทํานี้วาเปนการกระทํา
ที่ถูกหรือผิด  
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สรุปไดวาองคประกอบของจริยธรรมประกอบดวย สวนที่อยูภายในคือ ความรู และทัศนคติ  สวนที่อยู
ภายนอกคือ การแสดงออกที่ผูอื่นสามารถสัมผัสได ซึ่งตองอาศัยสติปญญาเปนตัวควบคุมเพื่อใหเปนไปตาม
กฎเกณฑของสังคมที่เห็นวาดี   
 

 

1.3  
องคประกอบ 

ของ 
จริยธรรม 

      

    1. ความรูเชิงจริยธรรม    หมายถึง  การมีความรูวาในสังคมของตนนั้นถือ 
วาการกระทําชนิดใดดคีวรกระทํา  และการกระทําชนิดใดควรงดเวน  ปริมาณ
ความรูเชิงจริยธรรมขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษา และพัฒนาการทาง
สติปญญาของบุคคล 

         

        2.   เจตคติเชิงจริยธรรม    หมายถึง ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะ 
หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาง ๆ วาตนชอบหรือไมชอบลักษณะนัน้ ๆ 
เพียงใด  ซึ่งสวนมากจะสอดคลองกับคานิยมในสังคมนั้น  เจตคติเชิงจริยธรรม
ของบุคคล มคีวามหมายรวมทั้งความรูและความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ  เขาดวยกัน 
ดังนั้นเจตคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัตทิี่สําคัญทีใ่ชทํานายพฤติกรรมไดแมนยํา
กวาการใชความรูเก่ียวกับคานิยมทางสังคมของบุคคลแตเพียงอยางเดียว    

กจากนีนอ ้เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาเปลี่ยนไป      

      3.   เหตุผลเชิงจริยธรรม   หมายถึง   การที่บคุคลใชเหตุผลในการเลือกที่จะ 
กระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดง
ใหเห็นเหตุจูงใจ  หรือแรงจงูใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตาง ๆ  ของบุคคล   
 
       

       4.   พฤตกิรรมเชิงจริยธรรม      หมายถึง  การที่บคุคลแสดงพฤติกรรม        
ที่สังคมนิยมชมชอบ  หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือ  เปน
ส่ิงที่สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอืน่ ๆ  เพราะการกระทําของบุคคลจะสงผล
โดยตรงตอความผาสุก และความทุกขของสังคม  

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2538) 

จริยธรรม 
  จึงหมายถึง  แนวทางหรือกฎเกณฑมาตรฐานของความประพฤติปฏิบัติ
และการกระทําในสิ่งที่ดีงามของบุคคลในสังคมทั้งกายวาจาและจิตใจ 
โดยถือปฏิบัตเิปนประจําและเปนแบบอยางที่ดีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอ
สังคม           
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การเกิดจริยธรรม 

1. การเลียนแบบ  การเลียนแบบเปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาของเด็ก   โดยเด็กอาจ 
เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญที่แวดลอมตนอยู    แลวนํามาปรับเขากับตนเอง    เหมือนกับการเรียนรูภาษาพูด
ของเด็ก   การเลียนแบบทางจริยธรรมจึงเกิดไดทั้งจากครอบครัว  โรงเรียน  กลุมเพื่อน  และชุมชน  แตมีบอยครั้ง
ที่เด็กเลียนแบบในสิ่งที่ผูใหญไมไดต้ังใจจะสอน  ดังนั้นผูใหญก็ควรมีจริยธรรมสงูเมื่อใกลชิดกับเด็ก  

2    การแนะนําสั่งสอน      เปนวิธีการที่ผูใหญใหคําแนะนํา สั่งสอน ทั้งโดยตรงและโดยออมแกเด็ก     
การรับการแนะนําสั่งสอนจึงเปนกระบวนการทีมีความสําคัญตอพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก เชนกัน  เพราะ
ในขณะที่การเลียนแบบเปนการดูดซึมการกระทํานั้น   การแนะนํา   สั่งสอนก็เปนการดูดซึงทางอารมณและเจตคติ
ของบุคคลอื่น   ทําใหอารมณของเด็กมิไดพัฒนาการมาโดยอิสระ แตไปอิงอยูกับกลุมซึ่งเปนรากฐานของชีวิตทาง
สังคม  อยางไรก็ดีการแนะนําสั่งสอนนี้เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับบิดามารดาและครูในการพัฒนาจริยธรรมและ
ไดผลมากกวาการสอนแบบใหเด็กรูตัว (Conscious)  
        วิธีการนี้แมจะมีอิทธิพลตอการสรางลักษณะนิสัย  แตเนื่องจากเปนการเรียนรูโดย ไรสํานึกจึงเปน
การรับโดยขาดทั้งเหตุผลและการคิดวิเคราะห ดังนั้น   บุคคลที่ถูก  “แนะนําสั่งสอน” มากจนเกินไป  จะเกิดปญหา
ความออนแอทั้งทางดานลักษณะและบุคลิกภาพ 
       วิธีการนี้ใชกับเด็กไดดีกวาผูใหญ  เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนมีวุฒิภาวะพอที่จะใชเหตุผลและการ
วิเคราะหแลว  เด็กก็อาจจะขัดขืนหรือไมเช่ือคําแนะนํา   อยางไรก็ดี   การที่เด็กสามารถคิดวิเคราะหจนเกิด
จริยธรรมดวยตนเอง  นี้ถือวาเปนอุดมการณทางจริยธรรมขั้นสูงที่สุด  

3. การลอกแบบ    ในการเลียนแบบเด็กจะรับเอาพฤติกรรมของผูใหญ  ในขั้นการ 
แนะนําสั่งสอน   เด็กจะรับเจตคติ  อารมณของผูใหญ  สวนในขั้นการลอกแบบเด็กจะรับเอาบุคลิกภาพทาง
จริยธรรมของผูใหญไวเปนของตนเอง โดยอาศัยความรักและความชื่นชมในผูใหญคนนั้น  เชน การชื่นชมวีรบุรุษ   
เปนตน  การลอกแบบทางจริยธรรม  จึงอาจจะทําใหเด็กเกิดการลอกแบบจริยธรรมทั้งที่พึงประสงคหรือไมพึง
ประสงคทั้งสองทาง 

4. การสรางจริยธรรมของตนเอง   เมื่อเด็กไดผานขั้นตอนการลอกแบบมาแลว 
เด็กจะสรางจริยธรรมของตนเอง  โดยสรางมาจาการปรับตนเองในสภาพธรรมชาติ (natural self)  กับตนเองใน
สภาพที่มีจริยธรรม (moral self) เขาดวยกัน   การปรับจริยธรรมนีม้ักจะเกิดในวัยผูใหญซึ่งจะไดพบกลุมเพื่อน
กลุมใหม   คานิยมที่อาจทําใหเขาละทิ้งจริยธรรมและคานิยมเกาที่รับไวตอนเด็กวัยผูใหญจึงเปนวัยของการปรับ
จริยธรรมของมนุษย  ซึ่งในกระบวนการปรับรูปแบบจริยธรรมนี ้ มนุษยตองพิจารณาตนเองใน  3  ประเด็น  คือ  
1)   ตัวเราที่เรารูจัก  2)  ตัวเราที่ผูอื่นรูจัก 3)  ตัวเราในอุดมคติ   ภาพพจนเกี่ยวกับตนเองเหลานี้  จะไดรับอิทธิพล
จากผูอาวุโสกวาที่อยูรอบตัวเปนอยางมาก  เชน พอ แม ครูที่จะตัดสินวา เขาเปนคนดีหรือคนเลว  ผูใหญจึงยังคงมี
อิทธิพลตอพัฒนาการทางจริยธรรมของลูกหลานและลูกศิษยของตน 
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(ที่มา   :  โกวิท  ประวาลพฤกษ , 2539) 
 

อุปสรรคของการพัฒนาจริยธรรม 

3.  การอบรมโดยตรง (indoctrinate) เปนการ
ยัดเยียดความเชื่อ  คานิยมทีผู่ใหญยึดถือใหกับ
เด็กโดยไมมีการใชเหตุผล   วิธีการสอน
โดยตรงโดยใหผูรับคําสอนเชื่อตามผูใหญนั้น   
อาจเปนวิธีการหนึ่งในการสอนทางศาสนา   
ดังนั้น  จริยธรรมที่ผูกไวกับศาสนา  จึงอาจถูก
ตอตานหรือถูกตั้งขอกังขาไดในสังคมปจจุบัน  
ซ่ึงเปนสังคมของการใชเหตผุล 
 

2. การควบคุมทางกาย   นอกจาก 
การใชอํานาจแลวบางครั้งผูใหญจะบังคับให
เด็กกระทําหรืองดกระทําโดยใชเงื่อนไขการ
บังคับทางเปนเครื่องมือในการขูบังคับ  เชน 
เมื่อเด็กทําตามจริยธรรมที่ผูใหญสอนก็จะ
ไดรับรางวัล  แตหากไมทําตามก็จะถูกลงโทษ 
ดังนั้น  การรับจริยธรรมของเด็กจึงเปนการรับ
จริยธรรมที่ผูใหญหยิบยื่นใหเพื่อหลีกเลี่ยง
การลงโทษ   ซ่ึงเด็กอาจจะยอมรับจริยธรรม
นั้นเฉพาะเมื่ออยูตอหนาผูใหญเทานั้น   การ
ใชมาตรการการควบคุมทางกายจึงเปนการฝก
เด็กใหมีลักษณะนิสัยหลอกลวงมากกวาการ
ถือความซื่อสัตย 

1. การใชอํานาจเด็ดขาด  การใชอํานาจบังคับเด็กจะทําใหเดก็มีจริยธรรม 
ที่เกิดจากการเชื่อฟง   ซ่ึงเปนจริยธรรมของทาสมากกวาจริยธรรมของผูที่ตอง
ปกครองตนเองในระบบการเมืองปจจุบัน  เพราะเปนการบังคับใหเดก็เชื่อมากกวา
การยอมรับ  เหมือนกับการบังคับใหกลัวกฎหมายมากกวาสอนวาอะไรที่ไมควร
กระทํา   นอกจากนั้นอํานาจจะเกิดขึ้นคูกับการลงโทษ  ซ่ึงการลงโทษจะเปนตวัปด
กั้นไมใหเด็กกลาอภิปรายซักถามเพื่อทําใหเกิดเหตุผลที่ยอมรับดวยตนเอง 
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การพัฒนาจริยธรรมจะตองพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงวัยและวุฒิภาวะ 

2.1  จริยธรรมจําเปนในการพัฒนา                        

 2   จริยธรรมจําเปนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา และ แนวการพัฒนาจริยธรรม 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช 2544 

ของเด็ก   เพื่อใหเกิดความชัดเจนและถือเปนแนวในการปฏิบัติของสถานศึกษาจะตองพัฒนาจริยธรรมผูเรียนให
สอดคลองกับเปาหมาย 
              1)  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544    ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปน
คนดี  มีปญญา และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ  ถือเปนมาตรฐานการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคทางจริยธรรม คือเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  

    2)   มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา คือ มาตรฐานดานผูเรียน  
มาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่  1    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  มี  6  ตัวบงช้ี คือ  

1. ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ  
2.   ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต  

                     3.   ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที  
                     4.   ผูเรียนมีความเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ  และไมเห็นแกตัว 
                     5.   ผูเรียนมีความประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา 
                     6.   ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 

                   จึงสรุปดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 

จริยธรรมที่จําเปนในการพัฒนาสําหรับเด็กระดับประถมศึกษา 

ความมีวินัย     ความรบัผิดชอบ     ความประหยัด   ความซื่อสัตย 
  ความเมตตาโอบออมอารี  เอื้อเฟอเผื่อแผ และ   ความเสียสละเพื่อสวนรวม 
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แนวดําเนินการพัฒนาจริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544      

2.2    การพัฒนาจริยธรรม ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

           การพัฒนาจริยธรรมสําหรบัเด็กใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  ขึ้นอยูกับการจัด 
การเรียนการสอนโดยวิธีที่ถูกตองสอดคลองและเหมาะสม  สุมน  อมรวิวัฒน และทิศนา  แขมมณี (2530)  กอง
วิจัยทางการศึกษา  (2542) และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2547) ไดเสนอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมที่สอดคลองกับแนวการพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2544  ไว   2 รูปแบบ คือ 
                        1)    การสอนโดยออม  แนวคิดนี้มีความเช่ือวา จริยธรรม เปนสิ่งที่ไมได 
เกิดขึ้นจากการสอน  แตเกิดขึ้นจากการเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ที่แทรกซึมเขาไป  วิธีการที่ดีที่สุด คือ 
โรงเรียนจะตองจัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาจริยธรรมของผูเรียน   เมื่อ
ผูเรียนมปีฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  การเรียนรู จริยธรรมตางๆ ก็แทรกซึมเองโดยไมตองมีการสอน                        
                       2)   การสอนโดยตรง  แนวนี้ยอมรับวา จริยธรรมเปนเรื่องสําคัญและจําเปนจะตองมีการสอนกัน
อยางเปนกิจจะลักษณะ  โดยจัดใหมีเนื้อหาโครงสรางที่จะสอนจะเรียนกันอยางแนนอน โดยจัดการเรียนการสอน
เปน 2 แบบ คือ   
                 2.1)   แบบมีโครงสรางแนนอน  หมายถึง   การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม   ในลักษณะ
ของการตั้งเปนวิชาขึ้นมาโดยเฉพาะ  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองสัมพันธกัน   มี
เวลาเรียนแยกออกมาชัดเจน  มีอาจารยผูเช่ียวชาญและมีความเหมาะสมรับผิดชอบในการสอนโดยตรง เชน สอน
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    
                              2.2)   แบบสอดแทรกในรายวิชา  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนสามารถที่จะ
สอดแทรกสาระเกี่ยวกับจริยธรรมในลักษณะสอดแทรกไปพรอม ๆ กับเนื้อหาวิชาตาง ๆ คือ  ไมมีการจัดเนื้อหา
ทางจริยธรรมขึ้นเปนพิเศษ แตครูผูสอนไดสอดแทรกในเนื้อหาวิชาตาง ๆ อยูแลว เชน สอดแทรกในกลุมสาระ 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ   จะตองพยายามระลึกและตระหนักถึงบทบาทในการสอนจริยธรรมของตน  และพยายาม
สอดแทรก  เห็นวาการสอนในลักษณะนี้จะชวยใหรับประโยชนทั้ง 2  ทาง คือ  จะชวยใหการเรียนจริยธรรมมี
ความหมายขึ้น  เพราะผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียนและในขณะเดียวกันก็จะชวยให
การเรียนเนื้อหาวิชานั้น ๆ มีความสัมพันธลึกซึ้ง  
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แผนภูมิ   แสดงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา 
             ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544    (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2547) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสราง กระบวนการเรียนรู สื่อ+แหลงเรียนรู 

สอนโดยออม 
สอนโดยตรง 

สาระการเรียนรูพื้นฐาน 
 

-  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สอนสอดแทรก 

1. การซึมซับทาง
จริยธรรม 
2. กระบวนการพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรม 
3.  กระบวนการเรียนรู
จริยธรรมตามศาสนา 
(พุทธ คริสต   อิสลาม 
ฯลฯ) 
 

-  ศาสนสถาน 
-  บุคคลตัวอยาง 
-  สื่อ  VDO  VCD  
เทป 
-  สื่อสิ่งพิมพ เชน  ขาว  
หนังสือพิมพ  บทความ  
วารสาร  นิทาน  ฯลฯ 
-  แหลงเรียนรูจาก 
Web site 
-  สื่อ  เพลง  เกม ฯลฯ 
 

เมื่อพิจารณาจดุเดนของการสอนแตละแบบ ประกอบการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรม ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และ หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ซึ่งไดกําหนดไวอยาง
ชัดเจนวา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรม ถือวาการพัฒนา
จริยธรรมเปนบทบาทหนาทีข่องครูทุกคนทุกกลุมสาระจะตองตระหนกัและ
รับผิดชอบรวมกันวาการพฒันาจริยธรรมทําไดทุกเวลาทุกโอกาส โดยเฉพาะ
การพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา ตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สอดคลองกัน วิธีการสอนสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่ครูรับผิดชอบจึง
เปนวิธีการที่สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544    
 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ 
-  บันทึกประจําวนั 
-  การประเมินตนเอง 
-  ประเมินโดยบุคคลอื่น 
-  ประเมินจากผลการ
เรียนนอกระบบหรือ
อัธยาศัย 
- แบบสอบถาม 
-  แฟมพัฒนางาน 
 

-  ภาษาไทย 
-  คณิตศาสตร 
-  วิทยาศาสตร 
-  สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
-  ศิลปะ 
-  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
-  ภาษาตางประเทศ 
 

การวัดและประเมินผล 
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บทบาทหนาที่ของครูตอการพัฒนาจริยธรรม 

                                                
 
 
 
 
  

   1.    เปนตัวแบบที่ดีแกนักเรียน    

2.  เปนผูทําหนาที่ในการสัง่สอนอบรมนักเรียนโดยตรง  

บทบาทหนาที่ของคร ู
ตอการพัฒนาจริยธรรม   

3.   เปนผูสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางจริยธรรม 

        1.   เปนตัวแบบที่ดีแกนักเรียน     
ครูผูสอนจะตองตระหนักวาการอบรมสั่งสอนของครูเพียงอยางเดียวจะไมทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ

ในการพัฒนาจริยธรรม  การแสดงออกของครูจะมีคุณคามากกวา ฉะนั้นบทบาทของครูในฐานะที่เปนแบบอยางที่
ดีใหเด็กไดเลียนแบบนั้น  หมายความวา  การประกอบกิจกรรมปกติในชีวิตประจําวันของครู  เชน  การพูด   การ
แตงกาย การปฏิบัติตอบุคคลดวยความเมตตา   การแสดงความรักตอเด็ก  สิ่งเหลานี้จะกลายเปนตัวแบบให
นักเรียนลอกเลียน  ฉะนั้นสิ่งที่สอนนักเรียนกับสิ่งที่ประสงคใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติครูจะตองปฏิบัติดวย  
          1.1   แสดงกิริยาวาจาสุภาพออนโยนทั้งตอเด็กและบุคคลอื่น แสดงออกถึงการใหเกียรติแกบุคคลที่
ครูปฏิสัมพันธดวย  
           1.2   ปฏิบัติตอนักเรียนดวยความเปนมิตร ใหเกียรติแกนักเรียนโดยไมเลือกเช้ือชาติ ศาสนา ฐานะ
ครอบครัว  เพศ วัย กระทําดวยความยุติธรรม และ มีความเปนกันเองกับเด็ก 
         1.3    แสดงความกระตือรือรนในการอบรมสั่งสอนและทํางานในหนาที่   
                     1.4    แสดงออกถึงการเห็นคุณคาในคําตอบและสนใจกับคําพูดของ นักเรียน คือรับฟงความคิดเห็น
ของนักเรียนและนํามาพิจารณาไตรตรอง  

1.5  แสดงความชื่นชมยินดีตอความกาวหนาของนักเรียนทั้งการเรียนและการ 
แสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงาม   

1.6  แสดงออกถึงความเอาใจใสตอการเรียน ความประพฤติทางจริยธรรม ของ 
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ   
                1.7   ดํารงชีวิตที่มีระเบียบ เรียบงาย ประหยัด มีความซื่อสัตย  ปฏิบัติตามหลักศาสนา                           
                     1.8    เปนที่ปรึกษาใหแกนักเรียน   โดยการเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ   
ใหกําลังใจและปลุกปลอบใจนักเรียน    
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  2.   เปนผูทําหนาที่ในการสั่งสอนอบรมนักเรียนโดยตรง    
 
          บทบาทหนาที่ของครูคือการอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนจริยธรรมควรใหการอบรมสั่งสอน
โดยตรงดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชา ครูสามารถดําเนินการดังนี้  
     2.1   เตรียมการสอน    
                         2.1.1   การศึกษา ทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและทิศทางในการ 
พัฒนาจริยธรรมสําหรับเด็ก จาก 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542                    2) นโยบาย
แผนการพัฒนาจริยธรรม และปรัชญาของโรงเรียน  และ 3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544   และ
หลักสูตรสถานศึกษา                  
             2.1.2   วิเคราะหองคประกอบจริยธรรม ที่จะตองดําเนินการพัฒนาใหเกิด และ     
กําหนดขอบเขตของ จริยธรรมและตัวบงช้ีพฤติกรรมจริยธรรม  ที่เหมาะสมและสอดคลองกับระดับช้ันหรือสาระ
การเรียนรูที่รับผิดชอบ  
             2.1.3    ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมโดยการพิจารณาถึงรูปแบบ วิธีการ
สอดแทรกจริยธรรม  สื่อการเรียนรู และวิธีการ/เครื่องมือประเมินจริยธรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา   ผูเรียน  
สภาพแวดลอมในโรงเรียน 
   2.2   ทําการอบรมสั่งสอน 
           ครจูัดการเรียนการสอนไมวาครูจะเลือกรูปแบบวิธีการสอนใดก็ตามตองคํานึงถึงการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหผูเรียนเขาถึงสาระการเรียนรูโดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก   บรรยากาศการเรียนรูตอง
เปนบรรยากาศแหงมิตรภาพ  อบอุน  ปลอดภัย  เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม   
เนนการเรียนรูที่มีความหมาย  สามารถนําไปใชไดอยางสอดคลองกับชีวิตจริงของเด็ก  การสอนแตละครั้งผูสอน
ตองพยามยามใหเด็กไดพัฒนา จริยธรรมทั้ง ความรู  เจตคติ  เหตุผลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  คํานึงถึงความ
ตอเนื่องและความสม่ําเสมอในการพัฒนา  ในขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ  หากครูพบเห็น
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนไมเปนไปตามในสิ่งที่สอนไป  ก็ควรจะตองมีการแกไข แจงใหทราบ และปรับ
พฤติกรรมผูเรียนโดยวิธีที่เหมาะสมเปนกรณีไป   
                 2.3    มีการติดตามประเมินผล   
              ครูดําเนินการประเมินและติดตามพฤติกรรมจริยธรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง  และประเมินให
ครอบคลุมทั้งความรู  เจตคติ เหตุผล และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  โดยการนําขอมูลหลาย ๆ ดานประกอบกันไป 
เพื่อการสรุปจริยธรรมดานใดดานหนึ่ง ใชวิธีการที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครองรวมประเมิน  
เนนการประเมินตามสภาพจริง     
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3.   เปนผูสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทางจริยธรรม  
 
                   การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเด็กนั้น  สภาพหรือบรรยากาศในโรงเรียนเปนสิ่ง 
สําคัญ โดยเฉพาะบรรยากาศในหองเรียนเพราะเวลาสวนใหญของนักเรียนจะดําเนินชีวิตอยูในหองเรียนมากกวาที่
อื่นในโรงเรียน หองเรียนจึงเปนการจําลองชุมชนพื้นฐาน ใหแกเด็ก   การเริ่มเรียนรูสังคมของเด็กไดเริ่มตนที่
หองเรียนและจะมีความงอกงามทางจริยธรรมหรือไมขึ้นอยูกับการสรางและการสงเสริมโดยครูและความรวมมือ
ของเด็ก  มาซาโน (Marzano , 1993) เนนวา การจะพฒันาผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงค  ปจจัยดานบรรยากาศ
ของหองเรียนเปนสิ่งสําคัญ ควรเปนบรรยากาศที่อบอุน  ปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบ มีความเปนมิตรของ
สมาชิก จะทําใหผูเรียนมี  เจคติที่ดีตอช้ันเรียนและการเรียนรู   การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมทาง
จริยธรรม ครูสามารถดําเนินการดังนี้  

1)   การสรางชุมชนจริยธรรมในหองเรียน  การดําเนินชีวิตในหองเรียน 
ของเด็กตองเปนไปเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตในการที่จะอยูรวมกันในสังคม  การปฏิสัมพันธกับครูกับเพื่อนเปน
วิธีการเรียนรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในสังคม  ครูควรปฏิบัติดังนี้                                                                                                 
                    1.1)    เริ่มดวยการใหนักเรียนไดรูจักกันทั้งหอง โดยใหเด็กแนะนําตัว สรางความคุนเคยโดย
การสัมภาษณกันและกัน  ใหนักเรียนเรียกช่ือกันอยางสุขภาพ    
        1.2)   ชวยเหลือเด็กใหเรียนรูบทบาทของตัวเองในการเปนสมาชิกคนหนึ่งในหองเรียน เชน 
การจัดใหมีกรรมการประจําหองเรียน  กําหนดภาระหนาที่ใหทุกคนรวมปฏิบัติ  
                                1.3)   สงเสริมความรับผิดชอบ   ทั้งตอตนเองและกลุมเพื่อน เชน   
มอบหนาที่เวรทําความสะอาด  เวรจัดโตะอาหาร  เวรบริการประจําวัน เปนตน                                               
                        2)     ชวยสงเสริมจริยธรรมจากการสรางกฎ ระเบียบ วินัยในการอยูรวมกันในชุมชนของหองเรียน  
โดยครูและนักเรียนรวมตั้งกฎขอบังคับรวมกัน   
                       3)    ครูใชการประชุมของชั้นเรียนทําใหนักเรียนไดเรียนรูประชาธิปไตย  
โดยทางประสบการณการประชุมของชั้นเรียน  เชน การประชุมตั้งกฎขอบังคับ  ประชุมกําหนดขั้นตอนการ
ทํางาน  การประชุมเพื่อปรับปรุงหองเรียน เปนตน 
                 4)   ครูสนับสนุนและสงเสริมการคิดไตรตรองทางจริยธรรม โดย สงเสริมใหนักเรียนไดเก็บประเด็น
ทางจรยิธรรมในชีวิตจริงจากชีวิตในหองเรียน โรงเรียนหรือจากตัวเด็ก   ใชเปนประเด็นในการสอนจริยธรรม
อยางงาย  ใชการอภิปรายประเด็นขอขัดแยงใหนักเรียนรวมกันคิดและหาเหตุผล 
ที่เปนทางออกในการปฏิบัติไดจริง   
 
 
 

 
แนวคดิเกีย่วกบัการสอนสอดแทรกจรยิธรรม    

       การสอนสอดแทรกจริยธรรมเปนวิธีสอนแบบหนึ่งที่ครูสามารถสอดแทรกจริยธรรมที่พึงประสงคลงใน 
เนื้อหาวิชาหลัก โดยการสอดแทรกใหสัมพันธกับเนื้อหาหลักและชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหการนํารูปแบบนี้ไป
ใชไดมีประสิทธิภาพ  มีหลักการ เปาหมาย และวิธีการดังนี้ 
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       2.1  หลักการในการสอนสอดแทรกจริยธรรม 
                1)   ผูเรียนจะตองไดรับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรอยางครบถวนโดยไมถูกเบียดบังเวลา 
                2)  เวลาที่สอนสอดแทรกจริยธรรมตองไมมากจนแยงเวลาสอนของวิชานั้น ๆ 
 (ควรใชเวลา 5 – 10 นาที สรุปแนวคิดในทายช่ัวโมง) 
                3)  ควรสอดแทรกจริยธรรมที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาหลักโดยพิจารณาจริยธรรมเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง ในแตละเนื้อหาเพื่อสะทอนใหเรียนรูจริยธรรมอันดีงาม 
         2.2    เปาหมายในการสอนสอดแทรกจริยธรรม 
                    1)   สรางผูสอนใหเปนตนแบบ (Role  Model) ทางดานการถายทอดจริยธรรม 
                    2)   กระตุนใหผูเรียนกระตือรือรนและขวนขวายตอการเรียนรูจริยธรรม 
        3)  ฝกการสังเกต  วิเคราะห สังเคราะหเนื้อหาวิชาการและจริยธรรมเขาดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบการ
เรียนรูในมิติ ความรูคูคุณธรรม 
                    4)  พัฒนาจริยธรรมที่ดีงามในตัวผูเรียน (และผูสอน)โดยอาศัยศาสตรทางวิชาการเปนสื่อในการ
เรียนรู 
         2.3    ขั้นตอนการออกแบบสอนสอดแทรกจริยธรรม   
                      การดําเนินการสอนสอดแทรกจรยิธรรมครูสามารถสอนสอดแทรกไดในทุกขั้นตอน 
ของการสอนคือ สอดแทรก  1)  ขั้นการนําเขาสูบทเรียน  2) ขั้นระหวางสอน และ3) ขั้นสรุปและวัดผล   ซึ่งมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

         1)  วิเคราะหเนื้อหาสาระ  ในรายวิชาที่สอน เพื่อใหรูวาจะสอนอะไร มีความซับซอน และลําดับที่
จะสอนใหผูเรียนไดอยางไร  ในเนื้อหาสาระนั้นผูสอนจะให  ผูเรียนรูสวนใดบาง  จัดทํากรอบเนื้อหา เพื่อใหงาย
ตอการเช่ือมโยงหรือสอดแทรกจริยธรรม 
                      2)  วิเคราะหผูเรียน  ผูสอนจะตองรูจักผูเรียนวาเปนใคร มีความสามารถอะไร  มีศักยภาพดาน
วิชาการ ดานจริยธรรมใดบาง มีแบบการเรียนอยางไร   
                      3)    กําหนดจริยธรรมที่ตองการสอดแทรก   โดยพิจารณาความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่นํามา
สอดแทรก  
                     4)    เลือกวิธีการสอดแทรกจริยธรรม  ครูตองเลือกวิธีการกิจกรรม หรือสื่อที่มีประสทิธิภาพตอการ
พัฒนาจริยธรรมนั้นๆได โดยพิจารณากําหนดชวงจังหวะและกิจกรรมเทคนิค สื่อที่จะใชในการสอดแทรกให
ชัดเจน 

4.1)  เลือกชวงจังหวะที่จะสอดแทรก เชน สอดแทรกในชวงขั้นนําเขาสู 
บทเรียนหรือขั้นสอน หรือขั้นสรุป     
                              4.2)    เลือกกิจกรรมหรือสื่อทีจ่ะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็ว เชน  การใชสถานการณ
จําลอง   การอภิปราย    การใชสื่อ เชน เพลง   นิทานเปนตน 
                       5)    เลือกวิธีการวัดและประเมินผล   โดยการกําหนดพฤติกรรมบงช้ีที่เปนรูปธรรม   กําหนด
รูปแบบวิธีการประเมินจริยธรรม 
                        6)    ออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยนําขอมูลจาก 3.1 – 3.5 มาใชในการ
ออกแบบการสอน 
                        7)    ดําเนินการสอนตามแผนที่ออกแบบไว 
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            8)    การติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อการแกไขปรับปรุงติดตามผลเพื่อดูพฤติกรรมจริยธรรมซึ่ง
อาจจะมีผลปรากฏออกมาเชน มีพฤติกรรมพัฒนาขึ้น หรือมี พฤติกรรมไมเปลี่ยนแปลง หรือมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมมากกวาเดิม จากพฤติกรรมที่พบดังกลาว ถาพบขอบกพรองหรือมีปญหาตองแกไขปรับปรุงทําไดทันที
  
           2.4. รูปแบบการสอนสอดแทรกจริยธรรม 
        การพัฒนาจริยธรรมโดยการสอนสอดแทรกจริยธรรมในเนื้อหาวิชาหรือ กิจกรรมหรือกระบวนการ
เรียนรู หรือในสถานการณเหตุการณปจจุบัน ท่ีกําลังเปนประเด็นสําคัญใน 
                  วิธีการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544               รุงทิวา  
จันทนวัฒนวงษ (2549)  นําเสนอรูปแบบการสอนสอดแทรกจริยธรรม ที่ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
ปฏิบัติได  3 รูปแบบ คือ                                  
                 รูปแบบที่  1  สอดแทรกจริยธรรมในเนื้อหาวิชาหลัก   เปนการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม โดย  
การบูรณาการจริยธรรมไปพรอม ๆ กับเนื้อหาวิชาหลัก  โดยการหยิบยกประเด็นจริยธรรมที่มีความสอดคลอง
สัมพันธในเนื้อหาวิชานั้น ๆ ขึ้นมาอภิปราย เพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจสาระของจริยธรรม  เจตคติเชิง
จริยธรรม   การมีเหตุผลเชิงจริยธรรม นําไปสูพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ปฏิบัติจริงในชีวิต   
    รูปแบบที่  2  สอดแทรกจริยธรรมในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู        
 เปนการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม  โดยวิธีการบูรณาการจริยธรรมไปพรอม กับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู  
นักเรียนไดเรียนรูจริยธรรมจากการปฏิบัติจริงในสถานการณของบทเรียนนั้นๆ    “กระบวนการซึมซับจริยธรรม
จากการปฏิบัติ” สามารถทําได ทุกวิชา   ทุกกิจกรรม ทุกบทเรียน             ทุกขั้นตอนของการสอน   การพัฒนา
จริยธรรมจึงเปนไปในลักษณะที่คอย ๆ แทรกซึม โดยผูเรียนไดรูไดเห็น ไดเขาใจ  ไดปฏิบัติจริง  เชน  
กระบวนการกลุม  การรายงาน  การอภิปราย  ใบงาน การทําแบบฝก เปนตน  
                    วิธีนี้เนนการเสริมสรางจริยธรรมโดยเริ่มจากการปฏิบัติจริยธรรมนําไปสู การไดมาซึ่งความรูเชิง
จริยธรรม เจตคติเชิงจริยธรรม เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 
                 รูปแบบที่  3  สอดแทรกจริยธรรมในสถานการณ/เหตุการณปจจุบัน  เปนการจัดการเรียนการสอน
จริยธรรมโดยใชสถานการณหรือเหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียน  ซึ่งเปนสถานการณท่ี
กําลังเปนประเด็นปญหาจริยธรรม  ที่เกิดขึ้นในหองเรียน โรงเรียน ชุมชน หรือสังคม ที่มีความจําเปนเรงดวนใน
การสรางความรู ความเขาใจ   เจตคติ  แนวทางการตัดสินใจอยางถูกตองและเหมาะสม อันเกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคมสวนรวม  นําไปสูการปฏิบัติใหถูกตองแกนักเรียน   ครูสามารถนําประเด็นดังกลาวมาจัดการเรียนการ
สอนเปนกรณีพิเศษ หรืออาจสอดแทรกในขั้นนําของบทเรียนอื่น ๆ ก็ได  หรือจะมีการสอนสอดแทรกตางหากใน
โอกาสที่เหมาะสม  เชน  กิจกรรมขาวเหตุการณ   กิจกรรมธรรม 5 นาที  เปนตน 
                         วิธีนี้สามารถนําไปใชในฝกเหตุผลเชิงจริยธรรมไดดีและสามารถใชในการสงเสริม ความรูเชิง
จริยธรรม  เจตคติเชิงจริยธรรม   และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดในขณะเดียวกัน 
          2.5    กิจกรรมและกลวิธีการสอนสอดแทรกจริยธรรม  
                   กองการวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2542) , นีออน  พิณประดิษฐ (2545)   ไดเสนอกลวิธีการสอน
สอดแทรกจริยธรรมในระดับประถมศึกษา    ซึ่งสามารถแยกกิจกรรมตางได  2  ประการ 
          1. กิจกรรมที่นําไปสูการคนหาคําตอบในประเด็นทางจริยธรรม   

1.1  การใชสถานการณจําลอง   เปนการจําลองสถานการณหรือสภาพการณขึ้น 
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ใหเหมือนหรือใกลเคียงความเปนจริงหรือ เปนตัวแทนของความจริง แลวใหผูเรียนเขาไปมีปฏิสัมพันธใน 
สถานการณหรือสภาพการณนั้น  ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นใน
สภาพการณจริง 

1.2  การใชบทบาทสมมติ  เปนการสอนที่ใหนักเรียนแสดงออกตามบทบาทของ 
ตัวละครในเรื่องจะชวยใหนักเรียนทราบวาบุคคลนั้นคิด  และรูสึกอยางไรในสถานการณนั้น   ซึ่งเมื่อนํามา
อภิปรายแลวจะทําใหเกิดความเขาใจถึงความรูสึกและการกระทําของคนๆนั้น  

1.3  การใชกรณีตัวอยาง   เปนการสอนโดยใชเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเรื่องที่เลา 
สืบตอกันมาหรือที่กําหนดขึ้นมาใชประกอบการสอนโดยมีประเด็นปญหา  ทําใหผูเรียนคิดคน  อภิปราย  ถกเถียง
เพื่อสรางเสริมใหมีการคิดวิเคราะหตัดสินใจ การใหเหตุผลและมีแนวทางในการแกปญหา 

1.4  ละคร  เปนการสอนโดยใหกลุมผูเรียนไดสวมบทบาทเปนตัวละครใน 
เรื่องราวใด ๆ ที่ผูกขึ้น โดยผูแสดงจะตองแสดงไปตามบทบาทและบุคลิกของตัวละครที่กําหนด เทคนิคนี้จะชวย
ใหนักเรียนเขาใจถึงความรูสึก นึกคิด เหตุผลและการกระทําของบุคคลอื่น    

1.5  การโตวาทีธรรมะ  เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคคลสองฝาย   
มีความคิดเห็นไมตรงกัน  อาศัยการหาเหตุผลและหลักการตาง ๆ มาสนับสนุนหลักการหรือความคิดเห็นของตน
โดยใชวาทศิลปหรอืศิลปะการพูดโนมนาวใจเปนสําคัญ 

1.6  วิพากษ   เชน  การนําสุภาษิต  คําคม    คติพจน  สํานวนโวหาร บทกลอน   
เกี่ยวของกับจริยธรรมที่ตองการพัฒนาใหมีในตัวเด็ก  หรือ การนําเสนอภาพ  ภาพการตูนจากขาวประจําวัน เพื่อ
เปนประเด็นในการนําไปสูการคิดและการสรางความตระหนักในสิ่งที่ตองการใหเกิดและในสิ่งที่ไมตองการให
เกิด เพื่อใหผูเรียนสนใจและเรียนรูคูคุณธรรม จากเหตุการณจริง 

1.7 การเลานิทาน   เปนวิธีการที่ผูใหญจะแทรกความคิดและคานิยมอันดีงามเขา    
ไปสูจิตใจเด็ก  การฟงเรื่องจากนิทานจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณและโทษของการกระทํา โดยสงผานตัว
ละครของเรื่องออกมาสูเด็ก  จะชวยใหเด็กรูจักวิเคราะห วิจารณ  และเขาใจประเด็นที่เขา 
ควรจะรับและปฏิบัติตามไดอยางดีที่สุด 
       2.    กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูจริยธรรม ที่เราใหสนใจ เกิดการเรียนรู    

1.1 กระบวนการกลุมสัมพันธ   เปนการสอนที่มีบรรยากาศของการเรียนรูที่มี 
การเคลื่อนไหวของผูเรียนและเนื้อหาควบคูกันไป  การจัดกระบวนการเรียนการสอน  มุงสงเสริมใหผูเรียนมีสวน
รวมทั้งดาน รางกาย   สติปญญา  อารมณ  และการปฏิสัมพันธเปนสวนใหญ สงเสริมการเรียนรูทางดานจริยธรรม
ใหนาสนใจขึ้น 
                          2.2    เกมและการละเลนเสริมจริยธรรม   เปนทั้งกิจกรรมและวิธีการที่สรางเสริม 
ประสบการณใหผูเลนไดเรียนรู  รับรู  เกิดความคิดความเขาใจ ไดสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลายความตึง
เครียด  ไดปรับตัวเขากับหมูคณะ  แลวยังชวยสงเสริมใหผูเลนมีความเจริญทางจิตใจและจริยธรรมที่ดีงาม 
                           2.3   การใชเพลงประกอบการสอน   เปนการสอนที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 
กับบทเรียน ผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ  ตลอดจนไดรับความรู  โดยเฉพาะเนื้อหาของเพลงที่เขาใจได
รวดเร็ว  และจดจําเนื้อหาไดแมนยํา 

              2.4   เทคนิคการประชุมกลุม   เปนการสอนที่ใหสมาชิกแตละคนในกลุมยอยมี 
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โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเต็มที่ ผลสรุปของการประชุมยอยจึงเปนความคิดเห็นของการประชุม  
เทคนิคการประชุมที่นํามาใช เชน เทคนิควนรอบวง  เทคนิคระดมสมอง 
           2.6     ขอควรคํานึงในการสอนสอดแทรกจริยธรรม  
          เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรม รูปแบบการสอนสอดแทรก 
จริยธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังนี้  

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ควรเปนการผสมผสานจริยธรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน    
มีการกระตุนใหฉุกคิดหรือเราใหผูเรียนมีสวนรวมและเกิดความสนใจที่จะ 

เรียนรูเนื้อหาวิชาพรอมกับประเด็นทางจริยธรรม     
สอดแทรกในทุกโอกาสอยางตอเนื่องและอยางนาสนใจ 
สอดแทรกใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ยกตัวอยางใกลตัว    
ควรใชวิธีที่หลากหลายไมจําเจและเหมาะสมกับลักษณะผูเรียน  
ใหการเสริมแรงเมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมจริยธรรม  
ควรระบุจริยธรรมที่จะพัฒนาไวในวัตถุประสงคของการสอนดวย 

นอกจากนี้การสอนสอดแทรกจริยธรรมมีขอคํานึงที่สําคัญเกี่ยวกับผูสอน  
1. ควรเปนบุคคลที่ผูเรียนมีความรักและศรัทธา  เพราะถาเปนบุคคลที่ผูเรียน 

ไมรักแลวผูเรียนจะพยายามหลีกเลี่ยง  แตถาเปนบุคคลที่ผูเรียนรัก  เขาจะรับรูวาผูสอนมีความรักและ 
หวังดีตอเขาอยางจริงใจ  จะไมคอยจับผิดลงโทษหรือถาจะลงโทษเขาก็ดวยเหตุผลที่สมควรและเพื่อปรับปรุงเขา 

2. ตองเขาใจหลักการเสริมแรงและการใหรางวัลอยางถูกวิธี  เพื่อนําไปสูการ 
ควบคุมตนเองของผูเรียนและผูสอนตองไมปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันขามกับสิ่งที่สอนและควรตระหนักวา 
“แบบอยางที่ดีมีคาเหนือกวาคําสอน” 

3. ควรสรางบรรยากาศในหองเรียนเปนประชาธิปไตย ใหความใกลชิดและเปน 
กันเองกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไมรูสึกอึดอัดและเรียนรูอยางมีความสุข 
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ใบความรูท่ี 2 
เร่ือง  สมรรถนะหลัก 

 
  การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ
จะตองประเมินสมรรถนะ  2  ดาน  ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก  ประกอบดวย  
  1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์   ไดแก  ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่                  
ไดมีคุณภาพถูกตอง  ครบถวนสมบูรณ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงาน                    
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง   
  1.2 การบริการที่ดี  ไดแก  ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพ    เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
  1.3 การพัฒนาตนเอง  ไดแก  การศึกษาคนควาหาความรู  ติดตามองคความรู
และเทคโนโลยีใหม ๆ  ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน   
  1.4 การทํางานเปนทีม  ไดแก  การใหความรวมมือ  ชวยเหลือสนับสนุน 
เสริมแรง  ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน  การปรับตัวเขากับบุคคลอื่น  หรือแสดงบทบาทผูนาํ  ผูตาม ได
อยางเหมาะสม 
  
 
  *** ใหเพิ่มเตมิรายละเอียดพฤติกรรมบงชี้สมรรถนะและการเชื่อมโยงสูการปฏิบัติงาน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

 
 

ใบความรูท่ี 3 
 
 
 
 
 

เร่ือง  ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
 

การนําหลักสูตรสูการสอน 
 การนําหลักสตูรสูการสอนครูผูสอนจะตองดําเนินการดังนี ้
 1. ศึกษาวิเคราะหคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นในแตละกลุมสาระการเรียนรู              
ที่กําหนดไวทั้งในดานความรู  ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อวางแผนพัฒนาผูเรียนในแต
ละชั้นใหตอเนื่องกันสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  สาระการเรียนรู และระบุกิจกรรมสําคัญสําหรับออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่จะนําไปสูคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 3. กําหนดจุดประสงคการเรียนรูตามสาระการเรียนรูยอย ๆ ในแตละครั้ง โดย
พิจารณาใหตอบสนองผลการเรยีนรูที่คาดหวัง หรือมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
 ว. 1.1.1  สังเกต  สําร
ส่ิงไมมีชีวิตโครงสรางและหนา
การดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่แต
 คําสําคัญท่ีแสดงกิจกรรม
 สาระการเรียนรู (เนื้อหา)
    
สัตวในทองถ่ิน 
 
   3. การดํารงชีว
ตัวอยางการวิเคราะหมาตรฐาน
  ชวงชั้นท่ี 1 
วจตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  ความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
ที่ของโครงสรางตาง ๆ ของพืชและสัตวในทองถ่ินที่เหมาะสมตอ
กตางกัน 
 สังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ 

 1. ความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต  
2. โครงสรางและหนาที่ของโครงสรางตาง ๆ ของพืชและ

ิตของพืชและสัตวในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
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 ผลท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน  
  ความรู -  ความรูในขอ 1, 2, 3 
  ทักษะ  -  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสังเกต  การจําแนก  การทดลอง 
  เจตคติ  -  มีจิตวิทยาศาสตร  ชอบคนควาทดลอง  

 
การวิเคราะหมาตรฐานชวงชัน้เพื่อกําหนดสาระการเรียนรู  กิจกรรมสําคัญและผลที่เกิดกับผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สาระการเรียนรู กิจกรรมสําคัญ ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 
        ว. 1.1.1  สังเกต  สํารวจ
ตรวจสอบ  เปรียบเทียบ  ความ
แตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไมมีชีวิตโครงสรางและ
หนาที่ของโครงสรางตาง ๆ
ของพืชและสัตวในทองถิ่นที่
เหมาะสมตอการดํารงชีวิต  
ในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 

       1.  ความแตกตางระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมมีชีวิต 
2.  โครงสรางและหนาที่ของ
โครงสรางตาง ๆ ของพืชและ
สัตวในทองถิ่น 
3.  การดํารงชีวิตของพืชและ
สัตวในสิ่งแวดลอมที่
แตกตางกัน 
        
        

1. สํารวจและสังเกตพืชสัตวใน
ทองถิ่น 
2.  จําแนก เปรียบเทียบจัดกลุม
พืชและสัตว 
3 .   ท ด ล อ ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เจริญเติบโตของพืช 
4.  ทดลองเกี่ยวกับหนาที่    
ของโครงสรางของพืช 

       1.  ความรูความเขาใจ   
       2.  ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร                 
(การสังเกต 
การจําแนก  การทดลอง)      
       3.  มีจิตวิทยาศาสตร 
ชอบคนควา  ทดลอง 
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 การเชื่อมโยงมาตรฐานการเรยีนรูชวงชัน้สูการกําหนดจดุประสงคการเรียนรูและผลงานของครู/นักเรียน 
 

มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น จุดประสงคการเรียนรู ผลงานนักเรียน / ครู 
        ว. 1.1.1  สังเกต  สํารวจ  ตรวจสอบ 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิต   
กับสิ่งไมมีชีวิตโครงสรางและหนาที่ 
ของโครงสรางตาง ๆ  ของพืชและสัตว 
ในทองถิ่นที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต   
ในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 

       1.  สํารวจ  ตรวจสอบพืชและสัตว    
ที่มีในทองถิ่นได 
       2.  สังเกตและจําแนกประเภท 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตไดถูกตอง 
       3.  สังเกตและบอกโครงสรางและ 
หนาที่ของโครงสรางตาง ๆ ของพืชและ 
สัตวได 
       4.  เปรียบเทียบและบอกปจจัยสําคัญ 
ในการดํารงชีวิตของพืชและสัตวใน 
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันได 

นักเรียน 
        1.  บันทึกการสังเกต  การสํารวจ 
        2.  แผนผังความรูเกี่ยวกับพืชและ 
สัตว 
 ครู  
        1.  ชุดกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร 
        2.  คูมือการจัดกิจกรรม 
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ใบความรูท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมอื                 
   (Instructional Models of Cooperative Learning) 

 

 ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือพัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียน
รูปแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน  ( Johnson & Johnson, 1974 : 213 - 240 )  ซ่ึงได
ช้ีใหเห็นวาผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกันเพราะการแขงขันกอใหเกิด
สภาพการณของการแพ-ชนะ  ตางจากการรวมมือกัน  ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ  
อันเปนสภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญาหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการ  
ประกอบดวย  
  (1) การเรียนรูตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน  (positive interdependence) โดยถือวาทุก
คนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากันเพื่อความสําเร็จรวมกัน 
  (2) การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน  มีปฏิสัมพันธกัน (face to face 
interaction)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ขอมูล  และการเรียนรูตาง ๆ 
  (3) การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม (social skills) โดยเฉพาะทักษะใน
การทํางานรวมกัน 
  (4) การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม  (group processing) ที่ใช
ในการทํางาน 
  (5) การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได (individual  accountability) หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบ
รวมมือกัน   
 นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดกวางขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
แลวยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย  รวมทั้งมีโอกาสไดฝกฝน
พัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ  ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอีกมาก 
 ข. วัตถุประสงคของรูปแบบ 
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  รูปแบบนี้มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ  ดวยตนเองและดวยความรวมมอื
และความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ  รวมทั้งไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ  เชน  ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ทักษะการสรางความสัมพันธ  รวมทั้งทักษะการแสวงหาความรู  
ทักษะการคิด  การแกปญหาและอื่น ๆ 
 ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
       รูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละ
รูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการหลัก ๆ  ซ่ึงไดแก  การจัดกลุม  การศึกษาเนื้อหาสาระ  การทดสอบ 
การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไปเพื่อสนองวัตถุประสงคเฉพาะ แตไมวา
จะเปนรูปแบบใด  ตางก็ใชหลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการและมี
วัตถุประสงคมุงตรงไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่ศึกษาอยาง
มากที่สุดโดยอาศัย การรวมมือกัน  ชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมผูเรียน
ดวยกัน  ความแตกตางของรูปแบบแตละรูป จะอยูที่เทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระและวิธีการ
เสริมแรงและการใหรางวัลเปนประการสําคัญ 
  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ   ดังนี้ 

1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร  ( Jigsaw ) 
  1.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ( เกง-กลาง-ออน )  กลุมละ 4 คนและเรียกกลุม
นี้วา  กลุมบานของเรา (home group)   
  1.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 สวน              
(เปรียบเสมือนไดช้ินสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ช้ิน) และหาคําตอบในประเด็นปญหาที่ผูสอน
มอบหมายให 
  1.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา  แยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่นซึ่งไดรับเนื้อหา
เดียวกัน  ตั้งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ (expert group)  ขึ้นมา  และรวมกันทําความเขาใจในเนื้อหาสาระ
นั้นอยางละเอียด  และรวมกันอภิปรายหาคําตอบประเด็นที่ผูสอนมอบหมายให 
  1.4  สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญ  กลับไปสูกลุมบานของเรา  แตละกลุมชวยสอนเพื่อนใน
กลุม ใหเขาใจสาระที่ตนไดศึกษารวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญเชนนี้  สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรู
ภาพรวมของสาระทั้งหมด 
  1.5    ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ  แตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคล  และนําคะแนนของ
ทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน  (หรือหาคาเฉลี่ย ) เปนคะแนนกลุม  กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
ไดรับรางวัล 

2. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ. ( G.I. ) 
       “ G.I. ”   คือ  “ Group  Investigation ”  รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนชวยกัน
ไปสืบคนขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกัน  โดยดําเนินการเปนขั้นตอน  ดังนี้ 
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จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ( เกง-กลาง-ออน ) กลุมละ 4 คน 
กลุมยอยศกึษาเนื้อหาสาระรวมกัน  โดย 

ก. แบงเนื้อหาออกเปนหวัขอยอย ๆ  แลวแบงกนัไปศึกษาหาขอมูลหรือคําตอบ 
ข. ในการเลือกเนือ้หา  ควรใหผูเรียนออนเปนผูเลือกกอน 

  2.3 สมาชิกแตละคนไปศึกษาหาขอมูล /คําตอบมาใหกลุม  กลุมอภิปรายรวมกนั  และ
สรุปผลการศกึษา 
  2.4 กลุมเสนอผลงานของกลุมตอช้ันเรยีน 

3. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล. ที. ( L.T. ) 
        “ L.T. ”  คือ  “Learning  Together”  ซ่ึงมีกระบวนการที่งายไมซับซอน  ดังนี ้
จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ( เกง - กลาง - ออน )  กลุมละ 4 คนกลุมยอยกลุมละ 4 คน  ศึกษา
เนื้อหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรยีนรู  ตวัอยางเชน 
   สมาชิกคนที ่1  : อานคําสั่ง 
   สมาชิกคนที ่2  : หาคําตอบ 
   สมาชิกคนที ่3  : หาคําตอบ 
   สมาชิกคนที ่4  : ตรวจคําตอบ 

กลุมสรุปคําตอบรวมกนั  และสงคําตอบนั้นเปนผลงานกลุมผลงานกลุมไดคะแนนเทาไร  
สมาชิกทกุคนในกลุมนั้นจะไดคะแนนนั้นเทากันทกุคน 

4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. (  STAD) 
 “ STAD ”  คือ  “Student Teams Achievement Division”  กระบวนการดําเนินการมี

ดังนี้ 
   จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ( เกง - กลาง - ออน ) กลุมละ 4 คนและเรียกกลุมนี้

วากลุมบานของเรา  (Home Group) 
  4.2 สมาชิกในกลุมบานของเรา ไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้นรวมกัน   
เนื้อหาสาระนั้นอาจะมีหลายตอนซึ่งผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บคะแนนของ
ตนไว 
  4.3 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทาย  ซ่ึงเปนการทดสอบรวบยอดและนํา
คะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ  (Improvement Score) ซ่ึงหาไดดังนี้ 
   คะแนนพื้นฐาน : ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบยอยหลาย ๆ คร้ังที่ผูเรียน               
แตละคนทําได 
   คะแนนพัฒนาการ  :   ถาคะแนนที่ไดคือ 
   - 11  ขึ้นไป    คะแนนพัฒนาการ  = 0 
   - 1 ถึง -10     คะแนนพัฒนาการ = 10 
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   +1  ถึง +10     คะแนนพัฒนาการ = 20 
   +11 ขึ้นไป     คะแนนพัฒนาการ  = 30 
  4.4 สมาชิกในกลุมบานของเรานําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมารวมกัน              
เปนคะแนนของกลุม  กลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรางวัล 

5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ  ที.เอ.ไอ.  (  TAI ) 
“TAI”  คือ  “Team-Assisted Individualization”  ซ่ึงมีกระบวนการ  ดังนี ้
จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ ( เกง - กลาง - ออน ) กลุมละ 4 คน และเรียกกลุมนี้วา                              

กลุมบานของเรา  (Home  Group) 
สมาชิกในกลุมบานของเรา  ไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระรวมกัน 
สมาชิกในกลุมบานของเรา  จับคูกันทําแบบฝกหัด 

ก. ถาใครทําแบบฝกหัดได 75%  ขึ้นไปใหไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดทาย
ได 

ข. ถาใครทําแบบฝกหัดไดไมถึง 75% ใหทําแบบฝกหัดซอมจนกระทั่งทําไดแลว 
จึงไดรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดทาย 
  5.4 สมาชิกในกลุมบานของเราแตละคน นําคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกัน               
เปนคะแนนกลุม  กลุมใดไดคะแนนกลุมสูงสุด  กลุมนั้นไดรับรางวัล 
 
ท่ีมา  :   ทิศนา  แขมมณี . (2548).  ศาสตรการสอน. พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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องคประกอบการเรียนรู 
 

 จากการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบตาง ๆ  พบวา         
มีโครงสรางพื้นฐานรวมกัน  4 องคประกอบ  คือ 
 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 2. การสรางความรูรวมกัน 
 3. การนําเสนอความรู 
 4. การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ 
 

1.  การแลกเปล่ียนประสบการณ 
 เปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตน          
มาเช่ือมโยงหรืออธิบายประสบการณหรือเหตุการณใหม  แลวนําไปสูการขบคิดเพื่อเกิดขอสรุป
หรือความรูใหม  และแบงเปนประสบการณของตนเองกับผูอ่ืนที่อาจมีประสบการณเหมือนหรือ
ตางจากตนเอง  เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่หลากหลายจากแตละคนเพื่อนําไปสูการเรียนรู
ส่ิงใหมรวมกัน 
 องคประกอบนี้ทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูสอน  ดังนี้ 
 ผูเรียน   รูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิก  มีผูฟง
เร่ืองราวของตนเองและไดรับเรื่องราวของคนอื่น  นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลวยังทํา
ใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี 
 ผูสอน ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยางเพียงแตใชเวลาเล็กนอยกระตุน       
ใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน  และยังชวยใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานและ
ประสบการณเดิมของผูเรียน  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป  
 ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรือมีนอย  ผูสอนอาจตองจัด
ประสบการณใหซ่ึงทําไดทั้งทางตรง  เชน  การนําตัวอยางดินเหนียว  ดินรวน  และดินทรายใหเด็ก
ไดสัมผัส  เพื่อสังเกตความแตกตาง  และทางออม  เชน  การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส
เนื่องจากเรื่องเชนนี้ไมสามารถจัดประสบการณตรงใหผูเรียนได 
 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนไปได  2 ลักษณะ  คือ  การตั้งคําถามเพื่อใหได
คําตอบที่มาจากประสบการณหลากหลายของผูเรียนและการจัดประสบการณที่จําเปนใหผูเรียนเพื่อ
ความเขาใจหรือกระตุนใหเกิดการคิด   โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดานดังนี้ 
 ดานความรู เปนประสบการณที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะสอน 
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 ดานเจตคติ  เปนการจัดประสบการณดานอารมณความรูสึกใหผูเรียนเพื่อกระตุน       
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนําไปสูการสะทอนความคิดเห็นและ
อภิปรายเกี่ยวกับความคิดความเชื่อตอไป 
 ดานทักษะ เปนการใหผูเรียนไดทดลองทําทักษะนั้น ๆ ตามประสบการณเดิม
หรือสาธิตการทําทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 
 

2.  การสรางความรูรวมกัน 
 เปนองคประกอบที่จะชวยใหผูเรียนไดคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรค           
มวลประสบการณ  ขอมูล  ความคิดเห็น ฯลฯ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน  หรือเกิด
ขอสรุป/ความรูใหมหรือตรวจสอบ/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง 
 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด
สะทอนความคิด  หรือบอกความคิดเห็นของตนเองใหผูอ่ืนรับรูและไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
ระหวางกันอยางลึกซึ้ง   จนเกิดความเขาใจชัดเจน  ไดขอสรุปหรือความรูใหมหรือเกิด/ปรับ/เปลี่ยน
ความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด  โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  
ดังนี้ 
 ดานความรู ตั้งประเด็นใหอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อสรุปความรูใหม        
ที่ไดผานกระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ  
ตัวอยาง  เชน  การสรุปสาระสําคัญ  การวิเคราะห  กรณีศึกษา  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การ
วิเคราะหแยกประเภทหรือจัดกลุม  การวิเคราะหประเด็นความรูเพื่อหาขอสรุปและนําไปสูความคิด
รวบยอด ฯลฯ 
 ดานเจตคติ   ตั้งประเด็นอภิปรายที่ทาทาย  กระตุนใหเกิดการคิดหลากหลายเนน         
ในเรื่องคุณคา  อารมณความรูสึก  ความคิดความเชื่อ  มีความสอดคลองกับความรูสึกของผูเรียนและ
นําไปสูจุดประสงคที่ตองการขอสรุปจากการอภิปราย  และความคิดรวบยอดที่ไดจะสอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนด 
 ดานทักษะ ตั้งประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทําทักษะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจถองแทในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น  และเกิดความมั่นใจกอนจะไดลงมือฝก
ปฏิบัติจนชํานาญ 
 

3.  การนําเสนอความรู 
 เปนองคประกอบที่เนนผูเรียนไดรับขอมูลความรู  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  
ขั้นตอน  หรือขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางความรูใหมหรือชวย
ใหการเรียนรูบรรลุจุดประสงค 
 กิจกรรมในองคประกอบนี้  ไดแก 
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 - การใหแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขอมูลความรู  ขั้นตอนทักษะ  ซ่ึงทําใหโดย
การบรรยาย  ดูวีดิทัศน  ฟงแถบเสียง  อานเอกสาร/ใบความรู/ตํารา  ฯลฯ 
 - การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ
เพิ่มขึ้น 
 - ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและ       
อภิปรายประเด็นที่ไดมอบหมายให  
 กิจกรรมเหลานี้ควรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอ่ืน ๆ      
โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี้ 
 ดานความรู ผูเรียนเกิดความรูในเนื้อหาสาระ  ขอมูลความรูอยางชัดเจน 
 ดานเจตคติ ผู เ รียนเกิดความรู สึกและความคิดความเชื่ อที่สอดคลองกับ
จุดประสงค     ที่กําหนดให 
 ดานทักษะ ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อยางชัดเจน 
 
4.  การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบรวมหรือขอสรุปหรือความรูใหมที่
เกิดขึ้นไปประยุกตหรือทดลองใช  หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบนั้น ๆ               
ซ่ึงผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรู  เมื่อพิจารณาใหดีจะ
เห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชีวิตจริง  ไมใชแค
เรียนรูเทานั้น 
 จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้สําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  มี
ดังนี้ 
 ดานความรู เปนการผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง  เชน  สรางคําขวัญ        
ทําแผนภาพ  จัดนิทรรศการ  เขียนเรียงความ  ทํารายงานสรุปสาระสําคัญ  ทําตารางวิเคราะห/ 
เปรียบเทียบ ฯลฯ 
 ดานเจตคติ เปนการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เปนจุดประสงคการเรียนรู  
เชน  เขียนจดหมายใหกําลังใจผูติดเชื้อเอดส  สรางคําขวัญรณรงครักษาความสะอาดในโรงเรียน 
ฯลฯ  
 ดานทักษะ เปนการลงมือฝกปฏิบัติตามขั้นตอนทักษะที่ไดเรียนรู 
 การนําองคประกอบทั้ง  4  มาจัดกิจกรรมการเรียนรูจะใชองคประกอบใด
กอนหลังหรือใชองคประกอบใดกี่คร้ังในแตละแผนการจัดการเรียนรู  สามารถออกแบบตามความ
เหมาะสมกับสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดแตจําเปนตองใหมีครบทั้ง 4  
องคประกอบในแตละองคประกอบสามารถออกแบบกิจกรรมและปฏิสัมพันธดังที่จะกลาวตอไป 
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การออกแบบกิจกรรม 

 

 มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนทํากิจกรรมไดตรงตามความตองการของ
ผูสอนและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักการในการออกแบบกิจกรรมมีดังนี ้
 1. จัดกิจกรรมใหครบ  4 องคประกอบ    การเรียนรูแตละกิจกรรมควรมีความ
ตอเนื่องเชื่อมโยงกันเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่องไมขาดตอน 
 2. กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมอยางไร  เพื่อทําอะไร  ใช
เวลามากนอยแคไหน  โดยจัดเวลาใหเหมาะสมตามความสําคัญของแตละองคประกอบการเรียนรู                   
เมื่อทํางานเสร็จแลวใหทําอะไรตอ  เชน  สงตัวแทนนําเสนอผลงาน  นําผลงานไปติดบอรดให
สมาชิกทั้งชั้นไดอาน ฯลฯ 
 3. กําหนดบทบาทของกลุมและสมาชิกแตละคนใหชัดเจน  โดยทั่วไปควรใหแต
ละกลุมมีบทบาทที่ตางกัน  เมื่อนํามารวมกันในชั้นจะเกิดการขยายการเรียนรู  ไมซํ้าซอนนาเบื่อและ         
ใชเวลานอยลง  โดยเฉพาะการทํากิจกรรมที่จะตองมีการจัดสรรบทบาทสมาชิก  ควรกําหนด
บทบาทสมาชิกใหชัดเจน  เชน  เปนผูเลนบทบาทสมมติ  เปนผูสังเกตการณ  เปนตัวแทนกลุม
นําเสนอผลงานในชั้น  ฯลฯ 
 4. กําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน  บอกรายละเอียดของกิจกรรม  บทบาท
สมาชิกในกลุม  กรอบการทํางานที่เปนรูปธรรม  กําหนดเวลาทํางานในกลุมและเวลาในการ
นําเสนอ  ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ  ที่จะชวยใหกลุมทํางานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค  เชน  ตารางนําเสนอ
ผลงานกลุมตารางวิเคราะหผลการอภิปรายกลุม  แผนภูมิกางปลา  ฯลฯ 
 โครงสรางของงานนี้สามารถออกแบบจัดทําเปนใบกิจกรรมแจงแกผูเรียนหรือ
เขียนลงแผนโปรงใสฉายขึ้นจอ  เปนตน 
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การออกแบบปฏิสัมพันธ 

 

 การออกแบบปฏิสัมพันธในกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จึงเปนการ
จัดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด  แทนการฟงบรรยายอยางเดียว  เนื่องจากขอ
คนพบจากงานวิจัยตาง ๆ  ในเรื่องการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมพบวา 

1. ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
มีความสามารถและมีการพฒันาทักษะตาง ๆ  มากขึ้นเพราะกลุมเปนทีร่วม

ของประสบการณของคนหลายคน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  หาวิธีแกปญหารวมกัน  
นอกจากนี้กลุมยังเปนแรงจงูใจซึ่งกันและกัน  สงผลใหทํางานประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

2. สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจริยธรรม 
กลาแสดงความคิดเห็น  ฝกตดัสินใจและแกปญหา  รูจักวางแผน  มวีินยั   

มีความรับผิดชอบ  รูจักเปนผูนํา/ผูตาม  ปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยตลอดจนเรียนรูคานิยมทีด่ี
ระหวางผูเรียน  ความเหน็อกเห็นใจ  การชวยเหลือและการยอมรับซึ่งกันและกนั  โดยไมแบงแยก 

3. ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 
การมีปฏิสัมพันธและการไดลงมือคิดเอง  ทําเอง  ทําใหการเรียนรูตาง ๆ 

เปนไปดวยความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา  มีความซาบซึ้ง จดจําไดนาน นอกจากนี้ยังเปนการฝกการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและการเขาสังคม 
 โดยภาพรวมแลวการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมจะชวยปลูกฝงความใฝรูและ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองแกผูเรียน 
 การเลือกประเภทของกลุมใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรมการเรียนรู  จึงชวยให
ปฏิสัมพันธในกลุมเกิดขึ้นอยางเต็มที่  เมื่อรวมกับการออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนทํางานได
บรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด  จึงทําใหผูเรียนทุกคนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เต็มตาม
ศักยภาพของแตละคน 
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กลุมพื้นฐานทีใ่ชในการออกแบบปฏิสัมพนัธ 
 กลุมแตละประเภทมีขอบงใชและขอจํากดัที่แตกตางกัน ดังรายละเอยีดตามตาราง
ตอไปนี ้
 

ประเภทกลุม ความหมาย ขอบงใช ขอจํากัด 
กลุม 2 คน 
( Pair Group ) 

ผูเรียนจับคูกันทํากิจกรรมที่
ไดรับมอบหมาย 

- ทุกคนมีสวนรวมในเวลาสั้น 
ๆ 
- กิจกรรมหรืองานที่งาย 

- ขาดความหลากหลายทาง
ความคิด 
- ไดขอสรุปที่ไมลกึซึ้ง 

กลุม 3 คน 
 ( Triad Group ) 

ผูเรียนรวมกัน  3 คน 
ทํากิจกรรมตามที่มอบหมาย 

- เหมาะสมสําหรับการฝก
ปฏิบัติตามบทบาท 
ที่กําหนดให 
- ไดมีการหมุนเวียน 
ฝกทุกบทบาท 

- ถาใชกลุม  3 คน  ในการ
ระดมความคิดหรืออภิปรายจะ
ขาดความหลากหลายทาง
ความคิดและไดขอสรุปที่ไม
ลึกซึ้ง 

กลุมยอย  ระดมสมอง 
( กลุม 3-4 คน ) 
( Buzz  Group ) 

เปนการรวมกลุมกัน   
3-4 กัน  เพื่อระดมความเห็น 

- ตองการใหผูเรียน 
มีสวนรวมระดมความคิดใน
เวลาสั้น ๆ  โดยไมตองการ
ขอสรุปที่ลึกซึ้ง 

- ขาดความลึกซึ้งในเนื้อหา 

กลุมยอย  ระดมสมอง 
( กลุม 5-6 คน ) 
( Small   Group ) 

เปนการจัดกลุม 5-6 คน 
ทํากิจกรรมที่ไดรับ 
มอบหมาย 

-ใชสําหรับกิจกรรมที่ตองการ
ใหมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและอภิปรายอยาง
ลึกซึ้งจนไดขอสรุป 

-ใชเวลามาก 

กลุมใหญ 
( Large  Group ) 

กลุมขนาด 15-30 คน 
หรือทั้งชั้น 

-ตองการรวบรวมความเห็น
ของสมาชิกทั้งหมด 
-ตองการใหมีการสรุปแนวคิด
ที่ตองมีการโตแยงเพื่อนําไปสู
การสรุปของสมาชิกทั้งหมด 

-สมาชิกมีสวนรวมไดนอย
หรือจะมีสวนรวมเฉพาะคนที่
สนใจ 
-ผูนําอภิปรายตองใชทักษะ
การสื่อสารเปน 
อยางดี  จึงจะดึงการมี 
สวนรวมไดมาก 

 
  
หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ  มีขอพิจารณาดังนี้ 
 1. ความยากงายในการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธ 
  กลุมยิ่งเล็ก  การมีสวนรวมและปฏิสัมพันธจะยิ่งงายขึ้น  ดังนั้นกลุม  2 คน   
จะมีปฏิสัมพันธไดมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
 2. ความลึกซึ้งของการแสดงความคิดเห็น 
  กลุมที่มีสมาชิกมากกวาจะสามารถทํางานไดดวยความคิดที่ ลึกซึ้งและ
หลากหลายมากกวา  ดังนั้น  กลุม 5-6  คน  จึงทํางานไดลึกซึ้งสมบูรณกวากลุมที่มีสมาชิกนอยกวา 
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  จากการวิจัย  พบวากลุมที่มีสมาชิกเกินกวา  6 คน  จะทําใหการมีสวนรวมและ
ปฏิสัมพันธลดลงเนื่องจากมักจะแตกเปนกลุมยอย ๆ  อีกทีหนึ่ง  แทนที่จะปฏิสัมพันธกันทั้งกลุม 
 3. การกําหนดบทบาทของผูเรียนในการทํากิจกรรมชนิดตาง ๆ  กิจกรรมบาง
ประเภทไมจําเปนตองกําหนดบทบาทสมาชิกที่ชัดเจน  ขณะที่กิจกรรมบางประเภทตองกําหนด
บทบาทของสมาชิกกลุมจึงควรเลือกชนิดของกลุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ  ไดแก 
  3.1 กลุมที่ไมมีการกําหนดบทบาทสมาชิก  ไดแก  กลุม  2 คน  กลุม  3-4  คน   
กลุมใหญหรือทั้งชั้น 
  3.2 กลุมที่มีการกําหนดบทบาทสมาชิก  ไดแก  กลุม 3 คน  กลุม 5-6  คน และ 
กลุมนอกเหนือจากนี้ซ่ึงสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสมของกิจกรรมแตละประเภท 
 
 ตัวอยางเชน 
 
  

กลุม  3 คน  ฝกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอลกําหนดสถานการณ  3 สถานการณ 
                   สถานการณที่ 1     

ก. เปนผูเสริฟ 
                                   ข. เปนผูรับ 
   ค. เปนผูสังเกตและประเมิน ข. 
                   สถานการณที่ 2 และ 3  หมุนเวียนกันเพื่อใหแตละคนทาํหนาที่ครบ 
ทั้ง  3 บทบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กลุมใหญหรือทั้งชั้น  จัดเปนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนมักใชใน
กิจกรรมที่ตองการใหมีสวนรวมพรอมกันทั้งชั้น  เชน  การบรรยายใหหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี  การ
รายงานผล  การอภิปรายกลุม  การดูส่ือ  ฟงกรณีศึกษา  การรวบรวมประสบการณ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

ตัวอยาง 
กิจกรรมในองคประกอบตาง ๆ  ของการเรียนรูและการออกแบบปฏิสัมพันธ 

 
ตัวอยางการออกแบบกิจกรรม การออกแบบปฏิสัมพันธ องคประกอบการเรยีนรู 

ต้ังประเด็นคําถาม 
พูดคุยในหัวขอที่กําหนด 
ฟงแถบเสียง  ดูสื่อ  กรณีศึกษา  การสาธิต 
สถานการณจําลอง  เลนบทบาทสมมติ 
การสัมภาษณสื่อบุคคล 

 

             กลุม  2 คน , 3-4 คน 
 

             กลุมใหญ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การสัมภาษณเพื่อหาขอสรุป 
แบงกลุมทําการทดลองจนรูผล 
แบงกลุมทําการวิเคราะห/เปรียบเทียบ/ 
สรุปผลงาน ฯลฯ 
การระดมสมองในกลุม 

กลุม 3-4  คน  , 5-6  คน การสรางความรูรวมกัน 

การบรรยาย 
วีดิทัศน /แถบเสียง / 
บรรยายประกอบการสาธิต 
เอกสาร/ใบความรู/โปสเตอร/นิทรรศการ 
การสรุปความคิดรวบยอดจากการรายงาน 
ผลงานกลุม 

กลุมใหญ การนําเสนอความรู 

เขียนโครงการ /เขียนคําขวัญ 
ทําแผนภาพ/จัดนิทรรศการ 
ฝกปฏิบัติตามขั้นตอนทักษะ 
แกไขผลงานใหสมบูรณหลังไดรับการเสนอแนะ  
/ ทําแบบฝกหัด / แบบทดสอบ 

กลุม 2  คน  , 3-4  คน,5-6 คน การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช 

 
ปจจัยสนับสนุนในการจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1.  ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน มีลักษณะเปน
กัลยาณมิตรชวยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกันและกนั จึงควรจดัหองเรียนเปนแบบกลุม  โดยคละนักเรียนและ
มีการสลับกลุมเปนระยะ ๆ รวมทั้งมีการเสริมแรงและนนัทนาการ 

1. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี  ถาผูเรียนมีโอกาสคิด  ทํา  สรางสรรค  และ
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน  โดยครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู  จัดสื่ออุปกรณ  แหลงการเรียนรู  
และสรุปการเรียนรูรวมกัน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคแตละดาน  กลาวคือ 
ดานความรู  เนนกระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห 
ดานเจตคติ  เนนประสบการณดานอารมณความรูสึก  และการอภิปรายโตแยง 

เพื่อปรับความคิดความเชื่อ 
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  ดานทักษะ   เนนที่ขั้นตอนทักษะและการไดลงมือฝกปฏิบัติ 
3. สรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง  

รวมทั้งมีกิจกรรมเสนอแนะใหเลือกใชเหมาะสมกับธรรมชาติของกลุมผูเรียน 
4. ใหความสนใจผูเรียนที่แตกตางจากปกติในดานความสามารถทางสติปญญา/ 

อารมณ  สังคม  หรือความพรอมทางรางกาย  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมใหทั้งกลุม
ปญญาเลิศและกลุมเรียนรูไดชา 

5. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย  ความถนัด  ความสนใจของ
ผูเรียนและความคาดหวังของสังคม  รวมทั้งเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูเรียน  
เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

6. แหลงการเรียนรูมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลง
คนควาความรูตามความถนัดและความสนใจ 

แหลงที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) ชุดฝกอบรมการปรับกระบวนทัศนและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ :  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

 

 
หมายเหตุ 
 ในสวนของเทคนิคการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กพิเศษใหวิทยากรจัดหาเนื้อหาสําหรับผูเขารับการอบรมตามความเหมาะสมเฉพาะผูที่
เสนอขอผลงานในสาขาดังกลาว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 85

 
 

ใบความรูท่ี 5 
 

เร่ือง  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 กระบวนการวดัและประเมินผลควรสอดคลองกับธรรมชาติของการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนศนูยกลาง รูปแบบการประเมินที่สามารถมาใชได    เชน   การประเมินตามสภาพจริง                  
(Authentic Assessment)   การประเมินภาคปฏิบัติ  (Performance Assessment)  การใชแฟมสะสม
งาน  (Portfolio)  การทดสอบ (Testing)    การประเมนิโดยใชศูนยการประเมิน  (Assessment Centers)  
เปนตน 
 วิธีการวัดมีหลากหลาย  ผูใชควรเลือกใชใหเหมาะสมกบัธรรมชาติของการเรียนรู  
วิธีการวัดที่นิยมใช   เชน   การทดสอบ   การสัมภาษณ   การสอบถาม   การสังเกต   การตรวจ
ผลงาน การใชแฟมสะสมงาน  เปนตน  แตละวิธีสามารถใชเครื่องมือวดัไดแตกตางกนัตามความ
เหมาะสม  ตวัอยางดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  วิธีการวัดและตัวอยางเครื่องมือท่ีนิยมใช 
 

วิธีการวัด ตัวอยางเครื่องมือ 
การทดสอบ  (Testing) แบบสอบขอเขียน  (Written Test) 

แบบสอบภาคปฏิบัติ  (Performance Test) 
แบบวัด  (Scale) 

แบบสัมภาษณ  (Interview) แบบสัมภาษณ  (Interview Guide) 
การสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การสังเกต  (Observation) แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 

แบบมาตรประเมินคา  (Rating scale) 
แบบบันทึก  (Record) 

การตรวจผลงาน แบบประเมินผลงาน  (Record) 
การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio)  แบบวัด   (Scale) 

แบบบันทึก  (Record) 
แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินตนเอง 
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การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment)   
 เปนกระบวนการตัดสินความรู  ความสามารถและทักษะตาง ๆ  ของผูเรียนใน
สภาพ    ที่สอดคลองกับชีวิตจริง  โดยใชเร่ืองราว  เหตุการณ  สภาพจริงหรือคลายจริงที่ประสบ                         
ในชีวิตประจําวันเปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือกระทํา  หรือผลิตจาก
กระบวนการทํางานตามที่คาดหวังผลผลิตที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพเพื่อลงขอสรุปถึง
ความรู  ความสามารถและทักษะตาง ๆ  ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด  นาพอใจหรือไม  อยูใน
ระดับความสําเร็จใด 
 เครื่องมือสําหรับวัดผลที่ตรงตามสภาพจริงมีผลหลายประการ  เชน  การสังเกต        
การสัมภาษณ  การตรวจผลงาน  การรายงานตนเอง  การบันทึกผูเกี่ยวของ  การทดสอบที่เนนการ
ปฏิบัติ  การใชแฟมสะสมงาน  เปนตน 
 การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการที่ เนนการประเมินภาคปฏิบัติ                      
(Performance Assessment)  โดยสามารถใชแฟมสะสมงาน  (Portfolio)   ชวยสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานในแฟมสะสมงานสามารถใชสะทอนความรู  ความสามารถ
และทักษะของผูเรียน 

• การประเมนิภาคปฏิบัต ิ (Performance  Assessment )   เปนการประเมนิ
ความสามารถการปฏิบัติงานของผูเรียนภายใตสภาพการณและเงื่อนไขที่สอดคลองกับสภาพจริง  
โดยพิจารณาจากกระบวนการทําและคุณภาพของงาน  เกณฑการประเมนิอาจสรางขึ้นมากมิติ
ความสําคัญ  (Rubric) ของคุณลักษณะดานตาง ๆ  ของผลงานนั้น  

• แฟมสะสมงาน  (Portfolio)  เปนแหลงรวบรวมตัวอยางผลงานที่เดนและ
นาสนใจ   สวนการประเมินจากแฟมสะสมงาน ( Portfolio  Assessment )  เปนการประเมินการ
เรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง  โดยพิจารณาผลงานจากแฟมสะสมงานจากบันทึกที่เกี่ยวของและ
ผลงานสามารถใชสะทอนใหเห็นกระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามสภาพจริง 
 

การประเมินโดยใชศูนยการประเมิน   (Assessment  Centers)   
 เปนกระบวนการตัดสินความรูสามารถ และทักษะตาง ๆ  ของผูเรียนอยางรอบ
ดาน  โดยใชตัวอยางงาน   (Work  sample)  หลาย ๆ  ลักษณะที่สอดคลองกับงาน  สรางเปน
สถานการณจําลอง  หรือส่ิงเราใหผูเรียนตอบสนองโดยการแสดงออก  พฤติกรรมที่แสดงออกตาม
พฤติกรรมบงชี้สามารถประมวลสรุปถึงความรู  ความสามารถและทักษะตาง ๆ ของผูเรียนวามีมาก
นอยเพียงใด  และอยูระดับใด 
 การจัดกิจกรรมสามารถเลือกใชหลายลักษณะ  เชน  Games , In-basket , Exercise , 
Leaderles Discussion,  Individual / Group Presentation  เปนตน 
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 เครื่องมือที่สามารถนํามาใชสําหรับการวัดในแตละศูนยการประเมิน  ไดแก  
สังเกตพฤติกรรมบงชี้   การตรวจผลงาน  การรายงานการบันทึกของผูเกี่ยวของการทดสอบ  เปนตน 
 

ตัดสินผลดวยวิธีใด   (Judgement  Method?) 
 ผูสอนจะตองตอบคําถามสุดทายวา  “ควรตัดสินผลดวยวิธีใด?”  หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งไดวา ผูสอนจะเลือกใชเกณฑอะไรในการตัดสินผลการเรียนรู ในการตีความหมายผลการ
วิเคราะหโดยทั่วไป  ผูสอนสามารถนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบกันกับเกณฑสัมพันธ 
(Relative Criteria)  เชน พฤติกรรมของกลุม  คะแนนเฉลี่ยของกลุมผูเรียน  เปรียบเทียบกอนและ
หลังการเรียนเพื่อดูพัฒนาการ  เปนตน  หรืออาจนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
สมบูรณ (Absolute  Criteria)  เชน  ระดับความสามารถหรือทักษะที่กําหนดไว  หรือมาตรฐานการ
เรียนรูในเรื่องหรือวิชานั้น  เปนตน 
 

ตารางที่ 2 ตัวอยางการออกแบบวิธีการวัดและการประเมินการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 สิ่งท่ีมุงประเมิน :   ความสามารถในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในวิชาภาษาไทย 

การวัด การประเมิน รายการประเมิน 
วิธีการวัด เครื่องมอื การตีคา เกณฑการตัดสิน 

1. ระดับความรูและทักษะ 
   1.1หลักการฟงพูดอาน  เขียน 

 
• การทดสอบ 

 
• แบบสอบขอเขียน 

 
• คะแนนรายขอแบบ0,1 

 
60% 

   1.2 ทักษะการฟง  พูด อาน เขียน • การสังเกต • แบบประเมินพฤติกรรม
การฟง  พูด  อาน 

• พฤติกรรม 4  ระดับ มีพฤติกรรม    ≥
ระดับ 2 

 • การตรวจผลงาน • แบบประเมินผลงาน 
  เขียน 

• พฤติกรรม 4  ระดับ มีคุณภาพ     ≥
ระดับ 2 

   1.3 ทักษะการคิดและ กระบวนการ   
แสวงหาความรูเกี่ยวกับการฟง   

        พูด  อาน  เขียน  

• การสังเกต • แบบสังเกตพฤติกรรม
การคิดและการแสวงหา
ความรู 

• พฤติกรรม 4  ระดับ มีคุณภาพ    ≥
ระดับ 2 

2. ความกาวหนาของความรู 
    และทักษะ 
   2.1 พัฒนาการดานหลักการ 
        ฟง  พูด  อาน  เขียน 

 
• การทดสอบกอน-
หลัง 

 
• แบบสอบขอเขียน 

 
• คะแนนรายขอ  
  แบบ 0,1 

 
ความรูเพิ่มขึ้น 
อยางนอย 15% 

   2.2 พัฒนาการดานทักษะ 
         การฟง  พูด  อาน  เขียน 

• การสังเกตกอน-
หลัง 

• แบบประเมินพฤติกรรม
การฟง  พูด  อาน 

• พฤติกรรม 4  ระดับ ทักษะสูงขึ้น 
อยางนอย  15 % 

 • การตรวจผลงาน 
   กอน-หลัง 

• แบบประเมินผลงาน 
  เขียน 

• พฤติกรรม 4  ระดับ  

   2.3 พัฒนาการดานทักษะ การคิด
และกระบวน การแสวงหา
ความรู เกี่ยวกับการฟง  พูด 

         อาน  เขียน 

• การสังเกตกอน-
หลัง 

• แบบประเมินพฤติกรรม  
   การคิดและการ 
  แสวงหาความรู 

• พฤติกรรม 4  ระดับ ทักษะสูงขึ้น 
อยางนอย  15 % 
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ตารางที่  3  ตวัอยางการประเมินทักษะการฟง 
( ตัวอยาง ) แบบประเมินพฤติกรรมการฟง 

 
คําชี้แจง 1. โปรดประเมินคาเปนตัวเลข ( 1, 2, 3, 4)  พฤติกรรมของผูเรียนครอบคลุม   
                               5 ประเด็น   
  โดยมีเกณฑการใหคาดังนี้ 
  1 =     ควรปรับปรุง     หมายถึง  ปฏิบัติไดไมถูกตอง 
  2 =     พอใช       หมายถึง  ปฏิบัติไดถูกตองเปนสวนใหญ 
  3 =     ดี          หมายถึง  ปฏิบัติไดถูกตอง 
  4 =     ดมีาก       หมายถึง   ปฏิบัติไดถูกตอง  สมควรถือเปนแบบอยาง 
 2. โปรดรวมคะแนนของพฤติกรรมทั้ง  5 ประเด็น  และทําเครื่องหมาย �  ลง
ในชองที่ตรงกบัชวงคะแนนที่กําหนด 
ช่ือนักเรียน.........................................ช้ัน  ............................สถานศึกษา……………………… 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

ประเมินครั้งที ่ วัน/เดือน/ป 

กา
รเล

ือก
สิ่ง

ทีฟ่
ง 

คว
าม
ตั้ง
ใจฟ

ง 

กา
รจ
ับใ

จค
วาม

สาํ
คัญ

 

กา
รแ
สด

งค
วาม

คิด
เห็น

ใน
ปร

ะเด
็น 

มา
รย
าท
กา
รฟ

ง คะแนนรวม 
ดีม

าก
 (1

7-2
0 )

 

ดี (
13-

16 
) 

ปา
นก

ลา
ง (

9-1
2 )

 

คว
รแ
กไ
ข (

 5-
8 )

 

หมายเหต ุ

1. 2 ส.ค. 49 3 4 3 2 3 15  �    

2.             
3.             
4.             
5.             

 
    สรุปผลการประเมิน   �  ผาน               ระดับ �  ดีมาก 
         �  ดี 
          �  ไมผาน  � ปานกลาง 
 
    ลงชื่อ................................................................................................ 
                (....................................................................................) 
       ผูประเมิน 
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ตารางที่ 4   ตัวอยางแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดและกระบวนการแสวงหาความรู 
 ( ตัวอยาง ) แบบสังเกตพฤติกรรมการคิดและกระบวนการแสวงหาความรู 
 

คําชี้แจง 1. โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในชองระดับการเกิดพฤติกรรมโดยมีเกณฑ 
  การพิจารณาดังนี้ 
  0 =  ไมเคย         หมายความวา  ไมเคยเกิดขึ้นเลย 
  1 =  บางครั้ง      หมายความวา  การสังเกตนาน ๆ  คร้ังจึงจะพบพฤติกรรม
นั้น 
  2 =  สม่ําเสมอ   หมายความวา  การสังเกตสวนใหญพบพฤติกรรมนั้น 
  3 =  ทุกครั้ง       หมายความวา  การสังเกตทุกครั้งเกิดพฤติกรรมนั้น 
 2. โปรดรวมคะแนนพฤติกรรมที่สังเกตและทาํเครื่องหมาย �  ลงในชองที่ตรง
กับชวงคะแนน  
 
ชื่อนักเรียน .....................................ชั้น...................................สถานศึกษา....................................... 
 

ระดับการเกิดพฤตกิรรม 
เคย 

รายการสังเกต  
ไมเคย 

(0) 
บางครั้ง 

(1) 
สม่ําเสมอ 

(2) 
ทุกครั้ง 

(3) 
ก. ทักษะการคิด 
    1. สามารถจําแนกประเด็นเร่ืองที่ศึกษา 
    2. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็น 
    3. สามารถสรุปผลไดตรงประเด็น 
    4. สามารถสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง 
    5. สามารถพิจารณาหาสาเหตุของเหตุการณที่ศึกษา 
    6. สามารถไตรตรองขอดี  ขอเสยี 
    7. สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
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ระดับการเกิดพฤตกิรรม 
เคย 

รายการสังเกต  
ไมเคย 

(0) 
บางครั้ง 

(1) 
สม่ําเสมอ 

(2) 
ทุกครั้ง 

(3) 
ข. ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู 
     1. สามารถระบุแหลงความรู/สื่อตาง ๆ  ในโรงเรียน 
         ที่เกี่ยวของกบัหัวขอศึกษา 
     2. สามารถระบุแหลงความรู/สื่อตาง ๆ  นอกโรงเรียน 
         ที่เกี่ยวของกบัหัวขอที่ศึกษา 
     3. ใชแหลงความรู/สื่อตาง ๆ  ในโรงเรียนที่เกี่ยวของ 
          กับหัวขอที่ศึกษา 
      4. ใชแหลงความรู/สื่อตาง ๆ  นอกโรงเรียนที่เกี่ยวของ 
          กับหัวขอที่ศึกษา  
      5. สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง 
      6. สามารถปรับปรุงวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
          อยางตอเนื่อง 
 

    

 

ทักษะการคิด คะแนนรวม.......................................คะแนน 
 ผลการประเมิน � ผาน             ระดับ � ดีมาก (16-21) 
       � ดี  (11-15) 
       � ปานกลาง (6-10) 
    � ไมผาน  (0-5) 
 
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู คะแนนรวม.......................................คะแนน 
 ผลการประเมิน � ผาน  ระดับ � ดีมาก (16-18) 
       � ดี  (10-15) 
       � ปานกลาง (6-9) 
    � ไมผาน  (0-5) 
     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 
              (...............................................................) 
      ................./................./.................... 
ที่มา  :    ศิริชัย  กาญจนวาสี .  (2545).  ในประมวลบทความนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูเปนศูนยกลาง.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ที่มา  :   ศิริชัย  กาญจนวาสี.  (2545).  ในพิมพพันธ  เดชะคุปต  ลัดดา  ภูเกียรติ และสุวัฒนา  สุวรรณเขตนิคม  ( บรรณาธิการ ).  นวัตกรรม 
 เพื่อการเรียนรู  2  สําหรับครูปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ใบความรูท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง  แนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู 
 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณธรรม 
(ซ่ือสัตยสุจริต สตปิญญา ขยันอดทน แบงปน) 

ความรู 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 

ทางสายกลาง 
 
 
 พอประมาณ 

มีภูมิคุมกัน 
ในตัวท่ีดี มีเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําไปสู  

 
 
 
 
 

สมดุล / มั่นคง / ย่ังยืน 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดลอม 
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นิยาม 
  ความพอเพยีง หมายถึง ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถึงความจาํเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกนัในตวัที่ด ี  

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกนิไปและไมมากเกินไปโดยไม 
เบียดเบยีนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคทีอ่ยูในระดับพอประมาณ 
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพยีงนั้นจะตองเปนไปอยาง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยทีเ่กีย่วของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึน้จากการกระทํา
นั้น ๆ อยางรอบคอบ 
  การมภีูมิคุมกนัที่ดใีนตวั หมายถึง การเตรยีมตวัใหพรอมรับผลกระทบและความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
 

เงื่อนไขเพื่อใหเกิดความพอเพียง 
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกีย่วของอยาง

รอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม 
เชน มีความซือ่สัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร ใชสตปิญญาในการดําเนินชวีิต 
 

การนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในสถานศึกษา 
หลักปฏิบัตดิานเศรษฐกิจ 
 

หลักปฏิบัต ิ ตัวอยางกิจกรรม 
1. รูจักการใชจายของตนเอง 

• ใชจายอยางมีเหตุมีผล 
• ใชจายอยางพอประมาณ 
• ใชจายอยางประหยัด 
• ใชจายเทาที่จําเปน 

• บันทึกบัญชีรายรับและรายจาย 
• วิเคราะหบัญชีรายรับและรายจาย 
• แลกเปลี่ยนประสบการณ 
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลด

รายจายทีฟุ่มเฟอย 
2. รูจักออมเงนิ  มีกลไกลดความเสี่ยง 

• ระบบสวัสดิการ 
• ระบบออมเงิน 
• ระบบสหกรณ 
• การประกันตาง ๆ 

• ออมวันละหนึง่บาท 
• สัปดาหการออม 
• จัดตั้งกลุม/สหกรณออมทรัพย 
• จัดตั้งกองทนุสวัสดิการชุมชน 
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หลักปฏิบัต ิ ตัวอยางกิจกรรม 
3. รูจักประหยดั 

• ใชและกินอยางมีเหตุผลไมฟุมเฟอย 
• ใชพลังงานเทาที่จําเปน 
• ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

• ปลูกผักสวนครัวร้ัวกนิได 
• เล้ียงปลา  เล้ียงไกไวกิน ไวขาย 
• ใชสินคาที่ประหยัดพลังงาน 
• รีไซเคิลขยะเพือ่นํามาใชใหม 
• นําของเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน 

4 . พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกจิโดยผลิตหรือสราง 
      รายไดที ่

• สอดคลองกับความตองการ 
• สอดคลองกับภูมิสังคม 
• สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
• สอดคลองกับทรัพยากรทองถ่ิน 

เนนการผลิตเพื่อพึ่งตนเองใหพอเพยีงกับ 
การบริโภคและการผลิตที่หลากหลาย เชน 
• ปลูกพืชผักผสมผสาน 
• ปลูกพืชสมุนไพรไทย 
• ผลิตสินคาจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
• จัดอบรมพัฒนาอาชพีในชุมชน 

หลักปฏิบัตดิานสังคม 
หลักปฏิบัต ิ ตัวอยางกิจกรรม 

5. รูจักชวยเหลือสังคมหรือชุมชน 
• ปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
• ปลูกฝงความสามัคคี 
• ปลูกฝงความเสียสละ 
• เผยแพรองคความรูเศรษฐกจิพอเพียง 

• จัดกิจกรรมลด  ละ  เลิกอบายมุข 
• จัดกิจกรรมชวยเหลือผูดอยโอกาส 
• จัดคายพัฒนาเยาวชน 
• จัดตั้งศูนยเรียนรูในชุมชน 

 
หลักปฏิบัตดิานสิ่งแวดลอม 

หลักปฏิบัต ิ ตัวอยางกิจกรรม 
6. สรางสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ 

• ปลูกจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 
• ฟนฟูแหลงเสื่อมโทรมในทองถ่ิน 
• ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ิน 
• ฟนฟูดแูลสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน 

• พัฒนาความรูเกี่ยวกับดนิ  น้าํ  ปา  เพื่อฟนฟู
รักษา 

• โครงการชีววถีิ 
• จัดอบรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
• จัดทําฝายแมว 
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หลักปฏิบัตดิานวัฒนธรรมและศาสนา 
 

หลักปฏิบัต ิ ตัวอยางกิจกรรม 
7. สืบสานวัฒนธรรมไทย 

• สรางจิตสํานึกรักษไทย  รักบานเกิด 
• ฟนฟูและอนุรักษอาหารประจําทองถ่ิน 
• ฟนฟูและอนุรักษดนตรีไทยและเพลง

ไทย 
• ฟนฟูและอนุรักษวตัถุโบราณและ

โบราณสถาน 

 
• ปลูกฝงมารยาทไทย 
• สงเสริมอาหารประจําทองถ่ิน 
• สงเสริมการใชภาษาประจําทองถ่ิน 
• ทํานุบํารุงโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

8. สงเสริมพระพุทธศาสนา 
• ปลูกจิตสํานึกความรักชาต ิ
• ตระหนกัถึงคุณคาของพระพุทธศาสนา 
• จงรักภกัดีตอพระมหากษัตริย 

•   ใหความสําคญักับการรักษาศีลหรือสวด
มนตเปนประจํา 

•    สงเสริมการฝกอบรมสมาธิ  ภาวนา 
•    รวมกันทะนบุํารุงศาสนา 
•    พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
•    รณรงคการใชสินคาไทย 

 
( ที่มา  ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  โครงการวิจัยเศรษฐกจิพอเพียง  สํานักงานทรัพยสินสวน 

พระมหากษัตริย ) 

คุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ
และเปนทีเ่คารพรักอยูสูงสุดของปวงชนชาวไทย  ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทใหคนไทยมี
คุณธรรมประจําใจ  4  ประการ  ไดแก 
  1. รักษาความสัตย  ความจรงิตอตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติตอส่ิงที่เปนประโยชน 
  2. รูจักขมใจตนเอง  ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย  ความด ี
  3. อดทน  อดกล้ัน  และอดออม  ที่จะไมประพฤติลวงความซื่อสัตยสุจริต  ไมวาจะ 
ดวยเหตุผลประการใด 
  4. รูจักระวังความชั่วความทจุริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ 
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
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  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงยังระบุไวในเงื่อนไขสําหรับเปนปจจยัพื้นฐานของการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่มีความชัดเจน  2  เงื่อนไขสําคัญ  คือ 

1. เงื่อนไขความมีคุณธรรม  ที่จะตองประกอบดวย 
(1)  ความซื่อสัตยสุจริต  ดํารงอยูอยางมั่นคงตอความดีงามปราศจากอกศุล

จิตที่คิดคดทรยศ  และทจุริตตอผูอ่ืน 
   (2)  การใชสตปิญญาที่รอบคอบระมัดระวังไตรตรองใครครวญอยาง
ละเอียดถ่ีถวนทั้งกอนและหลังทํากิจกรรมใด  ๆ  ก็ตาม 

2.  เงื่อนไขการดําเนินชวีิต  ที่จะตองประกอบดวย 
(1)  ความขยันขันแข็ง  อดทน  อดกล้ันตอสภาพความยากลําบาก  หรือ

ปญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู  รวมทั้งเปนผูรูจกัอดออม  ประหยัดใชทรัพยากรอยางเกิดประโยชน
สูงสุด 
   (2)  ความรูจกัแบงปนและแลกเปลี่ยน  มีความเอื้ออาทรระหวางกัน  
สงเคราะหผูดอยกวาโดยมหิวังผลตอบแทนดวยความมนี้ําใจมีความเมตตา  และยดึความเปน
กัลยาณมิตรตอเพื่อนรวมโลก 
 
กรอบแนวคิดคุณธรรมกับการศึกษา 
 

 
 มนุษยเกิดมาและดํารงอยูภายใตกฎแหงกรรม 

 
 การคิด  การพดู  และการกระทําสงผลตอชวิีตท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 
 
 

มนุษยตองควบคุมการคิด  การพูด  และการกระทําของตนเองไมใหประพฤติชั่วท้ังกาย  วาจา  ใจ 
เพราะการทําชั่วนําความเดือดรอนมาสูตนและผูอ่ืนท้ังขณะทําและภายหลัง 

 

 มนุษยตองฝกตนเองใหเห็นความเปนคุณเปนโทษสืบเนือ่งจากการคิด  การพูด  และการกระทําของตนเอง 

 

 
มนุษยตองฝกฝนตนเองใหเปนปกติตอเนือ่งเพื่อการคิด   การพูด  และการกระทําดีจนเปนนิสยั 

 การศึกษา  คือ  การพัฒนานสิัย  ใฝรู  ใฝเรียน  และใฝดีมีความรูความสามารถ   
นําไปสรางประโยชนสุขตอตนเอง  สงัคม  ชุมชนและชาต ิ
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การปลูกฝงนิสัยแกผูเรียน 

นิสัย  คือ  ความประพฤติจนเคยชินที่เกดิจากการคิด การพูด และการกระทําที่ซํ้า ๆ  
บอย ๆ  จนเหน็ไดวาเปนการแสดงออกที่เปนปกติของบคุคลนั้น  ๆ  บุคคลจะแสดงออกอยางเปน
ปกติเมื่อมีโอกาสหากมิไดแสดงออกก็จะมีความรูสึกที่ผิดปกติขึ้นในจิตใจ  มีความคับของใจ  และ
สรางความรูสึกที่ผิดหวังเพราะฉะนัน้นิสัยก็คือ   ลักษณะของพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมดี พฤติกรรม
ช่ัวของบุคคลแตละบุคคล การปลูกฝงนิสัยสําหรับผูเรียนเนนการสรางนิสัย  2  ลักษณะ  ดังนี ้

1. นิสัยใฝรูใฝเรียน  เปนการสรางคุณลักษณะใหแกผูเรียนใหมีพฤติกรรมมุงมั่น 
กระตือรือรน ใสใจตอการพฒันาตนเองแสวงหาความรูเพิ่มเติม  ใหเปนผูรูแจงในสิ่งที่ตองการ
แสวงหาอนัเปนเปาหมายสูงสุดของชีวิต  พฤติกรรมที่สามารถตรวจสอบไดของผูเรียนที่มนีิสัยใฝรู
จะตองประกอบดวยพฤติกรรมตอไปนี้ 

1.1 มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความจริง  คุณธรรม  และการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณคา 

1.2 รูจักตนเองและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหบรรจุเปาหมาย
ในชีวิต 

1.3 มีความสามารถเรียนรู  ปรับปรุงพฤติกรรมและคุณลักษณะเฉพาะของ
ตนเองใหมีความเหมาะสม  ถูกตองดีงาม 

1.4 ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี  มีความอดทนอดกลั้นพรอมที่
จะเผชิญตอปญหาและอุปสรรคในชีวิต 

1.5 แกปญหาทั้งของตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยยดึพื้นฐานความสมัคร
สมานสามัคคี  เนนการอนุรักษและธํารงรักษาความเปนธรรมชาติ 

2. นิสัยใฝดี  เปนการสรางคุณลักษณะใหแกผูเรียน  ที่เนนความรูความเขาใจที่ 
เหมาะสมทั้งการดําเนินชวีิตในโลกอยางลึกซึ้งถูกตองตามทํานองครองธรรม  มีความเชื่ออยางฝงใจ
และควบคุมการประพฤติปฏิบัติตนอยางมัน่คง จําแนกรายละเอียดเปน  2  คุณลักษณะ  หลัก  ดังนี้  
คือ 

2.1 มีความเขาใจในเรื่องโลกและชีวิตที่ลึกซึ้ง  เปนการเนนพฤติกรรมของ
ผูเรียนดังนี้  คอื 

2.1.1    ใหทาน  และแบงปนตอผูอ่ืนอยูเสมอ 
2.1.2     สงเคราะหผูอ่ืนใหยดึมั่นตอการกระทําความด ี
2.1.3     ยกยองใหเกียรติตอผูอ่ืนตามศักดิศ์รีของมนุษย 
2.1.4     ประพฤติมั่นคงตอกรรมดี  งดเวน  กรรมชั่ว 
2.1.5     เห็นคุณคาของเวลา  กระทําดีอยางตอเนื่อง 
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2.1.6     สรางบุญกุศลเพื่อความมีอนาคตที่ดีงาม 
2.1.7     กตัญูตอบิดามารดา  และผูมีพระคุณ 
2.1.8      อนุเคราะหแกผูที่ดอยโอกาสกวาตนเอง 
2.1.9      กระทําดีโดยไมหวังผลตอบแทนจากผลแหงความดี 
2.1.10   ไตรตรอง   ใครครวญ  และตัดสินดวยปญญา 

2.2  มีความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเองเปนการ
เนนพฤติกรรมของผูเรียน  ดังนี้  คือ 

2.2.1 ปลูกจิตสํานึกงดเวนอบายมุขทุกชนิด 
2.2.2 รักษาเบญจศีล  เบญจธรรมใหเปนปกติวิสัย 
2.2.3 ปฏิบัติตามหลักธรรมที่สอดคลองตอการดําเนินชวีิตตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  และสภาพสังคมที่ดํารงอยู 

เปาหมายของการยึดคุณธรรมเพื่อการจัดการเรียนรู 
  การจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของความเปนพลเมืองดีนั้น    
สามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระที่วาดวยความรอบรู  ความประพฤติปฏิบัติทางกาย  วาจา  การฝกจิต  
และการพัฒนาปญญา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  คือ 

1. เนื้อหาสาระที่วาดวยความรอบรู  ความประพฤติปฏิบัติทางกาย  วาจา  พึงเรียน
และประพฤติปฏิบัติในเรื่องตาง  ๆ  จาก  เนื้อหาวิชา    8   กลุมสาระการเรียนรู  จนเกิดพฤติกรรม  
ดังนี้  คือ 

1.1 ประเมินศักยภาพ    วิเคราะห   และรูจักตนเอง 
 1.2 เขาใจธรรมชาติของคน  และรูระดับศักยภาพของตนเอง 
 1.3  ควบคุมพฤติกรรมปฏิบัติทางกาย  วาจา  ของตนเอง  ไมสรางความ 

เดือดรอนตอตนเอง  และผูอ่ืน  สรางประโยชนสุขตอตนเอง  และสังคมสวนรวม 
2. เนื้อหาสาระที่วาดวยการฝกจิต  พึงเรียนรูและประพฤติปฏิบัติที่ เนนการ

ฝกอบรมตนจนเกิดพฤติกรรมดังนี้  คือ 
2.1 มีจิตใจที่แนวแน  มั่นคง  มีสมาธิตลอดเวลา 
2.2 ฝกใฝเรียนรูทั้งทางโลกและทางธรรม 
2.3 มีกําลังใจที่จะแกไขนิสัยของตนเองใหสรางความดีความงามอยูเปน

นิจ 
2.4 มีความกลาหาญ  อดทนที่จะแกไขและเผชิญอุปสรรคของชีวิตตนเอง  

สังคมและประเทศชาติใหลุลวงไปดวยสันติวิธี 
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3. เนื้อหาสาระทีว่าดวยการพัฒนาปญญา  พึงเรียนรูและประพฤติปฏิบัติที่เนนการ
พัฒนาศักยภาพที่จะนําองคความรูมาใชสําหรับการสรางภูมิคุมกันและการดําเนินการดวยการ
พิจารณาวิเคราะหไตรตรอง  และใครครวญอยางถองแท  เหมาะสม  และมีความจริงจงัที่จะกระทํา
จนติดเปนนิสัย 

การนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดคุณธรรมนาํความรูสูการสอน 
 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเกี่ยวกับคณุธรรมนําความรูมาประยุกตสูการ
พัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา  ทําไดใน   2  ลักษณะ คือ 
  1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะของโครงการในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนโดยภาพรวม 
  2. บูรณาการเนื้อหาสาระและกิจกรรมสูการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆโดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
      2.1  วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา   มาตรฐานการเรียนรู   ผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายปของแตละกลุมสาระการเรียนรูและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
      2.2  พิจารณารายละเอียดสาระการเรียนรู คําอธิบายรายวิชา และหนวยการ
เรียนรูที่ไดกําหนดไวตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ   
      2.3  ศึกษาวิเคราะหคุณธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแยกแยะ
คุณธรรมที่เกี่ยวของ   เงื่อนไข และหลักการสําคัญในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน 
      2.4  นํารายละเอียดของเนือ้หาสาระและหลักคุณธรรมที่วิเคราะหไดในขอ  2.3    
บรรจุเพิ่มเติมในหนวยการเรยีนรูที่ทําไวแลวหรืออาจกาํหนดเปนหนวยการเรียนรูขึ้นใหมกรณีที่
กลุมสาระการเรียนรูนั้นมจีุดเนนสําคัญที่เกีย่วของโดยตรงกับเนื้อหาสาระหรือคุณธรรมนั้น  หรือ
อาจสรางเปนหนวยบูรณาการที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระและกิจกรรมตาง ๆ  เขาดวยกัน 

2.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและปฏิบัติการสอนตามแผน 
2.6 ประเมินผลผูเรียนทั้งในดานความรู  ทักษะ  คุณลักษณะหรือ

คุณธรรมตามที่ระบุไวในหนวยการเรียนรู 
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กรณีตัวอยาง 
 
คานิยมเศรษฐกิจพอเพียง :  การหาและใชความรูในการทํางานสําหรับนักเรยีน 
    ระดับประถมศึกษา 
 

จุดมุงหมาย 
 1. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความเขาใจและเห็นคณุคาของคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงใน
เร่ืองการหา  และใชความรูในการทํางาน 
  1.1 นักเรียนสามารถตอบไดวาการหาและใชความรูในการทํางานคืออะไร 
  1.2 นักเรียนสามารถพูดสรุปความสําคัญของการหาและใชความรูในการ
ทํางาน 
 2. เพื่อใหนักเรยีนไดแนวคดิและแนวทางในการนําความรู  ความเขาใจทีไ่ดรับ
ไปปฏิบัติตนในชีวิตประจําวนั 
  นักเรียนสามารถระบุการกระทําของตนที่ควรปรับปรุงในดานการหาและใช
ความรูในการทํางานและบอกวิธีการแกไขได 
 3. เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดความรูสึกชื่นชม
ศรัทธาในน้ําพระทัยและพระอัจฉริยภาพของในหลวงและนอมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน 
  3.1 นักเรียนสามารถพูดสรุปไดวาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
  3.2 นักเรียนสามารถพูดแสดงความรูสึกที่มีตอในหลวง 
  3.3 นักเรียนสามารถปรับปรุงการกระทําที่ควรแกไขของตนเองในดานการหา
และใชความรูในการทํางาน 
 

แนวคิด 
 การหาและใชความรูในการทํางาน  คือการแสวงหาและเพิ่มพูนความรูของตนเอง      
เพื่อนําความรูนั้นไปใชในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ  ซ่ึงตองอาศัยทั้งความขยัน  อดทน  ไม
ทอถอย  การบริหารจัดการ  ตลอดจนความสามัคคีและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  นอกจากนี้  เรายังตอง
เปนผูที่พัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหเราสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 ในหลวงของเราทรงหวงใยประชาชนที่ยังยากจน  มีความเปนอยูที่ลําบากจึงทรง
คิดวิธีการที่จะใหชาวบาน  ชาวนา  ทํามาหากินและมีความเปนอยูอยางพอมีพอกิน  ไมอดอยาก  ซ่ึง
เรียกวาเศรษฐกิจพอเพียง  ทานไดสอนใหทุกคนรูจักพึ่งตนเอง  สอนใหรวมกลุมกัน  มีความสามัคคี
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รวมแรงรวมใจกันทํางาน  รูจักการหาและใชความรูในการทํางานเพื่อประโยชนรวมกัน  ซ่ึงถาพวก
เรานอมนําคําสอนของพระองคทานไปปฏิบัติแลว  พวกเราก็จะมีความสุขสบายขึ้น 

สื่อ 
1. กระดาษ 
2. แผนภาพแสดงขั้นตอนการพับเสื้อกระดาษ 
3. กรรไกร  หรือคัตเตอร 

 
 หมายเหตุ  :   ผูสอนอาจเปลี่ยนแปลงการพับกระดาษเปนรูปอื่นๆ ก็ไดตามควา

เหมาะสมกับผูเรียน     แตควรเปนรูปที่ไมงายเกินไปและยากเกินไป  แตยากพอท่ีจะทาทาย
ความสามารถของผูเรียน 
 

เวลาที่ใช 
 การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด  120  นาที   
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1. ขั้นนํา (5 นาที ) 

ครูชูกระดาษใหนักเรียนดู แลวสนทนากับนักเรียนโดยใชคําถาม  เชน 
• นักเรียนสามารถนํากระดาษแผนนี้มาใชประโยชนไดอยางไรบาง 
 (เขียนเลน  ทดเลข  พับกระดาษ  ฉีกเปนรูปตาง ๆ  ฯลฯ) 
• นักเรียนสามารถพับกระดาษแผนนี้เปนรูปอะไรไดบาง  
 (จรวด  หมวก  เรือ  เสื้อ  ฯลฯ)  จากนั้นครูจึงชวนใหนักเรียนพับ

กระดาษเปนรูปเสื้อ  
 

2. ขั้นกิจกรรม ( 25 นาที ) 
2.1  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนคนละ  1 แผน 

  2.2 ครูใหนักเรียนพับกระดาษเปนรูปเสื้อตามตัวอยาง  โดยที่ครูจะไมสอนวิธี        
พับให  แตใหนักเรียนดูเสื้อกระดาษที่พับสําเร็จแลวเทานั้น  โดยกําหนดเวลาประมาณ  3 นาที 
  2.3 เมื่อหมดเวลาที่กําหนดใหครูสํารวจวามีนักเรียนพับเสื้อกระดาษไดกี่คน  
และพับไมไดกี่คน  แลวจดบันทึกไวบนกระดาน 
  2.4 ครูถามนักเรียนวาถาตองการพับเสื้อกระดาษใหสําเร็จไดตามแบบ
นักเรียนจะทําอยางไร  ( ตองมีความรูเร่ืองการพับเสื้อกระดาษ ) 
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  2.5 ครูแสดงแผนภาพการพับเสื้อกระดาษใหนักเรียนดู  แลวสาธิตวิธีการพับ  
และใหนักเรียนฝกพับตาม ) 
  2.6 หลังจากเสร็จกระบวนการพับในขอ 2.5 แลว  ครูใหนักเรียนชวยกัน
ตัดสินใจวาเสื้อกระดาษตัวใดสวยที่สุด  พรอมทั้งสอบถามเกณฑที่นักเรียนใชในการตัดสินและ
รวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพับเสื้อกระดาษใหสวยงามและประณีตวาตองทํา
อยางไร 
   (การพับเสื้อกระดาษที่สวยงามและประณีต  จะตองพับและรีดกระดาษ         
ใหตรงแนว  หากสวนใดที่ตองพับแบงครึ่งกระดาษ  ก็ตองใหสองสวนที่ถูกแบงมีขนาดเทากันจริง 
ๆ  สวนใดที่ตองพับเปนมุมแหลมก็ตองพับใหไดอยางนั้น   จึงจะไดเสื้อกระดาษที่สวยงาม) 
  2.7 ครูแจกกระดาษใหนักเรียนอีกคนละ 5 แผน  ใหนักเรียนพับเปนเสื้อ                
ที่สวยงามและประณีตมากที่สุด  โดยครูตั้งเกณฑตัดสินใจ  3 เกณฑ  คือ ดีมาก  ดีและพอใช 
  2.8 เมื่อนักเรียนพับเสร็จแลว  ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลงานแตละ
ช้ิน 
 

3. ขั้นอภิปราย ( 15 นาที ) 
ครูนําการอภิปรายโดยการสอบถามนักเรียนดังนี้ 
• นักเรียนที่พับเสื้อกระดาษไดในรอบแรกเพราะเหตุใด 
 (เพราะมีความรูและเคยพับเสื้อกระดาษมาแลวกอนหนานี้) 
• นักเรียนที่พับในรอบแรกไมไดเหตุใดจึงสามารถพับในรอบที่สองได 
 (ไดเรียนรูวิธีการพับจากแผนภาพที่ครูนํามาสอน) 
• เหตุใดนักเรียนแตละคนจึงพับเสื้อกระดาษไดสวยงามแตกตางกัน 
 ( เนื่องจากแตละคนมีเทคนคิการพับที่แตกตางกัน  ทําใหพับไดสวยงาม 

ตางกันและคนที่มคีวามละเอียดประณีตในการพับจะสามารถพับไป
สวยงามกวาคนอื่น ๆ ) 

• เมื่อนักเรียนทราบวาตนเองยังขาดความรู  และเทคนิคบางประการที่ทําให 
 การพับเสื้อกระดาษของตนเองไมสวยงามนั้น  นักเรียนทําอยางไร 
 ( เรียนรูและฝกพับ  แกไขสวนที่ยังบกพรองอยูใหสวยงามดียิ่งขึ้น ) 
• หากนกัเรียนไมแสวงหาความรู  หรือเกิดความทอถอย  ไมพยายามศกึษา 
 วิธีการพับใหดีขึ้นแลวผลจะเปนอยางไร 
 ( นักเรยีนจะไมสามารถพัฒนาการทํางาน  รวมทั้งผลงานของตนเองได 
 ทําใหผลงานทีไ่มดี  ไมสมบรูณ 
• เหตุใดนักเรียนที่พับเสื้อกระดาษไมไดเลยในตอนแรก  จึงสามารถพับเสื้อ 
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 กระดาษไดสวยงามในที่สุด 
 ( เพราะเขารูจกัแสวงหาและใชความรูเกีย่วกับการพับกระดาษมาพับ 
 อยางไมทอถอย  มีความอดทนและรูจกัหาเทคนิคใหม ๆ  มาปรับปรุง 
 การพับกระดาษใหดียิ่งขึ้น ) 

4. ขั้นสรุป ( 20 นาที ) 
ครูกระตุนใหนักเรียนสรุปขอเรียนรูท่ีไดจากกิจกรรมโดยใชคาํถาม  เชน 

• กิจกรรมนี้สอนอะไรเราบาง 
• นักเรียนไดความคิดอะไรบางจากกจิกรรมนี้ 

ครูสรุปแนวคดิสาํคัญท่ีไดจากกิจกรรมดังนี้ 
“ จากกิจกรรมพับเสื้อกระดาษนี้นักเรียนคงจะเห็นแลววาการทํางานใด ๆ        

ก็ตามผูที่ทํางานนั้นจะตองมีความรูในการทํางานนั้นเปนอยางดี  หากผูที่ทํางานยังขาดความรูใน
เร่ืองนั้นก็ตองเสาะแสวงหาความรู  แลวใชความรูนั้นในการทํางานซึ่งตองอาศัยความขยัน  อดทน  
ไมยอทอ      มีการบริหารจัดการที่ดี  และหากเราฝกทํางานบอย ๆ  และชางสังเกต  เราก็จะได
ความรูเพิ่มเติมขึ้นอีก  รวมทั้งการไดแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืนก็จะชวยใหเรามีความรูมากขึ้นไปอีก  
ความรูและความชํานาญการ  นี้จะชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จ  นักเรียนจึงควรใฝหาความรู 
และนําความรูมาใชในการทํางานอยูเสมอ  เพื่อเปนการตรวจสอบและพัฒนาความรูของตนเองให
กวางขวางลึกซึ้งตอไป ” 
  4.3 ครูเชื่อมโยง 
   “ ประเทศของเรามีในหลวงเปนองคพระประมุข  ที่ทรงหวงใยประชาชน
เปนอยางมาก  พระองคทรงเปนหวงชาวบานที่เดือดรอน  เพราะมีความเปนอยูที่ยังไมพออยูพอกิน  
อดอยากยากจน  พระองคจึงทรงคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เศรษฐกิจพอเพียงเปนระบบการทํา
มาหากินสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินไมมาก  โดยใหเกษตรกรแบงที่นาออกเปนสวน ๆ  สวนหนึ่งเปน
ที่ทํานา         สวนหนึ่งเปนสระน้ําเพื่อนําน้ํานั้นมาใชในการทํานา  และใชในบาน  อีกสวนหนึ่งเปน
ที่อยูอาศัยและสวนสุดทายเปนที่ใชปลูกพืชผลตาง ๆ หรือใชเล้ียงสัตว  การจัดการแบบนี้ รวมทั้งคํา
สอนของในหลวงที่ใหทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรและความอดทนในการทํางานทําใหชาวบานมี
พออยูพอกิน  ไมอดอยาก  เพราะมีขาวกิน  มีน้ําใช  มีพืชผักผลไมที่สามารถกินไดและขายได  และถา
หากคนหลาย ๆ  คน  และหลาย ๆ  ครอบครัวที่ปฏิบัติตามพระราชดําริดังกลาว  ครอบครัวเหลานั้น
จะมีความเปนอยูอยางพอเพียงมีกินมีใชตามควรแกอัตภาพ  ไมกอหนี้สินใหแกครอบครัว  ในหลวง
ของเราทานไดคิดหาวิธีที่จะชวยเหลือประชาชน  และไดทดลองทําดู  มาเปนเวลา  10  กวาป  เมื่อ
เห็นวาไดผล  จึงนํามาบอกประชาชนใหทําตามเพื่อประชาชนจะไดอยูเย็นเปนสุข  ในหลวงของเรา
มีน้ําพระทัยที่เปยมไปดวยเมตตา และมีความสามารถคิดสิ่งดี ๆ  มากมายใหประชาชน  พวกเราเปน
คนไทย  อยูในผืนแผนดินที่ในหลวงใหความดูแลเอาใจใส  เราจึงอยูกันไดอยางสงบสุข  พวกเราจึง
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ควรระลึกในความดีของทานและ ตอบแทนทานโดยการพยายามทําตนใหดีตามที่ทานสอนเรา  พวก
เราไดเรียนรูแลววา  เราสามารถอยูอยางสงบสุขและเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นหากเรามีความพอเพียง  รูจัก
ประมาณตน   เราจึงควรพรอมใจกันนําคุณธรรมนี้ไปปฏิบัติตน  ปรับปรุงการกระทําของตนเพื่อ
เปนคนดีถวายแดในหลวงของเราเปนการแสดงความกตัญูตอพระองคทานที่ไดชวยเหลือ
ประชาชนใหอยูเย็นเปนสุข ” 

5. ขั้นประเมินผลความรูความเขาใจ ( 15 นาที ) 
ครูใหนักเรียนรวมกันสรุปดังนี้ 

• บอกความหมายของคําวา “ การหาและใชความรูในการทํางาน” 
• พูดสรุปความสําคัญของการหาและใชความรูในการทํางาน 

นักเรียนพูดแสดงความรูสึกที่มีตอในหลวงในหัวขอ “ในหลวงที่ฉันรัก”  
 

6. ขั้นการนําไปใช  (40 นาที) 
ครูใหนักเรียนสํารวจตนเองวา  นักเรียนเคยทํางานใดโดยขาดความรูที่ถองแท 

ในการทํางานนั้นบาง  และผลที่เกิดจากการทํางานเชนนั้นเปนอยางไร 
  6.2 ใหนักเรียนเสนองานที่จะทําและเขียนวิธีการหาและใชความรูในการทํางาน
นั้น  เพื่อเปนแนวทางใหสามารถทํางานนั้นไดประสบผลสําเร็จ  โดยนักเรียนตองกําหนดระยะเวลา
ที่จะปฏิบัติงานนั้นใหประสบผลสําเร็จ  แลวนําใบงานนี้เสนอใหครูรับทราบ 
  6.3 ครูติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนวาเปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม  
และเมื่อส้ินสุดเวลาในการปฏิบัติงาน  ครูและนักเรียนรวมกันประเมินผลการปฏิบัติ 
 
 หมายเหตุ แผนงานที่นักเรียนจัดทํา  อาจเปนการวางแผนแผนระยะสั้นหรือ         
                  ระยะยาวก็ได 
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(ภาคผนวกทายกิจกรรม) 

 

แบบสํารวจตนเองและแบบติดตามผลการปฏบิัติของนักเรียน 
ดานการรูจักและใชความรูในการทํางาน 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกงานที่ตัง้ใจจะทําขึ้นมา  1 งาน  แลววางแผนงาน  ลงมือปฏิบตัิและ 
 บันทึกผลการปฏิบตั ิ
 
แผนงานทีต่ั้งใจจะปฏิบัต ิ

1. งานที่ตั้งใจจะทํา
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. ขั้นตอนที่จะทาํงานนั้น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 3. ความรูที่จําเปนในการทํางานนั้นและแหลงความรูที่ตองไปหา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
บันทึกการปฏบิัต ิ

1. ผลการหาความรู
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.  ผลการใชความรูในการทํางาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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 3.  การเรียนรูที่ไดจากประสบการณการทํางาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

ขั้นตอนการพับเสื้อกระดาษ 
 
 
1. พับกระดาษทบมาดานหนาขนาด 2 ซม. 

 
 

 
 

4. พับสวนบนเฉียงลงมาดานหนา แลวพับ  
     สวนลางเฉียงขึ้นดังรูป 
 

 
 

2. พับริมกระดาษตามแนวตั้งเขามาบรรจบ 
    กับตรงกึ่งกลาง 

 
 

5. พับใหสันกระดาษดานลางขึ้นไปสอดใตปก
เสื้อ  ดังรูป 

 

3. พับสวนบนบทไปดานหลัง 1.5 ซม.  
   ( ทําปกเสื้อ ) 

 
 

 
 
 
คําชี้แจง  ขนาดกระดาษ 14 ซม. X 21 ซม. 
หมายเหตุ 
        ครูสามารถปรับเปลี่ยนการพับกระดาษ 
เปนรูปอื่นไดตามความเหมาะสมกับผูเรียน 

แหลงที่มา :  ทิศนา  แขมมณแีละคณะ. (2546 ) กิจกรรมการปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับ นักเรยีนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา.  กรุงเทพ:  เมธีทิปส  จํากัด 
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ใบความรูท่ี 7 

เรื่อง  ทักษะการคดิ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการคิด 
 ทักษะการคิดเปนกระบวนการการทํางานของสมอง อยางเปนระบบทีจ่ะตองอาศัย
ลักษณะการสรางความสัมพันธเชื่อมโยงการทํางานเชิงระบบของเซลประสาท ส่ิงเราที่มีคุณภาพซึ่ง
มีความหมายตอตัวเรา ลวนตางมีอิทธิพลตอทักษะการคิดทั้งสิ้น รูปแบบลักษณะการคิดและผลของ
การคิดขึ้นอยูกบัการจัดการกบัสิ่งเราดังกลาวขางตน ใหเหมาะสมกับศักยภาพและคณุลักษณะของ
บุคคลและกาลเวลา ความสามารถของบุคคลที่มีตอกระบวนการคิด มคีวามหมายและนัยสําคัญที่
กวางและลึกซึง่อาจจะพจิารณาทักษะการคิดไดทั้งในรูปของกระบวนการ ทักษะการนําเสนอและ
กรอบแนวทางรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนในการคิด   รวมทั้งผลสําเร็จที่สืบเนื่องมาจากการคิด 
การคิดจะตองอาศัยการรับขอมูลขาวสาร  จากการดู การอาน การฟง การชิม การสัมผัส และการสูด
ดม โดยเฉพาะการรับรูขาวสารโดยการอาน ถือไดวาเปนการรับรูที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  
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4. ขั้นบริหารกํากับตนเอง (Self  regulation) 
��สรางคานิยมการคิด 
��เรียนรูไดดวยตนเอง 

 3. ขั้นประยุกตใชความรู ��การสรางนิสัยการคิด 
(Applying) ��มีคานิยมที่ถูกตอง  มีคุณธรรม 

  
��ตรวจสอบและควบคุมการคิดของ
ตนเอง 

��การคิดสรางสรรค ��การคิดสรางสรรค 
��การคิดวิเคราะหวิจารณ ��การคิดวิเคราะหวิจารณ 
��การแกปญหา ��การแกปญหา 
��การนําความรูไปปรับใช ��การนําความรูไปปรับใช 
��การตัดสินใจ ��การตัดสินใจ 
��การสังเคราะห ��การสังเคราะห 
��การวิเคราะห ��การวิเคราะห 
��ขยายความรูใหรูจริงมากขึ้น ��ขยายความรูใหรูจริงมากขึ้น 
��ใชความรูอยางสรางสรรค ��ใชความรูอยางสรางสรรค 

(Processing) ��เลือกทางเลือก ��เลือกทางเลือก 
  ��ประเมินทางเลือก ��ประเมินทางเลือก 
��ตรวจสอบ ��ตรวจสอบ ��ตรวจสอบ 
��วิจารณ ��วิจารณ ��วิจารณ 
��ไตรตรองดวยเหตุผล ��ไตรตรองดวยเหตุผล ��ไตรตรองดวยเหตุผล 
��เชื่อมโยงความสัมพันธ ��เชื่อมโยงความสัมพันธ ��เชื่อมโยงความสัมพันธ 
��สรางขอสรุป ��สรางขอสรุป ��สรางขอสรุป 
��สรางขอสรุป ��สรางขอสรุป ��สรางขอสรุป 
��จัดลําดับ ��จัดลําดับ ��จัดลําดับ 
��จัดกลุม ��จัดกลุม ��จัดกลุม 
��เปรียบเทียบ ��เปรียบเทียบ ��เปรียบเทียบ 

  ��จําแนกขอมูล ��จําแนกขอมูล ��จําแนกขอมูล 
��เลือกขอมูลท่ีตองการมาใช ��เลือกขอมูลท่ีตองการมาใช ��เลือกขอมูลท่ีตองการมาใช ��เลือกขอมูลท่ีตองการมาใช 
��บันทึกขอมูล ��บันทึกขอมูล ��บันทึกขอมูล ��บันทึกขอมูล 
��รวบรวมขอมูลจากการสังเกต ��รวบรวมขอมูลจากการสังเกต ��รวบรวมขอมูลจากการสังเกต ��รวบรวมขอมูลจากการสังเกต 
��สังเกตรับรูดวยประสาทสัมผัส ��สังเกตรับรูดวยประสาทสัมผัส ��สังเกตรับรูดวยประสาทสัมผัส ��สังเกตรับรูดวยประสาทสัมผัส 
��กําหนดประเด็นรวบรวมขอมูล ��กําหนดประเด็นรวบรวมขอมูล ��กําหนดประเด็นรวบรวมขอมูล ��กําหนดประเด็นรวบรวมขอมูล 
��กําหนดเปาหมาย ��กําหนดเปาหมาย ��กําหนดเปาหมาย ��กําหนดเปาหมาย 

2.  ระดับคุณภาพของการคิดอยางเปนระบบ 
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3.  กระบวนการคิดกับการจัดการเรียนรู 
  สืบเนื่องจากผลผลิตของกระบวนการจัดการศึกษาที่ผานการตรวจสอบประเมินผล 
ในระดบัตาง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทราบวาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนยังอยูในระดับทีน่า
ตกใจเปนอยางยิ่ง  ผลที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงสะทอนใหเหน็วาการจัดกจิกรรมการเรียนรูสําหรับ
ปลูกฝงทักษะความคิดใหแกนักเรียนของครูจะตองปรับปรุง  ซ่ึงการพัฒนาการคิดเพือ่การจัดการ
เรียนรูควรสอดแทรกในการสอนใหเกดิขึน้ในระดับชั้นเรียน ควรสรางโอกาสใหเกดิขึ้นมากที่สุด 
เพราะครูผูสอนสามารถเห็นพัฒนาการที่เกดิขึ้นในตวัผูเรียน  การจดัการเรียนรูจะตองทําใหการ
พัฒนาทักษะการคิดชัดเจน ทัง้ในการออกแบบการเรียนรู  และขณะดําเนินการจดักิจกรรมการ
เรียนรู เนนใหครูตรวจสอบและประเมนิใหไดวาทักษะกระบวนการคดิควรอยูตรงไหนในหลักสูตร  
การจัดกจิกรรมการเรียนรู ส่ือสนับสนุนการเรยีนรู ศักยภาพของผูเรียน  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรม  และการวัดและประเมินผล  ซ่ึงสะทอนทักษะกระบวนการคิดนาจะเปนเชนไร รูปแบบ
การจัดการเรยีนรูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน  ควรดําเนินการดังนี้ 
  1. การสอดแทรกในการสอนปกติ ครูจะตองเปลี่ยนความคาดหวัง  และพิจารณา
คําตอบของผูเรียนขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ที่ไมมุงเนนคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียว  ตอง
พิจารณาวิเคราะหจากหลายหลายความคิดของผูเรียน  รวมทั้งคําตอบที่ไมถูกตอง ที่จะตองพิจารณา
ควบคูไปดวย  เพื่อใหครูรูกระบวนการคิดของนักเรียนโดยเชื่อมโยงมาสูคําตอบนั้น ๆ การสอนปกติ
จึงเนนใหครูตัง้คําถามกระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห  กอนที่จะตอบคําถามหรือนําเสนอ
กระบวนการคดิของตนเองออกมาใหทราบ  เทคนิคการถามจึงควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กอนที่จะ
ระบุไวใหชัดเจนในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2.  การสอนทักษะการคิดโดยการบูรณาการในหลากหลายสาระการเรียนรูสูการ
ดํารงชีวิต การสอนใหทําโครงงาน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเริ่มคดิ  ใสใจในความคิด เลือกและ
กําหนดกรอบแนวทางในการคิด  กอนที่จะลงมือทํากิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
องคประกอบที่ไดกําหนดไวซ่ึงเกี่ยวของกับความคิด  ผลของการทําโครงงานจะสะทอนความคิด
ของตนเอง  ตอกลุม ตอสังคม และตอชาติ ซ่ึงเปนผลสะทอนทักษะการคิดที่เกิดจากการเรียนรูการ
ทําโครงงาน 

3.  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  โดยแยกออกมาดําเนินการโดยอสิระจากการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน  อาทิ  การจัดคายพัฒนาทักษะความคิด  การจัดกจิกรรมสงเสริม
ทักษะการคิด  หรือการสัมมนาที่ใชการระดมสมอง  เปนตน 
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ตัวอยางการวิเคราะหทักษะการคิดจากผลงานนักเรียน 
เร่ืองน้ําเสีย 

กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ลักษณะผลงาน   เปนหนังสือเลมเล็กมีภาพและคําบรรยายใตภาพในแตละหนา 

(ผลงานจริงของนักเรียนชั้น  ป.4) 
เนื้อหาของหนงัสือ 

หนาที่ 1   น้ําเสียคือน้ําที่ทิ้งโดยมิไดแยกน้าํหรือกรองน้ําโดยไมคํานึงถึงธรรมชาติในน้ํา 
   หรือโรงงานปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําลําคลองโดยไมกรอง  (ภาพประกอบ) 

 หนาที่ 2   มนุษยทิ้งขยะโดยไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม  (ภาพประกอบ) 
 หนาที ่3   น้ําเสียนํามากรองใหมีสภาพดี  (ภาพประกอบ) 
 หนาที่ 4   บางทีมีน้ําเหลือเชนน้ําแฟบนํามารถน้ําตนไมได  (ภาพประกอบ) 
 หนาที่ 5   นําขยะมารีไซเคิลหรือนํามาประดิษฐเปนของเลน  (ภาพประกอบ) 
 หนาที่ 6   ดีกวาทิ้งขยะลงในแมน้ําใหสัตวน้ําตาย  (ภาพประกอบ) 
 หนาที่ 7   ถาทุกคนไมทิ้งส่ิงสกปรกลงในแมน้ํา  แมน้ํากค็งสะอาด  (ภาพประกอบ) 
 หนาที่ 8   ถาเรารักษาความสะอาดของแมน้ํา  น้ําคงใชประโยชนได  
(ผลงานจริงของนักเรียนชั้น  ป.4   ในโรงเรียนแหงหนึ่ง)คําที่นักเรียนเขียนผิด   :   ไม    แฟบ    รถ 

ทักษะการคิดของนักเรียน 
จากตัวอยางผลงานขางตน  นํามาพิจารณาวิเคราะหความสามารถในการคิดของนักเรยีนได

ดังนี ้
1. ขั้นการรวบรวมขอมูล 

    ขาดการกําหนดประเด็นการรวบรวมขอมูล   การเลือกขอมูลที่ตองการมาใช   ทําใหการ
นําเสนอขอมูลไมครบถวน  ไมไดรายละเอยีดเพียงพอ   

2.   ขั้นจัดกระทําขอมูล     ยังขาดความสามารถในการ 
• จัดลําดับ 
• จัดกลุมขอมูล 
• การเชื่อมโยงความสัมพันธ 

3.   ขั้นประยุกตใชความรู    ยังขาดความสามารถ 
• การขยายความรูใหรูจริงมากขึ้น 
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ลักษณะงานใหมของนักเรียนท่ีพึงประสงค 
 1.   ดานขอมูล (เนื้อหาสาระ)    มีการขยายรายละเอียดขอบเขตของขอมูลมากกวาที่ครูสอน 
เชน การใหรายละเอียดลักษณะน้ําเนาเสยีที่ไดจากการสังเกต   สาเหตทุี่เกิดน้ําเนาเสยี   ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นการปฏิบัติในการแกไขหรือการลดปญหาน้ําเนาเสียสวนตน และการเสนอแนะแนว
ทางการแกไขกับสวนรวม 
 2.    ดานทักษะการคิด     ผลงานแสดงถึงการนําเสนอขอมูลที่มีประเดน็ตาง ๆ   ชัดเจน   มี
การเรียงลําดับ การจัดกลุม   การเชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปที่จะนําไปสูการตัดสินใจ
แกปญหาเพื่อสวนรวมอยางสรางสรรค 
 

สิ่งที่ครูตองเพิ่มเติมใหนักเรียน  ไดแก 
1. ฝกทักษะการสังเกต  การบนัทึกขอมูลจากการสังเกต  เพื่อใหสามารถอธิบายลักษะของ 

น้ําเนาเสีย   การปฏิบัติที่จะแกไขปญหาน้ําเนาเสีย   ฯลฯ   โดยใชคําถามกระตุนใหจดัเก็บขอมูล 
(แสวงหาความรู)    เชน   

คําถาม  :   นักเรียนรูไดอยางไรวาน้ํานัน้เปนน้ําเนาเสีย    
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากคําถามนี้  :   การสังเกต การอธิบาย การขยายความรูใหรูจริงมากขึ้น 

2. ฝกกําหนดประเด็นในการนาํเสนอ    โดยใชเทคนิคการตัง้คําถามใหคิด เพื่อจัดกลุม
ขอมูลในการนําเสนอ    เชน   ขอมูลเกี่ยวกับลักษะน้ําเนาเสีย   สาเหตขุองการเนาเสยี   ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น  แนวทางการแกไข  สรุปแนวปฏิบัติที่จะเปนประโยชนตสวนรวม  เชน 

คําถาม  :   1)   ถาจะบอกเลาเรื่องน้ําเนาเสียใหคนอื่นฟง (เขาใจ) จะตองบอกในเรื่อง 
                       อะไรบาง 
                2)  ลองจัดรวมเปนกลุมไดหรือไม   จัดรวมเปนหวัขอไดอยางไร 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากคําถามนี้  :   การจัดกลุมขอมูลและกําหนดประเด็นการนําเสนอ 

3. การเรียงลําดับ   การเชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปใหสามารถนําเสนอขอมูล
ไดอยางเปนเหตุเปนผล  รอยรัดกลมกลืนนาเชื่อถือ  เปนตน 

คําถาม  :   มีอะไรบางที่เกีย่วของกัน หรืออะไรที่เปนสาเหตุ   สรุปวาอยางไร 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากคําถามนี้  :   การเชื่อมโยงความสัมพันธ และสรุปไดอยางมีเหตุผล 

4. การขยายความรูใหรูจริงมากขึ้นเกีย่วกับสาเหตุของน้ําเนาเสียและแนวทางแกไข   โดย
อาจใหสังเกตจากสถานการณจริง   การสอบถาม/สัมภาษณผูรู และการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากสื่อ
อ่ืน ๆ   เปนตน  
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ใบความรูท่ี 8 

เร่ือง  พัฒนาการของเด็กในวัยตาง  ๆ   
 
 
 

ใบความรูสําหรับระดับปฐมวยั 

ลักษณะของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3 – 6 ป) 
 

พัฒนาการทางรางกาย 
  พัฒนาการทางดานรางกายของเด็กวัยนี้มีความกาวหนามาก  ทั้งทางดานรูปราง
โดยทั่วไป  ทั้งกลามเนื้อ  และกระดูก  ซ่ึงสรุปไดโดยทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
 1. เด็กวัยนี้สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวของรางกายไดดี  เดินไดอยาง
คลองแคลวและสามารถวิ่งและกระโดดได  ดังนั้น  เด็กวัยนี้จะไมคอยอยูนิ่ง  จึงจําเปนที่ครูจะตอง           
จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดวิ่ง  ปนปาย  และกระโดด  แตไมควรจะใหอิสระมาก  ครูควรจะ
จัดกิจกรรมที่ครูสามารถควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง  และเนื่องจากเด็กวัยนี้ใชพลังงานมากในการ
กระโดด  ปนปาย  และวิ่ง  ครูจึงจําเปนที่จะตองจัดตารางสอนใหเด็กไดพักผอนดวย 
 2. พัฒนาการของกลามเนื้อใหญ  มีความกาวหนามากกวาพัฒนาการกลามเนื้อ
ยอย  ดังนั้น  จะเห็นไดจากเด็กเล็กที่อายุราว ๆ  3 – 4  ป  จะจับดินสอไมถนัด  แตก็ยังสามารถที่จะ
วาดวงกลมหรือรูปทรงเรขาคณิตบางอยางได  แตไมเรียบนัก  แตยิ่งเด็กอายุมากขึ้น  ก็จะสามารถทํา
ไดดีขึ้นตามลําดับความแตกตางระหวางบุคคลจะเห็นไดชัดในทักษะบางอยาง  เชน  ผูกเชือก
รองเทา  หรือ  ติดกระดุมเสื้อ  ครูควรจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เด็กจะตองใชกลามเนื้อ
ยอย 
 3. ความสัมพันธระหวางตาและมือยังไมสมบูรณนัก  เด็กวัยนี้ยังมีความลําบาก              
ในการที่จะโฟกัสสายตา  หรือเพงดูวัตถุที่เล็ก ๆ  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กวัยนี้จึงควรจะพยายาม
หลีกเลี่ยงงานที่ตองการความละเอียด  ประณีต  ตัวหนังสือที่เขียนใหเด็กวัยนี้อานควรจะเขียนตัวโต 
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ๆ  ดินสอที่เด็กใช  ก็ควรจะเปนแทงใหม  และครูควรจะจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสฝกหัด  เชน ให
เด็กหัดใชกรรไกรตัดกระดาษ  เปนตน 
 4.      ความแตกตางระหวางเพศ  เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรางกาย  จะเห็นไดชา  
โดยทั่วไปเด็กชายจะมีรูปรางโตกวาเด็กหญิง  แตเด็กหญิงมีความกาวหนาทางพัฒนาการทางดาน         
รางกายมากกวาทุกดาน  เปนตนวา  พัฒนาการทางกลามเนื้อยอยสามารถจับของเล็กไดดีกวา             
เด็กชายมาก  ครูควรระวังไมใหมีการแขงขันระหวางเด็กชายและเด็กหญิงเกี่ยวกับทักษะที่จะตองใช
กลามเนื้อยอย 
 5.     แมวาเด็กวัยนี้จะสามารถใชสวนตาง ๆ  ของรางกายไดดีขึ้นตามอายุ  เชน  
ในการโยนลูกบอล  เด็ก 3 ขวบจะยังทําไมได  แตประมาณรอยละ 20 ของเด็กอายุ 4 ขวบจะทํา
ไดดี และเมื่อ อายุ 5 ขวบจะทําไดราว ๆ  รอยละ 74    ความสามารถในการปนและกระโดดก็จะ
เปนไปตามอายุ แตส่ิงที่ควรจะระวังในวยันี้ก็คือ  ศีรษะ เพราะกระดูกกะโหลกศีรษะของเด็กยังออน  
เวลาศีรษะกระทบของแข็งหรือในการสูกนัโดยใหสวนศีรษะกระทบกัน  ก็อาจจะเปนอันตรายดวย  
ครูจะตองอธิบายใหเด็กในวัยนี้ฟง  เพื่อเด็กเองก็จะไดรูจักระวังตนเอง 
 6. ความถนัดในการใชมือของเด็ก  จะเห็นไดชัดในวัยนี้  เด็กที่ถนัดมือซายมักจะ
ถูกลอเลียน  หรืออาจจะถูกพอแมบังคับใหใชมือขวา  ครูควรจะสังเกตความถนัดของเด็ก  และควร
จะอธิบายใหเด็กที่ถนัดซายและเพื่อน ๆ  ทราบวาการถนัดซายเปนของธรรมดา  คนถนัดซาย  ไมได
ผิดปกติ  ดวยการยกตัวอยางบุคคลที่เกงและมีช่ือเสียง  เชน  ไมเคิล  แอนเจโล  ศิลปนของอิตาลีที่มี
ช่ือเสียง   ของโลก   ประธานาธิบดีจอรชบุช   และประธานาธิบดีคนปจจุบันของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน    โดยสรุปเด็กวัยอนุบาลเปนวัยที่มีพัฒนาการทักษะทางดานรางกายเพิ่มขึ้น
ตามอายุ  เด็กจะเพิ่มความสามารถในการเลนตาง ๆ  ที่ตองการทักษะทางดานรางกายขึ้นตามอายุ 
 

ขอคิดเก่ียวกับการพัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยอนุบาล 
 

 การพัฒนาการทางรางกายที่สรุปขางตนเปนการพัฒนาทั่วไปของเด็กวัยนี้  แต
ไมไดหมายความวาเด็กทุกคนจะพัฒนาตามรูปแบบนี้  พอแมและครูจะตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เด็กแตละคนจะพัฒนาในอัตราไมเทากัน  บางคนชา  บางคนเร็ว  ดังนั้น  พอแมและ
ครูไมควรจะเปรียบเทียบเด็กที่พัฒนาชากับเด็กที่พัฒนาเร็วกวา  เด็กชาสูเด็กที่พัฒนาเร็วไมได  การ
พัฒนาทางรางกายจะเปนเครื่องชี้ความพรอมของเด็กในการอานเขียนดวย  เด็กที่พัฒนาชาไมควรจะ
เรียกวาเปนเด็กโง  หรือไมควรจะเรงใหทํางานเหมือนเด็กพัฒนาเร็ว  เพราะเด็กจะเกิดความคับของ
ใจและทอถอยไมอยากเรียนรู 
 
พัฒนาการทางเชาวนปญญา 
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 ลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางเชาวนปญญาในวัยนี้  มีดังตอไปนี้ 
 1. เด็กวัยอนุบาลเปนวัยที่ใชสัญลักษณได  สามารถที่จะใชสัญลักษณแทน
ส่ิงของวัตถุและสถานที่ได  มีทักษะในการใชภาษาอธิบายสิ่งตาง ๆ ได  สามารถที่จะอธิบาย
ประสบการณของตนได  ดังนั้น  ควรจะจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสออกมาหนาชั้นเลาประสบการณ
ใหเพื่อนรวมชั้นฟง  แตครูควรจะพยายามสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสเทากัน   
 2. เด็กวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจนในใจได  การใชความคิดคํานึงหรือการ
สรางจินตนาการและการประดิษฐ  เปนลักษณะพิเศษของเด็กในวัยนี้  ถาครูจะสงเสริมใหเด็กใชการ
คิดประดิษฐในการเลาเรื่อง  หรือการวาดภาพ  ก็จะชวยพัฒนาการดานนี้ของเด็ก  แตบางครั้งเด็ก
อาจจะไมสามารถแยกสิ่งที่ตนสรางจากความคิดคํานึงจากความจริง  ครูจะตองพยายามชวย  แตไม
ควรจะใช    การลงโทษเด็กวาไมพูดความจริง  เพราะจะทําใหเปนการทําลายความคิดคํานึงของเด็ก
โดยทางออม 
 3. เด็กในวัยนี้เปนวัยที่มีความตั้งใจทีละอยาง  หรือยังไมมีความสามารถที่จะ
พิจารณาหลาย ๆ อยางผสม ๆ กัน  ซ่ึงพีอาเจต  เรียกวา  Centration  เปนตนวา  เด็กจะไมสามารถที่
จะแบงกลุม  โดยใชเกณฑหลาย ๆ  อยางปนกัน  ยกตัวอยางการแบงกลุมของวัตถุที่รูปรางทรง
เรขาคณิตตาง ๆ กัน  เชน  สามเหลี่ยม  วงกลม  ฯลฯ  จะตองแบงโดยใชรูปรางอยางเดียว  เชน  
สามเหลี่ยมอยูดวยกัน  และวงกลมอยูกลุมเดียวกัน  ถาผูใหญจะรวมวงกลมและสามเหลี่ยมผสมกัน  
โดยยึดสีเดียวกันเปนเกณฑ   เด็กวัยนี้จะไมเห็นดวย    
 4. ความเขาใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ําหนัก  ปริมาตร  และความยาว            
ยังคอนขางสับสน  ดังที่พีอาเจตกลาววา  เด็กยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร 
(Conservation)  และความสามารถในการจัดลําดับ (Seriation)  การตัดสินใจของเด็กในวัยนี้ขึ้นกับ     
การรับรูยังไมรูจักใชเหตุผล 
 ครูที่สอนเด็กในวัยนี้จะสามารถชวยเด็กใหมีพัฒนาการทางเชาวนปญญาสงเสริม
ใหเด็กมีสมรรถภาพ  โดยพยายามเปดโอกาสใหเด็กวัยนี้มีประสบการณคนควาสํารวจสิ่งแวดลอม  
และสนับสนุนใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับครู  และเพื่อนวัยเดียวกัน  และพยายามใหขอมูลยอนกลับ
เวลาที่เด็กที่ทําถูกหรือประสบความสําเร็จและพยายามตั้งความคาดหวังในสัมฤทธิผลใหเหมาะสม                        
กับความสามารถของเด็กแตละคน  
 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
 

 เด็กวัยนี้เปนวัยที่นักจิตวิทยาพัฒนาการอีริคสัน (Erikson)  เรียกวา  เปนวัยแหงการ
เปน ผูคิดริเร่ิมการรูสึกผิด (Initiative vs Guilt) เปนวัยที่เต็มไปดวยพลังงานที่จะเริ่มงาน มีความคิด
ริเร่ิมที่จะทําสิ่งใหม ๆ  ชอบประกอบกิจกรรมตาง ๆ  ดวยตนเองอยางอิสระ  ผูใหญ  เชน  บิดา  
มารดา  หรือครูควรจะพยายามชวยเหลือและสนับสนุนมากกวาดุหรือหาม  เพราะการดุและหาม
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อาจจะทําใหเด็กมีความขัดแยงในใจ  และรูสึกผิด  ทําใหเด็กเก็บกดความคิดริเร่ิม  ฟรอยดไดกลาววา  
เปนวัยที่เด็กมีปมเอ็ดดิปุส  และพยายามที่จะหาวิธีแกปญหาความขัดแยงในใจ  โดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมพอหรือแมที่มีเพศเดียวกับตน  ดังนั้น  ในระยะสุดทายของวัยอนุบาลราว ๆ  5 ขวบ  
เด็กชายและเด็กหญิงจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่บงถึงความแตกตางระหวางเพศ  เด็กชายจะทําตน
เหมือน “ผูชาย”   เด็กหญิงจะทําตนเหมือน “ผูหญิง”  นักจิตวิทยาที่สนใจเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางเพศแตไมเห็นดวยกับทฤษฎีของฟรอยดไดพยายามตั้งทฤษฎีเพื่ออธิบายความแตกตาง
ระหวางเพศขึ้น  ทฤษฎีที่สําคัญ มีดังนี้คือ  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของบันดูรา  และทฤษฎี
พัฒนาการปญญานิยมของโคลเบิรก 
 
 บันดูรา  อธิบายวา  ความแตกตางของพฤติกรรมระหวางเพศเกิดจากการเรียนรู             
โดยการสังเกตทุกสังคมตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายและหญิงไวดวยกัน  เวลาที่
เด็กชายแสดงพฤติกรรมเหมือน  “ผูชาย”  โดยการสังเกต  หรือเลียนแบบก็มักจะไดรับรางวัล  
สําหรับเด็กหญิง       ก็เชนเดียวกันพฤติกรรมที่เหมือนกับ  “ผูหญิง”  มักจะไดรับการสนับสนุนหรือ
ไดรับรางวัล เด็กชายและหญิงพยายามแสดงบทบาทตามเพศของตนตามที่สังคมไดตั้งความคาดหวงั
ไว 
 สําหรับโคลเบอรก  กลาววา  ความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศเกิด
พรอม ๆ    กับการพัฒนาการทางระดับเชาวนปญญา  ซ่ึงโคลเบอรกแบงออกเปน  3  ระดับ  
ดังตอไปนี้ 
 ระดับแรก  เปนระยะที่เด็กชายหญิงรูอยางชัดเจนวา  ตนเปนชายหรือหญิง  เปนตน
วารูความแตกตางของอวัยวะเพศ  โคลเบิรกเรียกระดับนี้วา  “Basic  Gender  Identity” 
 ระดับท่ี 2 เปนระยะที่เขาใจความคงตัว  หรือคงที่ของเพศ  เชน  ถาเปน  “ผูชาย”  ก็
จะเปนผูชายตลอด  “ผูหญิง”  ก็เปนผูหญิงตลอด  แลกเปล่ียนกันไมได  โคลเบิรก  เรียกระดับนี้วา  
“Gender  Stability” 
 ระดับท่ี 3 เปนระยะที่เด็กหญิงและเด็กชายทราบวา  ความแตกตางระหวางเพศเปนสิ่ง
ถาวร  เปลี่ยนแปลงไมได  แมวาจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออก  หรือเปลี่ยนการแตงตัวเด็กชาย
และเด็กหญิงทราบวา  แมจะแตงตัวเหมือนกัน  เชน  นุงกางเกงใสเสื้อเหมือนกัน  เด็กหญิงก็ยังคง
เปนเด็กหญิง  เด็กชายก็ยังคงเปนเด็กชาย  โคลเบิรก  เรียกระดับนี้วา  “Gender  Constancy” โคล
เบิรก  กลาววา  เด็กชายและหญิงจะมีความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศอยางแทจริงก็
ตอเมื่อมีอายุราว ๆ  6  ขวบ 
 ซานดรา  เบ็ม  (Sandra  Bem,  1985)  อธิบาย  Sex  typing  วาเปนสิ่งที่เด็กหญิง
และเด็กชาย  เรียนรูจาก  schemas  เกี่ยวกับเรื่องเพศของแตละวัฒนธรรม  ดังนั้น  เด็กหญิงและ
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เด็กชายจะจัดรวบรวมพฤติกรรมของหญิงและชายเปน  Schemas  หญิงและชาย  และทราบความ
แตกตาง 
 เนื่องจากสังคมแตละสังคมไดตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายหญิงไว
แตกตางกัน  การเรียนรูพฤติกรรมตามเพศของเด็กในวัยนี้จึงสําคัญมาก  เพราะจะชวยเด็กในการ
ปรับตัวทั้งดานอารมณและสังคม 
 ลักษณะทางบุคลิกภาพที่เดนชัดของเด็กวัยนี้คือ  การยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
(Egocentrism)  พีอาเจต  ไดอธิบายวา  เด็กวัยนี้ไมสามารถที่จะเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน  ดังนั้น          
จึงเปนการยากที่เด็กวัยนี้จะยอมรับความเห็นของผูอ่ืน  เด็กวัยนี้จะคิดวาสิ่งที่ตนรับรูคนอื่นก็รับรู
ดวย  การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมวัย โดยมีผูใหญใหความ
ชวยเหลือจะชวยใหการยึดตนเองเปนศูนยกลางของเด็กลดลง  (Piaget  and  Inhelder,  1967) 
 ตัวแบบในสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก  เชน  บิดา  มารดา  ครู  และเพื่อนรวมวัย  
รวมทั้ง   ส่ิงที่เห็นจากโทรทัศน  จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กวัยนี้มาก  การใชภาษามาตรฐาน
ทางศีลธรรมและคานิยมตาง ๆ  เด็กวัยนี้ควรจะไดรับการเรียนรูโดยการสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรม
เสริมสรางสังคมตาง ๆ  (Prosocial  Behaviors)  ตัวอยางเชน  การแสดงความเมตตาตอเพื่อน  สัตว
เล้ียง  และการแสดงความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  แบงของเลน  และขนมใหเพื่อน  นอกจากการเรียนรูจาก
ตัวแบบจริงแลว ครูอาจจะใชการเลานิทาน  การใชบทบาทสมมติชวยในการสอน  
 

พัฒนาการดานอารมณและสังคม    
 

 อารมณมีบทบาทสําคัญตอชีวิตของเด็กทุกคน  วัยเด็กเล็กเปนระยะวิกฤตของ
พัฒนาการทางอารมณ  การสงเสริม  และชวยใหเด็กมีความสุข  มีความปติเบิกบานจะเปนรากฐาน
สําคัญในการปรับตัวเวลาที่เปนผูใหญ  อารมณของเด็กวัยนี้มักจะเปนไปอยางเปดเผย  การแสดง
อารมณของเด็กมักจะเกิดขึ้นอยางปุบปบกะทันหัน  แตมักจะเปลี่ยนไดงาย  อารมณของเด็กวัยนี้ที่
พบโดยทั่วไปก็คือ  ความกลัว  ความวิตกกังวล  ความโกรธ  ความอิจฉาริษยา  เด็กวัยนี้ยังไมมีการ
ควบคุมอารมณ  และมักจะเผชิญกับปญหาเกี่ยวกับการควบคุม  เชน  เมื่อไรจะสมควรที่จะแสดง
ความโกรธหรือเมื่อไรจะรองไหได  ความกลัวของเด็กวัยนี้  อาจจะเกิดจากจินตนาการ  เชน  อาจจะ
มีมโนภาพเกี่ยวกับสัตวประหลาดกลัวเปนอันตรายและเจ็บตัว  อยางไรก็ตามความกลัวจาก
จินตนาการของเด็กจะลดลงตามอายุ  นอกจากนี้เด็กจะมีความวิตกกังวลและความคับของใจเกีย่วกบั
การทําอะไรไมไดสมดังปรารถนา  เพราะขาดทักษะทั้งทางดานรางกายและสติปญญา  ความอิจฉา
ริษยา  มักจะเกิดขึ้นจากการแขงขันระหวางเพื่อนรวมวัย 
 พัฒนาการดานสังคม  ซ่ึงหมายถึง  การสรางความสัมพันธกับผูใหญและเพื่อนรวม
วัยในระยะแรกของวัยอนุบาล  เด็กมักจะชอบเลนคนเดียว  แตเมื่อโตขึ้นจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
มากขึ้นจะมีการรวมมือเปนมิตร  และมีความเขาใจในความรูสึกของเพื่อนเพิ่มขึ้น  จากการสังเกต
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เด็กเวลาเลน  พบวาเด็กอายุ 4 ขวบจะใชแรงเสริมในการมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน โดยการตั้งใจฟง  
การยอมรับเพื่อนโดยการแสดงความรักและใหคําชมเชย (Charlesworth  and  Hartup, 1967) 
พัฒนาการสังคมของเด็ก  มักจะขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูทางบาน  บางครอบครัวมักจะสนับสนุน
พฤติกรรมที่คอนขางกาวราว  แตที่สําคัญที่สุดก็คือ  ความรักและความอบอุนที่เด็กไดรับจากพอแม  
ทําใหเด็กกลาที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เด็กบางคนมาจากบานที่พอแมใชอํานาจ  และใชการขูทํา
โทษอยูตลอดเวลา  ทําใหเด็กมีความกลัว   ไมกลาที่จะอยูใกล  และเมื่ออยูโรงเรียน  เด็กก็อาจจะ
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูใหญและเพื่อนรวมวัย  ครูจึงควรใหการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก  ถาพบเด็กที่มีปญหาในการปรับตัวเขากับเพื่อนก็ควรจะหาวิธีชวย  โดยพยายามใหแรงเสริมดวย
การชมเชยเวลาที่เห็นเด็กเลนกับเพื่อน 
 พัฒนาการของวัยทารกและวัยเด็กระยะตน (แรกเกิด ถึง 6 ป) 
 1. เรียนรูที่จะเดิน 
 2. เรียนรูในการรับประทานอาหารอื่น ๆ  นอกเหนือไปจากนม 
 3. เรียนรูในการพูดหรือการใชภาษาสื่อความหมาย 
 4. เรียนรูที่จะควบคุมการขับถาย 
 5. เรียนรูความแตกตางระหวางเพศ 
 6. เรียนรูความคิดรวบยอดและภาษาที่จะใชอธิบายส่ิงแวดลอมรอบตัว  ทั้งวัตถุและ
สังคม 
 7. สามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวและการทรงตัวไดดี 
 8. เรียนรูที่จะสรางความผูกพันทางจิตใจกับผูอ่ืน  เชน  พอ  แม  พี่นอง  และ
ผูอ่ืน 
 9. เรียนรูที่จะบอกความแตกตางระหวาง  “ถูก”  “ผิด”  และเริ่มมีมาตรฐาน  
จริยธรรมหรือมีพัฒนาการมโนธรรม 
 

ที่มา   :   สุรางค  โควตระกูล.  (2548)  จิตวิทยาการศึกษา.  พมิพคร้ังที่ 6.  กรุงเทพฯ  :  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

 
 

 
 

 
ใบความรูสําหรับระดับประถมศึกษา 

ลักษณะของเด็กวัยประถมศึกษา  (อายุ  6 – 12 ป) 
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พัฒนาการทางรางกาย 
 การเจริญเติบโตของรางกายของเด็กวัยประถมศึกษา  จะชากวาเด็กวัยอนุบาล
โดยทั่วไป  เด็กจะมีรูปรางสูงและคอนขางจะผอมลงกวาวัยอนุบาล  ตอนแรกราว ๆ  อายุ 6 – 7  ป           
ของวัยนี้  หรือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  อายุระหวาง 9 – 10 ป  
เด็กชายและเด็กหญิงจะมีขนาดเทา ๆ กัน  ทั้งน้ําหนักและสวนสูง  เด็กชายจะโตกวาเด็กหญิง  แต
ตอนหลังระหวางอายุ 12 – 13 ป  เด็กหญิงจะโตกวาเด็กชาย  เพราะเด็กหญิงจะเขาสูวัยแรกรุน 
(Puberty)  เร็วกวาเด็กชายราว ๆ 2 ป  (Tanner,  1970) 
 2. ความแตกตางระหวางบุคคลในความสูงและน้ําหนัก  จะเห็นไดชัดในวัยนี้              
ถาหากครูสอนนักเรียนที่มาจากฐานะเศรษฐกิจและสังคมที่คลายคลึงกันมาก  แตมีนักเรียนที่ตัวเล็ก
ผิดปกติ  ครูควรจะสอบถามเรื่องอาหารที่เด็กรับประทาน  และอาหารที่ถูกสวนมีความสําคัญในการ
เจริญเติบโตของเด็กมากจนสังเกตไดจากขนาดของเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจและ           
สังคมต่ํา  มักจะเล็กกวาเด็กที่มาจากครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมสูง 
 3. เด็กหญิงที่มีความเจริญเติบโตทางรางกายเร็วกวาเพื่อนวัยเดียวกันมักจะมี
ปญหาทางการปรับตัว  จะรูสึกวาตนโตกวาเพื่อนและมีการแยกตัวออกจากเพื่อน  สําหรับเด็กชายที่
มีความเจริญเติบโตเร็วกวาเพื่อนรวมวัยมีการปรับตัวไดดี 
 4. พัฒนาการของกลามเนื้อกระดูก  และประสาทจะเพิ่มขึ้น  เด็กชายมีพัฒนาการ
ของกลามเนื้อเร็วกวาเด็กหญิง  การใชทักษะของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกลามเนื้อใหญ ๆ ใชการได
ดี เมื่ออายุประมาณ 7 ป  การใชและบังคับกลามเนื้อตาง ๆ  ทั้งใหญและยอยจะดีขึ้นมาก  และ
สามารถ ที่จะประสานงานกันไดดี  ดังนั้น  เด็กวัยนี้จึงสนุกในการลองความสามารถในการกระโดด
สูง  กระโดดระยะทางไกล ๆ  กระโดดเชือก  เลนเตะฟุตบอล  โยนฟุตบอล  และถีบจักรยาน  เด็กวัย
นี้จะพยายาม  ที่จะฝกทักษะทางการเคลื่อนไหวเพื่อไมใหนอยหนาเพื่อน  เด็กบางคนอาจจะทดลอง
ฝกหัดทักษะใหม ๆ โดยลืมคิดถึงอันตราย  บางครั้งก็เจ็บตัวได  มีอุบัติเหตุในการเลน 
 5. การประสานระหวางมือและตาของเด็กวัยนี้จะดีขึ้น  เด็กสามารถที่จะอาน
เขียน  และวาดรูปไดดีขึ้น  กิจกรรมในโรงเรียนควรจะสนับสนุนใหเด็กไดใชความคิดสรางสรรคใน
การวาดรูป   และศิลปะตาง ๆ  เชน  การปนรูป  การแกะสลัก 
 6. เด็กวัยนี้บางทีจะมีกิจกรรมอยางไมเหน็ดเหนื่อย  และมักจะประกอบกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งอยูเสมอ  เด็กวัยนี้มักจะใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อนทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 
 

พัฒนาการทางเชาวนปญญา  
 

 พีอาเจต  เรียกวัยประถมศึกษาวา  Concrete  Operation  ซ่ึงสรุปไดวา  วัยนี้เด็กชาย         
มีความสามารถคิดเหตุผลเชิงตรรกได  สามารถที่จะรับรูส่ิงแวดลอมไดตามความเปนจริง  สามารถ
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ที่จะพิจารณา  เปรียบเทียบโดยใชเกณฑหลาย ๆ อยาง  โดยเฉพาะในการจัดของเปนกลุม  นอกจากนี้เด็ก
วัยประถม มีความเขาใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร  มีความเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงรูปรางภาย
นอกจากสสารไมมีผลตอสภาพเดิมตอปริมาณน้ําหนัก  และปริมาตร  ถาใหดินน้ํามันปนเปนกอน
กลมเทากัน 2 กอนแกเด็ก  และถามวาเทากันไหม  หลังจากที่เด็กตอบวาเทากันแลว  เอาดินน้ํามัน
กอนหนึ่งมาปนเปนรูปยาวเหมือนไสกรอกหรือตัวดวงแลวถามวายังคงมีปริมาณเทากับดินน้ํามัน
กอนกลมหรือไม  เด็กวัยนี้จะสามารถตอบไดวาเทา  เพราะดินน้ํามันรูปยาวมาจากดินน้ํามันกอน
กลม  ซ่ึงมีปริมาณเทากัน ความคงตัวของปริมาตร  เปนความคงตัวที่คอนขางจะยาก  ดังนั้นเด็กเล็ก
บางคนอาจจะไมเขาใจ แตโดยเฉลี่ยแมเด็กอายุราว ๆ  7 – 8 ขวบ  จะมีความเขาใจความคงตัวของ
ปริมาตร  นอกจากนี้ เด็กจะสามารถเปรียบเทียบส่ิงของวามากกวา  ใหญกวา  ยาวกวา  เขมกวา  ถา
หากมีของจริงตั้งใหเด็ก  เด็กจะสามารถจัดลําดับได  
 พัฒนาการทางดานภาษาและการใชสัญลักษณเจริญกาวหนามาก  เด็กจะเริ่มเขาใจ
กฎเกณฑตาง ๆ อยางมีเหตุผล และเขาใจความหมายของบทเรียนทั้งทางคณิตศาสตร  ภาษา  และ           
การอาน  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสามารถอธิบายได  เด็กวัยนี้มักจะสนใจคํา
โคลงหรือกลอน  ที่สอดคลองกัน  หรือปญหาตาง ๆ  ที่จะตองแกดวยความคิด  เหตุผล  ถาแกไดก็
จะมี ความภูมิใจ 
 สําหรับความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎเกณฑของวัยนี้ (6 – 10 
ขวบ)  เด็กจะนับถือกฎเกณฑอยางเครงครัดไปกับเด็กโตหรือผูใหญบอก  แตเมื่อโตขึ้นเด็กจะเห็นวา
กฎเกณฑเปนขอตกลงระหวางคนสองคนขึ้นไปเปลี่ยนแปลงได  นอกจากนี้เด็กวัยนี้จะพิจารณาความ
ตั้งใจของผูกระทําผิดในการตัดสินความผิด 
 ความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการทางเชาวนปญญา  เปนสิ่งที่ครูควร
จะตระหนักและควรคํานึงถึงความสามารถเฉพาะของเด็ก  และพยายามสงเสริมใหเด็กแตละคน
พัฒนาตามศักยภาพของตน  นักเรียนบางคนอาจจะมีความสามารถทางเชาวนปญญาแตกตางกัน  
บางคนอาจจะเกงทางคณิตศาสตร  บางคนอาจจะเกงทางภาษา 
 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
  

 ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่จะนํามาอธิบายบุคลิกภาพของเด็กในวัยประถมที่
มีอายุราว ๆ  6 – 12 ป  คือ  ทฤษฎีของฟรอยดและอีริคสัน  ฟรอยดเรียกวัยประถมศึกษาวา  ขั้นแฝง 
(Latency)  ซ่ึงหมายความวาเปนวัยที่เก็บกดความตองการทางเพศ  หรืออาจจะอธิบายวาเปนระยะที่          
ความตองการทางเพศลดลง  เด็กในวัยนี้มักจะรวมกลุมกับเพื่อนเพศเดียวกัน  เด็กชายจะเลนกับ
เด็กชายและเด็กหญิงจะเลนกับเด็กหญิง  เด็กวัยนี้จะมีมโนธรรม  รูจักวาอะไรผิดอะไรถูก โดยใช
มาตรฐานจริยธรรมของผูใหญเปนเกณฑ 
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 อีริคสัน (Erikson)  เรียกวัยประถมศึกษาวา  ความตองการที่จะทํากิจกรรมอยูเสมอ  
ความรูสึกดอย (Industry  vs  Inferiority)  อีริคสันไมเห็นดวยกับฟรอยดที่กลาววา  ความตองการทาง
เพศ    ของเด็กวัยนี้สงบลง  อีริคสันอธิบายวา  ความตองการทางเพศยังคงอยู  แตเปล่ียนแปรเปน
พลังงานอยางอื่น  เด็กวัยนี้จะไมอยูเฉย  มีความคลองที่จะประกอบกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ  ตองการ
มีสมรรถภาพ   ที่จะทําอะไรไดสําเร็จ  ดังนั้น  ผูใหญทั้งบิดา  มารดา  และครู  จะตองหาทางที่จะ
สงเสริม  สนับสนุน   ใหเด็กวัยนี้ไดประสบความสําเร็จ  เพื่อจะไดชวยสรางอัตมโนทัศนที่ดี  มี
ความภูมิใจวาตนเปนผูมีสมรรถภาพ  ถาเด็กวัยนี้ประสบกับความลมเหลวจะมีปมดอย  มีอัตมโน
ทัศนที่ไมดี  การจัดสิ่งแวดลอมในหองเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กวัยนี้ไดทดลองทักษะตาง ๆ  และมี
โอกาสที่จะพบความสําเร็จ            ตามความสามารถของแตละบุคคลเปนสิ่งที่ครูควรจะทํา  วัย
ประถมศึกษาเปนวัยที่วิกฤตสําหรับพัฒนาการอัตมโนทัศน (Self  Concept)  เด็กจะรูสึกวาตนเปน
คนดีถาเรียนเกง  หรือคนไมดี  ถาเรียนออน   
 

พัฒนาการดานอารมณและสังคม 
 

 แมวาเด็กวัยประถมศึกษาจะเรียนรูการควบคุมอารมณ  แตผูใหญควรจะคํานึงถึง        
ความแตกตางกันมาก  เด็กบางคนยังมีความกลัวสัตว  เชน  งู  แมวาจะเปนงูที่ไมมีพิษ  กลัวความมืด   
กลัวที่สูง  กลัวฟาผา  ฟารอง  แตส่ิงที่เด็กวัยนี้กลัวที่สุดก็คือ  กลัววาจะถูกลอเพราะความแตกตาง            
กับเพื่อน  นอกจากความกลัว  เด็กวัยนี้ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน  กลัววาจะสอบไมได            
จะถูกทําโทษ  หรือกลัววาเพื่อนจะไมชอบ  ถาเด็กมีความวิตกกังวลมากอาจจะแสดงพฤติกรรมที่
แตกตางกัน  บางคนอาจจะซึม  ไมตั้งใจเรียน  นอนหลับในหองเรียน  บางคนอาจแสดงออกโดย
การไมหยุดนิ่ง   มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย  หรือแสดงพฤติกรรมที่ทําความแปลกใจใหแกคนอื่น  
เด็กวัยนี้เวลาที่มีอารมณโกรธอาจจะมีการตอสูกันทางรางกาย  หรืออาจจะดวยวาจาโดยการลอหรือ
ตั้งสมญา  พูดจาถากถาง       ขู  หรือบางครั้งอาจจะไมพูดกับคนที่ทําใหโกรธ  การแสดงออก
อารมณโกรธจะแตกตางกันในหมูเด็กหญิงและเด็กชาย  เด็กหญิงอาจจะตองใหเวลาโกรธ  การ
ชวยเด็กที่แสดงความโกรธโดยการทํารายผูอ่ืนควรจะใชการอธิบายใหเด็กเขาใจพฤติกรรมที่แสดง
ไมเปนที่ยอมรับของสังคมและควรจะหา 
ตัวอยางแบบเพื่อนรวมวัยที่มีพฤติกรรมดีที่เด็กจะเลียนแบบได  นอกจากนี้  ครูควรพยายามใหแรง
เสริมเวลาเด็กสามารถระงับความโกรธได  การลงโทษเด็กโดยเฉพาะการตีหรือการลงโทษใหเจ็บ
กายจะเปนการสงเสริมใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราวเวลาโกรธมากขึ้น 
 นอกจากอารมณตาง ๆ ดังกลาว  เด็กวัยนี้เปนวัยที่เต็มไปดวยความราเริงปติเบิก
บาน  เด็กจะสนุกในการเลน  จากการที่ประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา  ทั้งทางดานการเรียน
และในการเลนเกมตาง ๆ  ขอสําคัญที่สุด  เด็กจะตองประสบความสําเร็จ  รูวาตนมีสมรรถภาพ 
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 สําหรับพัฒนาการดานสังคม  เด็กวัยนี้จะมีสังคมพิเศษเฉพาะของเด็ก  เด็กมักจะ
รวมกลุมตามเพศ  การเลนเกมตาง ๆ  ก็มักจะแบงตามเพศ  เพื่อนจะมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม  ทัศนคติ  และคานิยมของเด็กวัยนี้  เด็กที่สามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ  ในวัยนี้จะ
ไมมีปญหาในการปรับตัวเวลาที่เปนผูใหญ  สําหรับเด็กที่มีปญหาควรจะไดรับการชวยเหลือจากครู  
การใชสังคมมติจะชวยครูใหทราบวา  ใครเปนคนที่เพื่อนรักหรือชอบมากและใครบางที่เพื่อนไม
ชอบ เด็กที่ถูกทุกคนไมยอมรับเปนเพื่อนมักจะมีปญหาดานความประพฤติ  ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับ
การแกไข การชวยเหลือของครูจึงจําเปนมาก 
 เด็กวัยประถมศึกษาเปนวัยที่เร่ิมที่จะใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อน  และเริ่มเรียนรูที่
จะใหความรวมมือ  รูจักใหและรับ  เด็กจะใชเวลากับเพื่อนรวมวัยมากขึ้น  เพื่อนรวมวัยเปน  
Socialization  Agent  ที่สําคัญ  เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ จากเพื่อน  เพื่อนเปนผูใหแรง
เสริม  ขณะเดียวกันจะเปนผูประเมินพฤติกรรมใหคําติชม  ดังนั้น  ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนจึง
สําคัญมาก  เด็กบางคนอาจจะมีปญหาไมมีเพื่อน  ครูควรจะพยายามหาทางชวยโดยพยายามหา
สาเหตุวาอะไรเปนเหตุที่ทําใหเพื่อนไมยอมรับและพยายามหาทางแกไข  นอกจากนี้การมีเพื่อน
สนิทก็สําคัญสําหรับเด็กวัยนี้  จากการวิจัยพบวา  วัยเด็กประถมศึกษาเปนวัยที่มีความสุข  ความพึง
พอใจเกี่ยวกับวัยของตนตรงขามกับเด็กวัยรุน  ซ่ึงไมมีความพึงพอใจในวัยของตน  วัยรุนบางคน
อยากจะกลับไปอยูในวัยเด็กประถมฯ  เพราะเปนวัยที่มีความสุข  บางคนอยากจะเปนผูใหญเร็วขึ้น  
และเมื่อถามผูใหญวาวัยไหนเปนวัยที่มีความสุขที่สุด  สวนมากจะบงวาวัยเด็กประถมศึกษา  ผูใหญ
บางคนยังสามารถเลาเหตุการณและประสบการณที่เกิดขึ้นในวัยนั้นไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงไมเปน
การยากที่ครูจะชวยเด็กวัยนี้ใหมีความสุข 
 พัฒนาการของวัยเด็กระยะกลาง  (อายุ 6 – 12 ป) 
 1. เรียนรูที่จะใชทักษะทางรางกายที่จําเปนสําหรับการเลนเกมตาง ๆ 
 2. สรางทัศนคติที่ดีตอตนเองในฐานะเปนมนุษย 
 3. เรียนรูในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมวัย 
 4. เรียนรูบทบาททางสังคมที่เหมาะสมสําหรับเพศชายและเพศหญิง 
 5. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน  การเขียน  และการคิดคํานวณ 
 6. พัฒนาความคิดรวบยอดที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน 
 7. พัฒนามาตรฐานจริยธรรม  มโนธรรม  และคานิยม 
 8. มีความอิสระ  สามารถที่จะทําอะไรดวยตนเอง 
 9. พัฒนาทัศนคติตอสังคมและสถาบันสังคม 

 
ที่มา   :   สุรางค  โควตระกูล.  (2548)  จิตวิทยาการศึกษา.  พมิพคร้ังที่ 6.  กรุงเทพฯ  :  จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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ใบความรูสําหรับระดับมัธยมศึกษา  
 
 

 

ลักษณะของเด็กวัยมัธยมศึกษา หรือวัยรุน  (12 – 18 ป) 
 

พัฒนาการทางรางกาย 
 

 พัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยนี้เปนไปอยางรวดเร็ว  จนทําใหเด็กวัยรุนเอง
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลง  และมีความวิตกกังวล  ดังนั้น  ทั้งผูปกครองและครูควรจะเตรียมเด็ก
ไดเขาสูวัยรุนอยางราบรื่น  โดยการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  โดยเฉพาะความ
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แตกตางระหวางบุคคลและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกกําลังกายของเด็กวัยนี้มี
ดังตอไปนี้ 
 1. วัยรุนจะเริ่มตนมีการเจริญเติบโตทางดานรางกาย  มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความสูง และน้ําหนักอยางรวดเร็วมาก (Growth Spurt) การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีความแตกตาง
ระหวางเพศเด็กหญิงจะเริ่มเมื่ออายุระหวาง 8 ป 6 เดือน – 10 ป 6 เดือน หรืออายุเฉล่ียประมาณ 11 ป  
ซ่ึงเร็วกวาเด็กชายประมาณ 2 ป  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วของเด็กชายจะเริ่มราว ๆ  
อายุ 10 – 16 ป หรืออายุเฉล่ียประมาณ 13 ป (Tanner,  1973)  
 2. การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ   ก็จะเริ่มในวัยแรกรุน  (Puberty)  
เนื่องจากฮอรโมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่ตอมพิทูอิทารี (Pituitary Gland)  หรือตอมใตสมองได
สรางขึ้น  เด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของรังไข  และมีการตกไข  (Ovulation)  และการเพิ่ม
ฮอรโมนที่เรียกวา  อีสโทรเจนส  (Estrogens)  ในสายเลือด  สําหรับเด็กชายจะมีการเพิ่มขนาดของ
อวัยวะสืบพันธุและ มีการสรางเซลลสืบพันธุและเพิ่มฮอรโมนของผูชายที่เรียกวา  แอนโดรเจนส  
(Androgens)   
 3. การเปลี่ยนแปลงทุติยภูมิทางเพศ (Secondary  Sex  Characteristics)  จะ
ปรากฏเปนระยะการแตกเนื้อหนุมสาว  เด็กหญิงจะเพิ่มขนาดของหนาอก  สะโพก  มีรูปรางอวบขึ้น  
และมีเอว เด็กชายจะมีไหลกวางขึ้น  มีกลามเนื้อที่แข็งแรง  การเปลี่ยนของเสียง  จะเห็นไดชัดใน
เด็กชาย  คือเสียงหาวและแปรง  นอกจากนี้  ยังมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผิวหนัง  โดยเฉพาะหนา  
เด็กหญิงวัยรุนบางคนจะมีสิวเต็มหนา  ดังมีคํากลาววา  มี  “สิวสาว”  เด็กชายบางคนก็จะมีสิว
เหมือนกัน ทั้งชายและหญิงจะมีขนขึ้นตามรางกาย  แขน  ขา  และรอบอวัยวะสืบพันธุ  และหนา  
เปนตน     
 4. อัตราการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ  ของรางกาย  อาจจะเกิดขึ้นไมพรอมกัน
หรือเวลาเดยีวกัน  ตัวอยางเชน  เด็กบางคนจะมกีารเปลี่ยนแปลงขนาดของเทา  ทั้งยาวและใหญขึ้น   
แตสวนอื่นของรางกายยังไมเปลี่ยนแปลง  บางคนจะรูสึกวาแขนขายาวขึ้นอยางรวดเร็ว  แตไหลยังคง
เดิม   เด็กวัยรุนมักจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย และมักจะรูสึกตัว
อยูเสมอวารางกาย ของตนกําลังเปลี่ยนแปลง  และคิดวาคนอื่นจะคิดอยางไรเกี่ยวกับรูปรางของตน  
เด็กวัยรุนบางคนไมมีความพอใจเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตน  เชน  อยากเตี้ยลงหรืออยากสูงขึ้น 
 5. เด็กหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วสุดยอดราว ๆ  12 ป             
สวนเด็กชายจะมีระยะสุดยอดของการเจริญเติบโตราว ๆ  14 ป  หลังจากนั้นการเจริญเติบโตจะเริ่มชา
ลง     แตทั้งชายหญิงจะยังคงเจริญเติบโตตอไป  ทั้งทางดานความสูงและน้ําหนัก  เด็กชายสวนมากจะ
หยุดการเจริญเติบโตราว ๆ  อายุ 21 ป  แตบางคนก็ยังคงเปลี่ยนแปลง  โตไดไมหยุดจนถึงอายุ 25 ป  
สําหรับเด็กหญิงจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่ออายุราว ๆ  17 ป  แตบางคนก็ยังคงเจริญเติบโตตอไป
จนถึงอายุ 21 ป      อยางไรก็ตาม  ความแตกตางในการเจริญเติบโตทั้งอายุและเวลาก็มีมาก  อัตราการ
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เจริญเติบโตมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของเด็กในวัยนี้  เด็กหญิงที่มีรางกายเจริญเติบโตชาตอนวัยแรก
รุนจะไมมีปญหาในการปรับตัวกลับเปนผลกําไร  สวนเด็กชายถารางกายเจริญเติบโตชาจะมีปญหา
ในการปรับตัวและมักจะเขากับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันไมได  มักจะรูสึกวาตนมีปมดอยและมี
พฤติกรรมที่ตองการเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน  สวนเด็กชายที่มีความเจริญเติบโตเร็วกวาเพื่อน ๆ จะ
เปนผูที่ปรับตัวไดดี  เปนที่ยอมรับของเพื่อนฝูง  และมักจะเปนผูนํา มีความเชื่อมั่นในตนเองและมี
พฤติกรรมเปนผูใหญ เด็กหญิงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของรางกายเร็วกวาเพื่อน ๆ  และอยูช้ันต่ํา
กวาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเปนผูที่มีปญหา  ในการปรับตัว แตถาเด็กหญิงที่มีการเจริญเติบโตเร็ว 
แตเรียนชั้นสูง คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เด็กจะไมมีปญหาในการปรับตัว 
ดังนั้น  ความสัมพันธระหวางอัตราการเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็กหญิงจะตองพิจารณาถึง
ระดับการศึกษาควบคูไปดวย 
 

พัฒนาการทางเชาวนปญญา 
 

 พีอาเจต   ให ช่ือขั้นพัฒนาการของเด็กวัยรุนหรือวัยมัธยมศึกษาวา  “Formal  
Operations” แตพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยแรกรุนบางคนยังอยูระหวาง  “Concrete 
Operations” และ  “Formal  Operations”  แตในที่สุดก็จะถึงขั้น  “Formal  Operations”  ซ่ึงเด็กจะ
สามารถคิดไดแบบผูใหญ   
 เนื่องจากเด็กวัยรุนสามารถที่จะคิดสิ่งที่เปนนามธรรมได  เด็กวัยนี้จึงมีความสนใจ             
ในปรัชญาชีวิต  ศาสนา  สามารถที่จะใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ  สามารถคิดเหตุผลไดทั้ง
อนุมานและอุปมาน  และจะมีหลักการ  เหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม  ความเสมอภาค  
และมนุษยธรรม  การสอนเด็กวัยรุนควรจะทาทายใหเด็กรูจักคิด  เปนตนวา  การแกปญหาโดยใช                
หลักวิทยาศาสตร  การสอนความคิดรวบยอดอาจจะเริ่มจากความคิดรวบยอดที่มีความหมายกวาง
และบอกคุณลักษณะที่สําคัญที่เนนหลักทั่ว ๆ ไป   
 
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
  

 เด็กวัยนี้เปนวัยที่สนใจในตนเอง  อยากรูวาตนคือใคร  ซ่ึงเปนคําถามที่ตอบไดยาก           
เด็กวัยรุนจะตองมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและยอมรับ  และจะตองมีความเขาใจ
บทบาทของตนในสังคม  และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ถาเด็กวัยนี้สามารถจะตอบคําถามวาตนคือ
ใคร    ก็จะไมมีปญหาในการปรับตัว  จะมีความคิดเปนของตนเอง  และไมตามอยางเพื่อนในทางที่
ผิด  นอกจากนี้  จะมีจุดประสงคของชีวิตที่แนนอนเกี่ยวกับอาชีพ  อีริคสัน  เรียกวัยรุนวา  Identity  
vs  Role  Confusion  เด็กที่ไมรูจักวาตนคือใครจะเผชิญกับปญหาที่อีริคสันเรียกวา  Identity  Crisis  
เด็กจะรูสึกสับสนในบทบาทของตนในสังคม  มีปญหาในการปรับตัวกับเพื่อนรวมวัย  ทั้งเพศชาย
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และหญิง  เพราะมีทัศนคติตอตนเองในทางลบ  ไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  และทําใหเด็กวัยนี้มี
ปญหาในการเรียน  ไมมีจุดประสงคของชีวิต  อีริคสัน  กลาววา  สังคมปจจุบันมีความโนมเอียงที่จะ
สงเสริมใหเด็กวัยรุนมีปญหาที่จะคนพบวาตนคือใคร  เพราะมีบทบาทตาง ๆ  ในสังคมที่เด็กวัยรุน
จะสํารวจไปเรื่อย ๆ  โดยไมมีการผูกมัดตนเองวาบทบาทที่ตนควรจะเลือกคืออะไร  ในวัฒนธรรม
บางแหง  หรือสังคมโบราณมักจะมีการชวยเด็กวัยรุนเลือกบทบาทที่จะเปนผูใหญ  โดยมีพิธีกรรม
เปนพิเศษ   
 ในปจจุบันนี้  ผูใหญ  เชน  ครู  และผูปกครองมีบทบาทที่สําคัญที่จะชวยเด็กวัยรุน
ไดมาก  คือ  ควรจะพยายามไมตั้งความคาดหวังวา วัยรุนจะมีพฤติกรรมที่ผิดแปลก หรือไมยอมอยู               
ในบังคับของผูใหญ  ศาสตราจารยบันดูรา  ไดตั้งขอสังเกตวา 
 “ถาทางสังคมประทับตราเยาวชนวัยรุนวา  “Teenages”  และตั้งความคาดหวังวา           
เด็กวัยรุนจะตองเปนผูที่ชอบทําอะไรผิดกฎเกณฑ  และมีพฤติกรรมที่แปลก ๆ  ไมสม่ําเสมอ  ก็
อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเด็กวัยรุนมีการแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเปนไปตามคาดหวังที่
ผูใหญไดตั้งไว” 
 ผูใหญควรจะพยายามใชเหตุผล  และเปนที่ปรึกษาของเด็กวัยรุน  เปนผูฟงที่ดี  ยอมรับ
ฟงเหตุผล  ไมบังคับเด็กวัยนี้จนเกินไป  ขอสําคัญที่สุด  จะตองพยายามเปลี่ยนทัศนคติทางลบที่มีตอ
เยาวชนวัยรุน  และเปนตัวแบบที่ดีทั้งทางดานความประพฤติ  มาตรฐานจริยธรรม  และคานิยม  เปน
ตนวาถาผูใหญไมตองการใหวัยรุนดื่มเหลาและสูบบุหร่ี  ผูใหญก็จะตองทําตนเปนตัวอยาง  และ
เนื่องจากพัฒนาการทางเชาวนปญญาของวัยรุนไดถึงขั้นสูงสุด  สามารถที่จะคิดและใหเหตุผลได
เหมือนผูใหญการใหเด็กวัยนี้ไดอานชีวประวัติของบุคคลตัวอยางทั้งในประวัติศาสตรและปจจุบันจะ
เปนการชวยใหเด็กวัยนี้ไดมีการพิจารณาถึงคานิยม  อุดมคติ  และปรัชญาของชีวิตโดยทั่วไป  ขอ
สําคัญที่สุดผูใหญทั้งครูและผูปกครองควรจะเปนผูที่วัยรุนสามารถปรึกษาปญหาได 
 

พัฒนาการดานอารมณและสังคม 
  

 อารมณของเด็กวัยรุน  คอนขางจะรุนแรงและเปลี่ยนแปลงงาย  ความตึงเครียดของ
อารมณเด็กวัยรุน บางครั้งจะเนื่องมาจากการปรับตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย                      
ความไมชอบหรือไมพอใจในการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาการทางอารมณของวัยรุน  มีความสัมพันธ
กับพัฒนาการทางรางกาย  ถาเด็กวัยรุนมีวุฒิภาวะเกี่ยวกับพัฒนาการทางรางกายเร็ว  จะชวย
พัฒนาการทางอารมณและสังคมใหเร็วขึ้นดวย  (Kagan, 1964)  เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่คอนขางจะ
เอาตัวเองเปนศูนยกลางเหมือนวัยอนุบาล  แตแตกตางกันโดยที่วัยอนุบาลไมไดคํานึงวาคนอื่นจะคิด
อยางไร  สวนวัยรุนมักจะเปนหวงคนอื่นจะคิดอยางไรโดยเฉพาะเพื่อนรวมวัย  เด็กวัยรุนที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปรับตัวมักจะมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต  คือ  มักจะมีความรูสึกซึมเศรา (Depression) 
วัยรุนหญิงจะมีปญหาเกี่ยวกับความรูสึกซึมเศรามากกวาวัยรุนชาย  ความรูสึกซึมเศราอาจจะเปน
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เหตุใหเด็กวัยรุนมีปญหาทางความประพฤติ  เชน  ทดลองยาเสพติด  และถารุนแรงก็อาจจะถึงกับ
พยายามฆาตัวเอง  
 แฮร่ี สแตค  ซัลลิแวน (Harry Stack Sullivan, 1953)  กลาววา เด็กวัยนี้มีความ
ตองการที่จะมีความใกลชิดผูกพัน (Intimacy)  กับเพื่อนวัยเดียวกันและมีความสัมพันธอยางสนิท
สนมเพื่อที่จะ  Stress ความรูสึก และความคิดตาง ๆ อยางเปดเผย ปกติแลวจะเริ่มที่จะสนิทสนมกับ
เพื่อนเพศเดียวกันกอน  และหลังจากนั้นจะมีความใกลชิดผูกพันกับเพื่อนตางเพศ 
 เพื่อนรวมวัยมีความสําคัญตอวัยรุนมาก  วัยรุนมักจะคบเพื่อนที่มีความสนใจและ              
มีคานิยมรวมกัน  การคบเพื่อนของวัยรุนหญิงมักจะจริงจัง  และมีเพื่อนสนิทที่จะปรับทุกขสุขกันได  
สวนวัยรุนชายอาจจะเปนเพื่อนที่รวมสนุก  แตมักจะไมสนิทเหมือนวัยรุนหญิง (Fasteau,1975)  
นอกจากเด็กวัยรุนชายและหญิงจะมีเพื่อนเพศเดียวกันแลว  เด็กวัยรุนเริ่มสนใจที่จะมีเพื่อนตางเพศ  
การคบเพื่อนตางเพศอาจจะมีหลายระดับ  เปนตนวา  เปนเพื่อนกันแบบคบเพื่อนเพศเดียวกัน  หรือ
อาจจะชอบกันแบบคูรักมีความสัมพันธที่คอนขางจะจริงจัง 
 เด็กวัยรุนทั้งหญิงชายมีความตองการที่จะทําอะไรทุกอยางเหมือนเพื่อนรวมวัย  
ตั้งแตการแตงตัว  ความประพฤติ  การใชภาษา  รวมทั้งความเชื่อและคานิยมการคบเพื่อนวัยนี้จึงมี
ความสําคัญมาก  ผูปกครองควรจะพยายามที่จะใหคําแนะนําโดยชี้แจงใหเด็กวัยนี้คิดวา การคบเพื่อน
ที่ดีมีความสําคัญอยางไร  พรอมทั้งอธิบายอันตรายของการคบเพื่อนไมดี  ทางโรงเรียนก็ควรจะ
สงเสริมกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กวัยนี้ไดทํางานรวมกัน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู
บทบาทที่จะเปนผูใหญในอนาคต 
 

ทฤษฎีงานพัฒนาการ  (Development  Tasks) 
 

 ศาสตราจารยโรเบิรต ฮาวิกเฮิรส (Robert Havighurst,1953 - 1972) ไดใหช่ืองาน            
ที่มนุษยทุกคนจะตองทําตามวัยวา  “งานพัฒนาการ”  (Developmental  Tasks)  และไดใหความหมาย
วา   “เปนงานที่มนุษยทุกคนจะตองทําในแตละวัยของชีวิต  สัมฤทธิผลของงานพัฒนาการแตละวัย                     
มีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนรากฐานของการเรียนรูงานพัฒนาขั้นตอไป  ถาเด็กประสบ
ความสําเร็จในงานพัฒนาการ  ตั้งแตเร่ิมแรกของชีวิต  จะชวยใหมีความกาวหนาและความสําเร็จใน
งานพัฒนาการขั้นตอไป  เปนผลใหมีความสุข  แตถาเด็กประสบความลมเหลวหรือไมประสบ
ความสําเร็จในงานพัฒนาการจะทําใหมีปญหาที่จะทํางานพัฒนาการขั้นตอไปไดสําเร็จ  พรอมทั้งทํา
ใหไมมีความสุขและสังคมจะไมยอมรับ” 
 ในการสรางทฤษฎีงานพัฒนาการ  ฮาวิกเฮิรสถือวาการพัฒนาการของมนุษยไมได
ขึ้นกับปจจัยทางสรีระหรือชีวะแตเพียงอยางเดียว  สังคมและวัฒนธรรมและปจจัยทางจิตวิทยา 
(Psychological  Factor)  ของแตละบุคคลมีอิทธิพลในการพัฒนาการของบุคคลดวย ดังนั้น ฮาวิก
เฮิรสไดสรุปวาตัวแปรที่สําคัญในการพัฒนามี 3 อยาง คือ (1) วุฒิภาวะทางรางกาย (2) ความมุงหวัง
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ของสังคมและกลุมที่แตละบุคคลเปนสมาชิก (3) คานิยม แรงจูงใจ ความมุงหวังสวนตัวและความ
ทะเยอทะยานของแตละบุคคลซึ่งเปนปจจัยทางจิตวิทยา   
 จากคําจํากัดความของงานพัฒนาการ  ฮาวิกเฮิรสไดใหหลักการและขอคิดสําคัญ
กับพอแม  ครู  และนักการศึกษา  ในการที่จะชวยเด็กใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูและมี
ความสุข  ดังตอไปนี้ 
 1. แตละวัยมีงานที่จะตองเรียนรู  ซ่ึงประกอบดวยงานที่ขึ้นกับวุฒิภาวะ  ความ
มุงหวัง  ที่สังคมไดตั้งไว  ดังนั้น  ผูที่มีหนาที่สอนไมวาจะเปนพอแม  หรือครู  จะตองสอนงานหรือ
สิ่งที่เด็กจะตองเรียนรูใหเหมาะสมกับวัย  หรือควรจะสอนในเวลาที่ผูเรียนพรอมที่จะเรียน  เปนตน
วา ในวัยเด็กหรือประถมศึกษา  ก็ควรจะสอนใหอานเขียนและคิดเลข   
 2. ความลมเหลวหรือความไมสําเร็จในงานพัฒนาการของแตละวัย  เปนตัวแปร
สําคัญเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของงานขั้นตอไป  ตัวอยางเชน  เด็กที่ไมสามารถจะสรางความสัมพันธและ                 
ความผูกพันทางดานจิตใจกับสมาชิกของครอบครัวในวัยอนุบาล  หรือวัยเด็กระยะตน  ก็จะมีปญหา            
ในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมวัย  ซ่ึงเปนงานพัฒนาการของวัยเด็กระยะกลางหรือวัยประถมศึกษา 
 ทฤษฎีของฮาวิกเฮิรสมีอิทธิพลในการจัดการศึกษา  การสรางหลักสูตรและการ
เรียน การสอนนับตั้งแตหนังสือของทานออกมาครั้งแรก  ในป ค.ศ. 1953 จนถึงปจจุบัน  ผูที่ทําการ
สอนไดนําทฤษฎีงานพัฒนาการของฮาวิกเฮิรสไปชวยนักเรียนใหเรียนรูดีขึ้น  โดยคํานึงถึงงาน
พัฒนาการของเด็กและสอนสิ่งที่จะชวยใหเด็กมีความสุข  ในฐานะที่เปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
นอกจากนี้  ยังใช “งานพัฒนาการ”  เปนหลักในการวิเคราะหปญหาของเด็กที่ประสบความลมเหลว
ในการเรียนรูแตละวัย  
 พัฒนาการของวัยรุน  (อายุ 12 - 18 ป) 

7. สามารถสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวยั  ทั้งเพศเดียวกันและตางเพศ 
ไดอยางมวีุฒิภาวะหรือแบบผูใหญ  
 2. สามารถที่จะแสดงบทบาททางสังคมไดเหมาะสมกับเพศของตน 
 3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและสามารถปรับตัวได 
 4. มีความอิสระทางดานจิตใจและอารมณจากพอแมและผูใหญที่ใกลชิด 
 5. เลือกและเตรียมตัวที่จะเลือกอาชีพในอนาคต 
 6. เตรียมตัวเพื่อการแตงงานและการมีครอบครัว 
 7. พัฒนาทักษะทางเชาวนปญญาและความคิดรวบยอดตาง ๆ  ที่จําเปนสําหรับ 
เปนสมาชิกของชุมชนที่มีสมรรถภาพ 
 8. มีความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ที่มา   :   สุรางค  โควตระกูล.  (2548)  จิตวิทยาการศึกษา.  พมิพคร้ังที่ 6.  กรุงเทพฯ  :  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ใบความรูท่ี 9 

เร่ือง  การวิเคราะหผูเรียน 
 

 เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 นั้น ครูมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกใชได                     
ตามความเหมาะสมอาจจะใชขั้นตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 
ครูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูออกแบบการจัดการเรยีนรูเพื่อเอื้ออํานวยให               

ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง  ในบรรยากาศและสถานการณที่ครูจัดใหผูเรียนได
คิดเอง  ปฏิบัติเอง  และนําไปสูการสรางความรูดวยตนเองอยางพึงพอใจ  การรูจกัผูเรียนเปน
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รายบุคคล  หรือ    รายกลุมจะชวยใหครูมีขอมูลที่สําคัญในการออกแบบการจัดการเรยีนรูที่
เหมาะสมสนองตอบ ความตองการ  ความถนัด  ความสนใจและวิธีการหรือลีลาการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคน 

หลักการวิเคราะหผูเรียน  ควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ 
   1) ธรรมชาติของผูเรียน  เปนเงื่อนไขของการเรียนรูจะมีองคประกอบ        
ที่มีความแตกตางกัน  ถามองในเชิงปรัชญาธรรมชาติของผูเรียนจะมีองคประกอบที่แตกตางกันไป         
ตามสภาพของรางกาย  จิตใจ  อารมณและสติปญญา  วิธีคิด  คานิยมและความเชื่อ  มองในดาน
จิตวิทยาพัฒนาการในแตละชวงอายุการเรียนรูของผูเรียนจะมีความแตกตางกันรวมทั้งในทางสังคม
ดวย   จึงจําเปนที่ครูผูสอนจะตองคํานึงและวิเคราะหความแตกตางใหครอบคลุมทั้งดานปรัชญาและ
จิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียนทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ และสังคม  ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อ 

คานิยม สติปญญา

ความตองการ 

ความสนใจ 

ความถนัด 

 ความถนัด 
 

 ความถนัด 
รางกายจิตใจ
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 สังคม อารมณ  

 

แผนภูมิแสดงองคประกอบธรรมชาติของผูเรียน พื้นฐานความรูเดิม 
 
   
 
 
 2) ประสบการณและพื้นฐานความรูเดิม   ผูเรียนแตละคนมีความรูหรือ
ประสบการณที่ผานมาไมเหมือนกัน  แมจะผานกระบวนการเรียนรูในสถานการณเดียวกันทั้งนี้
เพราะผูเรียนไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว  มีธรรมชาติและศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตาง
กันเปนพื้นฐานซึ่งมีผลตอการเรียนรูใหม 
 3) วิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรู  ( Learning Styles )  ของผูเรียนแต
ละคนไมเหมือนกัน 
   เดวิค  คอลป  (David  Kolb)  ไดแบงคนตามวิธีการเรียนรูไว  4 รูปแบบ  
ดังนี้ 
   - ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูจากจินตนาการของตนเอง 
   - ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูหนักไปในทางการคิด
วิเคราะห 
   - ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูทีห่นักไปทางการใชสามัญ
สํานึก 
   - ผูเรียนที่มีวิธีการเรยีนรูหรือลีลาการเรยีนรูทีห่นกัไปในทางการเรียนรูให
เกดิปญญาจากการปฏิบัติของตนเอง 
    (1)  ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูจากจินตนาการของ
ตนเองโดยอาศัยความสามารถในการรับรู  และการสรางจินตนาการตาง ๆ  ขึ้นเอง  สามารถไตรตรอง                  
จนมองเห็นภาพโดยสวนรวม  ผู เรียนกลุมนี้จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองการความคิด
หลากหลาย  เชน  ในการระดมสมอง  ผูเรียนกลุมนี้จะใหความสนใจแกบุคคล  สังคม  วัฒนธรรมตาง 
ๆ  เหมาะที่จะเรียนรูไปเปนผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะการใชอารมณ  จินตนาการ  ผูเรียนกลุมนี้จะมี
ความเกงทางดานมนุษยศาสตร  ศิลปศาสตร  เปนผูมีแนวคิดอเนกนัย  (Diverger) 
    (2)  ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่หนักไปในทางการคิด
วิเคราะหหรือซึมซับ  (Assimilator)  มีความสามารถในการสรุปหลักการ  สนใจในทฤษฎีตาง ๆ           
ใหความสนใจกับประสบการณจริงคอนขางนอย  แตสนใจในหลักการเชิงนามธรรมมากอน                 
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ไมชอบลงมือปฏิบัติและมักไมคํานึงถึงการนําทฤษฎีไปประยุกตใช  ผูเรียนกลุมนี้ควรจะเรียนรู            
ในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  สาขาคณิตศาสตร  และในสาขาที่เกี่ยวกับการวิจัยตาง ๆ 
   (3) ผู เ รียนที่มีวิ ธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่ เปนเอกนัย 
(Coverager) หนักไปในทางการใชสามัญสํานึก  ชอบนําแนวคิดที่เปนนามธรรมไปปฏิบัติ  สามารถ
สรุปวิธีที่ถูกตองที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนําไปใชในการแกปญหามากกวาใชอารมณ  ชอบ
ทํางานกับวัตถุมากกวาบุคคล  มักสนใจเรียนรูเฉพาะเจาะจงในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง   ผู เ รียนกลุมนี้ เหมาะที่จะไปเรียนรูในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ   
วิศวกรรมศาสตร  เปนตน 
   (4) ผู เ รียนที่มีวิ ธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูแบบปรับปรุง                     
(Accomodator) หนักไปในทางการเรียนรู  ใหเกิดปญญาจากการปฏิบัติของตนเองเปนผูเรียนที่ชอบ       
ลงมือปฏิบัติ  ชอบทดลอง  จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองใชการปรับตัว  เปนนักแกปญหา             
ดวยวิธีการตนคิดขึ้นเองซึ่งไดมาจากการคิดคน  ลองผิดลองถูก  ชอบทํางานกับบุคคล  คนกลุมนี้              
จะมีพื้นฐานในสาขาที่ตองการประยุกต  และใชเทคนิคตาง ๆ เชน นักบริหาร นักการตลาด  และ
พนักงานขาย  เปนตน 
  Anthony  Grasha และ Sheryl Reichmann ไดจําแนกลักษณะการเรียนรูของผูเรียน  
ออกเปน  6 แบบ  คือ 
  1. แบบอิสระ  (Independence)  ลักษณะของผูเรียนประเภทนี้ชอบที่จะคิดและ
ทํางานตาง ๆ  ดวยตนเอง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความตั้งใจที่จะศึกษาในสิ่งที่ตนเอง
เห็นวา           มีความสําคัญ และมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถเรียนรูได 
  2. แบบหลบหลีก  (Avoidance)  ลักษณะของผูเรียนประเภทนี้จะไมสนใจการ
เรียนรู  เนื้อสาระตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional  Classroom) ไมมี               
สวนรวมกับผูเรียนคนอื่น  ไมสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนและมีความคิดวาหองเรียนเปนสิ่งที่           
นาเบื่อหนาย 
  3. แบบรวมมือ (Collaboration) ผูเรียนแบบนี้จะเรียนรูไดดีจากการแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกันผูเรียนจะรวมมือกับผูสอนและเพื่อน ๆ ชอบ
ทํางานรวมกับคนอื่น ๆ  มองวาหองเรียนเปนสังคมที่มีปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการเรียนรู 
  4. แบบพึ่งพา  (Dependence)  ผูเรียนลักษณะนี้จะไมคอยอยากเรียนรูจะเรียน
เฉพาะสิ่งที่ถูกกําหนดใหเรียนตองมีการบอกใหทํา  ซ่ึงจะเปนคนที่ไมมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค                     
ไมมีความคิดเปนของตนเอง 
  5. แบบแขงขัน  (Competition)  ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาสาระเพื่อมุงหวังที่จะทํา
ใหไดดีกวาคนอื่น ๆ  มีความรูสึกวาจะตองแขงขันเพื่อใหไดรับรางวัลจากหองเรียน เปนคะแนน
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หรือ คําติชม  ผูเรียนประเภทนี้มีความรูสึกวาตนเองจะตองชนะเสมอ  จึงทําใหคนอื่นไมชอบที่จะมี 
สวนรวมกับผูเรียนแบบนี้ 
  6. แบบมีสวนรวม (Participation)  ผูเรียนตองการที่จะเรียน  ชอบเขาหองเรียน        
มีความรับผิดชอบในการเรียน  มีสวนรวมกับคนอื่น ๆ มีความรูสึกกวาตนเองมีสวนรวมในกิจกรรม         
ในหองเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  แตจะมีสวนรวมนอยในกิจกรรมที่ไมไดอยูในแนวทางของ
วิชาที่เรียน 
  การเขาใจวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูของแตละคน  จะมีประโยชนในการ
ออกแบบการเรียนรูใหสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนสูศักยภาพสูงสุดไดงายขึ้น 
  วิธีวิเคราะหผูเรียน 
   วิธีวิเคราะหผูเรียนที่จะชวยใหครูผูสอนไดรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ         
รายกลุม  มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) กําหนดจุดมุงหมาย  หรือความตองการที่จะใชขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน  แลวนําไปจัดกลุมผูเรียนในลักษณะกลุมเหมือน หรือกลุมคละ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู                       
ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะในเรื่องทักษะ 
   2) การเก็บรวบรวมขอมูล  มีหลายวิธีที่จะใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูเรียน  อาทิ  การสนทนา  สัมภาษณ  สังเกต  กระบวนการกลุม  การทําแบบทดสอบกอนเรียน  การ
รวบรวมขอมูลการเรียนรู  ดานสุขภาพและดานพัฒนาการ  จากระเบียบสะสม  บันทึกสุขภาพ  แฟม
ผลงาน (Portfolio)  และผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participatory  
Learning ) 
   3) วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  โดยจําแนกใหเห็นองครวมของผูเรียน             
ใน  3 ดาน  คือ  ความสนใจ  สติปญญา  วุฒิภาวะ  รวมทั้งวิธีการเรียนรู  ดังตัวอยาง 
 
 

ตัวอยาง  แบบวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
 

ตัวอยางที่ 1  ขอมูลธรรมชาติของผูเรียนและวิธีการเรียนรู 
 

ธรรมชาติของผูเรียน ชื่อผูเรียน 
ความสนใจ สติปญญา วุฒิภาวะ 

วิธีการเรียนรู 

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

 

ตัวอยางที่ 2  ขอมูลประสบการณพื้นฐานการเรียนรู       
 

ประสบการณพื้นฐานการเรียนรู ชื่อผูเรียน 
ความรู    ทักษะ ผลงาน 

วิธีการเรียนรู 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง  แบบวิเคราะหผูเรียนเปนรายกลุมตามวิธีการเรียนรู 
 

กลุมจินตนาการ กลุมคิดวิเคราะห กลุมสามัญสํานึก กลุมปฏิบัต ิ
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
4. 4. 4. 4. 
    
    
    
    

 

ตัวอยาง   แบบวิเคราะหผูเรียนเปนรายกลุมตามศักยภาพผูเรียน 
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กลุมศักยภาพ รายชื่อผูเรียน 
1. เหตุผล 1............................2..............................3......................... 
2. ภาษา 1............................2..............................3......................... 
3. ศิลป 1............................2..............................3......................... 
4. มิติสัมพันธ 1............................2..............................3......................... 
5. ดนตรี 1............................2..............................3......................... 
6.  มนุษยสัมพันธ 1............................2..............................3......................... 
7. เขาใจตนเอง  เขาใจชีวิต 1............................2..............................3......................... 
8.  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1............................2..............................3......................... 

 
 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ. (2545).  (ราง) ชุดฝกอบรมวิทยากรแกนนํา  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
             พ.ศ. 2544  ชุดท่ี 11  เร่ืองกระบวนการเรียนรู.  กรุงเทพฯ  :  องคการรับสงสินคาดานพัสดุ
ภัณฑ.     
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ใบความรูท่ี 10 

 
ความสําคัญของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

   แผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน
เพราะแผนการจัดการเรียนรูเปนการกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดการเรียนรูในครั้ง
นั้น ๆ  วาจะจัดการเรียนรูใหเกิดผลอะไรกับผูเรียนดวยวิธีการใดอยางเปนระบบแผนการจัดการ
เรียนรูจึงเปรียบเสมือนเปาหมายของความสําเร็จที่ครูผูสอนคาดหวังไว  
 
องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
   องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรยีนรู  อยางนอยตองมีส่ิงตอไปนี้ 
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   1. สาระสําคัญ 
   2. จุดประสงคการเรียนรู 
   3. สาระการเรียนรู 
   4. กิจกรรมการเรยีนรู 
   5. ส่ือ / อุปกรณ / แหลงการเรียนรู 
   6. การวัดและประเมินผล 
   7. บันทึกผลหลังสอน 
 อนึ่งหากผูสอนตองการรูวาการสอนในครัง้นั้น ๆ  สอดคลองหรือตอบสนองผลการเรียนรู
หรือมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นขอใด   ก็สามารถจะเพิ่มเติมลงในองคประกอบขางตนกอนหวัขอ
จุดประสงคการเรียนรู    ในทํานองเดียวกนับางคนใหความสําคัญกับการเขียนจุดประสงคแยกเปน
จุดประสงคนําทางและจุดประสงคปลายทาง   ซ่ึงก็แลวแตความประสงคของผูจัดทําวาตองการ
กําหนดรายละเอียดไวในแผนการจัดการเรยีนรูมากเพียงใด    และสําหรับรูปแบบของแผนการ
จัดการเรียนรูนั้นก็ไมไดกําหนดไววาจะตองใชรูปแบบใด  ประการสําคัญที่ผูสอนจะตองตระหนกั
เสมอในการจดัทําแผนการจดัการเรียนรูกค็ือ  การกําหนดเวลาในการสอนที่จะตองมคีวามเหมาะสม   
ไมทําแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเวลามากเกินไปและไมสมเหตุสมผลการกําหนดจํานวนแผนมีหลัก
ยึดดงันี ้
 
 
 1.   จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู   1   แผนตอการสอน  1   คร้ังภายในเวลาไมควรเกินกวา 
2   ช่ัวโมง  กรณีที่มีการปฏิบตัิกิจกรรมตอเนื่องภายใตจดุประสงคเดียวกัน 
 2.  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู   1   แผน  ใชเวลามากกวา   2   ช่ัวโมงภายใตจุดประสงค
และสาระสําคัญเดียวกันซึ่งตองสอนหลายครั้งจึงจะบรรลุจุดประสงค    ตองแยกกิจกรรมการสอน
ออกเปนรายครั้ง  (คร้ังที่ 1……,   คร้ังที่ 2 …….) 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
   การจัดทําแผนการจดัการเรยีนรูมีลําดับขั้น  ดังนี ้
 สาระ 

สาระการเรียนรูชวงชั้น 

สาระการเรียนรูรายป /รายภาค 

สวนกลางกําหนดให 
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แผนภูมิ  แสดงลําดับการจดัทําแผนการจัดการเรียนรู 

ท่ีมา: กรมวิชาการ  2544  : 5 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู  มีลําดับขั้นตอน  ดังนี ้
 1. วิเคราะหคําอธบิายรายวิชา   สาระการเรยีนรูรายป  หรือรายภาค  และหนวยการ
เรียนรูที่สถานศึกษาจดัทําขึน้  เพื่อประโยชนในการเขียนรายละเอยีดของแตละหวัขอของแผนการ
จดัเรียนรู 
 2. วิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวังเพื่อนํามาเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรู 
โดยใหครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดานความรู  ทักษะ/กระบวนการ  เจตคติ  และคานิยม 
 3. วิเคราะหสาระการเรียนรู  โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรูใหสอดคลอง
กับผูเรียนชุมชน  และทองถ่ิน 
 4. วิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 5. วิเคราะหกระบวนการประเมินผล  โดยเลือกใชวิธีการวดัและประเมินผล 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
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 6. วิเคราะหแหลงการเรียนรู  โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 
ทั้งในและนอกหองเรียนใหเหมาะสมสอดคลองกับกระบวนการเรยีนรู  (อาภรณ  ใจเที่ยง, 
2546, หนา 218 - 219) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการเรียนรู  
 

การจัดทําแผนการเรียนรู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาและหนวยการเรียนรู 

วิเคราะห 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

รายป/รายภาค 

วิเคราะหสาระที่เรียนรู 
จากผลการเรียนรู 

วิเคราะหผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป/รายภาควาผลการเรียนรูใดจะอยูใน
แผนการจัดการเรียนรู  ท้ังนี้ผลการเรียนรูของแผนการจัดการเรียนรู  ตอง
ครบท้ังดานความรู/ดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณธรรม  จริยธรรม
และคานิยม 

- เลือกและขยายสาระที่เรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนชุมชนและทองถิ่น 
- สาระที่เรียนรูตองมีความเท่ียงตรง  ปฏิบัติไดจริง  ทันสมัยและเปน
ตัวแทนของความรู 
- มีความสําคัญทั้งในแนวกวางและแนวลึก 
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- มีความนาสนใจสําหรับผูเรียน 
- สามารถเรียนรูไดงาย 
- จัดสาระที่เรียนรูใหเรียงลําดับจากงายไปหายากและมีความตอเนื่อง 
- จัดสาระที่เรียนรูใหสัมพันธกับกลุมวิชาอื่น ๆ 
- เลือกวิธีการนําเขาสูการเรียน 
- เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูวา
มุงไปในทิศทางใด 
- ใหผูเรียนทํากิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนรูผูเรียนที่มี
ความสามารถแตกตางกันไมจําเปนตองทํากิจกรรมเหมือนกัน 
- ควรเนนกิจกรรมที่ทํางานเปนทีมมากกวารายบุคคล 
- กิจกรรมที่ใหผูเรียนปฏิบัติตองนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ 
มาเปนเคร่ืองมือใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู 
- กิจกรรมที่ปฏิบัติควรสอดคลองกับชีวิตประจําวันและชีวิตจริง 
- กิจกรรมที่ปฏิบัติมีท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
- เปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนและถายทอดการเรียนรูไปสูสถานการณใหม 
ๆ  พรอมท้ังทําใหเกิดความจําระยะยาว 
- ตรวจสอบความเขาใจ  โดยใหผูเรียนสรุปรวมท้ังสงเสริม 
ใหเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูและที่จะเรียนตอไป - วิธีการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
- ใชวิธีการวัดท่ีหลากหลาย 
- เลือกใชเครื่องมือวัดท่ีมีความเชื่อมั่น 
- แปลผลการวัดและการประเมินเพื่อนาํไปสูการพัฒนา 
และปรับปรุง 

วิเคราะหกระบวนการ 
จัดการเรียนรู 

วิเคราะหกระบวนการ
ประเมินผล 

 
 

วิเคราะห 
แหลงการเรียนรู 

 
 
 
 

- ใหเรียนรูจากแหลงความรูหลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน  เชน  จากธรรมชาติ  
ความงาม  ความจรงิ  ความดี  จินตนาการ  เครอืขายตาง ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงลําดับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ีมา : กรมวิชาการ 2544:  55-56 อางถึงในอาภรณ ใจเท่ียง, 2546 

  1. มีความละเอียด ชัดเจน มหีัวขอและสวนประกอบตาง ๆ ครอบคลุมตาม
ศาสตร 
ของการสอนโดยสามารถตอบคําถามตอไปนี้ 
   1.1 สอนอะไร (หนวย  หวัเร่ือง ความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ) 
   1.2 เพื่อจุดประสงคอะไร (จดุประสงคการเรียนรู ซ่ึงควรเขียนเปน
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
   1.3 ดวยสาระอะไร (เนื้อหา/โครงรางเนื้อหา) 
   1.4 ใชวิธีการใด (กิจกรรมการเรยีนรูซ่ึงใชกจิกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ) 
   1.5  ใชเครื่องมืออะไร (วัสดอุุปกรณ ส่ือและแหลงการเรียนรู) 
   1.6  ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จ (การวัดผลและประเมินผล) 
  2.   แผนการจัดการเรียนรูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
  3. สวนประกอบตาง ๆ ของแผนการจัดการเรยีนรูมีความสอดคลองสัมพันธ
เชื่อมโยงสัมพันธกัน เชน 
   3.1  จุดประสงคการเรียนรู ครอบคลุมสาระ/เนื้อหา และเปนจุดพัฒนา 
ที่พัฒนาผูเรียนในดานความรู ทักษะ กระบวนการและเจตคติ 
   3.2  กิจกรรมการเรียนรู  ควรสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา/สาระ 
   3.3  วัสดุอุปกรณ ส่ือ และแหลงการเรียนรู ควรสอดคลองสัมพันธกับ
กิจกรรมการเรยีนรู 
   3.4  การวัดผลและประเมนิผล ควรสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 
การเขียนจุดประสงคการเรียนรู 
 การเขียนจุดประสงคการเรียนรู  (Objectives)  ควรเขียนเปนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม  (Behavioral objectives)   โดยเนนใหผูเรียนไดพัฒนาในเรื่องตอไปนี ้
 1. ความรู   (Knowledge : K ) 
 2. ทักษะกระบวนการ  (Process : P)  ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบตัิ
รวมทั้ง       การแสดงออก 
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 3. เจตคติ  (Attitude : A)   คือความสนใจ  พอใจ  รวมทั้งลักษณะนิสัย 
 1. พฤติกรรมทางดานพุทธิพิสยั 
  พฤติกรรมตามระดับการเรียนรูดานพุทธิพิสัยแบงไว 6 ขั้น  ซ่ึงการเรียนรูใน
ระดับที่   สูงขึ้นไป  ตองอาศัยระดับการเรียนรูที่ต่ํากวาเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํากริยาแสดงพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสยั  ดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคา 
วิจารณ 
บอกเหตุผล 
ตัดสินประเมินคา 
แสดงหลักฐาน 
เขียนความคิดเห็น 

การสังเคราะห 
ประดิษฐ 
ออกแบบ 
ประกอบ 
เรียบเรียง 
สราง 
ใหขอเสนอแนะ 

การวิเคราะห 
บอกสิ่งท่ีสังเกตได 
ชี้ขั้นตอนของปญหา 
ถามรายละเอียด

การนําไปใช 
แกปญหา 
ใชเคร่ืองมือ 
จัดหาเครื่องมือ 
ทําการทดลอง 
สาธิต 
การพิสูจน 
ตรวจสอบ 
สมมติฐาน 
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 ความเขาใจ 

การแปลความหมาย 
ขอมูล 
บอกความแตกตาง 
ยกตัวอยาง 
อธิบาย 
สรุปอางอิง 
สรุปยอ 
เขียนกราฟ 
เขียนแผนภูม ิ

ความจํา 
บอกความหมาย
ศัพท 
เขียนชื่อ 
บรรยายลักษณะ 
ทอง 
เลา 
เก็บขอมูล 
ชี้บอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพคาํกริยาแสดงพฤตกิรรมทางดานพุทธิพิสัยตามลําดับขั้นการเรียนรู 
 
 
 
 
 

2. พฤติกรรมทางดานจิตพิสัย 
การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางดานจิตพิสัย  ซ่ึงไดแก  อารมณ  

ความรูสึก  เจตคติ  และคานิยมซึ่งไมสามารถสังเกตไดโดยตรง  การระบุพฤติกรรมที่คาดหวังให
ผูเรียนแสดงออกนั้น  ตองอาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ช้ีถึงความรูสึก เจตคติและคานิยมของ
ตนเองและผูอ่ืนแลวนํามาใช       ในการกําหนดเปนพฤติกรรมที่คาดหวัง 
 ตัวอยาง  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางดานจิตพิสัย 
 1. นักเรียนแสดงความสนใจในการศึกษาคนควาความรูทางวิทยาศาสตรของ          
นักวิทยาศาสตรรุนกอน  โดยติดตามงานที่ไมไดรับมอบหมายอยางใกลชิด 
 2. ซ้ือและอานหนังสือเกี่ยวกับประวัตินักวิทยาศาสตรรุนกอนที่ไมไดระบุ               
ในชั้นเรียน 
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 3. ทําบัตรความรู  โดยรวบรวมผลงานการคนควาของนักวิทยาศาสตรรุนกอน        
เพื่อเพิ่มพูนความรู 
 4. สนทนากับผูสอน  หรือนักวิทยาศาสตรรุนปจจุบัน 
 5. เขารวมทํากิจกรรมวิทยาศาสตร  เชน  เปนสมาชิกคายวิจัยวิทยาศาสตร 

คํากริยาแสดงพฤติกรรมทางดานจิตพิสยั  ดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พฤ 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงลักษณะ 
ตามคานิยม 
เรียบเรียงใหม 
เปลี่ยน 
ตอเติม 
แกไข 
ตอตาน 
พยายามเปลี่ยน 

การจัดระบบ 
คานิยม 
จัดแจง 
เปรียบเทียบ 
ทําใหสมบูรณ 
วางหลักการ 
หยั่งคิด 

การสรางคานิยม 
โตแยง 
สาธิต 
บรรยาย 
สนับสนุน 
ชวยเหลือ 

การตอบสนอง 
ยินยอม 
ทําตามเห็นดวย 
ชักชวน 
แนะนํา 
อาสา 
ฝกหัด 
กลาวสงเสริม 
การเสนอรายการ 

การรับรูสิ่งเรา 
สะสม 
ยอมรับ 
รับฟง 
ควบคุม 
แยกความแตกตาง 

3. พฤติกรรมทางดานทักษะพิสัย 
สําหรับพฤติกรรมทางดานทักษะพิสัย  สามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงออกได

จากการตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเปนพฤติกรรม 
  คํากริยาแสดงพฤติกรรมทางดานทักษะพิสัย   ไดแก   เ ลียนแบบ   การ
เปล่ียนแปลง  การประกอบ  การสราง  การประดิษฐ  การออกแบบ  การฝก  การราง  การผสม  การ
แกไข  การซอมแซม  สําหรับพฤิตกรรมทางดานทักษะพิสัยควรระบุเกณฑของพฤติกรรมวาถูกตอง
แมนยํา  คลองแคลวไวดวย 
  ตัวอยาง  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมทางดานทักษะพิสัย 
  1. เมื่อใหกระดานไมอัด 1 แผน หลอดฉีดยาพลาสติก 1 อันสปริงเล็ก 1 อัน  
และลวดยาว  8  เซนติเมตร 1 เสน นักเรียนสามารถประดิษฐบารอมิเตอรอยางงายไดภายในเวลา 30 
นาที 
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  2. หลังจากผูสอนอธิบายวิธีสตัฟฟนกแลว  นักเรียนสามารถสตัฟฟนกได
อยางคลองแคลว 
  3. เมื่อเตรียมอุปกรณการฉีดยาไวใหนักเรียนศึกษา  นักเรียนสามารถฉีด
วัคซีนปองกันอหิวาตกโรคกับหุนจําลองไดอยางคลองแคลว 
   ในการเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  ผูเขียนควรพิจารณาโดยคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้ 
   (1) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตองมีลักษณะชัดเจน  รัดกุม  ไมคลุมเครือ
เพื่อใหสามารถเขาใจไดตรงกัน  เชน  คํากริยาที่แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังนั้นผูสอนตองสามารถ
สังเกตไดอยางชัดเจน 
   (2) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่เขียนตองเรียงลําดับพฤติกรรมที่เกิด
กอนตามลําดับ  ซ่ึงพฤติกรรมที่เกิดกอนจะเปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ตามมา 
   (3) พฤติกรรมที่กําหนดไวในวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจะตองออก
พฤติกรรมที่แสดงภายหลังเรียนจบบทเรียนนั้น ๆ แลว   
   (4) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่เขียนขึ้นอาจไมครบทั้ง  3  องคประกอบ
ก็ได  แตตองพิจารณาวา  วัตถุประสงคนั้นสมบูรณพอที่จะเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมอาจละ
เวนสถานการณหรือเกณฑของพฤติกรรมบางอยางไวในฐานะที่เขาใจกัน 
   (5) การเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานจิตพิสัยนั้นทําไดยากเพราะ
ผูสอนไมอาจสังเกตไดโดยตรง  ในกรณีนี้ถาไมสามารถเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมไดอาจ
เขียนเปนวัตถุประสงคเฉพาะโดยใชคําวา  บอกคุณคา  บอกประโยชน  เปนตน 
ท่ีมา :   พิมพนัธ  เดชะคุปตและพเยาว  ยนิดีสุข  ( 2548)  ทักษะ 5 C  เพื่อการพัฒนาหนวยการ
เรียนรูและ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

เอกสารทีค่วรศึกษาเพิ่มเติม 
 

 1. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช. (2544)   คูมือการเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับประถมศึกษา.   กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัพิสิกสเซ็นเตอร 
 2. ทิศนา  แขมมณี. (2548) รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพ
คร้ังที่ 3  
กรุงเทพฯ : พิมพที่บริษัทดานสุทธาการพิมพจํากัด. 
 3. เธียร  พานิช. (2544) 4 MAT : การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับธรรมชาติการเรียนรู.  กรุงเทพฯ มูลนิธิสดศรี  สฤษดิ์วงศ. 
 4. บูรชัย  ศิริมหาสาคร. (2545) แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. 
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กรุงเทพฯ : บริษัทบุคพอยท. 
5. วัฒนาพร  ระงบัทุกข. (2542) แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง. พมิพ

คร้ังที่ 2 
กรุงเทพฯ : พิมพที่บริษัทแอลทีเพรสจํากัด. 
 6. วัฒนาพร  ระงบัทุกข. (2544) เทคนิคและกจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ.กรงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด. 
 7. สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา. (2545)  21 วิธีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ.พิมพคร้ังที่ 4  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจาํกัดภาพพิมพ. 

8. อาภรณ  ใจเทีย่ง. (2546)  หลักการสอนฉบับปรับปรุง. พิมพคร้ังที่ 3 
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
การวิเคราะหหนวยการเรียนรูสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา     ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2  ชีวิตและครอบครัว       ชื่อหนวยการเรียนรู  ใสใจครอบครัวและชีวิต 
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู      5    แผน       เวลา    5  ชั่วโมง 
 

ลําดับ/ชื่อแผน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ขอบขายสาระ ระยะเวลา 
แผนที่ 1  ใสใจในวัย 
ท่ีเปล่ียนแปลง 

- รูความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  
อารมณ  สังคมกับพัฒนาการ 
ทางเพศ 

- การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  สังคมและ
พัฒนาการ 
ทางเพศ 

1 ช่ัวโมง 
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- รูวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
อารมณ  จิตใจ  สังคมและ
พัฒนาการ       ทางเพศ 

- การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  
จิตใจ  อารมณ  สังคมและ
พัฒนาการ 
ทางเพศ 

แผนที่ 2  วัยใส 
กายสะอาด 
ปราศจากโรคภัย 

- รูความหมายและองคประกอบ
ของอนามัยเจริญพันธุ 
- รูวิธีดูแลอนามัยทางเพศของ
วัยรุน 

- ความหมายและองคประกอบของ
อนามัยเจริญพันธุ 
- วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัย 
ทางเพศของวัยรุน 

1 ช่ัวโมง 

แผนที่ 3  โรค
เพศสัมพันธกันใหไกล
ตัว 

- รูและเขาใจพฤติกรรมที่เสี่ยง
ตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส 
- วิเคราะหผลกระทบจากโรค 
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
- ปองกันและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดโรค
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 

- พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 
- ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส 
- การปฏิบัติตนเพื่อปองกันและ 
หลีกเลี่ยงโรคทางเพศสัมพันธและ
โรคเอดส 

1 ช่ัวโมง 

แผนที่ 4  มาเปนเพื่อน
กัน 

- เห็นความสําคัญของเพื่อนและ
การคบเพื่อน 
- รูวิธีผูกมิตรและมีทักษะ 
ในการผูกมิตร 

- ความสําคัญของเพื่อนและ        
การคบเพื่อน 
- วิธีผูกมิตรและทักษะในการผูก
มิตร 

1 ช่ัวโมง 

 
 
 

ลําดับ/ชื่อแผน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ขอบขายสาระ ระยะเวลา 
แผนที่ 5  อยางนี้ตอง
ปฏิเสธ 

- มีทักษะปฏิเสธในสถานการณ 
ที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

- ทักษะปฏิเสธในสถานการณตาง 
ๆ  ที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 
   �การสัมผัส  การโอบกอด  การ
จูบ 
  �การอยูในที่รโหฐานสองตอ
สอง 
  �การถูกชักชวนดูสื่อที่ยั่วยุ
อารมณทางเพศ 
 

1 ช่ัวโมง 
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ตัวอยางแผนการจดัการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา          ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
สาระที่ 2   ชีวิตและครอบครัว  ชื่อหนวยการเรียนรูใสใจในครอบครัวและชีวิต 
แผนที่ 1    ใสใจในวัยท่ีเปล่ียนแปลง          เวลา    1  ชั่วโมง 
สาระสําคัญ 
 เมื่อเขาสูวัยรุนรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายภายนอกที่มองเห็นและ
อวัยวะเกี่ยวกับการสืบพันธุซ่ึงอยูภายใน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีก 2 ดานคือ                           
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การเปลี่ยนแปลงดานอารมณและสังคมการไดมีความรู ความเขาใจเรื่องเหลานี้จะชวยใหวัยรุน                
รูจักตนเองและปรับตัวผานวัยรุนไปไดอยางเหมาะสม 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  1.  รูและเขาใจความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และพัฒนาการทางเพศ 
  2.  รูวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม
และพัฒนาการทางเพศ 
 
สาระการเรียนรู 

1. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและพัฒนาการทางเพศ 
2. การปฎิบัติตนที่เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ สังคม

และพัฒนาการทางเพศ  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1. นําเขาสูบทเรียนดวยคําถาม จากประสบการณของนักเรยีนคิดวาวัยรุนมกีาร
เปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
 2. ครูรวบรวมคําตอบไวบนกระดานดําและใหทําแบบสํารวจอารมณวัยรุน (ใบ
งาน 1) 
 3. ครูสุมถามผลการสํารวจอารมณของนักเรยีนแลวสรุปวา “วัยรุนที่มีอารมณ
หลากหลายถือเปนเรื่องปกตติามวัย” 
 4. นักเรียนแบงกลุม 5 - 6 คน ศึกษาใบความรูที่ 1 - 2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุมตามประเด็นในใบงานที่ 2 
 5. ตัวแทนกลุมนาํเสนอความคดิเห็นของกลุม 
 6. ครูสรุปความรูเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางรางกายซึ่งมีผลตอจิตใจ  อารมณ  
สังคม และพฒันาการทางเพศและการปฏิบัติตน 
 
การวัดและประเมินผล 
 1.  การประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง (กิจกรรมกลุม) 
 2. ประเมินจากการนําเสนอ / อภิปราย  (ใบงานที่ 2) 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 
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 1.  ใบความรูที่ 1 “การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน” 
 2. ใบความรูที่ 2 “การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ  สังคม และสติปญญา” 
 3. ใบงานที่ 1  แบบสํารวจอารมณวยัรุน 
 4. ใบงานที่ 2  ประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูที่ 1  (สําหรับนักเรียน) 
 

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน 
 
 

หญิง ชาย 
ขน    ในที่ลับ  รักแร ขน ในที่ลับ  รักแร  หนาอก  (บางคน)

หนวดเครา 
ผิว    ผิวและผมมีน้ํามันมากขึ้น  บางคนอาจ

มีสิวและจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
ผิว ผิวและผมมีน้ํามันมากขึ้น  บางคน

อาจมีสิวและจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
กล่ินตัว มีกลิ่นตัว  มีเหง่ือมากขึ้น กล่ินตัว มีกลิ่นตัว  มีเหง่ือมากขึ้น 
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ความสูง/ 
น้ําหนัก 

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  จนดูเกงกางอาจ
สูงเทาผูใหญที่โตเต็มที่ 

ความสูง/ 
น้ําหนัก 

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  จนดูเกงกาง 
เหมือนของหญิง 

เสียง เสียงจะต่ําลงแตสวนใหญจะสังเกต 
ไดยาก 

เสียง เสียงทุมต่ํา  สังเกตไดชัด 

รูปราง ไหล  สะโพก  ขยายออก   น้ําหนักตัว
จะเพิ่มขึ้นจนรูปรางสมสวน              
ถารับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการและออกกําลังกาย 

รูปราง ไหลจะกวางขึ้น  น้ําหนักเพิ่มขึ้น
รูปรางจะสมสวน  ถาออกกําลังกาย 
และรับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ 

เตานม มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขนาด   
อวัยวะเพศ แคมของอวัยวะเพศจะโตขึ้น      

เปลี่ยนรูปรางเล็กนอย  บริเวณภายใน
ของแคมและในชองคลอดจะเปยกช้ืน
ขึ้นกวาตอนเปนเด็กเพราะมีน้ําหลอล่ืน
มากขึ้น  จะเริ่มสังเกตเห็นมีตกขาว
ออกจากชองคลอด 

อวัยวะเพศ เพิ่มขนาดและอาจมีการแข็งตัว 
เมื่อถูกกระตุน 

ประจําเดือน เปนเลือดออกจากชองคลอดเริ่มมีได
ต้ังแตอายุ 10-17 ป  และจะมีเรื่อยไป
จนถึงอายุประมาณ 45-50 ป  ระยะที่มี
ประมาณ 3-5  วัน 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเปลีย่นแปลงรางกายภายนอกจากเด็ก            วัยรุน 
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        3  ป                     8  ป                  13  ป                     18  ป 
 

ตัวอยาง  รูปแบบ/องคประกอบการเขียนแผนการจัดประสบการณ 
               ของปฐมวัย 

 

ชื่อหนวย     :   (ช่ือหัวเร่ืองที่จะนําไปสอนเด็กไดจากหลักสูตรหรือความสนใจของเดก็) 
จุดประสงค :   (เปาหมายพฤติกรรมทั่วไปที่ตองการใหเกิดเมื่อเด็กทํากิจกรรมครบตามระยะเวลา 
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      ที่ผูสอนวางแผนไว  อาจเปน 1 สัปดาห  หรือ 2 สัปดาห  ทั้งนี้ควรอยูบนพื้นฐาน 
      ที่พัฒนาการเด็กและจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / 
      สถานศึกษาปฐมวัย) 
 

สาระการเรียนรู 
วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร

เรียนรู 
ประสบการณ

สําคัญ 
กิจกรรม สื่อ การประเมิน 

1. กิจกรรม 
(ระบุช่ือกิจกรรม 
เชน  เคลื่อนไหว 
จังหวะ /เลน
กลางแจง 
ฯลฯ  และระบุ
จุดประสงคของ
กิจกรรมเปนขอ ๆ ) 

 
(สาระที่จะ
ใหเด็ก
เรียนรู) 

 
(ประสบการณ
สําคัญที่คาดวา
จะเกิด) 

 
ดําเนิน
กิจกรรมเปน
ขั้นตอนตั้งแต
ตนจนจบตอง
สอดคลองกับ
จุดประสงค
สาระการ
เรียนรู
ชวงเวลาของ
กิจกรรมที่จัด
และหลักการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 
(ช่ือสื่อ
อุปกรณที่ใช
ในการทํา 
กิจกรรม) 

 
(ระบุประเมิน
อะไรดวย 
วิธีใด  ตอง
สอดคลองกับ
จุดประสงค) 

 

หมายเหตุ 
 1. เปนการเขียนแผนการจัดประสบการณแบบกึ่งตารางโดยภายในตารางจะเขยีน
กิจกรรมที่จัดในแตละวันอยางละเอียดจนครบทุกกิจกรรมในแตละสัปดาห 
 2. อาจเพิ่ม   สาระสําคัญ  กิจกรรมเสนอแนะ  ความเหน็ของผูบังคับบัญชาและ
บันทึกผลหลังการสอนในองคประกอบของแผนการจัดประสบการณได 
ที่มา :  คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  พทุธศักราช  2546 ( สําหรับเดก็อายุ 3 - 5 ป ) ของกรม
วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ใบความรูท่ี 11  
 
 

เร่ือง การแกปญหา และนวัตกรรม 
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1. การวิเคราะหปญหา 
 

ปญหา คือ  อะไร 
ปญหา  คือ  ความแตกตางระหวางสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เปนจริง หรือถาจะกลาวให

งายก็คือ  สภาพที่เกิดขึ้นจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด 
ตัวอยางเชน    มาตรฐานชวงชั้นที่ 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระการอาน  ระบุวา 
“ สามารถอานไดถูกตองตามหลักการอาน   อานไดคลองและเร็ว   เขาใจความหมายของคํา

และขอความที่อาน ” 
แตผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเมื่อทําการทดสอบปลายปช้ันประถมศึกษาปที่ 3  กลับพบวา “ 

นักเรียนอานหนังสือไมคอยออก   เขียนหนังสือผิด ๆ  ถูก ๆ  ใชคําในการพูดและเขียนยังไมถูกตอง ”   
นั่นแสดงวาสภาพที่เกิดขึ้นจริงไมตรงกับสภาพที่ตองการใหเกิด    

 
    สภาพที่คาดหวงั  (อานถูกตอง  คลองและเร็ว)                   

ความแตกตาง 
สภาพที่เปนจริง  (อานผิด ๆ  ถูก ๆ    อานชา) 
 

 ในการศึกษาสภาพปญหาใหศึกษาจาก นักเรียน ที่อยูในความรับผิดชอบ  โดยพิจารณาให
ครอบคลุมในหลายดาน  เชน 

• ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซ่ึงไดแก  ความรูและทักษะตาง ๆ  เชน ทักษะในการใช
ภาษา   การคิด   การแกปญหา  การคํานวณ   เปนตน 

• ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ไดแก  คุณธรรมจริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม   ลักษณะ
นิสัย ตาง ๆ  เชน   ความรับผิดชอบ   ความมีวินัย   เปนตน 

• ดานสุขภาพ  ไดแก  ความแข็งแรงสมบูรณของรางกาย   ความแคลวคลองวองไว   
ความมีสุขภาพจิตที่ดี  เปนตน 

 
 

จะวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาไดอยางไร 
 การศึกษาสาเหตุของปญหาใหพิจารณาจากนักเรยีน  ครู และปจจยัอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี ้

1. นักเรียน   อาจพิจารณาใน  2  องคประกอบ  คือ 



 152

 1.1 ปจจัยสวนตวั   ไดแก  ระดับสติปญญา  ความถนัด  ความสนใจ  ภาวะสุขภาพ   
เจตคติตอครู/วชิาที่เรียน/โรงเรียน/เพื่อน   สภาพครอบครัว    เปนตน 

 1.2 พฤติกรรมการเรียน  ไดแก  ไมตั้งใจเรียน   ทํางานชา   เหมอลอย    ไมชอบทํา
การบาน    
ขาดความกระตือรือรน  เปนตน 

2. ครู   อาจพิจารณาใน  2  องคประกอบเชนเดียวกัน คือ 
 2.1 ปจจัยสวนตัว   ไดแก  ความรู   ความถนัด  ความสนใจ  ความสามารถในการ

ถายทอดเจตคติตอนักเรียน   เปนตน 
 2.2 พฤติกรรมการสอน ไดแก  การใชเทคนิควิธี/กิจกรรมการสอน  การใชส่ือ  การ

วัดและประเมินผล   การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน   เชน  ใชอารมณ   ปดกั้นความคิด   เจาระเบียบ  
เครงครัด   เฉื่อยชา  ไมยุติธรรม  เปนตน 
 3. ปจจัยอ่ืน ๆ   เชน   การขาดแคลนสื่อ/อุปกรณ  แบบฝก เอกสาร/ตํารา  สําหรับศึกษา
คนควาแหลงการเรียนรู   สภาพแวดลอมในโรงเรียน   เปนตน 
 

ตัวอยาง  
 
สภาพที่คาดหวัง ( มาตรฐานการเรียนรู/คณุภาพนักเรียน) 
  กอท.  :  นักเรยีนทํางานเปน  (ทํางานเปนขัน้ตอน ... ฯลฯ) 
สภาพที่เปนจริง นักเรียนทํางานไมเปน  
ปญหา นักเรียนขาดทกัษะการทํางาน/ทํางานไมเปน 
สาเหตุ • ตัวนักเรียน  ไดแก  วางแผนการทํางานไมเปน  ขาดทักษะการใชเครื่องมือ  ไม

ชอบทํางาน  ไมอดทน  ฯลฯ 
• ตัวครู   ไดแก  ขาดเทคนคิการสอน     ไมไดใหความสําคัญกับการสอนให
นักเรียนทํางานเปน    ฯลฯ 
• ปจจัยอ่ืน ๆ     ไดแก  ไมมีวัสดุอุปกรณ และ เครื่องมือที่เหมาะสม   ผูปกครอง
ไมใหความรวมมือ  ฯลฯ 
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 2. การวินิจฉัยปญหา 
 

 การวินิจฉัยปญหา  เปนการศึกษาใหรูถึงลักษณะหรืออาการของปญหาที่ปรากฏเพื่อให
สามารถหาทางแกไขไดถูกตองเหมือนกับแพทยวินิจฉัยคนไขกอนที่จะใหยา ซ่ึงอาจใชวิธีการตาง ๆ  
เชน  การใชเครื่องมือทดสอบอยางเปนระบบ   การตรวจแบบฝกหัด   การสังเกตรวบรวมและ
วิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ   ซ่ึงอาจใชวธีิปฏิบัติในแตละดาน  ดังนี้ 
 1.  ดานความรู   ใชวิธีการทดสอบ หรือการใหทําแบบฝกหดั แลวนําผลการทดสอบหรือ
ผลการตรวจงานของนักเรียนมาพิจารณาขอบกพรองที่แสดงอาการหรือลักษณะของปญหา 

ตัวอยาง   ปญหา  : นักเรียนบวกเลข  2  หลักไมได 
 อาการ/ลักษณะ    : คํานวณคําตอบผิด 
   ใสหลักเลขไมถูกตอง 
   บวกคําตอบเกนิ  10  แลวไมทด 
   บวกจํานวนที่เปน  0   ผิด        ฯลฯ 
2.   ดานทักษะ   ใชวิธีกําหนดงานหรือกิจกรรมใหนักเรียนทําแลวใชวิธีการสังเกตและ

บันทึกผลโดยกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมที่จะสังเกตใหครบถวน ชัดเจน   
ตัวอยาง   ปญหา : นักเรียนขาดทกัษะการทํางาน 
 อาการ/ลักษณะ : ทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน 
   ใชเครื่องมือ/วสัดุอุปกรณไมเหมาะสมกับงาน 
   ใชเครื่องมือ/วสัดุอุปกรณไมถูกวิธี 
   ใชวัตถุดิบในการทํางานสิ้นเปลือง 
   ผลงานที่ไดไมมีคุณภาพ        ฯลฯ 

 3. ดานเจตคติ  ซ่ึงไดแก  คานิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือพฤติกรรมที่เปนคุณลักษณะ
เชิงนามธรรม  เชน  ความเสียสละ  ความเอื้อเฟอ  ความสามัคคี  ความรับผิดชอบ ฯลฯ  จะตอง
กําหนดงานหรือกิจกรรมหรือสถานการณหลาย ๆ อยางใหนักเรียนปฏิบัติ แลวใชวิธีการสังเกตและ
บันทึกผลหลาย ๆ  ครั้ง  เพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อมั่นได  จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและ
สรุปผลเปนอาการหรือลักษณะของปญหา 

ตัวอยาง ปญหา : นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
 อาการ/ลักษณะ : ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด 
   ละทิ้งหนาที่เมือ่ไมมีผูควบคุม 
   หลีกเลี่ยงงานที่ตองทํารวมกนัเปนกลุม 
   ผลงานที่ไดไมมีคุณภาพ 
   ฯลฯ 
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ตัวอยาง

การออกแบบการวินิจฉัยปญหา 
 
ปญหา  นักเรียนขาดทกัษะการทํางาน/ทํางานไมเปน 
 
วิธีการ  ใหนกัเรียนแตละคนทํางานประดิษฐ  1 – 2  ช้ิน และประกอบอาหารเปนกลุม ๆ 
ละ 1  อยาง  จัดทําแบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน  นาํมาแจกแจงความถี่
ลักษณะพฤติกรรมที่ปรากฏ 
 
3. การกําหนดแนวทางการแกปญหา 

จะมีวิธีกําหนดแนวทางการแกปญหาอยางไร 
 ในการกําหนดแนวทางการแกปญหาจะตองพิจารณาจากอาการหรือลักษณะของปญหาทีละ
อาการ เพื่อเลือกเทคนิควิธี   กิจกรรม   ส่ือหรืออุปกรณมาใชแกไขอาการหรือลักษณะปญหานั้น ๆ  
ใหหมดไปซึ่งครูผูสอนจําเปนจะตองมีความรูในหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในดานของหลักการสอน  ทฤษฎีการเรียนรู  ประเภทของสื่อ  เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียน  การสอน นอกจากนี้วิธีการแกปญหาที่เลือกมาใชยังตองคํานึงถึงการแกไขสาเหตุ
ของปญหาที่วิเคราะหไวในกิจกรรมที่ 1 ไดดวย 
 
 
ปญหา : นักเรียนขาดทกัษะการทํางาน 

ตัวอยาง

อาการ/ลักษณะ   : ทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน 
  ใชเครื่องมือ/วสัดุอุปกรณไมเหมาะสมกับงาน 
  ใชเครื่องมือ/วสัดุอุปกรณไมถูกวิธี 
  ใชวัตถุดิบในการทํางานสิ้นเปลือง 
  ผลงานที่ไดไมมีคุณภาพ 
แนวทางการแกไข 

• ฝกวิเคราะหงาน  (แจกแจงรายละเอียดของงานที่ตองทําวามีอะไรบาง) 
• ฝกจัดลําดับขัน้ตอนการทํางาน 
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• ฝกเขียนแผน/โครงการทํางาน   
• ใหความรูและฝกการใชเครื่องมือ 
• ใหทํางานตามแผน/โครงการที่เขียน 
• ฝกใหประเมินและปรับปรุงงาน 
• ฝกคิดคํานวณคาใชจาย   วิเคราะหตนทนุการผลิต   การใชทรัพยากรและความคุมคา 
• ปลูกฝงลักษณะนิสัยและคานิยมที่ดใีนการทํางานสอดแทรกทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

4. การเลือกนวัตกรรม 
 

นวัตกรรมคืออะไร     
นวัตกรรมหมายถึง  รูปแบบใหม ๆ  ของสื่อ / เทคนิควิธี / กิจกรรม 

นวัตกรรมมีก่ีประเภท  อะไรบาง 
การจําแนกนวตักรรม  อาจจาํแนกไดดังนี ้

 1)  จําแนกตามผูใชประโยชนโดยตรง  
ประเภทสื่อสําหรับครู ประเภทสื่อสําหรับนักเรยีน 

   แผนการจัดการเรียนรู   คูมือครู 
   เอกสารประกอบการสอน 
   ชุดการสอน (ส่ือประสม)  
   หนังสืออางอิง    เครื่องมือวัดผล 
   อุปกรณโสตทัศนวัสด ุ

   บทเรียนสําเร็จรูป 
   เอกสารประกอบการเรียน 
   ชุดฝกปฏิบัติ  ใบงาน  แบบฝก 
   หนังสือเสริมประสบการณ 
   ชุดเพลง  ชุดเกม  การตูนเรื่อง 

 
 2)  จําแนกตามลักษณะของนวตักรรม   แบงเปน  2  ประเภท  คือ 
 2.1) ประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรม  เชน  บทบาทสมมุติ  การสอนเปนคณะ  การ
สอนแบบศูนยการเรียน   การเรียนเพื่อความรอบรู  การสอนโดยใชพี่ เ ล้ียง   การเรียนตาม
ความสามารถ  การศึกษาเปนรายบุคคล  รูปแบบการฝกทักษะการทํางานกลุม  การสอนความคิด
รวบยอดดวยวิธีสอนอุปนัยและนิรนัย  ฯลฯ 
 2.2) ประเภทสื่อการเรียนการสอน  เชน  บทเรียนสําเร็จรูป  ชุดการสอน  ชุดสื่อ
ประสม  บทเรียนโมดูล  วิดิทัศน  สไลดประกอบเสียง  แผนโปรงใส  เกม  เพลง  ใบงาน  บทเรียนที่
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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จะใชอะไรเปนหลักในการเลือกนวัตกรรม 
 การจะเลือกนวัตกรรมมาใชแกปญหาไดอยางเหมาะสม  ครูผูสอนจําเปนจะตองศึกษาหา
ความรูในเรื่องตอไปนี้  
 1) หลักจิตวิทยาการเรียนรู   เพื่อใหสามารถเลือกนวัตกรรมมาใชไดสอดคลองกับความ
สนใจและธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียนในแตละวัย 
 2) ทฤษฎีและหลักการสอน   เพื่อนํามากําหนดเทคนิควิธี   หรือกิจกรรม  หรือส่ือการเรียน   
การสอนไดสอดคลองกับธรรมชาติของวิชา 
 3) ชนดิและประเภทของนวตักรรม    เพื่อใหสามารถเลือกมาใชไดสอดคลองกับสภาพ
ปญหาที่ตองการแกไข 
 

ตัวอยาง 
 

 จากปญหาและแนวทางแกไขที่ระบุไว  นํามากําหนดนวัตกรรมที่จะสรางหรือพัฒนาขึ้นใช
ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

ปญหา : นักเรียนขาดทกัษะการทํางาน 
แนวทางการแกไข 

• ฝกวิเคราะหงาน  (แจกแจงรายละเอียดของงานที่ตองทําวามีอะไรบาง) 
• ฝกจัดลําดับขัน้ตอนการทํางาน 
• ฝกเขียนแผน/โครงการทํางาน   
• ใหความรูและฝกการใชเครื่องมือ 
• ฝกใหทํางานตามแผน/โครงการที่เขียน 
• ฝกใหประเมินและปรับปรุงงาน 
• ฝกคิดคํานวณคาใชจาย   วิเคราะหตนทนุการผลิต   การใชทรัพยากรและความคุมคา 
• ปลูกฝงลักษณะนิสัยและคานิยมที่ดใีนการทํางานสอดแทรกทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
นวัตกรรมท่ีจะใช    

ไดแก   เทคนิควิธีการสอนเพื่อฝกทักษะกระบวนการทํางาน  ซ่ึงจะทําออกมาในรูปของ
แผนการจัดการเรียนรู  หรือคูมือการจัดกิจกรรม  ประกอบดวยส่ือตาง ๆ  เชน  ใบงาน  ใบความรู  
ฯลฯ 
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5. การออกแบบนวัตกรรม 
 

 เมื่อเลือกนวัตกรรมที่จะนํามาใชแกปญหาแลว   จําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองกําหนด
โครงสรางของนวัตกรรมใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการสราง   

โครงสรางสําคญั ๆ  ของนวัตกรรมมีอะไรบาง 
 1. วัตถุประสงคของนวัตกรรม   เปนการระบุเฉพาะวัตถุประสงคหรือผลที่ตองการให
เกิดขึ้นโดยตรงจากนวัตกรรมที่สรางขึ้นเทานั้น  และจะตองเปนวัตถุประสงคที่ชัดเจน  มุงตรงตอ
การแกไขปญหาหรือขอบกพรองของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริง  มีความเปนรูปธรรม  
สามารถวัดได 
 2. ลักษณะหรือสวนประกอบของนวัตกรรม ๆ   เชน  ถาเปนนวัตกรรมประเภทเอกสาร 
จะตองรางเคาโครงใหชัดเจนกอนวาในเอกสารนั้น  จะมีสาระสําคัญอะไรบาง  จะนําเสนออะไร
กอนหลัง   วิธีการนําเสนอเปนแบบใดและโดยภาพรวมของเอกสารจะมีรูปรางหนาตาอยางไร    ซ่ึง
จะนําเสนอสวนประกอบของนวัตกรรมบางชนิด  ดังนี้ 

คูมือ 
 การเขียนคูมือมีแนวการเขียนไดหลายแบบ    ส่ิงสําคัญคือตองเขียนใหผูอานศึกษาแลว
สามารถปฏิบัติไดและบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นไดดี   โดยรวม ๆ  คูมือจะมี
สาระสําคัญ  ดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของคูมือ 
2. หลักการ/แนวคิดที่นํามาใช 
3. กระบวนการปฏิบัติ/ขั้นตอน/กิจกรรม 
4. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติในขอ 3 

เอกสารประกอบการสอน 
1. คํานํา 
2. วัตถุประสงค 
3. จํานวนบท/ตอน/หนวย   ในแตละบท/ตอน/หนวย  จะกลาวถึง 

• จํานวนคาบ 
• จุดประสงคการเรียนรู 
• สาระการเรียนรู 
• กิจกรรมและสือ่การเรียนรู 
• แบบฝกหัด 
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เอกสารประกอบการเรียน 
1. คํานํา 
2. หนวยการเรยีนรู     โดยในแตละหนวยจะกลาวถึง 

• จุดประสงคการเรียนรู 
• สาระการเรียนรู 
• กิจกรรมสําหรับฝกปฏิบัติ 
• สรุปทายหนวย 
• แบบฝกหัด 

บทเรียนสําเร็จรูป 
 1. ทบทวน/นยิามศัพท 
 2. จุดประสงค 
 3. สถานการณ/สาระการเรียนรูและมีคําถามใหตอบประกอบในแตละสถานการณ/สาระ 
 4. บทสรุป 
 5. แบบทดสอบทายบท 

ชุดการสอน 
 จะใชส่ือผสมหลายทาง  เชน 

1. คูมือครู 
2. บทเรียนโมดูลหลายโมดูล 
3. แบบฝก 
4. อุปกรณโสตทัศนศึกษา 
5. แบบทดสอบ 

ชุดแบบฝก 
 เปนสื่อใชฝกทักษะการคิด  การวิเคราะห  การแกปญหา และการปฏิบตัิของนักเรียน 

1. จุดประสงค 
2. ทบทวนกฎเกณฑ 
3. เสนอตัวอยาง 
4. แบบฝก 
5. เฉลย/อธิบายเพิ่มเติม 
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การสรางนวตักรรมจะตองคํานึงถงึหลักการและแนวคิดสําคัญ ๆ  อะไรบาง 
การสรางนวัตกรรมจําเปนที่ครูผูสอนจะตองศึกษาหลักการ  แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับนวัตกรรมชนิดนั้น ๆ   เพื่อใหสรางนวัตกรรมไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ    ในที่นี้จะนํามา
ยกตัวอยางพอเปนสังเขป  เชน 
 

• หลักจิตวิทยาการเรียนรู    จะชวยใหครูผูสอนเขาใจถึงธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน
สามารถที่จะเลือกเทคนิควิธี  กิจกรรม หรือส่ือตาง ๆ  มาใชจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับ
นักเรียนในแตละวัย   ตัวอยางเชน 

 - ทฤษฎีการเรียนรู  เปนสวนที่จะชวยใหครูทราบวาในเงื่อนไข หรือสภาวะการณแบบ
ใดนักเรียนจึงจะเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด   ตัวอยางเชน 
 

• หลักการสอน   เปนหลักการในการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงจะชวย
ใหครูเลือกเทคนิควิธี หรือกิจกรรม หรือส่ือตาง ๆ ไดอยางถูกตอง  สอดคลองกับธรรมชาติวิชาและ
ปรัชญาของหลักสูตรนั้น ๆ  ไดแก 
 - หลักการสอนทั่วไป  เชน  การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  การสอนจากงายไป
หายาก   จากสวนยอยไปหาสวนรวมหรือการสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม  ฯลฯ 
 - หลักการสอนเฉพาะกลุมประสบการณ / รายวิชา  เชน  การสอนภาษาไทยแบบมุง
ประสบการณภาษา   การสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการแกปญหา  หรือการสอนจริยศึกษาดวย
กระบวนการสรางคานิยม ฯลฯ 
 

• หลักจิตวิทยาของนวัตกรรมประเภทตาง ๆ  กอนที่จะเลือกนวัตกรรมใดมาใชจัดการ
เรียน   การสอน   ครูผูสอนจําเปนจะตองรูถึงหลักจิตวิทยาของนวัตกรรม ( ส่ือ / วิธีการ ) นั้น ๆ เปน
อยางดี    เพื่อจะไดเลือกมาใชไดอยางเหมาะสม เชน บทเรียนสําเร็จรูปยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู
ของบลูม           และทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร  เปนตน 
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6. การหาคณุภาพนวัตกรรม 
 
 การหาคุณภาพของนวัตกรรม  มีวิธีการดงันี้ 

1. การตรวจสอบเบื้องตน   เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่
ทํานวัตกรรมนั้นโดยตรงอยางนอย 3 คนตรวจสอบ  ถาผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมีความเห็นสอดคลอง
กัน              2  หรือ  3  คน  แสดงวาเนื้อหาและรูปแบบมีความถูกตอง  เที่ยงตรงและครอบคลุม
จุดมุงหมายที่กําหนดซึ่งการตรวจสอบความสมบูรณถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญกอนที่จะนําไปทดลอง
ใชนั้น มักจะใชคา IOC        ในการพิจารณาคุณภาพของนวัตกรรม 

สูตรการคํานวณ    IOC  =  
Ν
∑R  

 IOC     คือ ดัชนีความสอดคลอง 
 R คือ คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
 ∑ R     คือ ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
 N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 การกําหนดคะแนนของผูเชี่ยวชาญอาจจะเปน   + 1   หรือ  0   หรือ – 1  ดังนี ้
 +1 หมายถึง แนใจวาถูกตอง/สอดคลอง/ตรงกับจุดประสงค 
   0 หมายถึง ไมแนใจ 
 - 1  หมายถึง แนใจวายังไมถูกตอง/ไมสอดคลอง/ไมตรงจุดประสงค 

 คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต   0.50   ขึ้นไป 
2. การทดลองและพัฒนา    เปนการตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม  ที่ใชกันโดยทั่วไป

และเชื่อถือวามีมาตรฐานจะมี  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 2.1 การทดลองแบบ  1: 1  เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียน  3  
คน  ที่มีความสามารถแตกตางกัน  คือ  เกง  ปานกลาง  และ ออน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
การใชงานและความสอดคลองเหมาะสมในดานตาง ๆ    อยางละเอียดจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ใชของนักเรียนและนํามาแกไขขอบกพรองที่พบใหสมบูรณ 
 2.2 การทดลองกลุมเล็ก     เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียน
ตั้งแต  5 – 10  คน  ที่มีความสามารถแตกตางกันทั้ง  เกง  ปานกลาง  และออน  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของนวัตกรรมที่สรางหรือพัฒนาขึ้น  และนําผลมาแกไขอีกครั้งหนึ่ง 
 2.3 การทดลองกลุมใหญ      เปนการนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองกับนักเรียน
ตั้งแต   30  คนขึ้นไป  เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม   ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา
ดังนี้ 
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2.3.1 หาเกณฑประสิทธิภาพของนวัตกรรม   ซ่ึงเกณฑที่ยอมรับวานวัตกรรมการ
เรียนรู มีประสิทธิภาพ  คือ  ดานความรู  ความจํา  E1/E2  จะตองมีคา  80/80  ขึ้นไป    สวนในดาน
ทักษะปฏิบัติ  E1/E2    ตองมีคา  70/70  ขึ้นไป   โดยที่คา  E1/E2  ตองไมแตกตางกันเกินกวา  รอย
ละ 5 
 

 E1 =    100×
Α
Ν
Χ∑

      หรือ   E1    =   100×
Α
Χ  

 
 E 1     คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 ∑X   คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ไดจากการวดัระหวางเรียน 
 A        คือ คะแนนเต็มของแบบวดั 
 N        คือ จํานวนนักเรียน 
 

     E 2 =    100×
Β
Ν

Υ∑
     หรือ  E2    =   100×

Β
Υ  

 
 E 2      คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธที่ไดจากคะแนนเฉลี่ยของการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
 ∑Y     คือ คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
 B  คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

2.3.2   หาคาดชันีประสิทธิผลของนวัตกรรม  โดยการวิเคราะหจากคะแนนเฉลี่ยที ่
นักเรียนทําไดกับคะแนนเตม็ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน  ซ่ึงเกณฑการยอมรับวานวัตกรรมมี
ประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดจริง   จะตองมคีาตั้งแต  .50  ขึ้นไป 
        

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยกอน   คาดัชนีประสิทธิผล    =    
           คะแนนเต็มหลังเรียน – คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
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7. การวางแผนการใชนวัตกรรม 
การวางแผนการใชนวตักรรมจะตองทําอะไรบาง 
 1. กําหนดกลุมเปาหมาย    เปนการกําหนดวาจะใชนวัตกรรมที่สรางขึ้นกับนักเรยีนกลุม
ใด  จํานวนเทาใด  ซ่ึงก็เปนไปตามสภาพปญหาที่เปนจดุเริ่มตนของการพัฒนานวตักรรมนั่นเอง 
 2. กําหนดระยะเวลาการใช    เปนการระบจุาํนวนวัน  เวลาที่ใช  รวมทั้งจํานวนครั้งและ
วันเวลาที่จะเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3. ออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการระบุวาจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลอะไรบาง         
เก็บดวยวิธีการใด   จะเก็บกี่คร้ัง   หรือจะเก็บในชวงเวลาใดบาง 
 
 

ตัวอยาง 
 
 

 1. กลุมเปาหมาย  ไดแก  นักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 4   ปการศึกษา  2548  จํานวน 39  คน 
 2. ระยะเวลาการใช  ใชนวัตกรรมในการฝก   1  ภาคเรียน   
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล    การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ
  ทํางานในระหวางการทดลอง      และการทดสอบการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติเมื่อส้ินสุดการ
  ทดลอง  1   คร้ัง 
 

 
 
 

 

8. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล   จะตองพิจารณาเลือกเครื่องมือใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการจะ
เก็บซึ่งอาจแบงประเภทของขอมูลได  ดังนี้ 

1) ขอมูลประเภทความรู  ความเขาใจ    เก็บรวบรวมไดดวยการทดสอบ   การตรวจ
วิเคราะหผลงาน   การสอบถาม  การสัมภาษณ   การสํารวจ   การสังเกตการปฏิบัติ  เครื่องมือที่ใชจึง
เปนไดทั้ง  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสํารวจ  และแบบสังเกต  ซ่ึงขึ้นอยูกับ
วิธีการไปเก็บวาทําอยางไรจะไดขอมูลที่เปนความรู ความเขาใจอยางแทจริง 
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2) ขอมูลประเภทเจตคติ   หรือความรูสึกนึกคิดที่เปนคุณธรรมจริยธรรมหรือคานิยมตาง 
ๆ  หรือความคิดเห็น  เก็บรวบรวมไดดวยการสอบถาม  การสัมภาษณ  การสังเกตการปฏิบัติ/
พฤติกรรม      การกระทํา/การแสดงออกตอส่ิงตาง ๆ   การสํารวจการปฏิบัติ   รวมทั้งการตรวจ
วิเคราะหผลงานที่ทําในบางกรณี  เครื่องมือที่ใชจึงไดแก  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบ
สังเกต และแบบสํารวจซึ่งขึ้นอยูกับ วิธีการหรือบุคคลที่ไปเก็บวาทําอยางไรจะไดขอมูลดังกลาว
อยางแทจริง 

3)   ขอมูลประเภทพฤติกรรมท่ีเปนการแสดงออก หรือการกระทําตาง ๆ  หรือทักษะการ
ปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ  ของบุคคล   เก็บรวบรวมไดดวยการสังเกตโดยใชแบบสังเกต   บันทึก
พฤติกรรมนักเรียนตามสภาพที่เปนจริงโดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไปในการบันทึก
พฤติกรรมตาง ๆ 
 

4) ขอมูลประเภทขอเท็จจริง   ซ่ึงเปนขอมูลที่แสดงสภาพของสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูและปรากฏ
จริงเชน  สภาพสถานที่   สภาพที่แสดงการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ในโครงการ รายละเอียดของ
เอกสารหลักสูตร  รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู  ฯลฯ  เครื่องมือที่ใชเก็บจะเปนแบบสํารวจ
รายการ หรือแบบบันทึกตาง ๆ    ที่นําไปใชในการรวบรวมขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเหลานั้นซึ่งมักจะ
ใชวิธีการสังเกต   การศึกษาวิเคราะหใหไดขอมูลตามรายการตาง ๆ ที่ตองการเชิงประจักษ  ซ่ึง
ขึ้นอยูกับวิธีการหรือบุคคล ที่ไปเก็บวาทําอยางไรจะไดขอมูลที่แสดงสภาพดังกลาวอยางแทจริง 

การที่จะใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่ยอมรับ   สวนหนึ่งจะขึ้นกับเครื่องมือซ่ึงมี
ความสําคัญมากที่จะตองมีการหาคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ  และนําหลักการทางสถิติเขามายืนยัน
ความนาเชื่อถือ    ของเครื่องมือ  สําหรับการพัฒนางานในสภาวะการเรียนการสอนปกติโดยทั่วไป
อาจไมเนนในเรื่อง     การหาคุณภาพของเครื่องมือที่เครงครัดมากนัก  แตก็ควรจะมีการหาคุณภาพ
ในเรื่องตอไปนี้ คือ 

  (1) ความตรง  หมายถึง  เครื่องมือนั้นสามารถวัดได    ตรง   และ  ครบถวนในสิ่งท่ี
ตองการวัด    กลาวคือ ในวัตถุประสงคตองการทราบเรื่องอะไร   เครื่องมือนั้นตองเก็บผลไดตรงกับ
เร่ืองนั้นจริง       ซ่ึงอาจใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหได  

  (2) ความเที่ยง   หมายถึง   เครื่องมือนั้น   มีความคงเสนคงวา   กลาวคือ  ถาใช
เครื่องมือนั้นวัดคุณลักษณะคน ๆ  หนึ่ง   หรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  ซํ้ากันหลาย ๆ  คร้ัง  ผลการวัดควร
จะเทากันหรือ       เปนเชนเดิม  ซ่ึงการหาคุณภาพจะใชวิธีการนําไปใชกับกลุมเปาหมายซ้ํามากกวา 
1 คร้ัง  แลวนําผลมาหาความสัมพันธดวยวิธีการทางสถิติวายังไดผลเชนเดิมหรือไม  หากผลเปน
เชนเดิมแสดงวาเครื่องมือนั้น    มีความเที่ยง 
 
 



 164

 
พฤติกรรมท่ีตองการวัด เคร่ืองมือการวัด วิธีการวัด  

 
        แบบทดสอบชนิดตาง ๆ 

   แบบสัมภาษณ 
 

   การทดสอบ 
   การสัมภาษณ 

ความรู 
 
 
     แบบสังเกต    แบบสํารวจ

   แบบบันทึก  
      

  การสังเกต 
  การตรวจผลงาน

ทักษะ 

       
      
 
           
  

   แบบสัมภาษณ 
   แบบสอบถาม 
   แบบสังเกต 
   แบบบันทึก 

เจตคต ิ
  การสัมภาษณ 
  การสอบถาม 
  การสังเกต 

 
แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรม  วิธีการและเครื่องมือ 

ในการวัดคุณลักษณะนักเรียน 
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9. การประเมินผลการใชนวัตกรรม 

การประเมินผลการใชนวัตกรรมจะตองทําอะไรบาง 
การประเมินนวัตกรรม   จําเปนจะตองมีการออกแบบการประเมินเพื่อใหประเมินไดอยาง

สอดคลองสัมพันธกันอยางเปนเอกภาพ   โดยเริ่มพิจารณาจากวัตถุประสงคของนวัตกรรมซึ่งจะ
บอกถึงสิ่งที่จะประเมินหรือผลที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการใชนวัตกรรมอันจะเชื่อมโยงไปสูวิธีการ   
เครื่องมือ   วิธีวิเคราะหและวิธีการนําเสนอผลซึ่งมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลแกกัน    ดังนั้นใน
การประเมินผลนวัตกรรมหรือเร่ืองใดก็ตาม จะตองนําเอาวัตถุประสงคของเรื่องนั้นมาวิเคราะหให
เชื่อมโยงสอดคลองสัมพันธกันตลอดแนว    ดังนี้   
 1. กําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 
 2. กําหนดสิ่งที่จะประเมนิ 
 3. กําหนดเกณฑการประเมิน 
 4. กําหนดแหลงขอมูล 
 5. กําหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมิน 
 6. กําหนดวิธีการหรือสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 7. กําหนดวิธีการนําเสนอขอมูล 
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ตัวอยาง 

การประเมิน  “ คูมือ   การการจัดกิจกรรมการสอนเขียนยอความ ” 
 

วัตถุประสงค 
(นวัตกรรม) 

สิ่งที่จะ
ประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน แหลง 
ขอมูล 

 

วิธีการ 
 

เคร่ืองมือ 
 

สถิติท่ีใช การ
นําเสนอ 

1.1  เพื่อให
นักเรียน
ช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 4  
สามารถ
เขียน     
ยอความ
ไดดวย
สํานวน
ภาษาของ
ตนเองและ
ถูกตอง
ตาม
รูปแบบ
การ 

 ยอความ 

ความสามารถ
ในการเขียน
ยอความของ
นักเรียน 

1.  จํานวนนักเรียน 
     ที่มีขอบกพรอง 
     ในการเขียน 
     ลดลง 
2.  คะแนนการ 
     ทดสอบแตละ 
     ครั้งสูงขึ้น 

นักเรียน
ช้ัน ป. 4 

ทดสอบ แบบ 
ทดสอบ 

ความถี่ 
รอยละ 
Χ , S.D. 

 

ตาราง
ประกอบ 
การ

บรรยาย 
และ
กราฟ 
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10. การวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผล 
 
 สําหรับในสวนของการวิเคราะหขอมูลนี้  จะนําเสนอเทาที่จําเปนและงายตอครู  ในการที่
จะใชกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนมีดังนี้ 
 

1. การวิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์   เปนการนําคะแนนการทดสอบของนักเรียน
รายบุคคล   มาคํานวณหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และอาจมีการ
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นกอนและหลังการใชนวัตกรรมวาแตกตางกันอยางไร  มีความกาวหนาขึ้น
มากนอยเพียงใด 
 

(1) คะแนนเฉลี่ยของกลุม (Χ )      =               
                    

คะแนนรวมของนกัเรียนทุกคนในกลุม 

จํานวนนักเรียนทั้งหมดในกลุม 

 
(2) ความกาวหนาของผลการเรียน  =  คะแนนเฉลี่ยของผลหลังเรยีน - คะแนนเฉลีย่ของผลกอน

เรียน 
 
 2. การวิเคราะหคุณลักษณะอื่น ๆ   เชน   จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนนาพอใจหรือ
จํานวนพฤติกรรมที่พึงประสงค   อาจใชการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่  และการคํานวณคา
รอยละ    
 
การนําเสนอผล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   อาจนาํเสนอไดดังนี ้
 1. การนําเสนอผลเชิงปริมาณ    เปนการนําเสนอผลในรูปของตาราง   กราฟ  หรือ
แผนภาพประกอบคําบรรยาย 

2. การนําเสนอผลเชิงคุณภาพ     เปนการบรรยายสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ปรากฏภายหลังการใชนวัตกรรม 
 
การสรุปผล 
 การสรุปผลการใชนวัตกรรม  อาจใชการเปรียบเทียบผลใน  2  ลักษณะ  คือ 
 1.   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 
 2.   เปรยีบเทียบกับเกณฑหรือเปาหมายทีก่าํหนดไวกอนใชนวัตกรรม 
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ตัวอยาง  

 
การวิเคราะหขอมูล 
   1. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
  1.1 วิเคราะหคะแนนความสามารถในการเขียนยอความดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก            
คามัชฌิมเลขคณิต  (Χ )    และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  1.2 เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางระหวางกอนและหลงัการฝก 
  1.3 แจกแจงความถี่และหาคารอยละจํานวนนักเรียนที่ยังมีขอบกพรองในการเขียนยอ
ความในดานตาง ๆ  ภายหลังการฝก 
 2.  สถิติท่ีใช  ไดแก ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (Χ )   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)     
 3. เกณฑคุณภาพ/ความสําเร็จ  ไดแก 
  3.1 คะแนนความสามารถในการเขียนยอความภายหลังการฝกสูงกวากอนฝก 
  3.2 นักเรียนมีพัฒนาในการเขียนยอความสูงขึน้ตามระยะเวลาการฝก 
 
การนําเสนอผล 
ตารางที่ 1    คาสถิติพื้นฐานคะแนนความสามารถในการเขียนยอความของนักเรียนชั้น ป.4 
       จากการทดสอบ   4   คร้ัง 
 

รายการ N Χ  S.D. 
ทดสอบกอนฝก 39 11.07 1.20 
ทดสอบระหวางฝกครั้งที่ 1 39 12.80 1.05 
ทดสอบระหวางฝกครั้งที่ 2 39 14.30 0.94 
ทดสอบหลังฝก 39 16.07 0.87 

จากตารางที่ 1  พบวา   คะแนนความสามารถในการเขียนยอความของนักเรียนจากการ
ทดสอบ  4  คร้ัง  เทากับ  11.07, 12.80, 14.30  และ 16.07   ซ่ึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวานักเรียนมี
ความกาวหนาในการเขียนยอความสูงขึ้น 
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ตารางที่ 2   เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขยีนยอความของนักเรียนชั้น ป.4  
 กอนและหลังการฝก   
 

คะแนนที่ได   (คะแนนเต็ม  20  คะแนน) นักเรียนคนที ่
คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ความกาวหนา 

1 8 12 + 4 
2 13 16 + 3 
3 4 12 + 8 
4 12 18 + 6 
5 10 15 + 5 
6 10 17 + 7 
7 11 18 + 7 
8 9 13 + 4 

….. ….. ….. ….. 
39 13 18 + 5 

คะแนนรวม 432 627 + 195 
คะแนนเฉลี่ย 11.07 16.07 + 5.00 

 

 จากตารางที่ 2  พบวา  คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนของนักเรียนเทากับ  11.07    คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเทากับ  16.07 
 
 ดังนั้น  นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย   =  16.07 - 11.07 
 =  5.00 
 
 นั่นคือ  ภายหลังการใชนวัตกรรมฝกทักษะการเขียนยอความ  นักเรยีนมีความสามารถใน 
การเขียนยอความสูงขึ้น 
 
การสรุปผล 
 ภายหลังการใชคูมือการจัดกิจกรรมฝกทักษะการเขียนยอความ  นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการเขียนยอความสูงขึ้น 
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11. การเขียนรายงาน 
 

 การเขียนรายงานเปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อแสดงใหเห็นแนวคิด
และ  การดําเนินงานนับตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และไดผลสรุปของนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นวาสามารถนําไปแกปญหาหรือพัฒนางานไดจริง ซ่ึงจะสามารถนําไปใชอางอิงเพื่อ
ประโยชน  ตอความกาวหนาทางวิชาการตอไปได 
 
 การเขียนรายงานที่ดีนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ  4  อยาง  คือ 

1. มีความตรง   คือ  กลาวถึงสาระสําคัญของการพัฒนาอยางชัดเจนทั้งในเรื่องของปญหา
ที่ตองสรางหรือพัฒนานวัตกรรม  วัตถุประสงคในการสรางหรือพัฒนานวัตกรรม  วิธีการสรางหรือ
พัฒนานวัตกรรมและผลการใชบรรลุวัตถุประสงค 

2.  มีความชัดเจน  คือ  ใชภาษาสื่อความหมายเปนภาษาเขียน  อานแลวเขาใจงาย  
ออกแบบตารางนําเสนอขอมูล  ตาราง  กราฟ  สถิติ  และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของอยางงาย ๆ  ไม
ซับซอน  มีขอความอธิบายขอมูลเหลานั้นประกอบตามสมควร 

3. มีความสมบูรณ  คือ  มีขอมูลที่นําเสนอในรายงานครบถวนตั้งแตจุดเริ่มตนใน
การศึกษาปญหา  ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. มีความถูกตองตามความเปนจริง  คือ  ขอมูลเชื่อถือได  การนําเสนอขอมูลเปนผลที่ได
จากการวิเคราะหจริง ๆ  มีความถูกตองในหลักวิชาที่อางอิง 
 
โครงสรางของรายงาน 
 สวนประกอบหรือโครงสรางสําคัญในรายงานอาจมีความแตกตางกันตามแตผูเขียนรายงาน
จะแบงรายงานของตนออกเปนกี่บท  กี่ตอน  แตส่ิงที่สําคัญในการออกแบบโครงสรางของรายงาน 
คือ     ในรายงานตองตอบคําถามสําคัญดังตอไปนี้ได 
 คําถามที่ 1   มีเหตุผลและความจําเปนอะไร หรือทําไมจึงทาํเรื่องนี้  และทําขึ้นเพื่ออะไร 
 คําถามที่ 2   ยดึหลักการ  แนวคิด หรือทฤษฎีสําคัญอะไรเปนหลักในการจัดทํา 
 คําถามที่ 3   มีวิธีดําเนนิการอยางไร 
 คําถามที่ 4   ทําแลวไดผลเปนอยางไร 
 จากคําถามทั้ง  4  ขอขางตนเปนกรอบในการกําหนดโครงสรางของรายงาน  ซ่ึงอาจจะ
เขียนเปนบทแบบสากล  หรือเขียนเปนสวน  เปนตอนกไ็ดแตตองตอบคําถามขางตนใหครบ
สมบูรณ 
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 สําหรับการเขียนรายงานโดยทั่วไปจะแบงเปนบท  ซ่ึงอาจเปน  4  บท  หรือ  5  บท  กไ็ด  
ดังนี ้
 บทที่ 1 บทนําหรือภูมหิลัง 
 บทที่ 2 การพัฒนานวตักรรม  
 บทที่ 3 การทดลองใชนวัตกรรม   
 บทที่ 4 ผลการทดลองใชนวัตกรรม 
 บทที่ 5 สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 ในกรณีที่ตองการแบงเปน  4  บท  บทที่ 3  และ 4  ควรเขียนรวมกันในหัวเร่ือง “ การ
ทดลองใชและผลการทดลองใชนวัตกรรม”  และเลื่อนบทที่ 5  เปนบทที ่4  หรือบางกรณีอาจเขยีน
รวมบทที่ 3  และ 4  แลวแยกบทที่ 2  และบทที่ 3  ก็ไดถามีเนื้อหามากพอที่จะแบงเขียนได  ดังนี ้
 บทที่ 1 บทนําหรือภูมหิลัง 
 บทที่ 2 แนวคดิ  ทฤษฎีและหลักการที่นํามาใชสรางนวัตกรรม 
 บทที่ 3 รายละเอียดของนวัตกรรม  การสราง  การพัฒนาและการใชนวัตกรรม 
 บทที่ 4 การทดลองใชและผลการทดลองใชนวัตกรรม 
 บทที่ 5 สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
หรืออาจใชรูปแบบรายงานการวจิัย  5  บทดังนี ้
 บทที่ 1 บทนํา 
 บทที่ 2 หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
 บทที่ 3 วิธีดําเนนิการ 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5 สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
รายละเอียดของการเขียนรายงาน 
 รายละเอียดของรายงานแตละบทมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 บทท่ี 1   บทนําหรือภูมิหลัง 
                         ระบุความสําคัญ  ที่มา  ขอมูลแสดงสภาพปญหา/ความจําเปนในการพัฒนา  
สาเหตุ  แนวทางแกไข  และวัตถุประสงคของนวัตกรรม 
 บทท่ี 2   การพัฒนานวตักรรม 
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 ระบุแนวคิดที่นํามาใช  ขั้นตอนการผลิต  หรือพัฒนา ลักษณะของนวัตกรรม 
(สวนประกอบของนวัตกรรม  หรือรายละเอียดของโครงการ และรายการสื่อทั้งหมดที่นํามาใช)           
แนวการใช  (เทคนิควิธีใช   หรือคูมือการใช  หรือแนวดําเนินการ) 
 
 บทท่ี 3   การทดลองใชและผลการทดลองใชนวัตกรรม 
 ระบุกลุมเปาหมาย รูปแบบการทดลอง เครื่องมือ (ชนิดของเครื่องมือ การสราง          
การหาคุณภาพ)  ขั้นตอนการดําเนินการ  (กําหนดรายละเอียดการดําเนินงานและเวลา) วิธีเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล (การใชสถิติ)  รายงานผลการวิเคราะหขอมูล (การนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ ) 
 
 บทท่ี 4   สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
 ในบทนี้ใหเขียนเปน 3 สวน คือ เขียนสรุปผลตามวัตถุประสงค อภิปรายผล                 
วาสอดคลองกับหลักการ  แนวคิด งานพัฒนาของใคร  มีจุดเดน  จุดดอยอะไร  อยางไร  และ                
การเสนอแนะ  เชน  เสนอแนะวิธีการนําไปใช  การพัฒนาตอ  เปนตน 
 
สวนประกอบของเอกสารรายงาน 
 1. สวนหนาเอกสาร   ประกอบดวย  หนาปกและปกรอง   บทสรุปยอ (ถามี)  คํานํา 
ประกาศ-คุณูปการ (ถาจะมี) สารบัญเรื่อง   สารบัญตาราง   สารบัญภาพ (ถามี) 
 2. สวนเนื้อหาและการอางอิง   จะมีสวนอางอิงระหวางบท   และการเขียนบรรณานุกรมที่
ตองใชรูปแบบเดียวกันทั้งเลม   โดยเฉพาะการเขียนบรรณานุกรมตองเขียนเอกสารภาษาไทยกอน
ภาษาตางประเทศ  โดยเรียงลําดับตามหลักพจนานุกรม 
 3. สวนภาคผนวก   ประกอบดวย  รายช่ือที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ   พรอมตําแหนง  สถานที่
ทํางาน  ตารางหรือกราฟที่ตองการเสริมเพิ่มเติมที่ไมอาจใสในสวนเนื้อหา และรายชื่อคณะทํางาน 
(ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 



 173

 
 

ใบความรูท่ี 12  
 
 

การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน  
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน แบงไดเปน 3 ลักษณะดวยกนัคือ สภาพแวดลอม

ทางดานกายภาพ สภาพแวดลอมทางดานจติภาพ สภาพแวดลอมทางดานสังคม 

สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ 
เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารสถานที่ โตะ เกาอี ้ส่ือ อุปกรณการ

สอนตางๆ รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ที่อยูตามธรรมชาติไดแก ตนไม พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เปนตน 
สภาพแวดลอมทางการเรียนดานกายภาพ จะสงผลตอการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน แบงออกเปนสภาพแวดลอมในหองเรยีนและสภาพแวดลอมภายนอกหองเรยีน 

1. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ประกอบดวยหองเรียนและอุปกรณการเรียน
ตางๆ แสงสวาง สี เสียง อุณหภูม ิเหลานี้เปนตน  
                      1.1 หองเรียนและอุปกรณการเรียน ไดแก หอง พื้นหอง ผนัง ประต ู
หนาตาง ขนาดและพืน้ที่วางภายในหองเรียน โตะ เกาอี ้กระดานดํา อุปกรณตกแตงหองเรียน เชน 
แจกนัดอกไม ภาพวาด เปนตน  
     1.2 แสงสวาง ไดแกแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย และแสงประดิษฐ ซ่ึง
เปนแสงจากหลอดไฟประดษิฐ  
     1.3 เสียง ไดแก เสียงบรรยายของผูสอน เสียงการสนทนาระหวางผูสอน
และผูเรียนหรือผูเรียนกับผูเรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหลานี้จะตองมีระดับความดังที่พอเหมาะ  
    1.4 อุณหภูม ิไดแก ระดับความชื้นของอากาศ การถายเทของอากาศ การ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติและการระบายอากาศจากอปุกรณอํานวยความสะดวกไดแกพดัลม คร่ื
องปรับอากาศเปนตน  
   2. สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ไดแก แหลงความรูตางๆ เชน แหลงวิทย
บริการ หองปฏิบัติการ หองทดลอง โรงฝกงาน หองสมุด ศูนยวัฒนธรรม ตางๆ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้
จะมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากใน
หองเรียน  
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สภาพแวดลอมทางดานจิตภาพ  

เปนสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ ความรูสึกจิตใจ เจตคติของนักเรียน ที่มีตอการเรยีน
การสอน แบงออกเปนองคประกอบ สําคัญใหญ ๆ 2 องคประกอบคือ  
       1. องคประกอบดานนักเรียน  
     1.1 บุคคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียน จะมีความสัมพันธและ
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียนที่สําคัญ ไดแก การรวม
กิจกรรม การเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ การสมาคม ภายในกลุม ความมรีะเบียบในการทํางาน 
ความเปนประชาธิปไตย เปนตน  
     1.2 ระดับสติปญญา ระดับสติปญญาของนักเรียนมีความสัมพันธและมี
อิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนควรเลือกเนื้อหาและ
กิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับสติปญญาของนักเรียนดวย  
     1.3 สถานภาพทางครอบครัว จากงานวิจยัพบวา พื้นฐานทางครอบครัวจะ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ พบวา อาชีพและรายไดของบิดามารดามีความสัมพันธ กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกทั้งการเอาใจใสของผูปกครอง จะสงผลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ดังนั้นการจัดการศึกษาก็ควรคํานึงถึงในสวนนี้ดวย หากพบวานกัเรียน มาจากสภาพครอบครัว
อยางไรแลว กจ็ะไดจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหเหมาะสม เชน การจัดหาทุนการศึกษา แก
นักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่ยากจน เพื่อที่นักเรียนจะไดมีกําลังใจทีจ่ะศึกษาเลาเรียนมากยิ่งขึน้  
    2. องคประกอบดานผูสอน  
     2.1 บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผูสอนบคุลิกภาพและพฤติกรรมของ
ผูสอนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน จากงานวิจยัพบวา บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของครูที่นักเรียนตองการ ไดแก อารมณด ีราเริง ยิ้มแยมแจมใส ไมดุดานกัเรียนโดยไมมี
เหตุผล พูดจาไพเราะออนหวาน ไมหยาบคาย ไมดื่มสุรา ยาเสพยตดิ และเลนการพนัน  
    2.2 ความรูและประสบการณ มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้งนี้จากงานวจิัยพบวา วุฒิครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลาวคือ 
นักเรียนที่เรียนกับครูที่มีวุฒสูิง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนจากครูที่มีวุฒิต่ํา 
ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีวุฒิสูงกวา ยอมจะผานกระบวนการและเทคนิควิธีการสอน และวชิาการ
มากกวาครูที่มวีุฒิต่ําและยิ่งถาหากวาไดสอนตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่ไดเรียนมาดวยแลวจะทาํ
ใหผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
     2.3 เทคนิคการสอน การสอนของครูเร่ิมตั้งแตการวางแผนการสอน การ
ดําเนินการสอนและการประเมินผล จากงานวิจยัพบวา การวางแผนการสอนเปนตังแปรสําคัญที่



 175

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากครูผูสอนมีการวางแผน การสอนที่ดี จะทําใหการสอนดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  

 สภาพแวดลอมทางดานสังคม  
เปนสภาพแวดลอมที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน คามสัมพันธระหวาง 

นักเรียนกับนกัเรียนดวยกนั นักเรียนกับครผููสอน รวมถึงกฎ ระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ของ
โรงเรียน องคประกอบของ สภาพแวดลอมทางการเรียนดานสังคม เชน  
    1. การสรางบรรยากาศในชัน้เรียน จากงานวิจยัพบวา บรรยากาศในชัน้เรียน มี
ความสัมพันธในทางบวกกบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
        2. การสรางแรงจงูใจ หากนักเรยีนเกิดแรงจูงใจทีจ่ะเรียน จะทําใหผลการเรียนดี
ขึ้น แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและ ภายใน สําหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผูสอนสามารถกระตุน
เพื่อใหนักเรยีนสามารถ แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตองการได  
        3. ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ความสําเร็จดานวิชาการและพฤติกรรม
ของนักเรียนมผีลมาจากความ สัมพันธ ที่มีระหวางครแูละนักเรียน กลาวคือ คุณภาพของ
ความสัมพันธและการใหความสนับสนุน รวมมือกันสวนบุคคล ในชัน้เรียน มีผลตอระดับความ
ตองการของนักเรียนแตละคน เนื่องมาจนสามารถสรางกระบวนการเรียนรู และความ สัมพันธ
ระหวางครกูับนักเรียน และมีผลโดยตรงตอความสําเร็จในการทํากิจกรรมดานการเรียน  

บทสรุป  
  ดังที่กลาวมาแลว เห็นไดวาสภาพแวดลอมทางการเรียน จะมีผลตอการจัดการเรียน การ
สอน ตลอดจนสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนของนกัเรียนเปนอยางมาก ในการจดัการเรียน การ
สอนจึงควรตองตระหนกัถึงการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาอยาง 
รอบคอบและจริงจังจึงจะบังเกิดผลตอการเรียนรูของนักเรียนอยางแทจริง จากอิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางการเรียนดังกลาว แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอม ทางการเรียน มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูของผูเรียน ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียน ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการ
สอนภายในโรงเรียน หรือสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและที ่ใกลตวัผูเรียนมากกค็ือ 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนยิ่งมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก  
  ดังนั้นสภาพแวดลอมทางการเรียนจึงเปนสิ่งที่ควรใหความสนใจเปนอยางยิ่งไมควร 
เพิกเฉยละเลย เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนตวักําหนดพฤตกิรรมของผูเรียนแตละคน แตโดยในสภาพ 
ความเปนจริงนั้นเปนที่สังเกตวาสภาพแวดลอมทางการเรียนตาง ๆ ดังกลาว ไมคอยไดรับความ เอา
ใจใสเทาใดนกั สวนใหญจะมองขามไปจนเกิดผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นถาครู  
และผูบริหาร ไดตระหนักถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมทางการเรียน ทําความเขาใจและจัด 
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สภาพแวดลอมทางการเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนของผูเรียน ก็จะชวยสงเสริมให การ
เรียนรูของผูเรียนดยีิ่งขึ้น  
อางอิง : ไพฑูรย ศรีฟา . [Online]. Available URL: http://srithai.hypermart.net/environment.html 
 
 
 

ใบความรูท่ี 13 
 
 
 
 
 

การจัดการชั้นเรียน 
 

       การจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก หองเรียน เพื่อ
สนับสนุนใหเด็กเกดิการเรยีนรูอยางมีความสุข การจัดสภาพแวดลอมจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. ความสะอาด ความปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอยางมีขอบเขตในการเลน 
3. ความสะดวกในการทํากิจกรรม 
4. ความพรอมของอาคารสถานที่ เชน หองเรียน หองน้ําหองสวม สนามเด็กเลน ฯลฯ 
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนกั จาํนวน สีของสื่อและเครื่องเลน 
6. บรรยากาศในการเรียนรู การจัดที่เลนและมุมประสบการณตางๆ 

        ตัวอยางการกําหนดแนวทางการจัดการชั้นเรียน 
จัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กเพื่อสงเสรมิให

เด็กไดเรียนรูตามธรรมชาติ สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละวยัเรียนรูผานการเลนที่นาสนใจ 
สนุกสนาน โดยไดดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้.- 

1. ภายในหองเรียน เนนความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ภายในจะมีมุมประสบการณ 
พรอมสื่ออุปกรณ เพื่อใหเดก็ไดเรียนรูจากการใชสัมผัสประสบการณ เชน  มุมหนังสือ มุมแสดงผล
งาน มุมตอยอดเติมความรูและประสบการณ  มุมอื่นที่เหมาะสม  เปนตน นอกจากนี ้ทางโรงเรียน
ไดจัดทําหองน้ําหองสวมไวภายในหองเรียน เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของเด็ก 

2. ภายนอกหองเรียน จัดตกแตงสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ดวยพนัธุไมตางๆ หนา
อาคารเรียนจัดใหมสีระน้ําเพือ่เล้ียงปลา และมีสวนหยอมดานหนาเพื่อความสวยงาม ความ
เพลิดเพลิน เอื้อตอการพัฒนาการของเด็ก หลักสําคัญในการจัดตองยึดหลักการสะอาด ปลอดโปรง 
รมร่ืน ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และคํานึงถึงความปลอดภัย เปาหมายการเรียน ความเปน
ระเบียบ สวยงาม ความเปนตัวของเดก็เอง ใหเดก็เกดิความรูสึกอบอุน มั่นใจ และมีความสุขซึ่งอาจ
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จัดแบงพืน้ที่ใหเหมาะสมกบัการประกอบกิจกรรมตามแนวการจัดเสริมประสบการณสําหรับ
นักเรียนทุกระดับไดดังนี ้

ก. พื้นที่จดัเตรยีมเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหเดก็และคร ูเชน 
       มุมแสดงผลงานของเด็ก  
       มุมไวเครือ่งใชกระเปา รองเทาเด็ก  เกบ็อุปกรณ 
       มุมจัดความรูตามหนวย   
       มุมปดประกาศ  

                                   มุมนําเสนอผลงานและ เก็บแฟมสะสมงานของเด็ก 
              ข. พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมตางๆสําหรับนักเรียน  ซ่ึงจะเปนที่วางสําหรับเด็ก อยู 

รวมกลุมกันได เชน  กิจกรรมการเสริมการอาน กิจกรรมลานคนเกง  กิจกรรมเลนอิสระ ตามความ
สนใจ 
แนวทางปฏิบตัิเพื่อปรับพฤติกรรมของเดก็ใหมีวินัยในหองเรียน 
                        1. ทําขอตกลงในการปฏิบัตตินภายในหองเรียนเพื่อเด็กจะไดทราบความคาดหวัง
ของพฤติกรรมเด็ก โดยขอตกลงตองเปนการพิจารณารวมกันระหวางครูผูดูแลเด็กและเด็ก เมื่อมีการ
ทําผิดขอตกลง ก็มีการทบทวนดวยวิธีการใหม เพื่อจะไดไมเปนการบน พูดซ้ําซากพร่าํเพรื่อ ทําให
เกิดความเบื่อหนาย และมีอารมณอยากตอตาน 
                    2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึน้ ศึกษาสาเหตใุหชัดเจน แลวชวยกันคิดหา
แนวทางในการแกไขปญหา มีวิถีทางในการแกปญหาหลากหลาย โดยมุงไปที่จดุหมายเดยีวกัน คือ 
แกปญหานั้นไดเพื่อเปนแนวทางในการใหเด็กคิดแกปญหาไดดวยตนเองตอไป พฤติกรรมที่เปน
ปญหาเกิดขึน้ไดตลอดเวลา ถากิจกรรมในหองเรียนทําสิ่งที่ซํ้าๆ ไมนาสนใจ ต่ํากวาความสามารถ
ของเด็ก หรือสูงกวาความสามารถของเด็กที่จะทําไดสําเร็จ เด็กกจ็ะหาทางออกไปทําอยางอื่น ที่
กอใหเกิดปญหาพฤติกรรมตามมาดังนั้นตองศึกษาหาสาเหตุของพฤตกิรรมใหพบกอนจึงจะ
แกปญหาไดตรงจุด 
                    3. ครูผูดูแลเด็กตองเปนแบบอยางใหกับเด็ก มีขอตกลงในการปฏิบตัอิยางไร ครู
ผูดูแลเด็กควรจะเปนตัวอยางในเรื่องเหลานั้นสําหรับเดก็ได 
                   4. ครูผูดูแลเด็กตองมีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติตอเด็กทุกคนโดยเทาเทียมกนั มี
ความยุติธรรมในการตัดสนิปญหาตางๆ ดวยเหตุผลหลักการ 
                 5. ใหเด็กรูแผนงานในแตละวัน แตละสัปดาห เพื่อเด็กจะไดมีความรูสึกมั่นคง เพราะไดรู
วาเขาตองทํากจิกรรมอะไรบางในวนันั้นสปัดาหนัน้ ชวยใหไดเตรยีมตัวเตรียมใจในการทํากิจกรรม
ไดด ี
                   6. เมื่อมีพฤติกรรมตางๆ เกิดขึ้นที่เรียกรองความสนใจจากครูผูดูแลเด็กตลอดเวลา ครู
ผูดูแลเด็กอาจจะตองใชวิธีการเมินเฉยไมสนใจถาครูผูดูแลเด็กทราบวาพฤติกรรมนั้นไมไดมี
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อันตรายใดๆ เด็กทําเพื่ออยากใหครูผูดแูลเด็ก อยากใหเพื่อนสนใจ การไมใหความสนใจ บางครั้งก็
ชวยหยุดพฤติกรรมนั้นๆ ได ในทํานองเดียวกันถามีพฤติกรรมอะไร ที่ครูผูดูแลเด็กเห็นวาจะเปน
อันตรายตอเดก็ ตอบุคคลอื่น ก็ตองเขาไปจัดการทันท ีหยุดพฤติกรรมนั้น เมื่อเด็กสงบแลวจึงพดูคุย
ดวย สอบถามสาเหตุและชวยกันคดิหาแนวทางในการแกปญหานั้นๆ 
                    7. ส่ิงแวดลอมทีด่ี สภาพแวดลอมภายในหองที่อบอุน เต็มไปดวยความรัก 
ความเขาใจ ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน จะชวยใหเด็กมีจิตที่สงบ  
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3. นายวิวัฒน อนนวม    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 คณะทํางาน 
4. นางสุมาลิน วงศมณี    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 คณะทํางาน  
5. นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 คณะทํางาน 
6. ดร.รุงทิวา  จันทนวัฒนวงศ       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 คณะทํางาน 
7. นายพิทักษ  เอน็ดู                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1                             คณะทํางาน 
8. นายภัญู  ภูริศรี    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 คณะทํางาน 
9. นายอํานาจ  วชิยานุวัต ิ            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2       เลขานุการและคณะทํางาน  
10. นายธีรพงษ  สารแสน              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน  

บรรณาธิการกิจ 
นายอํานาจ  วชิยานุวัต ิ                 คณะทํางาน 
นายธีรพงษ  สารแสน                                                                      คณะทํางาน 
 



คํานํา 
 
 
  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   มอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการพัฒนาขาราชการครูเพื่อใหมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 เชิงประจกัษ) รุนที่ 2 (กันยายน 2550) โดยใชหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูเพื่อใหมหีรือเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดเหน็ชอบแลว และไดมอบหมายใหสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพจิารณาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมที่เนนการพัฒนาครูผูสอนเชิงปฏิบัติใน
การจัดการเรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ   และสงผลตอการพัฒนาผูเรียนเตม็ตามศักยภาพอันเปนเปาหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษา      
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ได
เสียสละทํางานที่มีคุณคายิ่งแกการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในครั้งนี้  หวังวาเอกสารชุดนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาขาราชการครูใหมีความกาวหนาใน
วิชาชีพตอไป 
 

 
       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 


