
 



 

การพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใชเ้ทคนิค 3R’s  
กับสื่อ“ ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

3R’s =(สอนซ  า----ไม่ตึงเครียด/ผ่อนคลาย----โดยการเอาใจใส่แบบสม่ าเสมอ) 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา  
 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  โดยใช้เทคนิค 3R’s 

กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 
  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการ

ออกเสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 
 

ระยะเวลาในการพัฒนา (ระบุช่วงเริ่มต้นการพัฒนา และระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา BP) 
         ปีการศึกษา 2559  ( 4  มิถุนายน  2559 – 4  มีนาคม 2560  รวมเวลา 9  เดือน) 
 
ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของสถานศึกษา 
 1)  ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง  BP กับ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  (Mission)  และ
เป้าประสงค์ (Goal) ของโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   
 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ต าบลเวียงตาล  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัด
ล าปาง  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในปีการศึกษา 2559  มีนักเรียนจ านวน 91 คน  มี
เด็กพิเศษเรียนรวม  จ านวน 6  คน แยกเป็น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 คน  เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 1 
คนและบุคคลออทิสติก 1 คน มีครูประจ าการ 12  คน คนอัตราจ้าง 4  คนและพ่ีเลี้ยง 1 คน  แบ่งการ
บริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มอ านวยการและบริหารงานงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นพ้ืนฐาน (SBM)  และน าเทคนิคการพัฒนาการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ 
PDCA  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ Balance Score Card  ปีการศึกษา 2557 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบจัดการเรยีนรวม (INCLUSIVE SCHOOL) 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  คู่ความเป็นไทย บนวิถี
ความพอเพียง 
 พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน 
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  มีความเป็นไทย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา  
 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 10. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าประสงค์ (Goal)  

 1. โรงเรียนส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนอย่างกว้างขวาง 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นร้อยละ 3 
 3. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  มีความเป็นไทย และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง 
 7. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา  
 8. โรงเรียนด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม   สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 10. โรงเรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2) ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง Best Practice  กับเป้าหมาย/จุดเน้นของงานเรียนร่วม 
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
 ปรัชญาแนวคิดในการจัดการเรียนร่วม  

 “เด็กพิเศษเรียนร่วมทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง” 
 วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนร่วม  
 “พัฒนาการบริหารงานตามโครงสร้าง SEAT จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

การเรียนร่วม เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กพิเศษได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)  

 เป้าหมายในการจัดการเรียนร่วม  
 1. มุ่งมั่นให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เด็กด้อยโอกาส และ

เด็กพิเศษทุกประเภทให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยผ่านการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ต่างๆ ตลอดถึงทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการท างาน การด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมในสังคม  



 2. พัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กพิเศษ โดยสามารถ
ประคับประครองเด็กพิเศษให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมการศึกษา สังคมเพ่ือน และชุมชนได้อย่างมีความสุข  

 3. การพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : 
SSS) เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสามารถให้บริการกับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอื่นๆ ในพ้ืนที่  

 4. การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม บรรยากาศ สถานที่ ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมในการ
เสริมสร้างเด็กพิเศษ ในการส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 
อีกท้ังเพ่ือให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เกิดความสอดคล้องกับชีวิตตามสภาพจริงของชุมชนในปัจจุบัน  

 5. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ 
ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาเรียนร่วม รวมถึงการสนับสนุนให้ครูได้พัฒนานวัตกรรม การน าเสนอผลงาน
วิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนร่วม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  โดยเน้นกระบวนการในการ
ประยุกต์ใช้กับเด็กพิเศษได้จริง 

 จุดเด่นของการจัดการเรียนร่วม  
 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น

ของแต่ละบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  2. การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT)  

 3. การจัดท าศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)และการจัดสภาพ 
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือเด็กพิเศษได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 4. ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่เด็กพิเศษเป็นรายบุคคล  พร้อมทั้งส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะด้านตามทักษะของเด็กพิเศษแต่ละบุคคล  
 3) ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง Best Practice กับเป้าหมาย/จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)  ได้แก่ 
 “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค” ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
4 ข้อ คือ 
  1. คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  2. คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการใน 
ทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
  3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 
 
 
 



นโยบาย ภารกิจ จุดเน้นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ได้ก าหนดจุดเน้นให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง Best Practice ที่สร้างขึ้นในครั้งนี้สนอง
จุดเน้น ทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนพิเศษ มีสมรรถนะส าคัญและความสามารถด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Student’s Competencies) 
  2. นักเรียนพิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) 
 3. นักเรียนพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล (Students with 
Special Needs) 
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ครโูรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมทุกคน ได้รับการพัฒนาตามวิชาชีพการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถจัด การเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างมืออาชีพ (Continuous 
Professional Development) 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานทุกด้าน (Management with Quality 
and Standards) โดย โรงเรยีนจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิเศษในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล (Management with Special needs and diversity) 
 
สภาพปัญหา  

 จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ ระยะที่ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ของ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสทางและบริการการศึกษาในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล และจากที่กระทรวงศึกษาการได้มีการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 

 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าว จึงร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหาร 



จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาในรูปแบบเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท  
(SEAT Framework) โดยจะด าเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม  ได้แก่ 

  1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนพิการอย่างเป็นระบบ  การคัดกรอก การวินิจฉัย การจัดท าIEP,IIP 
การจัดท าสื่อ/เทคนิควิธีการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนของครู เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการ
ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล ได้แก่ พัฒนา จัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
  3. พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามสภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
  4. บริหารจัดการเครือข่ายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการและให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด 
  5. ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการ
พัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา  
 จากการคัดกรองตามแบบคัดกรองของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า  ปีการศึกษา 2559  มี
เด็กพิเศษเรียนรวม จ านวน 6 คน แยกเป็น บกพร่องทางการเรียนรู้  4 คน บุคคลออทิสติก 1 คนและบกพร่อง
ทางสติปัญญา 1 คน และเม่ือน านักเรียนไปรับการปรึกษาท่ีกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง พบว่า นักเรียน
มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าปกติ  กล่าวคือ  มีระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 50  
(เด็กทั่วไป IQ ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป)  จึงส่งผลให้เด็กมีลักษณะเรียนรู้ช้า ออกเสียงภาษาไม่ชัดเจน  มีปัญหาในการ
ควบคุมอารมณ์  และพฤติกรรม  ซึ่งครูสามารถช่วยเหลือเด็กได้โดย  
 1. ยอมรับข้อจ ากัดของเด็ก  
 2. มุ่งเน้นความพยายามของเด็กมากกว่าระดับผลการเรียน หรือความถูกผิดของแบบฝึกหัดที่มอบหมาย 
 3. ให้ค าชมทันที่ถ้าเด็กพยายาม หรือตั้งใจท างาน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรม หรือสิ่งที่เด็กท าได้ดี เช่น การร้องเพลง  การเล่นดนตรี  การวาดรูป  การมีน้ าใจ
กับเพ่ือน ช่วยลบกระดาน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจในตัวเอง  ซึ่งเป็นการช่วยฝึกการออกเสียง  และเป็น
การป้องกันปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 5. วางแผนจัดการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับเด็ก 
 6. สอนจากสิ่งที่ง่าย หรือสิ่งที่คุ้นเคยไปหาสิ่งที่ไม่คุ้นเคย 
 7. ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน 



  จากการศึกษาเทคนิคการสอน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า ครูต้องสร้าง
แรงจูงใจก่อน หลังจากนั้นใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งเทคนิค 3R’s  เป็นเทคนิคที่น ามาใช้จัดกิจกรรม
หรือสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 Repetition  คือการสอนซ้ าและใช้เวลาสอนมากกว่านักเรียนปกติใช้วิธีสอนหลายๆ วิธี ในเนื้อหาเดิม 
          Relaxation  คือการสอนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหาวิชาเดียวนานเกิน 15 นาที ควรเปลี่ยน
กิจกรรมการสอน วิชาการเป็นการเล่น ร้องเพลง ดนตรี เล่านิทาน หรือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 Routine  คือการสอนให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องท าสม่ าเสมอในแต่ละวัน 
 กิจกรรมดนตรีบ าบัด (Music Therapy) เป็นการน าดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์เพ่ือรักษาผู้ป่วย
หรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคม ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและ
สื่อกลางในการบ าบัด  การน าดนตรีมาใช้ในการบ าบัดรักษาแตกต่างจากการฟัง ร้อง  หรือ เล่นดนตรีทั่วๆไป 
เนื่องจากในการบ าบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการรักษาและเพ่ือการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการ
พูดคุยรับรู้ถึงปัญหาและวางแผนการรักษาเป็นล าดับ โดยที่การรักษาทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่าง
เหมาะสม  ดนตรีบ าบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ การฟัง (receptive) และ การเล่น (active) โดย
ทั้งสองประเภทจะถูกเลือกตามความเหมาะสม 
 ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการออก
เสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   โดยใช้เทคนิค 3R’s  กับสื่อ“ ศร Up and Down” 
ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด  โดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP - Individualized Educational Program) นอกเวลาเรียนทุกวัน   
 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของการพัฒนา 
 1. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึ่งเน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulas) และ การตอบสนอง (Response) โดยอินทรีย์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
เร้าและการตอบสนองอันน าไปสู่ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คือการเรียนรู้นั่นเอง ผู้น าที่ส าคัญของ 
กลุ่มนี้ คือ พาฟลอฟ  (Ivan Pavlov)  ธอร์นไดร์ (Edward Thorndike) และสกินเนอร์ (B.F.Skinner)  
 พาฟลอฟ (Pavlov, 1849-1936) ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก(Classical 
Conditioning Theory)  ซึ่งพาฟลอฟ เชื่อว่าสิ่งเร้า (Stimulus) ที่เป็นกลางเกิดขึ้นพร้อมๆกับสิ่งเร้าที่ท าให้เกิด
กริยาสะท้อนอย่างหนึ่งหลายๆครั้ง สิ่งเร้าที่เป็นกลางจะท าให้เกิดกริยาสะท้อนอย่างนั้นด้วย การเรียนรู้ของ
สิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเงื่อนไข (Conditioning) กล่าวคือการตอบสนองหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้านั้นๆ
ต้องมีเงื่อนไขหรือมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขึ้นที่เป็นผลของการเรียนรู้  พาฟลอฟได้สรุปเป็นกฎ 4ข้อคือ 
  1. กฎการลบพฤติกรรม (Law of Extinction) มีความว่าความเข้มข้นของการตอบสนองจะลด
น้อยลงเรื่อย ๆ ถ้าให้ร่างกายได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอย่างเดียวหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข



กับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขห่างกันออกไปมากขึ้น การลบพฤติกรรมมิใช่การลืม เป็นเพียงการลดลงเรื่อย ๆ  
  2. กฎแห่งการคืนกลับ (Law of Spontaneous recovery) มีสาระส าคัญคือ การตอบสนองที่เกิด
จากการวางเงื่อนไข (CR) ที่ลดลงเพราะได้รับแต่สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) เพียงอย่างเดียว จะกลับปรากฏขึ้นอีก
และเพ่ิมมากขึ้น ๆ ถ้าร่างกายมีการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข (UCS) มาเข้าช่วย 
  3. กฎความคล้ายคลึงกันมีเนื้อความว่า ถ้าร่างกายมีการเรียนรู้โดยแสดงอาการตอบสนอง จากการ
วางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้า ที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอ่ืนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข เดิม 
ร่างกายจะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น 
  4. การจ าแนก มีความว่า ถ้าร่างกายมีการเรียนรู้โดยแสดงอาการตอบสนอง จากการวางเงื่อนไขต่อ
สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิม ร่างกายจะตอบสนองแตกต่างไปจากสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น 
 การน าหลักการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ  มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 
   ก. ในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ความแตกต่างทางด้านอารมณ์
ผู้เรียนตอบสนองได้ไม่เท่ากัน ในแง่นี้จ าเป็นมากที่ครูต้องค านึงถึงสภาพทางอารมณ์ของผู้เรียนว่า จะสร้าง
อารมณ์ให้ผู้เรียนตอบสนองด้วยการสนใจที่จะเรียนได้อย่างไร 
 ข. การวางเงื่อนไข (Conditioning) การวางเงื่อนไขเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์
ด้วย โดยปกติผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียนชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาที่เรียน หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนหรือแม้แต่
ตัวครูได้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครูเป็นผู้สร้างสภาวะทางอารมณ์นั่นเอง  
  ค. การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข (Extinction) ผู้เรียนที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวครู เราอาจช่วยได้โดย
ป้องกันไม่ให้ครูท าโทษเขา โดยปกติก็มักจะพยายามมิให้ UCS. เกิดขึ้นหรือท าให้หายไป นอกจากนี้ก็อาจใช้วิธี
ลดความแรงของ UCS. ให้น้อยลงจนไม่อยู่ ในระดับนี้จะท าให้ เกิดพฤติกรรมทางอารมณ์นั้นขึ้น ได้ 
  ง. การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง (Generalization และ Discrimination) การ
สรุปความเหมือนนั้นเป็นดาบสองคม คือ อาจเป็นในด้านที่เป็นโทษและเป็นคุณ ในด้านที่เป็นโทษก็เช่น การที่
นักเรียนเกลียดครูสตรีคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะเกลียดครูสตรีหมดทุกคน เป็นต้น ถ้าหากนักเรียนเกิดการสรุป
ความเหมือนในแง่ลบนี้แล้ว ครูจะหาทางลดให้ CR อันเป็นการสรุป กฎเกณฑ์ที่ผิด ๆ หายไป ส่วนในด้านที่เป็น
คุณนั้น ครูควรส่งเสริมให้มาก นักเรียนมีโอกาสพบ สิ่งเร้าใหม่ ๆ เพ่ือจะได้ใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้
กว้างขวางมากขึ้น 
 สกินเนอร์ (Skinner, 1966)  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้วางเงื่อนไขแบบการกระท า  การเรียนรู้
พฤติกรรมจาการวางเงื่อนไขการกระท าหรือผลกรรม (Operant Conditioning Theory) มีแนวคิดว่าการ
กระท าใด ๆ (Operant ) ย่อมก่อให้เกิดผลกรรม (Consequence หรือ Effect )  ซึ่งแนวความคิดนี้เชื่อว่า
“พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลพวงเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคล
จะแปรเปลี่ยนไปเนื่องจากผลกรรม (Consequences) ผลกรรม 2 ประเภท 
  1. ผลกรรมที่เป็นตัวเสริมแรง (Reinforcer)การเสริมแรง หมายถึงการท าให้มีพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนอัน
เนื่องมาจากผลกรรม 



 2. ผลกรรมที่เป็นตัวลงโทษ (Punshment) การลงโทษ หมายถึง การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ
หรือถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการหลังการกระท า 
 การเสริมแรง ( Reinforcement) 
  การเสริมแรง คือการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลเนื่องมาจากผลกรรมที่ตามหลัง
พฤติกรรมนั้น  
  1. การเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcement)หมายถึง สิ่งของ ค าพูด หรือสภาพการณ์ท่ีจะ
ช่วยให้พฤติกรรมเกิดข้ึนอีก หรือสิ่งท าให้เพ่ิมความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม  
  2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การเปลี่ยนสภาพการณ์หรือ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อาจจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้ 
 การเสริมแรงทางลบเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใน 2 ลักษณะคือ 
   1. พฤติกรรมหลีกหนี (Escape Behavior) 
 2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยง(Avoidance Beh.)  
  จากการวิจัยเกี่ยวกับการเสริมแรง สกินเนอร ์ได้แบ่งการให้แรงเสริมเป็น 2 ชนิดคือ 
 1. การเสริมแรงทุกครั้ง คือการให้แรงเสริมแก่บุคคลเป้าหมายที่แสดงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ทุกครั้ง 
  2. การเสริมแรงเป็นครั้งคราว คือไม่ต้องให้แรงเสริมทุกครั้งที่บุคคลเป้าหมายแสดงพฤติกรรม 
ตารางการเสริมแรง 
 1. การเสริมแรงตามอัตราส่วนที่แน่นอน Fixed-Ratio (FR) 
 2 การเสริมแรงตามอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน Variable-Ratio (VR) 
 3. เสริมแรงตามช่วงเวลาที่แน่นอน Fixed-Interval (FI) 
 4. การเสริมแรงตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน Variable-Interval (VI) 
วิธีการเสริมแรง 
 1. การเสริมแรงแบบทุกครั้ง เช่น การเสริมแรงเกิดขึ้นทุกครั้งที่เด็ก ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
 2. การเสริมแรงตามช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น การเสริมแรงทุก ๆ 1 ชั่วโมงหลังจากท าพฤติกรรมไปแล้ว 
 3. การเสริมแรงตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น บางทีก็ให้เสริมแรง 1 ชั่วโมง บางทีก็ให้เสริมแรง 2 
ชั่วโมงามส าคัญต่อการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก การทดลองของ 
 4. ครั้งที่แน่นอน เช่น แสดงพฤติกรรมออกก าลังกาย 3 ครั้ง ให้การเสริมแรง 1 ครั้ง 
 5. การเสริมแรงตามจ านวนครั้งที่ไม่แน่นอนหรือแบบสุ่ม (Random) คือ บางครั้งก็ให้การเสริมแรง  
บางครั้งก็ไม่ให้การเสริมแรง 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีนี้ 
  ก. ใช้ในการคิดหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้ 
  ข. ใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
  ค. ใช้ในการวางเงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ์ และเจตคติ 



  วัตสัน(Watson 1958)  ศึกษาทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  โดยวัตสัน ได้น าเอาทฤษฎีของ
พาฟลอฟมาและถือว่าเขาเป็นผู้น าแห่งกลุ่มจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบาย
เรื่องการเกิดอารมณ์จากการวางเงื่อนไขหลักการเรียนรู้ของวัตสัน ซึ่งเป็นการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค คือการ 
ใช้สิ่งเร้าสองสิ่งคู่กัน สิ่งเร้าที่มีการวางเงื่อนไข (CS) กับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข (UCS) เพ่ือให้เกิดการตอบสนอง 
ที่ต้องการ คือ การเรียนรู้นั่นเองและการที่จะทราบว่า การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคได้ผลหรือไม่ ก็คือการตัดสิ่ง
เร้าที่ไม่วางเงื่อนไข (CS) ถ้ายังมีการตอบสนองเหมือนเดิมที่ยังมีสิ่งเร้าที่ไมวางเงื่อนไขอยู่แสดงว่าการวาง
เงื่อนไขได้ผล  สิ่งที่เพ่ิมเติมในหลักการเรียนรู้ของวัตสัน  คือแทนที่จะทดลองกับสัตว์  เขากลับใช้การทดลอง
กับคน  เพราะการทดลองกับคน  คนก็มักจะมีอารมณ์มากเกี่ยวข้อง  วัตสันกล่าวว่า  อารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น 
อารมณ์กลัวมีผลต่อสิ่งเร้าบางอย่างตามธรรมชาติอยู่แล้ว  อาจจะท าให้กลัวสิ่งเร้าอ่ืนที่มีอยู่รอบ ๆ ต่างกายอีก
ได้จากการเงื่อนไขแบบคลาสสิค โดยให้สิ่งเร้าที่มีความกลัวตามธรรมชาติ   เป็นสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไข (UCS) 
กับสิ่งเร้าอ่ืนที่ต้องการให้เกิดความกลัว เป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) มาคู่กันบ่อย ๆ เข้าในที่สุดก็จะเกิดความ
กลัวในสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขได้ และเมื่อท าให้เกิดพฤติกรรมใดได้ วัตสันเชื่อว่า  สามารถลบพฤติกรรมนั้นให้
หายไปได้   นอกจากนี้  การเรียนรู้น ามาปรับพฤติกรรมได้ซึ่งท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนานั้นกลายเป็น
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาได ้ ซึ่งมีหลักการน ามาประยุกต์ได้ดังนี้   
  1. การน าหลักการลดพฤติกรรมมาใช้  โดยที่ผู้สอนต้องตระหนักเสมอว่า การให้ผู้เรียนเรียนแต่อย่าง
เดียวบ่อย ๆ อาจท าให้เกิดความเบื่อหน่ายซ้ าซากจ าเจ ควรมีการแทรกสิ่งที่เขาขอบไปบ้าง เพ่ือให้เกิดความ
อยากเรียนซ้ าอีก เป็นการป้องกันมิให้เกิดการลบพฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้ คือ ภายหลังการเรียนรู้แล้ว การ
เสนอบทเรียนซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) เพียงอย่างเดียว จะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายซ้ าซาก ต้องแทรก
สิ่งที่ผู้เรียนชอบ 
  2. การน ากฎความคล้ายคลึงกันไปใช้ ควรพยายามให้คล้ายกับการเรียนรู้ครั้งแรกมาอธิบาย
เปรียบเทียบให้ฟัง เพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึ้น เช่นการอธิบายมโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอดแต่ละคน ให้มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งที่คล้ายคลึงกัน 
 3. การน ากฎการจ าแนกมาใช้ โดยการสอนให้เข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียนครั้งแรกให้เข้าใจ
แจ่มแจ้ง แล้วอธิบายความแตกต่างของสิ่งเร้าอ่ืนว่าแตกต่างจากสิ่งเร้าแรกอย่างใดซึ่งก็เป็นการสอนมโนทัศน์ 
หรือความคิดรวบยอดนั้นเอง 
  2. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)  หรือ
ที่ เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bandura  ซึ่งเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์บันดูรา แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งบันดูรา มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็น
การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Bandura 1963) จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า “การ
เรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ “การเลียนแบบ” และเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ  บันดูราอธิบายว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคม 
ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน บันดูรา (1969, 1971) จึงเปลี่ยนชื่อทฤษฎีการเรียนรู้ของ
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ท่านว่า การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบันดูราพบจากการทดลองว่า 
สาเหตุที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยการสังเกต คือ ผู้เรียนจะต้องเลือกสังเกตสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
โดยเฉพาะ และสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เรียนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจ าระยะยาว
ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องสามารถที่จะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย (metacognitive)  
 จึงสรุปว่า การเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive 
Processes) การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) บัน
ดูรา (Bandura) มีความเห็นว่าทั้งสิ่งแวดล้อม และตัวผู้เรียนมีความส าคัญเท่า ๆ กัน  คนเรามีปฏิสัมพันธ์ 
(Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเราอยู่เสมอการเรียนรู้เกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการ
เรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) ส าหรับตัว
แบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ หรือ
ภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนังสือก็ได้ นอกจากนี้ ค าบอกเล่าด้วยค าพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ การเรียนรู้โดยการสังเกตไม่ใช่การลอกแบบจากสิ่งที่สังเกตโดยผู้เรียนไม่คิด 
คุณสมบัติของผู้เรียนมีความส าคัญ เช่น ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถที่จะรับรู้สิ่งเร้า และสามารถสร้างรหัส
หรือก าหนดสัญลักษณ์ของสิ่งที่สังเกตเก็บไว้ในความจ าระยะยาว และสามารถเรียกใช้ในขณะที่ผู้สังเกต
ต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ   
 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสังเกตเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญา มีกระบวนการที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้โดยตัวแบบว่ามีทั้งหมด 4 อย่างคือ 
  1. กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) 
  2. กระบวนการจดจ า (Retention) 
  3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) 
  4. กระบวนการการจูงใจ (Motivation) 
ปัจจัยที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกต 
  1. ผู้เรียนจะต้องมีความใส่ใจ (Attention) ที่จะสังเกตตัวแบบ ไม่ว่าเป็นการแสดงโดยตัวแบบจริง
หรือตัวแบบสัญลักษณ์ ถ้าเป็นการอธิบายด้วยค าพูดผู้เรียนก็ต้องตั้งใจฟังและถ้าจะต้องอ่านค าอธิบายก็จะต้อง
มีความตั้งใจที่จะอ่าน 
  2. ผู้เรียนจะต้องเข้ารหัสหรือบันทึกสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่รับรู้ไว้ในความจ าระยะยาว 
  3. ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และควรจะท าซ้ าเพ่ือจะให้จ าได้ 
  4. ผู้เรียนจะต้องรู้จักประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) ที่ตั้งขึ้นด้วยตนเองหรือ
โดยบุคคลอ่ืน  



  สรุป การเรียนรู้พฤติกรรมส าคัญต่าง ๆ ทั้งที่เสริมสร้างสังคม (Prosocial Behavior) และพฤติกรรม
ที่เป็นภัยต่อสังคม (Antisocial Behavior) ได้เน้นความส าคัญของการเรียนรู้แบบการสังเกตหรือเลียนแบบจาก
ตัวแบบ ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริง ๆ เช่น ครู เพ่ือน หรือจากภาพยนตร์โทรทัศน์ การ์ตูน หรือจากการ
อ่านจากหนังสือได้ การเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วย 2 ขั้น คือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการทางพุทธิปัญญา และขั้นการกระท า ตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิต
จริงและตัวแบบที่เป็นสัญญลักษณ์  เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้ใหญ่ในครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
และผู้น าในสังคมประเทศชาติและศิลปิน ดารา บุคคลสาธารณะ ยิ่งต้องตระหนักในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
เพราะย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมนั้น ๆการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy)และ 
ในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น  มีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี คือ  
 1. ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) จะท าให้เขาใช้ทักษะที่ได้รับการฝึก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถนั้น จะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ แต่จะ
พยามท างานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 
 2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ให้ดูตัวแบบที่มีลักษณะคล้ายกับตนเองก็สามารถท าให้ลด
ความกลัวต่าง ได้  
 3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuation) ควรจะใช้ร่วมกับการท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของ
ความส าเร็จ ซึ่งอาจจะต้องค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้เกิดความส าเร็จ
ตามล าดับขั้นตอน พร้อมทั้งการใช้ค าพูดชักจูงร่วมกัน ก็ย่อมที่จะได้ผลดีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ของตน 
 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุ้นที่รุนแรงท าให้การกระท าไม่ค่อย
ได้ผลดี บุคคลจะคาดหวังความส าเร็จเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ความกลัวก็
จะกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลว อันจะท าให้การรับรู้เกี่ยวกับ
ความสามารถของตนต่ าลง 

  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 - หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
  - แนวคิดและปรัชญาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 - ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  
 - เทคนิคการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    
 - หลักการใช้ 3R’s 
 - การสร้างสื่อการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   
 - กิจกรรมดนตรีบ าบัด 



 - เจตคต ิและการวัดเจตคติ  
 - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา   
 
กระบวนการพัฒนา BP 

1) กลุ่มเป้าหมายในการน า BP ไปใช ้ 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
จังหวัดล าปาง   ปีการศึกษา  2559  จ านวน  1  คน ซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมีระดับสติปัญญาต่ า
กว่าปกติ กล่าวคือ มีระดับสติปัญญา (IQ) เท่ากับ 50 (เด็กท่ัวไป IQ ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป) จึงส่งผลให้เด็กมีลักษณะ
เรียนรู้ช้า และมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม ได้มาโดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  จากการคัดกรองตามแบบคัดกรองของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการน าเด็ก
ไปรับการปรึกษาท่ีกลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลล าปาง   
 2) วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP 

  2.1) เพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  โดยใช้เทคนิค 
3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

   2.2) เพ่ือวัดเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการออก
เสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

 3) ขั นตอนการพัฒนา BP (อาจระบุเป็นแผนภาพ/แผนผังประกอบขั้นตอนการพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มต้น 

ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
- หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
- แนวคิดและปรัชญาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
- การสร้างสื่อการสอนส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 
- เทคนิคการสอนส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา   
- หลักการใช้ 3R’s 
- การสร้างสื่อการสอนส าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญา   
- กิจกรรมดนตรีบ าบัด 
- เจตคต ิและการวัดเจตคต ิ 
- เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized  Education  Program : 
IEP )ของผู้เรียน 

ประเมินความสามารถของผู้เรียน 

จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล   
(Individual Implementation Plan : IIP) 

สร้างสื่อ/นวัตกรรม  เทคนิค 3R’s กับ ส่ือ  
“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

น าไปเสนอผู้เชียวชาญ  

- ด้านภาษาไทย 
- ด้านการศึกษาพิเศษ 
- ศึกษานิเทศก์งานการศึกษา
พิเศษ 

น านวัตกรรมไปทดลองใช้(Try Out) 
 และปรับปรุงคุณภาพ 

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ที่เรียนตามหลักสูตรปกติและไม่เคย

เรียนสื่อนวัตกรรมนี้มาก่อน 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP.) 

ผ่าน 

จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล   
(IIP) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2) ศึกษาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ของผู้เรียน  

  3) ประเมินความสามารถของผู้เรียน 
  4) จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual Implementation Plan : IIP) 

      ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีน 
การสอน กับกลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินผล บันทึกผล 
รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล   

สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

สิ นสุด 

1.แบบบันทึกผลหลังการสอนตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
2.แบบบันทึกผลการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.สรุปหลังการสอน 
4.บันทึกข้อความ 
5. รายงานผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม
และวิจัย ผ่าน 

แผนภาพ  ขั นตอนการพัฒนา BP 



  5) สร้างสื่อ นวัตกรรมประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  โดยใช้เทคนิค 3R’s กับสื่อ“ ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด 

    6) น าไปเสนอผู้เชียวชาญ ตรวจพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข  จ านวน 3  ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานการศึกษาพิเศษ 1ท่าน 
และศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 35 ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ  1 ท่าน  
ไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.60–1.00 

   7) น านวัตกรรมไปทดลองใช้ (Try  Out) กับนักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา  ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายและน ามาปรับปรุงคุณภาพ 

  8) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 1 คน  
  9) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงค า  จากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  โดยใช้เทคนิค 3R’s กับสื่อ“ ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด  ระหว่าง
ทดลองและหลังทดลอง โดยใช้คะแนนและร้อยละ 

  10) สรุปและรายงานผล 
 4) การตรวจสอบคุณภาพ BP  (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได้)  

  - สื่อ นวัตกรรมประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา โดยใช้เทคนิค 3R’s กับสื่อ“ศร Up and Down” ได้ตรวจสอบโดยครูผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็น
ครูดนตรี  และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  
0.60–1.00 

  - น าสื่อ นวัตกรรมไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย และน ามาปรับปรุงคุณภาพ ก่อนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริงกับกลุ่มเป้าหมาย 

  - วัดเจตคติของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 คน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การออกเสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด โดยใช้แบบวัด
เจตคติ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 

  - ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ Best Practice  จากแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง ครูผู้สอนและนักเรียน  มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรี
บ าบัด  คิดเป็นร้อยละ 100  

  - น าผลงานที่เกิดข้ึนมาน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนและในที่ประชุมโรงเรียน 
 5) แนวทางการน า BP ไปใชป้ระโยชน์  

 - ใช้ จั ดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล ( IEP–
Individualized Educational Program) นอกเวลาเรียน เพ่ือฝึกทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  โดยใช้เทคนิค 3R’s คือ Repetition  คือสอนซ้ าไปซ้ ามา  ทบทวนบ่อย ๆ สอนง่าย ๆ 



สั้น ๆ และสอนจากง่ายไปหายาก  Routine  สม่ าเสมอและเป็นประจ า  Relaxation  สอนแบบไม่ตึงเครียด  
เป็นการเล่นดนตรีและร้องเพลง  โดยใช้สื่อเป็นเนื้อเพลงซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทย และเพลงที่นักเรียนชอบ 
ตามแผน IIP ของนักเรียน ที่ครูภาษาไทยและครูพ่ีเลี้ยง (ดนตรี) ช่วยกันแต่ง และ ใช้การเขียนลูกศร ขึ้น และ
ลง  ที่เรียกว่า “ศร Up and Down”  ก ากับบนเนื้อเพลงเป็นสัญลักษณ์ของการดีดนิ้วบนเครื่องดนตรี  ที่
เรียกว่า กิจกรรมดนตรีบ าบัด (Music Therapy) โดยใช้เครื่องดนตรีอูคูเลเล่  (Ukulele) เพ่ือให้นักเรียนเปล่ง
เสียงให้ชัดเจนพร้อมกับการเล่นดนตรี  
 
ผลส าเร็จที่เกิดขึ นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของ BP)  

 1) ผลส าเร็จเชิงปริมาณ 
  -นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีทักษะการออกเสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up 

and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
   -นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้

เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรมดนตรีบ าบัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 

 2) ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีทักษะการออกเสียงค าในภาษาไทย และมี

พัฒนาการทางด้านทักษะทางกาย  เช่น การเปล่งเสียง  การรับรู้เรื่องจังหวะได้ดี  ทักษะในการใช้ภาษาและ
การสื่อสาร เช่น การฟัง การอ่าน การพูด การออกเสียงดีขึ้น  ทักษะการคิด เช่น ความทรงจ า ดีขึ้น ทักษะทาง
อารมณ์  เด็กได้ฝึกปรับพฤติกรรมและมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีขึ้น  ทักษะการเข้าสังคม สามารถเล่นดนตรี
ในกลุ่มเพ่ือน ๆ และมมีนุษยสัมพันธ์ ดีมาก 
 3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อ BP (ระบุค่าร้อยละของความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและ
วิธีการได้มาเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจ) 
  จากการส ารวจความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม  นักเรียนปกติ 85 คน  นักเรียนเรียนร่วม 6 คน 
ผู้ปกครอง  6 คน  ครปูระจ าการ 12  คน  ครูอัตราจ้าง 4  คนและพ่ีเลี้ยง 1 คน  พบว่า ร้อยละ  100  มีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้เทคนิค 3R’s กับ“ศร Up and Down” ประกอบกิจกรรม
ดนตรีบ าบัด  เนื่องจาก การพัฒนาท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถออกเสียงค าได้
ชัดเจนมากขึ้น  มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารดีขึ้น  มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีความเครียดน้อยลง  มีทักษะการเข้าสังคมดีข้ึน และมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น 

 4) ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา BP/ประสบการณ์เรียนรู้จากการน า BP ไปใช้ 
 ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และเชื่อมั่น



ว่า “นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้” และ โรงเรียนควรจัดสื่อหรือนวัตกรรมที่สนองต่อความต้องการจ าเป็น
พิเศษของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือคนทุกคน (Education for all) ตาม
ปรัชญาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
กระบวนการตรวจสอบซ  าเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ให้เกิดผลดีอย่างต่อเนื่อง 

 1) วิธีการตรวจสอบซ  า BP 
 -ด าเนินงานตามโครงการในปีการศึกษา 2559 และปรับปรุงส าหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และน า 

เสนอในระดับโรงเรียน โดยเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนและต่อที่ประชุมโรงเรียนซึ่งเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้
ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และชี้แนะการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น 
เพ่ือให้การพัฒนาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในความถูกต้องของเนื้อหาและกระบวนการ  และน าผลงานมาเสนอ
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับจังหวัด  

 2) ผลการตรวจสอบซ  าเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP 
 -น านวัตกรรม Best Practice  มาพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

สติปัญญา ในปีการศึกษา 2559  ผลปรากฏว่านักเรียนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้น กล่าวคือ นักเรียนสามารถ
ฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง และสามารถแนะน าเพ่ือนคนอ่ืนได้ ตลอดจนมีความคงทนในการเรียนรู้ และจากการ
น าเสนอผลงานต่อผู้บริหารโรงเรียนและต่อที่ประชุมโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ ผู้บริหารได้ เล็งเห็นถึง
ความสามารถในการพัฒนาของผลงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลประโยชน์ต่อนักเรียน และผลงานที่เกิดขึ้นมีศึกษา
นิเทศน์จากเขตพ้ืนที่การศึกษา และครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดล าปาง  ได้ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงผลงานต่อไป 

 -การจัดกิจกรรมกาเรียนการสอน ตลอด 9 เดือน โดยติดตาม ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียน 
ด้วยวิธีการ ให้นักเรียนออกเสียงค าในเนื้อเพลงเดิมที่เคยสอนไป และเนื้อเพลงใหม่ๆ ที่นักเรียนชื่นชอบ ทุกวัน 
จนนักเรียนออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น แล้วน านักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่ง ในเวที
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง 

 
การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ ขยายผล ในวงกว้าง  
  - ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงให้นักเรียนและครูทั้งโรงเรียนชื่นชมกับผลส าเร็จ 

  - ประชาสัมพันธ์ในห้องประชุมโดยแจกแผ่นพับ เช่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประชุมอบรมครูในหน่วยงานใกล้เคียง เป็นต้น 

  - ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน  Best practice ของโรงเรียน ในงานการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนกัลยา  ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  จังหวัดล าปาง   

 - ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวมและคัดเลือก Best practice ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 



 - ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการ (Best practice  และ Good  
practice) ตามโครงการประกวดและตัดสินผลงานบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
 - ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการในงาน “เปิดบ้านศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดล าปาง”  

  -ประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์ของโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  http://wtps.ac.th/index.php 
-ประชาสัมพันธ์ในเว็บไชต์ บนเครือข่าย  Facebook ที่    

         https://www.facebook.com/WiangtanphittayakomSchool/?ref=bookmarks 
         https://www.facebook.com/groups/517165255001618/ 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 - จากการศึกษาดูงานของโรงเรียนเรียนร่วม 
 - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน  Best practice ในงานเวียงตาลสาระนิทัศน์ ประจ าปีการศึกษา 
2559  ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  จังหวัดล าปาง   
 - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน  Best practice ในงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นของ
กลุ่มโรงเรียนกัลยา  ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  จังหวัดล าปาง   
 - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมและคัดเลือก 
Best practice ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
 - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการ (Best practice  และ Good  practice) ตามโครงการ
ประกวดและตัดสินผลงานบุคลากรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 
 - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการในงาน “เปิดบ้านศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง”  

 - น านักเรียน เข้าร่วมประกวดแข่งขันการขับร้ องเพลงไทยลุกทุ่ ง ในเวทีการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  ณ จังหวัดล าปาง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 -ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น  ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ระดับเหรียญทอง ในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และน าเสนอผลงานทางวิชาการ( Symposium) โรงเรียนที่จัดการเรียน
รวม ระดับจังหวัด ประจ าปี 2559 
  -ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน พิการ เรียน
รวม ระดับมัธยมศึกษา ระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 
8 ในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 
 

http://wtps.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/WiangtanphittayakomSchool/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/517165255001618/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
(ภาพถ่าย เอกสาร หลักฐาน หรือผลงานประกอบ) 

 



ตัวอย่างสื่อการสอน   

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 

 

 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 

 
 
 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 
 

 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 

 
 
 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 

 
 

 

 
 

 



การประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของ BP และการเผยแพร่ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



จัดนิทรรศการเรียนร่วม ณ จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



จัดนิทรรศการเรียนร่วม ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



จัดนิทรรศการเรียนร่วม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



รับการนิเทศ กับก า ติดตาม จาก สพม.เขต ๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



ตัวอย่างสื่อ นวตักรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 
 

 


