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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

คำนำ 

 

 การคิดของคนเราสามารถเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คนที่ตั้งเป้าหมายหรือกำหนดจุดมุ่งหมายใน

การคิดจะสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี การพัฒนาการคิด เป็นเครื่องมือ 

สำคัญในการเรียนรู้ที่ต้องให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนในความคิดที่แตกต่าง  ไม่มีคำตอบถูกหรือผิด 

ผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนท่ีใช้วิธีการแก้ปัญหาในอนาคตจะ

เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดที่ด้อยและความคิดที่ดีกว่า ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยนำความรู้ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ซึ่งผู้บริหารการศึกษาครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกพัฒนาศักยภาพในตัวผู้เร ียน     

แต่ละคนให้มีอิสระในการคิด กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี     

มีความรู้ และอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข  

 คู่มือการใช้โปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของ 

นักเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการนำโปรแกรมไปใช้ในการพัฒนาครูในการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน ได้แก่ ด้านการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและ

แก้ปัญหา วิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการ

คิดและแก้ปัญหา ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน ด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการพัฒนา

ส่ือและนวัตกรรมท่ีเน้นการคิดและแก้ปัญหา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ใช้โปรแกรมจะต้อง

ศึกษาวัตถุประสงค์และลำดับข้ันตอนในการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อจะได้สามารถนำ 

โปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ต้องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน ซึ่งสามารถนำ 

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการส่งเสริมไปปรับใช้กับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียน

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

  

                 นายจำเนียร มัตกิต 
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คำช้ีแจงการใช้โปรแกรม 

 

 การใช้โปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาจัดทำขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สำหรับ นักเรียน 

ได้ใช้คู่มือนี้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาและพัฒนา พฤติกรรมของ

นักเรียนให้สามารถรับรู้ความสามารถของตนเอง  

 โปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา โดยแยกออกเป็น 5 

Module ดังนี้  

  1. Module 1 การบูรณาการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เนื ้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการการฝึก 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม และมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เนื้อหาจึงมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ 

ท้องถิ่น เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

   1.1 การสอนแบบบูรณาการ  

   1.2 ทักษะทางความคิดและแก้ปัญหา  

  2. Module 2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหาท่ี

สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน การกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และมีการนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง ประเมินผลการ  

   2.1 องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้  

   2.2 การส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา  

  3. Module 3 การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา เป็นการ

พัฒนาครูให้มีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการ นำรูปแบบและ

เทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาใช้เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการ ส่งเสริม

บรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

   3.1 วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

   3.2 วิธีการและลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

   3.3 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
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  4. Module 4 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหา เป็นการ

ส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการผลิตและใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สนับสนุน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ/นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา

โดยรวมมีดังนี้  

   4.1 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้  

   4.2 การพัฒนาและการใช้ส่ือ ICT  

   4.3 การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  

  5. Module 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการออกแบบวิธีการ

วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย สามารถสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสม โดยวัด

ประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาโดยรวม

มีดังนี้  

   5.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

   5.2 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริงสำหรับกิจกรรมท่ีกำหนดไว้สามารถยืดหยุ่น 

ปรับเพิ่ม ลด ได้ตามความเหมาะสมของสังคม วัฒนธรรม ความสนใจของผู้เรียนและเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นในขณะนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนและ ความเหมาะสมในเรื่องของเวลาเป็นสำคัญ 

 

                 นายจำเนียร มัตกิต 
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ข้อปฏิบัติสำหรับครู 

 

 1. ศึกษาเนื้อหาและทำความเข้าใจโปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริม

การคิดและแก้ปัญหา ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการจัดกิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์/แหล่ง

เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ โปรแกรมพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา  

 2. เตรียมอุปกรณ์ และจัดสถานท่ีรวมทั้งบรรยากาศในการทำกิจกรรมให้เหมาะสม  

 3. แจ้งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับทราบข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมโปรแกรม  

 4. จัดกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  

 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น พยายามให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุด

โดยไม่ด่วนตัดสินคำตอบว่าถูกหรือผิด  

 6. ใช้อารมณ์ขันหรือแสดงท่าทีด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรท้ังคำพูด น้ำเสียงและท่าทาง  

ท่ีทำให้นักเรียนรู้สึกเช่ือใจและไว้วางใจ  

 7. ศึกษาวิธีการประเมินผล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มขณะจัดกิจกรรม  

 8. ถ้าผู้เรียนค้นหาคำตอบไม่ได้ หรือแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ครูอาจยกตัวอย่างคำตอบของตน

นำทางได้  

 9. กล่าวแสดงความรู้สึกช่ืนชมเม่ือผู้เรียนท่ีกระตือรือร้นในการตอบคำถามและร่วมกิจกรรม 

เป็นอย่างดี และควรให้การเสริมแรงเชิงบวกทุกครั้งท่ีผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ ไม่ว่ากิจกรรม

นั้นจากง่ายหรือยากก็ตาม  

  

 

                 นายจำเนียร มัตกิต 

              ผู้จัดทำ 
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

โปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน 

 

 

 

หลักการของโปรแกรม  

 

 หลักการและแนวคิดของโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและ 

แก้ปัญหา เป็นโปรแกรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา (R&D) แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ 

เทคนิค (Professional Learning Community) หรือ PLC ซึ่งเป็นการรวมตัวร่วมใจ ร่วมพลังร่วมทำ 

และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ 

กัลยาณมิตรท่ีมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ท่ีครู 

เป็นผู้นำร่วมกัน และผู ้บริหารแบบผู ้ดูแล สนับสนุนสู ่การเรียนรู ้และพัฒนาวิชาชีพสู ่คุณภาพ         

การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของ   

การทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน โดยมีกิจกรรมที่จะร่วมกันดำเนินการได้แก่ การฝึกอบรม    

การใช้ระบบพี่เล้ียง และการนิเทศ ท่ีผ่านการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข โดยผู้เช่ียวชาญ หลายขั้นตอน 

ซึ ่งส่งผลต่อการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ เพื ่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน 

ประกอบด้วย การบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา การใช้รูปแบบและเทคนิค วิธีการ

สอนด้านการคิดและแก้ปัญหา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการของสถานศึกษา  

 ผู ้ว ิจัยได้สร้างกระบวนการเสริมสร้างการจัดการเรียนรู ้ของครู เพื ่อส่งเสริมการคิดและ 

แก้ปัญหาของนักเรียน โดยแยกออกเป็น 5 Module ดังนี้  

 1. Module 1 การบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 

เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการการฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม และมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เนื้อหาจึงมุ่ง ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางและ

ท้องถิ่น เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

  1.1 การสอนแบบบูรณาการ  

  1.2 ทักษะทางความคิดและแก้ปัญหา  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 2. Module 2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ท ี ่เน ้นทักษะการคิดและแก้ปัญหาท่ี

สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน การกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และมีการนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง  ประเมินผล 

การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

  2.1 องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้  

  2.2 การส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา  

 3. Module 3 การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา เนื้อหา ในโมดูล

นี้เป็นการพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการ        

นำรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการ 

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหาโดยรวมมี

ดังนี้  

  3.1 วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

  3.2 วิธีการและลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

  3.3 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 4. Module 4 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา เนื้อหาในโมดูลนี้ เป็น

การส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้ เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

  4.1 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้  

  4.2 การพัฒนาและการใช้ส่ือ ICT  

  4.3 การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  

 5. Module 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการออกแบบ วิธีการวัด

และประเมินผลอย่างหลากหลาย สามารถสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสม โดยวัด

ประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา โดยรวม

มีดังนี้  

  5.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  5.2 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม  

  

  เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน ได้แก่  ด้าน

การบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิเคราะห์เนื ้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้านการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิค วิธีการ

สอนด้านการคิดและแก้ปัญหา ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้  

  

 คุณสมบัติของผู้ใช้โปรแกรม  

  

  1. เป็นครูผู้สอนที่มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  และสมัครใจเข้า 

การพัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้  

 2. มีความพร้อมในการใช้โปรแกรม โดยศึกษาวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการของ กิจกรรม

ให้ละเอียดทุกขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมก่อนนำไปใช้  

 3. มีคุณสมบัติในการเป็นนักคิดท่ีดีเพื่อเป็นแบบอย่างในการคิดของนักเรียนได้  

 4. เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา สนับสนุน

ให้นักเรียนทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักคิดค้นวิธีนำความรู้และแสวงหาความรู้ไปใช้ ในการ

ดำรงชีวิต  

 5. มีทักษะและความรู้พื้นฐานในการจัดกิจกรรมกลุ่ม  

 6. คำนึงถึงสัมพันธภาพและบรรยากาศภายในกลุ่มระหว่างการดำเนินกิจกรรมให้มีความเป็น 

กันเอง และเกิดความสามัคคีในกลุ่ม และคอยใหค้ำปรึกษา คำแนะนำแก่นักเรียนท่ีมีข้อสงสัย  

 

เนื้อหาของโปรแกรม  

 

 1. Module 1 การบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 

เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการการฝึก

ทักษะการคิดวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม และมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เนื้อหาจึงมุ่ง ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางและ

ท้องถิ่น เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

  1.1 การสอนแบบบูรณาการ  

  1.2 ทักษะทางความคิดและแก้ปัญหา  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 2. Module 2 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ท ี ่เน ้นทักษะการคิดและแก้ปัญหาท่ี

สอดคล้องกับวัยและความต้องการของผู้เรียน การกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และมีการนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ 

เรียนรู้และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวัง  ประเมินผล 

การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง/พัฒนา เนื้อหาโดยรวมมีดังนี้  

  2.1 องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้  

  2.2 การส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา  

 3. Module 3 การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา เนื้อหาในโมดูล

นี้เป็นการพัฒนาครูให้มีความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการนำ

รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการ 

ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหาโดยรวมมี

ดังนี้  

  3.1 วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

  3.2 วิธีการและลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

  3.3 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 4. Module 4 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่เน้นการคิดและแก้ปัญหา เนื้อหาในโมดูลนี้ เป็น

การส่งเสริมให้ครูมีความรู้เรื่องการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สนับสนุน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ

พัฒนาการ จัดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ เนื้อหา โดยรวมมีดังนี้  

  4.1 การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้  

  4.2 การพัฒนาและการใช้ส่ือ ICT  

  4.3 การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  

 5. Module 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เนื้อหาในโมดูลนี้เป็นการออกแบบ วิธีการวัด

และประเมินผลอย่างหลากหลาย สามารถสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลไปใช้อย่างเหมาะสม โดยวัด

ประเมินผลตามสภาพจริง และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา โดยรวม

มีดังนี้  

  5.1 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  5.2 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

เทคนิคและเคร่ืองมือ  

  

 เทคนิคได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ การปฏิบัติงาน ใบความรู้ วีดิทัศน์ สื่อประสมในการ 

บรรยาย (Power point) และฝ่ายดำเนินการควรจัดเตรียมการวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อท่ีจำเป็นต้องใช้ใน

การ พัฒนา อาทิ คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ และวัสดุท่ีสำนักงานท่ีจำเป็นอื่นๆ หรือตามที่วิทยากร

ร้องขอ โดยจัดเตรียมให้พร้อมก่อนการพัฒนา  

  

การวัดและประเมินผล   

  

   1. แบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  

  2. แบบสังเกตพฤติกรรม  

  3. แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม PLC  

  4. แบบบันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

ตารางการอบรมโปรแกรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหาของ

นักเรียน  

 

ครั้งท่ี 08.30-09.00        09.00-12.00 
12.00-

13.00 
13.00-16.30 

1 ปฐมนิเทศ ทดสอบ 

ก่อนการพัฒนา 

ด้านการบูรณาการฝึกทักษะ

การคิดและแก้ปัญหาเนื้อหา 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พัก 

กลางวัน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 

ทักษะการคิดและแก้ปัญหา 

2 การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน ด้านการคิด

และแก้ปัญหา 

การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีเน้น  

การคิดและแก้ปัญหา 

3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สรุปองค์ความรู้/ทดสอบหลังการพัฒนา 
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

module 1 
 

 

การบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

แนวคิด 

 

 การบูรณาการเป็นการนำความรู้วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กัน นำมาเข้าด้วยกัน หรือ

ผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อนำมาจัดเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อเดียวกัน เช่ือมโยง

กันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ รายวิชา 

และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนท่ีมากกว่าการให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้กำหนด 

 

วัตถุประสงค์ 

 

 เพื่อให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร การบูรณาการการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา 

ท่ีเหมาะสม และมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  

 

เนื้อหาสาระ  

 1. การสอนแบบบูรณาการ  

 2. ทักษะทางความคิดและแก้ปัญหา  

 3. กิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้  

  

แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

 เปิดประตูความคิด  

  1. วิทยากรช้ีแจงกิจกรรมหลักของ Module 1  

  2. ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนความคาดหวังของตนเองในการพัฒนาตนเองในการบูรณาการ 

ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

  3. สรุปความคาดหวังของกลุ่ม  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 พิชิตความรู้  

  1. แบ่งกลุ ่มผู ้ เข ้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ ่มสาระการเรียนรู้  โดยมอบหมายให้ครูท ี ่มี 

ประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ร่วมกัน คอยแลกเปล่ียนและให้คำแนะนำ  

  2. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาใบความรู้ท่ี 1 และ 2 แล้ววิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล  

  3. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มนำเสนอและร่วมกันสรุปผล  

 

 สู่การปฏิบัติ  

  1. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทำใบงานที่ 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนเป็น ผัง

มโนทัศน์  

  2. สุ่มนำเสนอประมาณ 5 คน  

  3. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนและสรุปโดยวิทยากร  

  4. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน Log book 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

  1. ใบความรู้ท่ี 1  

  2. ใบความรู้ท่ี 2  

  3. ใบงานท่ี 1 

 

การวัดและประเมินผล 

  1. ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ในการอภิปราย เน้นความกระชับ ตรงประเด็น  

  2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

  3. พิจารณาจาการสรุปความรู้ท่ีได้ การเสนอความคิด แนวทางแก้ไข และการอภิปราย

ท่ัวไป 
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 
 

ใบความรู้ที่ 1 

การสอนแบบบูรณาการ 

 

 

ขั้นตอนการสอนแบบบูรณาการมี 7 ขั้นตอนดังนี้  

  

  1. ขั้นกำหนดหัวเรื่อง (Theme) หัวเรื่องท่ีจะใช้เป็นแกนในการบูรณการมีหลักการในการ 

กำหนด ดังนี้  

  1.1 กำหนดหัวเรื่องจากเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ อาจใช้วิธีการถามเด็กท้ังช้ันก็ได้  

  1.2 กำหนดหัวเรื่องจากเรื่องที่ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนด เป็นการกำหนดหัวเรื่องให้ 

เลือกอย่างหลากหลายเพื่อเอาหัวเรื่องท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด  

  1.3 ครูเป็นผู้กำหนดหัวเรื่อง โดยพิจารณาจากส่ิงท่ีครูได้จัดประสบการณ์แก่เด็กไปแล้ว และ

ท่ีวางแผนไว้ว่ามีส่ิงใดท่ีควรให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และส่งเสริมให้

เด็กเกิดคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้  

 2. ขั้นวิเคราะห์ผังความคิด (Web) ในการวิเคราะห์ผังความคิดโดยใช้หัวเรื่อง ท่ีได้จาก ขั้นท่ี 1 

กำหนดหัวเรื่องและดำเนินการโดยอาจใช้แบบวิเคราะห์ใยแมงมุม โดยครูเขียนหัวเรื่องลงกลางแผนภูมิ 

แล้วถามความสนใจ ความต้องการของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันคิด และครูเป็นผู้กำหนด

เพิ่มเติมการวิเคราะห์ผังความคิดเพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีเกิดประโยชน์ต่อการสอนแบบ บูรณาการมาก

ท่ีสุด มีกิจกรรมย่อย 2 ขั้นตอน  

  2.1 ขั้นวิเคราะห์ผังความรู้ ขั้นนี้ครูเขียนหัวเรื่องท่ีเด็กสนใจแล้วแตกเป็นหัวข้อสำคัญท่ีเด็ก

สนใจ หรือหัวข้อท่ีเด็กน่าศึกษาเรียนรู้มีอะไรบ้าง แต่ละเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อสำคัญระหว่าง 5-

7 หัวข้อ หรือขึ้นอยู่กับวัยและความเหมาะสมของผู้เรียน  

  2.2 ขั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการบูรณาการ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องดำเนินการ 

หลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์แผนผังความรู้ เพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เกิดการบูรณาการ 

ซึ่งสามารถปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง คือ 

   2.2.1 การเช่ือมโยงภายในวิชา กลุ่มวิชา  

   2.2.2 การเช่ือมโยงระหว่างวิชา  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 3. ขั้นออกแบบการเรียนรู้เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนว่าจะสอนรูปแบบใดท่ีมี

ความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน อาจเป็นกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคลโดย

ยึดหลักการตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ได้แก่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงใช้ 

กิจกรรมหลากหลายแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากลุ่ม เรียนรู้โดยไม่ยึดเนื้อหาแต่มุ่งการเช่ือมโยงเนื้อหาสู่ 

การเรียนรู้ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นความสำเร็จของการบูรณาการ  

 4. ขั้นปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นขั้นการลงมือปฏิบัติหลังจากได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้แล้ว 

ขั้นนี้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติศึกษาภาคสนาม เรียนรู้ร่วมกันจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนแต่ละ

คน/ กลุ่มอาจใช้เวลาในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูคอยติดตามให้การสนับสนุนส่งเสริม นักเรียน

จะต้องร่วม กิจกรรมตลอดอย่างต่อเนื่อง  

 5. ขั้นผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้นำเอาสาระท่ี 

หลากหลายจากการปฏิบัติในขั้นท่ี 4 มาสรุปความรู้ด้วยตนเอง หลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลและบันทึก 

ต่าง ๆ ในระหว่างเรียน  

 6. ขั้นผู้เรียนนำเสนอความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีครูควรจะทราบผลสำเร็จของผู้เรียนเพื่อเป็น ข้อมูล

ประกอบการประเมินผล จึงควรให้นักเรียนได้นำเสนอผล รูปแบบการนำเสนอมีหลายรูปแบบ เช่น  

  6.1 การรายงานหรือนำเสนอ  

  6.2 การจัดนิทรรศการ  

  6.3 เชิญไปปรากฏตัวและสนทนาซักถาม  

 7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

สามารถประเมินผลได้หลายวิธี โดยนำเอาวิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ได้จากที่กล่าวมา

ข้างต้น สรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  

  7.1 การกำหนดเรื่องท่ีจะสอน  

  7.2 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  

  7.3 การกำหนดเนื้อหาย่อย  

  7.4 การวางแผนการสอน  

  7.5 การปฏิบัติการสอน  

  7.6 การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการสอน  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 

ใบความรู้ที่ 2 

ทักษะทางความคิดและการแก้ปัญหา 

 

 

ความหมายของการคิดและแก้ปัญหา  

  

 ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา หมายถึง การใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ จัดลำดับ 

ความคิดของสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย มีการตั้งสมมติฐานและมีการตรวจสอบ 

สมมติฐานภายใต้การควบคุมมีการรวบรวมเก็บข้อมูลจากการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ที่ทดแทน 

สมมติฐานนั้นว่าเป็นจริงหรือไม่  

  

องค์ประกอบของการคิดและแก้ปัญหา  

  

  อภิรดี สีนวล (2547 : 14) การแก้ปัญหามีสภาพท่ัวไป ดังนี้  

  1. การแก้ปัญหานั้น ผู้แก้ปัญหาต้องคิดหลายๆ แบบและมีความสามารถหลายอย่างเช่น 

การคิดแบบวิเคราะห ์การคิดแบบสังเคราะห์ เป็นต้น  

  2. สภาพหรือแบบของปัญหาท่ีมีความยากง่ายสลับซับซ้อนต่างกัน การพิจารณาปัญหาและ

การจัดรวบรวมประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาก็มีความแตกต่างกัน  

  3. ลักษณะของผู้แก้ปัญหา ได้แก่ อารมณ์ของผู้แก้ปัญหา ระดับสติปัญญาของผู้แก้ปัญหา 

ระดับแรงจูงใจ การฝึกให้รู้จักคิดหลายๆ แบบ การใช้การแก้ปัญหาหลายวิธี  

  4. การแบ่งกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยให้สมาชิกมีจำนวนพอเหมาะสมาชิกมีความรู้สึกอบอุ่น

ปลอดภัยและได้รับการยอมรับ ย่อมแก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มท่ีมีสมาชิกมากหรือน้อยเกินไป  

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550 : 15) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบหลักของการคิดแก้ปัญหา คือ

สมองของมนุษย์ที่เรียกว่าซีรีบรัม (Cerebrum) เป็นส่วนสะท้อนความเป็นมนุษย์ให้แตกต่างจากสตัว์ 

อย่างชัดเจน สามารถสร้างภาพในใจสามารถสร้างมโนทัศน์ และสามารถคิดใช้เหตุผลในการวินิจฉัย 

และตัดสินใจที่สลับซับซ้อนได้ ข้อมูลที่ได้รับจะเข้าสู่กระบวนการทำงานของสมอง เมื่อสมองรับรู้

ข้อมูล แล้วจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้อมูลได้ 6 ลักษณะคือ  

  1. สมองตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้ตามสัญชาตญาณ  

  2. สมองตอบสนองต่อส่ิงท่ีรับรู้โดยติดต่ออัตโนมัติ  
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โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  3. สมองตอบสนองโดยเก็บเป็นความจำ  

  4. สมองตอบสนองตามความเคยชิน  

  5. สมองตอบสนองโดยการสนใจข้อมูลหรือท้ิงข้อมูล  

  6. สมองตอบสนองโดยผ่านกระบวนการคิด  

 ศิรินาถ บัวคล่ี (2549 : 36) ได้สรุปองค์ประกอบสำคัญของทักษะการคิดและแก้ปัญหา เช่น 

ผู้เรียน สถานการณ์ สติปัญญาและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดจากประสบการณ์เดิมให้

ผู้เรียนพัฒนาการคิดเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักคณา คำก้อน (2551 : 35) ได้

สรุปองค์ประกอบท่ีสำคัญในการคิดและแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีอิสระในการคิดจาก

ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ครูต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองพร้อมท้ัง

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ท่ีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะการ

คิดแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม เชาว์ปัญญา แรงจูงใจ และการนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 หทัย ช ิ โนท ัย (2553 : 15) ได ้สร ุปองค ์ประกอบของความสามารถในการแก ้ป ัญหา 

องค์ประกอบท่ีสำคัญดังกล่าว การเปิดโอกาสพัฒนาทักษะทางการแก้ปัญหาการสร้างบรรยากาศท่ี

เป็น กันเอง จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางการแก้ปัญหาได้มากกว่าการถูกจำกัดวิธีการซึ่ง

ช่วยให้ ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 อภิรดี สีนวล (2547 : 14) วิธีคิดแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน ความสามารถในการ

แก้ปัญหาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ดังนี้  

  1. สติปัญญา ผู้ท่ีมีสติปัญญาดีจะแก้ปัญหาได้ดี  

  2. แรงจูงใจ ในการท่ีจะทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา  

  3. ความพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ๆ โดยทันทีทันใดจากประสบการณ์ท่ีมี  

  4. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสม (Functional Fixedness) โดยสรุป องค์ประกอบ

ของการคิดและแก้ปัญหา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาคำตอบสามารถ

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมทำใหค้วามสามารถในการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ  
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ใบกิจกรรม 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

  

 คำสั่ง ให้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

log book 
 

 

วัน เดือน ปี .............................................................................................................................  

งาน / กิจกรรม ........................................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรม ..................................................................................................................  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้อเสนอแนะ  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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module 2 
 
 

ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา 

 

 

แนวคิด  

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐาน การ

เรียนรู้ช้ีวัดสมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการ 

เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน 

ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึง่เป็นเป้าหมายท่ีกำหนด  

 

วัตถุประสงค์  

  

 1. สังเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้ได้  

 2. ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนได้  

 3. วิพากษ์เกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อยของการส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้  

 4. ออกแบบการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้  

 

เนื้อหาสาระ  

  

 1. องค์ประกอบของการออกแบบการเรียนรู้  

 2. การส่งเสริมทักษะการคิดและการปัญหา 

 

แนวทางการดำเนินกิจกรรม  

  

 เปิดประตูความคิด  

  1. วิทยากรช้ีแจงกิจกรรมหลักของ Module 2 และซักถามประสบการณ์เดิมของครู 

เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองในการพัฒนาตนเองในด้านการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดและแก้ปัญหา  



16 

 

คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  3. สรุปความคาดหวังของกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายถึงองค์ประกอบของการออกแบบการ

เรียนรู้  

 พิชิตความรู้  

  1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้ครูท่ีมี 

ประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ร่วมกัน คอยแลกเปล่ียนและให้คำแนะนำ และร่วมกันกำหนดรูปแบบ 

การฝึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาใบความรู้ เพื่อศึกษาองค์ประกอบการออกแบบการเรียนรู้ 

และการส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา  

  3. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มนำเสนอและร่วมกันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการออกแบบการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแต่ละกลุ่ม  

 สู่การปฏิบัติ  

  1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนออกแบบการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอให้สมาชิกได้แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ช่วยวิพากษ์ จุดอ่อน จุดเด่นของผลงานเพื่อให้ได้รับก่อนนำไปใช้จริง  

  2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนและสรุปโดยวิทยากร  

  3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน Log book  

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

  1. ใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบการออกแบบการเรียนรู้และการส่งเสริมทักษะการคิด  

และแก้ปัญหา  

  2. ใบกิจกรรม  

 การวัดและประเมินผล  

  1. ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ในการอภิปราย เน้นความกระชับ ตรงประเด็น  

  2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

  3. พิจารณาจาการสรุปความรู้ท่ีได้การเสนอความคิดแนวทางแก้ไข และการอภิปรายท่ัวไป  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ใบความรู้ 
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  องค์ประกอบการออกแบบการเรียนรู้ 

   และการส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา 

 

องค์ประกอบการออกแบบการเรียนรู้  

   หน่วยการเรียนรู้เป็นการนำมโนทัศน์ต่างๆ มาเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดเป็น เรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งสำหรับนำมาใช้กำหนดเป็นหัวเรื่อง (Theme) และนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่าง

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward 

Design) เชื่อว่าผู้สอนทุกคนเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ สามารถคัดสรรประสบการณ์การเรียนรู้ของ 

ผู ้เรียน เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ตามสารและมาตรฐานการเรียนรู้โดยเริ ่มจาการวิเคราะห์

หลักสูตร ว่าหากผู้เรียนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ต้องมีหลักฐานบ่งช้ีว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วจึง

ออกแบบ การเรียนการสอนในท้ายท่ีสุด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามข้ันตอนดังนี้  

  ขั้นตอนท่ี 1 การกำหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

  ขั้นตอนท่ี 2 การค้นหาร่องรอยการเรียนรู้  

  ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

 กระบวนการออกแบบการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้สู่การสอนผู้สอนต้อง 

คำนึงถึงบทบาทตนเอง ในฐานะที่เป็นนักวัดผลและนักออกแบบกิจกรรมการเรียนอยู่อย่างมือ อาชีพ 

และสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของผู้สอนไม่การเช่ือมโยงบูรณาการกับสาระวิชา อื่นๆ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด (ประสาท เนืองเฉลิม. 2554 : 84-88)  

  ขั้นตอนท่ี 1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้สอนจะต้องไตร่ตรองว่าผู ้เรียน ควรรู้

อะไรท่ีมีคุณค่าและความหมายต่อชีวิต ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะในเรื่องอะไรอันท่ีจะนำไปสู่ การ

สร้างความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding) โดยผู้สอนต้องพิจารณาประเด็นท่ี จะทำให้

ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ ดังนี้  

   1. แนวคิดหรือกระบวนการเรียนรู้นั้นมีคุณค่าต่อผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ความเข้าใจท่ี 

คงทนต้องไม่เป็นเพียงข้อมูลหรือทักษะเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น แต่จะต้องเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถนำไป 

ปรับประยุกต์ใช้ในการณ์อื่นๆ ได้  

   2. แนวคิดหรือกระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญต่อสิ่งที่เรียนหรือไม่ผู้เรียน ควรมี

โอกาสได้ร ับประสบการณ์ตรงที ่หลากหลาย การเรียนรู ้ ในสภาพจริงจะช่วยให้ผู ้เร ียนเสริม 

ประสบการณ์เดิมเติมประสบการณ์ใหม่ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

   3. แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้นั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ 

ด้วยตนเอง การเรียนรู้พัฒนาจากการลงมือปฏิบัติมากกว่าการมุ่งเน้นท่องจำเนื้อหาวิชา  
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   4. แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้นั้นเอื้อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงสิ่งที ่เรียนตามความถนัดและสนใจ จะช่วยให้ผู้เรียนพยายามศึกษา ค้นกว้าอย่าง

ต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไป  

  ผู้สอนจะต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คือ ความเข้าใจที่ คงทน 

เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่คงทนแล้ว จะสามารถอธิบาย แปลความนาไปประยุกต์ใช้ มีมุมมอง ท่ี

หลากหลายเข้าความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ผู้สอนต้องตระหนักว่า 

การประเมินความเข้าใจไม่ใช่กากรประเมินผิดหรือถูก แต่เป็นการประเมินระดับความเข้าใจว่ามี 

พัฒนาการขึ้นตามลำดับ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถนำส่ิงดังต่อไปนี้ อธิบาย (Explanation) ผเู้รียนสามารถ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสิ่งที่ตนเรียนรู้เชิงประจักษ์อย่างชัดเจนบนพื้นฐานของข้อมูล  ทฤษฎี

และ องค์ความรู้ที่เกี ่ยวข้อง ซ่ึงครูผู้สอนสามารถประเมินความสามารถของผู้เรียนโดย การพูดคุย

ซักถาม การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การเขียนเรียงความการ

อ่าน การคิดแก้ปัญหาการสืบค้น เป็นต้น  

  ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาร่องรอยการเรียนรู้ ผู้สอนจะเริ่มการวางแผนการเรียนรู้ ด้วยการ

คิดถึงหลักฐานท่ีจะบ่งช้ีว่าผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ ผู้สอนจึงมีส่ิงท่ีควรทำ ความ

เข้าใจให้กระจ่างชัด ดังนี้  

   1. ร่องรอยการเรียนรู้เป็นหลักฐานของการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนแสดงออกมาด้วยการพูด การ

เขียน และการปฏิบัติ  

   2. วิธีการประเมิน เป็นการประเมินตามสภาพจริง ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้สอนทราบว่า การ

จัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงไร เช่น  

    2.1 การเลือกตอบ (Selected Response) เช่นการเลือกคำตอบที่ถูก การโยงจับคู่ 

การตอบถูก–ผิด  

    2.2 การตอบคำสั ้นๆ (Constructed Response) การให้คำจำกัดความ การพูด

อธิบายข้ันตอนการทำงานส้ันๆ  

    2.3 การเขียนแบบอัตนัย (Essay) เช่น การเขียนเรียงความ การเขียน จดหมาย  

    2.4 การประ เม ินการปฏ ิบ ั ต ิ ภาย ใน โรง เร ี ยน  ( School Product/School 

Performance) เช่น การจัดโต้วาที การจัดทำแผ่นผับ การจัดทำปูายนิเทศ  

    2.5 การประเมินการปฏิบัติในชีว ิตจริง (Contextual Product/ Performance) 

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

    2.6 การประเมินแบบต่อเนื่อง (On-Going Tools) เช่น การสังเกต พฤติกรรม การ

ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติต่างๆ  



19 

 

คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับ เป้าหมาย

การเรียนรู้และหลักฐานท่ีเป็นรูปธรรมแล้วผู้สอนสามารถเริ่มวางแผนการเรียนการสอนได้ โดยอาจต้ัง

คำถามดังต่อไปนี้  

   1. ความรู้และทักษะอะไรจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถตามเป้าหมายกำหนด ไว้

กิจกรรมอะไรจะช่วยพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ส่ือการสอนจึงจะเหมาะสมสำหรับกิจกรรม 

การเรียนรู้ข้างต้น การออกแบบโดยรวมสอดคล้องและลงตัวหรือไม่  

   2. การวางแผนจัดประสบการณ์ตามกระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

จะต้องมีการพิจารณาเป็นขั้นตอน ดังนี้  

   3. ผู้เรียนจะต้องมีความเจ้าใจตรงตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้และผู้เรียน จะต้อง

มีความรู้ความสามารถตามทักษะท่ีได้รับการพัฒนา หน่วยการเรียนจะต้องเช่ือมโยงกับหน่วย  

   4. การเรียนรู้ที่ผ่านมา โดยมีการเตรียมแผนการสอนอย่างเป็นระบบการเรียนรู้ที ่จะ 

นำไปสู่ความเข้าใจท่ีลึกซึ่งต้องอาศัยความมีวินัยในตนเองและความเพียรพยายามท่ีจะรอคอยผลแห่ง 

การเรียนรู้ กิจกรรมจะต้องตรึงความสนใจของผู้เรียนไว้ด้วย กิจกรรมที่ดึงดูดและท้าทาย ผู้สอนต้อง 

สร้างแรงจูงใจจากภายนอกให้เกิดกับผู้เรียน เช่น การใช้รางวันหรือลงโทษ การท่ีจะสร้างแรงจูงใจจาก 

เนื้อหาสาระหรือตัวผู้เรียนเอก โดยการออกแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้นโดยไม่ต้องลดความเข้มข้น

ของ เนื้อหาสาระ แต่ผู้สอนต้องเช่ือมโยงส่ิงท่ีรู้ประเด็นท่ีมีความหมายในชีวิตจริง  

   5. การคัดเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเพศและวัยจะช่วยให้ผู้เรียนมี ความ

เข้าใจที่คงทน เนื้อหาที่เรียนต้องชัดเจน กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาให้ลึกและกว้างยิ่งขึ้น เกิดการสร้าง 

มุมมองท่ีหลากหลาย ช่วยให้เรียนรู้ข้อมูล ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและทักษะท่ีจำเป็น และส่งเสริมให้ผู้เรียน

มี โอกาสได้รับประสบการณ์ตรง  

   6. การที่ผู้เรียนจะพัฒนาความเข้าใจตนเองจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น 

ผู้เรียนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักคิดเช่ือมโยงไปสู่ประสบการณ์ใหม่ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันผู้สอนต้อง 

เปิดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและการประเมินผลตนเอง ผู้สอนจะต้องให้ความสนใจความ 

แตกต่างระหว่างบุคคล เรียนรู้ที่จะเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียน ตามความถนัด ความสนใจ และ 

วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  

   7. ผู้สอนต้องจัดเรียงลำดับเนื้อหาสาระท่ีต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด โดยไล่

เลียงจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม และเรียงลำดับเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนใน แต่ละวัย  

   8. การเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่าง ยั่งยืน 

ผู้สอนต้องนำเสนอตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนกำลังคิด ถ้าผู้เรียนมีความเข้าใจที่เที่ยงตรงแต่อยู่ ใน

ระดับท่ียังไม่ลุ่มลึกมากนัก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง เติมเต็มประสบการณ์ 

ใหม่ด้วย  
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  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 20-21) กล่าวถึงการออกแบบการจัดการ เรียนรู้ 

ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ ของ

ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนและจึงพิจารณา 

ออกแบบการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด บทบาทของผู้สอนและ

ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร บทบาทของผู้สอน ควร

ดำเนินการ ดังนี้  

   1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ 

เรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน  

   2. กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ท่ี

เป็นความคิดรวบยอด หลักการ ความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

   3. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

พัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

   4. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  

   5. จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี 

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

   6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของ 

วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  

   7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง  

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง  

 

การส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา  

  

  ชาติ แจ่มนุช (2545 : 73 - 74) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถในการคิดและ 

แก้ปัญหาไว้ดังนี้  

  1. เริ ่มต้นที่ครอบครัว จากการศึกษาพบว่าคนที่คิดเก่งจะเติบโตมาจากครอบครัว  ท่ี

ผู้ปกครองส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด ให้ผู้เรียนถามและมีประสบการณ์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  

  2. เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลเพราะผู้เรียนมีธรรมชาติความอยากรู้อยากเห็นสูงอยู่แล้วจึง ไม่

ต้องรอให้ผู้เรียนโตก่อนแล้วค่อยสอน ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

ให้ค้นพบหรือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
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  3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาในผู้เรียนควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ

ฝึกบ่อยๆ จากทักษะพื้นฐานสู่ระดับท่ีมีความสลับซับซ้อนต่อไป  

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 112) ได้ให้แนวทางการส่งเสริมการคิดและ แก้ปัญหา 

ดังนี้  

  1. ฝึกให้ผู้เรียนได้ทำงานหรือทำกิจกรรมอยู่เสมอ  

  2. ฝึกให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  

  3. ฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล และความเช่ือมั่น  

  4. ฝึกให้ผู้เรียนวิจารณ์และกำหนดวิธีการแก้ปัญหา  

  5. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์  

  6. จัดส่ิงเร้าหรือมีการกระตุ้นท่ีดีจัดสถานการณ์ใหม่หรือเสนอปัญหาน่าสนใจให้ผู้เรียน  

  7. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้อิสระในการคิด  

 สรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้คิดและแก้ปัญหานั้น ควรให้นักเรียนฝึก 

กระบวนการคิดอยู่เสมอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการคิดและแก้ปัญหา อีกท้ัง 

ควรฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล ฝึกให้นักเรียนได้วิจารณ์และกำหนดวิธกีาร 

แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริง ดังนั้นการเรียนการสอนของครูจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ 

ช่วยพัฒนาปัจจัยต่างๆ อันท่ีจะส่งผลให้ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียนดีขึ้นได้ 
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ใบกิจกรรมการวิพากษ์ 

การออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา 

 

คำสั่ง  

  ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอภิปรายแต่ละคน นำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู ้คิดว่า

สามารถ ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาของผู้เรียนแล้วให้แต่ละกลุ่ม อภิปรายเกี่ยวกับข้อดี 

ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละเทคนิคแล้ว เลือกเทคนิคท่ีดีสุดมานำเสนอ การออกแบบการเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา โดยมีองค์ประกอบ...........ส่วน ดังนี้  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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log book 
 

วัน เดือน ปี ............................................................................................................................................  

งาน / กิจกรรม ......................................................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรม .................................................................................................................................  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้อเสนอแนะ  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODULE 3 
 

 

การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน ด้านการคิดและแก้ปัญหา 

  

 

 แนวคิด  

  

 การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ 

ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และมวลประสบการณ์ของผู้สอนให้แก่ผู้เรียน ครูต้องมีความเข้าใจใน 

กระบวนการเรียนรู้ โดยการนำรูปแบบและเทคนิควิธีการสอนต่างๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ด้วยตนเอง ตลอดจนการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น

ใน การเรียนรู้  

  

วัตถุประสงค์  

  

  1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

 2. เพื่อให้ครูสามารถนำวิธีการสอนแบบการแก้ปัญหาไปใช้ในการเขียนแผนการเรียนรู้  

  

เนื้อหาสาระ  

  

 1. วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

 2. วิธีการและลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

 3. เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

  

แนวทางการดำเนินกิจกรรม  

  

  เปิดประตูความคิด  

  1. วิทยากรชี ้แจงกิจกรรมหลักของ Module 3 และซักถามประสบการณ์เดิมของครู 

เกี่ยวกับการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  
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  2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองในการพัฒนาตนเองใน ด้านการใช้

รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา  

  3. สรุปความคาดหวังของกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายถึงการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการ 

สอนด้านการคิดและแก้ปัญหา 

 

 พิชิตความรู้  

  1. แบ่งกลุ ่มผู ้ เข ้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ ่มสาระการเรียนรู้  โดยมอบหมายให้ครูท ี ่มี 

ประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ร่วมกัน คอยแลกเปล่ียนและให้คำแนะนำ และร่วมกันกำหนดรูปแบบ 

การฝึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาใบความรู้ เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน 

ด้านการคิดและแก้ปัญหา  

  3. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มนำเสนอและร่วมกันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ 

และเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหาแต่ละกลุ่ม  

  

 สู่การปฏิบัติ  

  1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนเขียนอธิบายสาเหตุของการนำรูปแบบและเทคนิควิธีการ 

สอนด้านการคิดและแก้ปัญหามาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน  และ

นำเสนอ ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยวิพากษ์ จุดอ่อน จุดเด่นของผลงานเพื่อให้ได้รับก่อน

นำไปใช้จริง  

  2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนและสรุปโดยวิทยากร  

  3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน Log book  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

  

  1. ใบความรู้เรื่อง วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา 

  2. ใบความรู้เรื่อง วิธีการและลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

  3. ใบความรู้เรื่อง เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

  4. ใบกิจกรรม  
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การวัดและประเมินผล  

  

   1. ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ในการอภิปราย เน้นความกระชับ ตรงประเด็น  

  2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

  3. พิจารณาจาการสรุปความรู้ท่ีได้การเสนอความคิดแนวทางแก้ไข และการอภิปรายท่ัวไป 
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ใบความรู้ 

วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา 

 

วิธีการสอนแบบการแก้ปัญหา  

 ความหมาย  

  การสอนแบบแก้ปัญหาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่เน ้นผู ้เร ียน  ให้เร ียนรู ้ตาม 

กระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มีการกำหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล 

พิสูจน์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกัน

กำหนด ปัญหาท่ีมีความสำคัญ เป็นปัญหาใหม่ท่ีผู้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อน และต้องไม่เกินทักษะ

ทางเชาวน์ ปัญญาของผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้แก้ปัญหา หรือหาคำตอบด้วยตนเอง ความสามารถใน

การแก้ปัญหา ของผู้เรียนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ 

ซึ่งวิธีการ แก้ปัญหาจะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตัว ผู้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ี เอื้อต่อการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนจะต้องให้โอกาสผู้เรียนใช้ความคิดและฝึก

การแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความชำนาญ จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี ในการจัดการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหานั้น มีหลักการสำคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

จะเน้นทักษะ การแสวงหาความรู้ การค้นพบ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศใน

ชั้นเรียนเป็น ประชาธิปไตย นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม (สุคนธ์ 

สินธพานนท์. 2550 : 67)  

  

  ความมุ่งหมาย  

 

  1. มุ่งทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และสรุป  

  2. มุ่งทักษะการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์อันเป็นวิธีท่ีมีเหตุผลซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการท่ี 

ผู้เรียนจะนำวิธีการไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตประจำวันได้  

  3. มุ่งฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์พิจารณาเหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

  4. มุ่งฝึกความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดอิสระ และการทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อน  
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ขั้นตอนการสอน  

 

 วิธีสอนแบบแก้ปัญหาสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้  

  1.ขั้นกำหนดปัญหา  

   ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันตั้งปัญหา ปัญหาท่ีนำมานั้นอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น 

ปัญหาที่มาจากความสนใจของผู้เรียนส่วนใหญ่ ปัญหาที่มาจากบทเรียน โดยผู้สอนกำหนดขึ้นมาเอง

โดย พิจารณาจากบทเรียน เนื้อหาตอนใดเหมาะสมท่ีจะนำมาเป็นประเด็นในการต้ังปัญหาเพื่อนำไปสู่

การ เรียนรู้ ปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมเป็นปัญหาที่พบเห็นกันทั่วไปในสภาพแวดล้อมของตัวผู้ เรียน การ

หยิบยก มาเป็นปัญหาในการศึกษาย่อมจะเป็นสภาวะท่ีทำให้ผู้เรียนเห็นว่ากำลังเผชิญกับปัญหาใน

ชีวิตจริง ปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์ของผู ้เรียน ได้แก่ ปัญหากฎหมาย ปัญหาชีวิต ปัญหา

สิ่งแวดล้อม เมื่อ กำหนดปัญหาแล้ว ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจปัญหาที่พบในประเด็นตา่งๆ 

เช่น ปัญหาถามว่า อย่างไร มีข้อมูลใดแล้วบ้าง ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง การฝึกให้ผู้เรียน

วิเคราะห์ปัญหาจะทำให้ มีความเข้าใจปัญหามากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ ผู้สอน

อาจตั้งปัญหา ตั้งคำถามให้ ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย เช่น การใช้คำถาม, การเล่าประสบการณ์หรือการ

สร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหา, การให้ผู้เรียนคิดคำถามหรือปัญหาและการสาธิต เพื่อก่อให้เกิดปัญหา  

 2. ขั้นต้ังสมมติฐาน  

  การตั้งสมมติฐานเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหา โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วย 

ในการคาดคะเน ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและคาดคะเน

คำตอบ พิจารณาแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย แล้วคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะพยายามใช้

ความรู้ความ เข้าใจ ประสบการณ์เดิมมาคิดแก้ปัญหา คาดคะเนคำตอบ แล้วจึงหาทางพิสูจน์ว่า

คำตอบที่คิดกันขึ้นมา นั้นมีความถูกต้องอย่างไร แนวทางการคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน เช่น ปัญหานั้น

น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหานั้นน่าจะแก้ไขได้โดยวิธีใด  

 3. ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  

  ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่มีการวางแผน หรือออกแบบวิธีการหาคำตอบจากสมมติฐานท่ีได้ต้ังไว้โดย 

ศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้น และใช้เหตุผลในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ โดยหา 

วิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธี แล้วใช้วิธีพิจารณาเลือกวิธีแก้ปัญหาวิธีที่ดีที่สุด เป็นไปได้มากที่สุด ใน

กรณี ที่มีปัญหานั้นต้องตรวจสอบด้วยการทดลอง ก็ต้องกำหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบเตรียม

อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจะใช้ให้พร้อม  
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 4. ขั้นการเก็บและการรวบรวมข้อมูล  

  ขั้นการเก็บและรวบรวมข้อมูลนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น 

ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ตำราเรียน การสังเกต การทดลอง การไปทัศนศึกษา การสัมภาษณ์ผู้รู้ หรือ

ผู้เช่ียวชาญ จากสถิติต่างๆ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำข้อมูล มา

ทดสอบสมมติฐาน  

 5. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน  

  เมื่อได้ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้ว ผู้เรียนก็นำข้อมูลนั้นๆ มาพิจารณาว่าจะน่าเชื่อถือหรือไม่  

ประการใด เพื่อนำข้อมูลนั้นๆ ไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าเป็นไปตามท่ีกำหนดหรือไม่  

  6.ขั้นสรุปผล  

  เป็นขั้นท่ีนำข้อมูลมาพิจารณาแปลความหมายระหว่างสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น ผู ้เรียน 

ประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีได้ผลดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นการสรุป

ลง ไปว่าเชื่อสมมติฐานท่ีกำหนดไว้นั ่นเอง ซึ่งอาจจะสรุปในรูปของหลักการที่จะนำไปอธิบายเป็น

คำตอบ หรือวิธีแก้ปัญหา และวิธีการนำความรู้ไปใช้ อนึ่งในการสรุปผลนั้น เมื่อได้ข้อสรุปเป็นหลักการ

แล้ว ควรนำพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าน่าเช่ือถือหรือไม่  

 

 บทบาทของครูผู้สอน  

  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ แก้ปัญหามี

ดังนี้  

   1. กำหนดสถานการณ์หรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ ่งเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน 

เลือกปัญหาท่ีตรงกับความสนใจของผู้เรียน เป็นปัญหาท่ีใกล้ตัวผู้เรียน  

   2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภายในและ ภายนอก

ห้องเรียน  

   3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน  

   4. ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู ้เรียนในการแสวงหา 

แหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูล การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน  

   5. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

   6. ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เรียนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด  

   7. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากผลงานกระบวนการทำงาน และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

   8. สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกดา้น 

ความคิดเห็นและแสดงออกด้านการกระทำท่ีเหมาะสม  
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 ข้อดีของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา  

   1. ผู้เรียนได้ฝึกวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ  

   2. ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ  

   3. เป็นการฝีกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและฝึกความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

   4. ประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับจากการฝึกแก้ปัญหา จะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิต 

จริงท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

   5. เป็นการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูจะมีบทบาทน้อยลง  

 ข้อจำกัดของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา  

   1. ผู้เรียนต้องดำเนินการตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว้ ถ้าผิดไปจะทำให้ผลสรุปท่ี 

คลาดเคล่ือน ไปจากความเป็นจริง  

   2. ผู้เรียนต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจึงจะสรุปผลการแก้ปัญหาได้ดี  

   3. ถ้าผู้เรียนกำหนดปัญหาไม่ดี หรือไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะทำ 

ให้ผลการเรียนการสอนไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  

 ข้อเสนอแนะในการใช้วิธีสอนแบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา  

   1. ครูควรทำความเข้าใจในปัญหา และมีข้อมูลเพียงพอ  

   2. การวางแผนแก้ปัญหา ควรใช้หลากหลายวิธีการ และแยกแยะปัญหาออกมาเป็น 

ส่วนย่อยๆ เพื่อสะดวกต่อการลำดับข้ัน  

 การประยุกต์ใช ้ 

  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ครูผู้สอน 

ต้องศึกษาและหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมคิดวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและคิดหาแนวทาง 

แก้ปัญหานั้นๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะ 

กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ประโยชน์ของวิธีการแบบแก้ปัญหา  

  1. การเสนอปัญหาท่ีน่าสนใจจะทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  

  2. ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการฝึกทักษะ การสังเกต วิเคราะห์ หาเหตุผล ใช้

ข้อมูลในการตัดสินใจ  

  3. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกวิถีชีวิต  

ประชาธิปไตย  

  4. ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้ได้รับประสบการณ์  

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  5. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง ทำให้มีความกระจ่างชัดเจนจาก  

ประสบการณ์การเรียนรู้ นำทักษะท่ีได้รับ เช่น การเผชิญปัญหา การหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

การตัดสินใจ เป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
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โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 

ใบความรู้ที่ 2 

     วิธีการและลำดับขั้นตอนของการคิดและแก้ปัญหา 

 

วิธีการและลำดับขั้นตอนของการคิดและแก้ปัญหา  

   เปลว ปุริสาร (2543 : 32) ได้เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาไว้ ดังนี้  

  1. การสร้างแรงจูงใจท่ีจะแก้ปัญหา  

  2. การรวบรวมข้อมูล  

  3. การมองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหา  

  4. การหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา  

  5. การทบทวนข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป  

 จากนี้ เวียร์ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ. 2552 : 111 ; อ้างอิงมาจาก Weir, 1974 : 18) ได้

เสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ  

  1. การต้ังปัญหา  

  2. การวิเคราะห์ปัญหา  

  3. การเสนอวิธีการแก้ปัญหา  

  4. การตรวจสอบผลลัพธ์  

 สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552 : 111) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการแก้ปัญหานั้น นักการศึกษา

ได้เสนอไว้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งทุกรูปแบบจะมีข้ันตอนท่ีคล้ายกัน คือ  

  1. ระบุปัญหา / กำหนดปัญหา  

  2. ระบุสาเหตุของปัญหา  

  3. การเสนอแนวทาง / วิธีการแก้ปัญหา  

  4. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา  

 ดังนั้น ครูผู้สอนก็สามารถเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งของนักการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ 

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการจัดการเรียนรู้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  

 สรุปได้ว่า ลำดับข้ันตอนของการคิดและแก้ปัญหา ควรคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยพิจารณา

เรื ่องที่เกี ่ยวข้องกับตัวผู ้เรียนอยู่ในความสามารถและสติปัญญา มีกิจกรรมและสิ่งเร้าให้ ผู ้เรียน

มองเห็นปัญหา ครูแนะนำวิธีการวางแผนแก้ปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินผลให้ ผู้เรียน

เข้าใจ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามกระบวนการแก้ปัญหา จนกระท่ังสรุปผล การแก้ปัญหา

ได้  
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ใบความรู้ที่ 3 

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นวิธีส่งเสริมและให้ความสำคัญกับผู้เรียน 

มีหลายวิธี ซึ่งครูสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถ 

จำแนกตามแนวคิดและว ิธ ีการเร ียนรู้  ซ ึ ่งม ีน ักการศึกษาได้เสนอแนวคิดไว้ด ังนี้  สำน ักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 48 – 50) ได้สรุปไว้ดังนี้  

 1. การจัดการเรียนรู้ทางอ้อม มีแนวคิดพื้นฐานว่า “ยิ่งผู้เรียนมีวุฒิภาวะสูงขึ้น ยิ่งต้องมีความ

รับผิดชอบท่ีจะต้องค้นหาค้นพบข้อความรู้และสรุปข้อความรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ ของตนมาก

ขึ้น” ตัวอย่างเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบ

แก้ปัญหา แบบสร้างแผนผังความคิด แบบใช้กรณีศึกษา แบบต้ังคำถาม และแบบใช้ การตัดสินใจ  

 2. เทคนิคการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เป็นแนวทางหนึ่งของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคน ปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาตนเอง และฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคนิคนี้เริ่มต้นจากครูหรือผู้เรียนเป็น ผู้กำหนด 

โดยผู้เรียนต้องศึกษา วิเคราะห์ สรุปอ้างอิง และสรุปข้อความรู้บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ และ

ประเมินผลกระบวนการ ตัวอย่างเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ได้แก่ การเรียนแบบ ศูนย์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำรายงาน การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล การทำโครงงาน การทำ 

นิตยสาร คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอนเป็นต้น  

 3. เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรนำมาใช้

ในฐานะเครื่องช่วยสอน ช่วยเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนช่วยจัดการเรียนรู้ กลุ่มขนาดใหญ่ ช่วยลดปัญหา

ขาดแคลนครูและช่วยผู้เร ียนได้ฝึกปฏิบัติเพื ่อความชำนาญ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้  โดยใช้

เทคโนโลยี เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ตำราเรียนและแบบฝึกหัด การใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การ

เรียน ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยุ

ศึกษา เป็นต้น  
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โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 4. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิสัมพันธ์  เป็นการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ ผู ้เรียนมี

ปฏิกิริยาและตอบสนองต่อความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นของครูและเพื่อนๆ ผู้เรียนจะได้ ฝึกการ

จัดระบบการคิด การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และการพัฒนาทักษะทางสังคม ตัวอย่างเทคนิคการ 

จัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การโต้วาที การระดมพลังสมอง การอภิปราย 

การเรียนแบบร่วมมือ บทบาทสมมุติ กลุ่มแก้ปัญหาการประชุมแบบต่างๆ เป็นต้น  

 5. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการรับ

ความรู้จากประสบการณ์และการสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสิ ่งต่างๆ ผู้เรียนจะได้ ตรวจสอบการ

เรียนรู้ของตน ได้รับประสบการณ์ด้านอารมณ์ ปรับความรู้สึก เจตคติ และค่านิยม ของตน ตัวอย่าง

เทคนิควิธีการเรียนรู้นี้ได้แก่ กรณีตัวอย่าง เกม สถานการณ์จำลอง บทละคร บทบาทสมมุติ เป็นต้น  

 6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดสภาพ แวดล้อมทางการ

เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยแต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมใน การเรียนรู้และความสำเร็จ

ของกลุ่ม โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน นำผลการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่มใหญ่เป็น

ทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกัน เทคนิคการเรียนรู้นี้ ได้แก่ การร่วมกันคิด ปริศนา ความคิด กลุ่มร่วมมือ

กลุ่มสืบค้น เป็นต้น  

 7. เทคนิคการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีนำเอาสาขาวิชา ต่างๆ ที่สัมพันธ์

กันมาผสมผสานกัน เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ สร้างความรู้ของผู้เรียนมากกว่า การให้เนื้อหา โดยครู 

ตัวอย่างเทคนิคการเรียนรู้  ได้แก่ การบูรณาการแบบเชื่อมโยง สาระการเรียนรู้ กับหัวข้อเรื ่องท่ี

สอดคล้องกับชีวิตจริง การบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการ

แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบเล่าเรื่อง (Story Line) การเรียนรู้ แบบแก้ปัญหา เป็นต้น 
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โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

ใบกิจกรรมการวิพากษ์ 

การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิดและแก้ปัญหา 

 

คำสั่ง  

  ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอภิปรายแต่ละคน การใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนด้านการคิด

และ แก้ปัญหาของผู้เรียนแล้วให้แต่ละกลุ่ม อภิปรายเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละ 

เทคนิคแล้ว เลือกเทคนิคท่ีดีสุดมานำเสนอ  
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log book 
 

วัน เดือน ปี .............................................................................................................................  

งาน / กิจกรรม ........................................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรม ..................................................................................................................  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะ  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODULE 4 
 

การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีเน้นการคิดและแก้ปัญหา 

 

 

แนวคิด  

 ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้  

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือ

การเรียนรู้มีความหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและเครือข่าย การ

เรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ี 

หลากหลายของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  

  

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีเน้นการคิดและแก้ปัญหา  

 2. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ 

จัดการเรียนรู้ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  

  

เนื้อหาสาระ  

 1. การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้  

 2. การพัฒนาและการใช้ส่ือ ICT  

 3. การพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้  

  

แนวทางการดำเนินกิจกรรม  

 เปิดประตูความคิด  

  1. วิทยากรชี ้แจงกิจกรรมหลักของ Module 4 และซักถามประสบการณ์เดิมของครู 

เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองในการพัฒนาตนเองใน การพัฒนาส่ือ

และนวัตกรรม  

  3. สรุปความคาดหวังของกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายถึงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ที่เน้น

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน  
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 พิชิตความรู้  

  1. แบ่งกลุ ่มผู ้ เข ้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ ่มสาระการเรียนรู้  โดยมอบหมายให้ครูท ี ่มี 

ประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ร่วมกัน คอยแลกเปล่ียนและให้คำแนะนำ และร่วมกันกำหนดรูปแบบ 

การฝึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ให้ผู ้เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาใบความรู้ เพื ่อศึกษาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ที่เน้น

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน การใช้ส่ือ ICT และการใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี หลากหลาย  

  3. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มนำเสนอและร่วมกันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ และ

นวัตกรรมที่เน้นทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน การใช้สื่อ ICT และการใช้แหล่ง การ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายของแต่ละกลุ่ม  

 สู่การปฏิบัติ  

  1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนเขียนอธิบายเหตุผลการเลือกใช้สื่อและนวัตกรรมมาใช้ใน 

การพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน และนำเสนอให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วย

วิพากษ์ จุดอ่อน จุดเด่นของผลงานเพื่อให้ได้รับก่อนนำไปใช้จริง  

  2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนและสรุปโดยวิทยากร  

  3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน Log book  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

   1. ใบความรู้เรื่อง การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  

  2. ใบความรู้เรื่อง การใช้ส่ือ ICT  

  3. ใบความรู้เรื่อง การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  

  4. ใบกิจกรรมการวิพากษ์  

 

การวัดและประเมินผล  

   1. ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ในการอภิปราย เน้นความกระชับ ตรงประเด็น  

  2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

  3. พิจารณาจาการสรุปความรู้ท่ีได้การเสนอความคิด แนวทางแก้ไข และการอภิปรายท่ัวไป 
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ใบความรู้ที่ 1 

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

 

 

ความหมายของสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  

 สื่อการเรียนเรียนรู้  

  ส่ือ (Media) เป็นคำท่ีมาจากภาษาละตินว่า “medium” แปลว่า ระหว่าง หมายถึง ส่ิงใดก็ 

ตามท่ีบรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถส่ือสารกันได้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการนำส่ือมาใช้ใน 

การเรียนการสอนก็เรียกว่า “ส่ือการเรียนการสอน” (Instructional Media)  

  สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื ่อชนิดใดก็ตามที่บรรจุเนื ้อหา

สาระ การเรียนรู้ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาหรือสาระนั้นๆ ส่ือการ

เรียนรู้ จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นวัสดุ ของจริง บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ 

หรือความคิดเห็นก็ตามถือเป็นส่ือการเรียนรู้ท้ังส้ิน ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากส่ิงนั้นๆ หรือนำส่ิง นั้นๆ 

เข้าสู่การเรียนรู้ของเราหรือไม่สื่อการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น ผู้เรียนและ 

ผู้สอนสามารถเรียนรู้จากส่ือทุกประเภท สามารถจำแนกตามลักษณะได้ 3 ประเภท ดังนี้  

   1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึงหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระ

ความรู้ ต่างๆ โดยตัวหนังสือท่ีเป็นตัวเขียนและตัวพิมพ์ เป็นส่ือในการแสดงความหมาย ส่ือส่ิงพิมพ์มี

หลายชนิด เช่น เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน เป็นต้น  

   2. ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตขึ้นขึ้นใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ 

หรือเครื ่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ และยังหมายรวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี ่ยวกับการนำ

เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม  

   3. สื่ออื่นๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภทที่กล่าวมา ยังมีสื่ออื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ของ ผู้เรียนท่ีมีความสำคัญไม่น้อยกว่าส่ือท่ีกล่าวมาแล้ว ได้แก่  

    1) บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่ง 

สามารถถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ไปสู่บุคคลอื่น เช่น บุคลากรในท้องถิ่น แพทย์ 

ตำรวจ นักธุรกิจ เป็นต้น 
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    2) ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมตัว 

ผู้เรียนเช่น พืชผัก ผลไม้ ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น  

    3) กิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ผู้สอนและผู ้เรียน 

กำหนดขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การ

ปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การ

จัด นิทรรศการ การทำโครงงาน เกม เพลง เป็นต้น  

    4) วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุท่ีประดิษฐ์ขึ้นใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้ 

เช่น หุ่นจำลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้

ใน การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เป็นต้น  

 นวัตกรรมการศึกษา  

  นวัตกรรมการศึกษา( Innovation) หมายถึง การนำแนวคิด ว ิธ ีการมาใช้ในการจัด 

การศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนำนวัตกรรมมาใช้นั้น 

ส่วนใหญ่เป็นการนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาในทางการศึกษา ในบางครั้งจึงอาจให้ความหมายของ 

นวัตกรรมทางการศึกษาว่า เป็นความคิดและการกระทำใหม่ๆ ในระบบการศึกษา ทำให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

แห่งชาติ. 2541 : 6-8) ลักษณะของนวัตกรรมนั้น สรุปได้เป็นหลายลักษณะคือ  

   1. เป็นความคิดที่ไม่ทราบมาก่อนในวงการศึกษา ทั้งที่ความคิดหรือการปฏิบัตินั้นมีอยู่ 

แต่เดิมแล้วในสังคม เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา ซึ่งแต่เดิมนั้นคอมพิวเตอร์ยังมิได้

นำมาใช้ ในวงการศึกษา  

   2. เป็นความคิดหรือการปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ ที่ดัดแปลงมาจากความคิดเก่า  ซึ่ง

ปฏิบัติไม่ประสบผลสำเร็จ ให้สามารถนำมาปฏิบัติในสภาพแวดล้อมปัจจุบันและประสบผลสำเร็จ  

   3. เป็นความคิดหรือการปฏิบัติท่ีอาจมีมาแต่เดิมแล้ว แต่ล้าสมัยเกินไป แต่ได้มีการฟื้นฟู 

การปฏิบัติกันใหม่  

   4. เป็นความคิดหรือการปฏิบัติที่สภาพแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยให้ 

สามารถประสบผลสำเร็จได้ เช่น การสอนแบบให้ค้นคว้าด้วยตนเอง แต่เดิมขาดตำราและห้องสมุด จึง

ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมามีห้องสมุดและพอเพียงก็สามารถปฏิบัติได้  

   5. เป็นความคิดหรือการปฏิบัติใหม่แท้จริง เป็นสิ่งที ่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเลย  ซึ่ง

นวัตกรรมประเภทนี้จะถูกต่อต้านอยู่เสมอ รอผลการพิสูจน์ความคิดนั้นในทางปฏิบัติ  
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ความสำคัญของสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  

  สมคิด พรมจุ้ย (2547 : 78-79) กล่าวถึงความสำคัญของส่ือการสอนว่า  

   1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะเอื้อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ 

บรรลุเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น  

   2. การเรียนรู้ด้วยส่ือจะทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายและมีความยั่งยืน  

   3. ผู้เรียนสามารถสัมผัส แตะต้องจากของจริงซึ่งหมายถึงการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดย 

มีส่ือ อุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วย  

   4. ส่ือการเรียนการสอนเร้าความสนใจ อยากรู้ อยากเรียน อยากดู อยากเห็นของผู้เรียน  

   5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

   6. ส่ือ สามารถย่อขนาด ย่นระยะทาง และเวลา  

   7. ส่ือสามารถเปล่ียนนามธรรมเป็นรูปธรรม ง่ายแก่การเข้าใจ  

   8. ทำส่ิงยากเป็นส่ิงง่าย  

   

การพัฒนาจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  

 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ 

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความ 

ยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 

ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี เรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่าย 

การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู ่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื ่นๆ สื่อที่จะนำมาใช้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร ควรจะมีลักษณะดังนี้  

   1. เน้นส่ือเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองท้ังของผู้เรียนและผู้สอน  

   2. ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง รวมทั้งนำสื่อที่มีอยู่ 

รอบตัวมาใช้ในการเรียนรู้  

   3. รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไป

อย่าง มีคุณค่า กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

ตลอดเวลา  

  อย่างไรก็ตาม สื ่อที ่จะนำมาใช้จัดการเรียนรู ้ควรมีความสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 

ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และศักยภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2549 : 33) กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้  
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   1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดกา การเลือก การใช้และการประเมิน 

คุณภาพสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 

วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม  

   2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ 

การพัฒนางานด้านวิชาการ  

   3. เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ 

ของสถานศึกษา คณะกรรมการของเขตพื้นที่และ/หรือ กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดำเนินการ 

คัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออย่างสม่ำเสมอ  

   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาครูเพื ่อผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 

รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

   5. จัดให้มีศูนย์ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา  

   6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปล่ียนการใช้ส่ือ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีการศึกษาท่ีทันสมัย สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการกับ 

สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมท้ังหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ  

   7. กำกับติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้ส่ือนวัตกรรมและ เทคโนโลยี

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

   8. เผยแพร่ สื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษาที ่ครูผลิตและพัฒนาให้ 

สถาบันการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ 

การพัฒนาวิชาชีพครู 
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ใบความรู้ที่ 2  

การพัฒนาและใช้สื่อ ICT 

 

ความหมายของ ICT  

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : 

ICT ) หรือไอซีที พัฒนามาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ท่ีเน้นถึงการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ซึ่ง

แต่ ก่อนคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงกันภายในพื้นที่เฉพาะเท่านั้นแต่ในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง

เครือข่าย คอมพิวเตอร์ระหว่างกันท่ัวโลก ด้วยเทคโนโลยีการส่ือสาร คือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำ

ให้ IT เปลี่ยนบทบาทเป็น ICT (ไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะ. 2541 : 54) ฉะนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ

และ การสื ่อสาร (ICT) จึงมีความหมายใกล้เคียงและครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) ซึ่ง

นักวิชาการ หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  

 สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2547 : 6) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยี 2 ด้านหลักๆ คือ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรแ์ละ 

เทคโนโลยีสื ่อสารโทรคมนาคม ที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้างและ

เผยแพร่ สารสนเทศในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ข้อความหรือตัวอักษรและ

ตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง แม่นยำและความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545 : 55) ให้ความหมายของ ICT ว่า หมายถึง 

เทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง  การนำมาวิเคราะห์ 

ประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะ 

หมายถึง คอมพิวเตอร์ซึ ่งจะประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์(Hardware) ส่วนคำสั่ง (Software) และ 

ส่วนข้อมูล(Data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ ระบบข่าวสารข้อมูล ดาวเทียม 

หรือเครื่องมือส่ือสารใดๆ ท้ังท่ีมีสายและไร้สาย  

 Williams, D., Wilson (1998 : 98) ให้ความหมายของ ICT ว่า หมายถึงการผสานกันของ 

Information Technology (IT) แ ละ  Communication Technology (CT) ด ั ง น ี ้  Information 

Technology (IT) คือ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นฮาร์ดแวร์ ในการเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง จัดเก็บ 

จัดการและเสนอข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Communication Technology (CT) คือ การ

ส่ือสารท่ีทำให้ได้ข้อมูลโดยการค้นหาและเข้าถึงได้ ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และ โมเด็ม เป็นต้น  
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 สรุปได้ว ่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( Information and Communication 

Technology : ICT) หมายถึง เครื่องมือที่ประยุกต์หรือพัฒนาความรู้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนิน 

ชีวิตของสังคมปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ  

   1. เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที ่มีส่วนประกอบท่ีสำคัญคือฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

และ ซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การจัดเก็บและพร้อมที ่จะนำไปใช้

ประโยชน์  

   2. เทคโนโลยีการส่ือสาร ซึ่งการส่ือสารจะต้องอาศัยคนหรือพีเพิลแวร์ (People ware) 

ดังนั้น หากพีเพิลแวร์ (People ware) ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสิ่งอำนวย 

ความสะดวกหรือโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและเหมาะสมก็สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี  

ความสำคัญของ ICT  

 สานิตย์ กายาผาด (2542 : 11) กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได้ดังนี้  

   1. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาลของแต่ละวัน  

   2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน 

การจัดเรียงลำดับสารสนเทศ ฯลฯ  

   3. ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศในลักษณะท่ีเรียนใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก  

   4. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ  

   5. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

   6. ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และ 

ระยะทาง โดยการใช้ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ  

 สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2547 : 7) ได้อธิบายถึงความสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการส่ือสารไว้ 5 ประการ คือ  

   1. การส่ือสารเป็นส่ิงจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่ิงสำคัญท่ีมีส่วนใน 

การพัฒนากิจกรรมต ่างๆ ของมนุษย์ ประกอบด้วย Communications Media การสื ่อสาร 

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้พลเมืองจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หากมีการบันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยหรือข้อมูลอื่นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์  

   2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ หลากหลายท่ีมากไป 

กว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือ กระจาย

ออกไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก สิ่งเหล่านี้เป็นบริการสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีทำให้มี การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากยิ่งขึ้น  



45 

 

คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

   3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่างๆ มีราคาถูกลง เช่น 

การใช้แฟ็กซ์และอีเมล์จะถูกกว่า น่าเช่ือถือกว่าและรวดเร็วกว่าการใช้บริการไปรษณีย์แบบเดิม ท้ังนี้ 

หน่วยงานธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปต่างนิยมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น  

เพราะช่วยประหยัดเวลาและเงินรวมทั้งทำให้มีผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มขึ้น  

   4. เคร ือข่ายสื ่อสาร(Communication Networks)ได้ร ับประโยชน์จากเคร ือข่าย

ภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้า

เช่ือมต่อกับ เครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น  

   5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และต้นทุนการใช้ 

ICT มีราคาถูกลงมากแม้ว่าการเป็นเจ้าของคู่สายโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ ยังเป็นส่ิงฟุุมเฟือยสำหรับ 

คนในสังคมส่วนใหญ่ แต่คนจำนวนมากก็เริ่มมีกำลังหามาใช้ได้เองแล้ว เช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก  

 

  สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสร้างความสะดวกในการทำงาน 

เนื่องจากลดขั้นตอนในการทำงานลง จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังข้อมูล 

สารสนเทศ สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีระบบ อีกทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณ

ของ หน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

สื่อ ICT  

 สื่อการเรียนรู้(Instructional Media) หมายถึงสื่อการเรียน สื่อการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สามารถบรรลุผลการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ส่ือ ICT จึงหมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีบรรจุเนื้อหาสาระการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร หรือการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 

กระบวนการเรียนรู ้ ปัจจุบันมีอยู ่มากมาย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 1-4) เช่น การใช้ 

อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นต้น 

ดังนั้น ICT จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังจะเป็นได้จาก 

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning)ท่ีนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 8) ตัวอย่างสื่อ ICT ที่ใช้อยู ่ใน 

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552 : 93) รวบรวมไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
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กลุ่มสาระ Software สื่อ อื่นๆ 

คณิตศาสตร์ Geometer SketchPad ไกลกังวล,จินตคณิต,ETV,คณิตโอลิมปิค 

www.vcharkan.com, สสวท. สวทช. สอ วน 

วิทยาศาสตร์ Crocodile Clip สารานุกรม 

Mind Map/Jet 

ไกลกังวล, True vision, ETV, Mega clever, 

Animal, Discovery Channel, ส่ิงประดิษฐ์, 

ครูอุ๊, www.vcharkan.com, สสวท. สวทช.  

สอวน.วิทยาศาสตร์โอลิมปิคทุกสาขา 

ภาษาไทย Flash 6=Animation ไกลกังวล, e-book, ETV, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, 

ครูอุ๊, www.vcharkan.com 

ภาษาอังกฤษ English Discovery, ไกลกังวล, ศูนยE์RIC, Andrew, ครูเคท,  

ครูสมศรี, www.vcharkan.com 

สังคมศึกษา Encarta Encyclopedia, 

Wikipedia, Mind Map, 

Google Earth  

ไกลกังวล, History Channel, True vision, 

สำรวจโลก, e-book, ภาพยนตร์ 

ประวัติศาสตร์, สงครามโลก, ศาสนา 

ศิลปะ  Geometer SketchPad More Than Art 

การงานอาชีพ 

Computer 

Design&Tech  

Geometer SketchPad, 

Pro/Desktop 

Pro/Engineer 

ไกลกังวล,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,โปรแกรม สำเร็จ

รูป,คอมพิวเตอร์โอลิมปิค,เครื่องบินเล็ก, 

แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 
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ใบความรู้ 3 

การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 

 

ความหมายของแหล่งเรียนรู้  

 

 กรมวิชาการ (2545 : 43) นิยามความหมายของแหล่งเรียนรู้ว่า หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร

สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู ้เรียนใฝ่รู ้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม 

อัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล

แห่ง การเรียนรู้  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 1-2) ประมวลความหมายของ แหล่ง

เรียนรู้ไว้ว่า  

  - แหล่งเรียนรู้ หมายถึง ส่ือ สถานท่ีต่างๆ ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีเด็กสามารถหา 

ความรู้ได้  

  - แหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานที่ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน ท้ังใกล้ตัวและไกลตัว ซึ่งผู้เรียน 

และผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อเรียนด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนทักษะและ 

ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน  

  - แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ทั ้งทางตรงและทางอ้อม 

และสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

  จึงอาจสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สามารถจัด 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อขยายประสบการณ์ของนักเรียนและเชื่อมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

นักเรียนอาจเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนตามกระบวนการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

ตามความสนใจ  

  

ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้  

 แหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งที่นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่สนใจใฝ่รู้ แหล่งเรยีนรู้มี 

ทั ้งในโรงเรียนและชุมชน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ แล้ว 

สถานท่ี ทุกแห่ง ในบริเวณโรงเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้และบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพิ่มเติมจากส่ิงท่ี

มีอยู่ เช่น จุดศึกษา สวนการเรียนรู้ ค่ายการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติและที ่ สร้างขึ้น อาจเป็นสถานท่ีสำคัญทางศาสนา สถานที่สาธารณประโยชน์ สถาน
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ประกอบการ สถาบันการศึกษา สถาบันอาชีพในชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ซึ่ง

โรงเรียนสามารถ จัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างการเรี ยนรู้ในห้องเรียน ใน

โรงเรียนและชุมชน โดยท่ัวไปแหล่งเรียนรู้จะมีความสำคัญคือ  

   1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  

   2. สนับสนุนการจัดและการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการเรียนรู้อยา่ง 

แท้จริง  

   3. สนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่นและเป็นระบบ 

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

 ศิริพร หงส์พันธ์ (2542 : 68-69) สรุปความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ท่ีมีต่อการเรียนรู้ไว้ดังนี้  

   1. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน  

   2. เป็นแหล่งส่งเสร ิมการค้นคว ้าหาความร ู ้ของนักเร ียน ตามความสนใจและ

ความสามารถของ นักเรียนเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  

   3. เป็นแหล่งปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

ตลอดชีวิต  

   4. เป็นแหล่งแนะแนวการอ่าน สร้างความสามารถในการอ่าน รวมทั้งส่งเสริมให้มี

วิจารณญาณ ในการอ่านแก่นักเรียน  

   5. ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้ เข้าใจวิธีการ 

ใช้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าของตนเอง  

   6. ให้น ักเร ียนเก ิดทักษะในการใช ้หน ังสือ เอกสาร สื ่อสิ ่งพ ิมพ์อ ื ่นๆ รวมท้ัง

โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า  

   7. เป็นแหล่งบริการ เลือก ใช้หนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอนของครู 

โดยความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนกับเจ้าหน้าท่ีประจำแหล่งเรียนรู้  

   8. เป็นการพัฒนางาน สร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้และชุมชนให้กว้างขวางขึ้น  

การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้  

 โรงเรียนมีหน้าที่จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็น 

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้และดำเนินการ ดังนี้(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 

2549: )  

   1. สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ีจัด 

การศึกษาในบริเวณใกล้เคียง(จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้)  
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   2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบท้ังในและนอกสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

การ จัดการศึกษาให้พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้  

   3. จัดทำเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานท่ีอื่นๆ ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  

   4. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 

พัฒนา ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุมหนังสือในห้องเรียน  

   5. จัดระบบแหล่งเรียนรู ้ในท้องถิ ่นให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน ของ

สถานศึกษาของ ตน เช่น จัดทำแผนที ่เส้นทาง ระบบเชื ่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน 

สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   6. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ วางแผน 

การใช้แหล่งเรียนรู้  

   7. ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน ท่ีจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีละแหล่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน  

   8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36) กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไว้ 

ดังนี้  

   1. สำรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษาและ

ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง  

   2. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  

   3. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ

ร่วมมือ สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน

การจัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน  

   4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ใบกิจกรรมการวิพากษ์ 

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

 

คำสั่ง  

 ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอภิปรายแต่ละคน ให้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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log book 
 

วัน เดือน ปี .......................................................................................................................................... 

งาน / กิจกรรม ..................................................................................................................................... 

ผลการจัดกิจกรรม ................................................................................................................................ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ข้อเสนอแนะ  

  

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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module 5 
 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

แนวคิด  
  

 การว ัด เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ 

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที ่ต้องการวัด การวัดผล เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลขหรือ

สัญลักษณ์แทนปริมาณหรือคุณภาพของ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการวัด  โดยสิ่งท่ี

ต้องการวัดนั้นเป็นผลมาจากการกระทำหรือ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน เช่น 

การวัดผลการเรียนรู้ ส่ิงท่ีวัดคือ ผลท่ีเกิดจาก การเรียนรู้ของผู้เรียน  

  

วัตถุประสงค์  

 

  1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  2. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  

  

เนื้อหาสาระ  

  

 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 2. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง  

  

แนวทางการดำเนินกิจกรรม  

  

 เปิดประตูความคิด  

  1. วิทยากรชี ้แจงกิจกรรมหลักของ Module 5 และซักถามประสบการณ์เดิมของครู 

เกี่ยวกับการวัดและประเมินการเรียนรู้  

  2. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเขียนความคาดหวังของตนเองในการพัฒนาตนเองใน สร้างเครื่องมือ

ในการวัดและประเมินการเรียนรู้  

  3. สรุปความคาดหวังของกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายถึงการสร้างเครื่องมือในการวัดและ 

ประเมินการเรียนรู้  
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 พิชิตความรู้  

 

  1. แบ่งกลุ ่มผู ้ เข ้าร่วมโปรแกรมเป็นกลุ ่มสาระการเร ียนรู้  โดยมอบหมายให้ครูท ี ่มี 

ประสบการณ์เป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ร่วมกัน คอยแลกเปล่ียนและให้คำแนะนำ และร่วมกันกำหนดรูปแบบ 

การฝึกและแลกเปล่ียนเรียนรู้กันว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง  

  2. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมศึกษาใบความรู้ เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ที่เน้น

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน การใช้ส่ือ ICT และการใช้แหล่งการเรียนรู้ท่ี หลากหลาย  

  3. ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มนำเสนอและร่วมกันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ และ

นวัตกรรมที่เน้นทักษะการคิดและการแก้ปัญหาของนักเรียน การใช้สื่อ ICT และการใช้แหล่ง การ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายของแต่ละกลุ่ม  

  

 สู่การปฏิบัติ  

 

  1. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมแต่ละคนเขียนอธิบายเหตุผลการเลือกใช้สื่อและนวัตกรรม มาใช้ใน 

การพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาของนักเรียน และนำเสนอให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วย

วิพากษ์ จุดอ่อน จุดเด่นของผลงานเพื่อให้ได้รับก่อนนำไปใช้จริง  

  2. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนและสรุปโดยวิทยากร  

  3. ผู้เข้าร่วมโปรแกรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงใน Log book  

 

 สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

  

  1. ใบความรู้เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

  2. ใบกิจกรรมการวิพากษ์  

  

 การวัดและประเมินผล  

  

   1. ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ในการอภิปราย เน้นความกระชับ ตรงประเด็น  

  2. ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

  3. พิจารณาจาการสรุปความรู้ที ่ได้ การเสนอความคิด แนวทางแก้ไข และการอภิปราย

ท่ัวไป  

  



54 

 

คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 
 

 

ใบความรู้ที่ 1 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  

 การวัด (Measurement) เป็นกระบวนการกำหนดตัวเลข (Assignment of numerals) ให้แก่

ส่ิงต่างๆ ตามเกณฑ์ การวัดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีสำคัญ3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายการวัด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และการแปลผลและนาผลไปใช้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 283) หรืออีก

ความหมายหนึ่ง การวัด (Measurement) เป็นกระบวนการสืบค้นหา รายละเอียดหรือจานวน 

ปริมาณเกี่ยวกับสมบัติหรือคุณลักษณะ (Trait) ของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจเป็น วัตถุสิ่งของสภาพตา่งๆ 

หรือของบุคคล โดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือเป็นหลักในการวัด (ไพศาล หวังพานิช. 2545 : 3) การ

ประเมิน คำว่าการประเมินนั้นอาจมีความสับสนอยู่บ้างกับคำที่ใช้ ระหว่างคำว่าการประเมินผลที่มา

จากคำว่า Evaluation และท่ีมาจากคำว่า Assessment เพราะใน ระยะแรกของวิทยาการประเมินใน

ประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ใช้คำว่า ประเมินผลท่ีมาจากคำว่า Evaluation ซึ่ง

การประเมินผล ประกอบด้วย 2 ความหมาย คือ การลงสรุป ตีราคาพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่

ปริมาณโดยใช้การตัดสินใจ และอีกความหมายหนึ่ง คือ การตีราคาพฤติกรรมของผู้เรียนในแง่คุณภาพ 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ การวัดด้วยเครื่องมือวัด เชิงปริมาณและใช้การ

ตัดสินใจเชิงคุณภาพ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2544 : 15) หรือการประเมิน (Evaluation) เป็น

กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ตามเกณฑ์ หรือมาตรฐาน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 283) 

หรืออีกนัยหนึ่งโดยภาพรวมแล้ว การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการพิจารณา ตัดสิน ลง

สรุป เกี่ยวกับสมบัติ หรือคุณลักษณะของส่ิงต่างๆ หรือของบุคคลโดยใช้ผลท่ีได้จากการวัด และอาศัย

เกณฑ์ (Criteria) ในการตัดสินพิจารณา (ไพศาล หวังพานิช. 2545 : 3) ปัจจุบันใช้คำว่าการ

ประเมินผลในความหมายของคำภาษาอังกฤษว่า “Assessment” จากรายงานการวิจัยของศิริชัย 

กาญจนวาสี (2543 : 7-8) สรุปว่าการวัดและ ประเมินการเรียนรู้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอนท่ีครูผู้สอนต้องกระทาอย่างต่อเนื่องท้ังก่อน ระหว่าง และเสร็จส้ินการเรียนการสอน โดยจะต้อง

ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ ลักษณะนิสัย และคุณธรรม โดยเน้นที่พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและ

จำต้องตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดับ บุคคลสถานศึกษา ชุมชนและประเทศ รวมท้ังมีความ

เป็นสากลระดับนานาชาติ ซึ ่งการประเมิน ลักษณะนี ้จะเป็นลักษณะการประเมินที ่ เร ียกว่า 

Assessment การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้คำว่าการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ในความหมายของคำว่า 

Assessment ท้ังนี้มุ่งเน้นท่ี การพัฒนาตัวผู้เรียน เป็นสำคัญ  
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คู่มือการใช้การพัฒนาโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู  
โดยใชแ้นวคิดชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

  ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

 

  เพื่อที่จะทราบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่ 

เพียงใด จำเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในอดีตการวัดและประเมินผลส่วน 

ใหญ่ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อสอบ ซึ่งไม่สามารถสนองเจตนารมณ์การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียน 

คิด ลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการหลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ ดังนั้นผู้สอนต้องตระหนักว่าการ 

เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการเดียวกัน และจะต้องวางแผนไปพร้อมๆ กัน  

 

 แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

 

  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการเรียนการสอน ที่วางไว้

ได้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

   1. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ และ กระบวนการ 

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

   2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้  

   3. ต้องเก็บข้อมูลท่ีได้จากการวัดและประเมินผลตามความเป็นจริง และต้อง ประเมินผล

ภายใต้ข้อมูลท่ีมีอยู่  

   4. ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องนำไปสู่การแปลผลและ ข้อสรุปท่ี

สมเหตุสมผล  

   5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัด 

โอกาสของการประเมิน  

 

 วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผล  

 

   1. เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม 

และค่านิยมของผู้เรียน และเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะได้เต็มตาม 

ศักยภาพ  

   2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ตัวผู้เรียนเองว่า บรรลุตามมาตรฐาน การเรียนรู้ 

เพียงใด  
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   3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของ 

การเรียนรู้การวัดและประเมินผลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน วิธีการวัด 

และประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการ 

เรียนรู ้และผลการเรียนรู้ทั ้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ด้านทักษะและ 

กระบวนการและด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จึงต้องวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

(Authentic Assessment)  

 ประเภทของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถ 

แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้  

   1. จำแนกตามข้ันตอนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินทางการศึกษา สามารถ

กระทำได้ท้ังก่อน-ระหว่าง-หลังการเรียนการสอน โดยมีบทบาท จุดมุ่งหมายและเทคนิค แตกต่างกัน

ดังนี้  

    1.1 การประเมินเพื่อจัดตำแหน่ง (Placement Evaluation) เป็นการประเมินก่อน 

เริ่มเรียนเพื่อดูความพร้อม ความสนใจ ทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญต่อการเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การกำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้และการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน  

    1.2 การประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการประเมิน ขณะการ

เรียนการสอนยังดาเนินอยู่หรือการประเมินหลังการจบแต่ละหน่วยการสอนเพื่อมุ่งชี้พัฒนาการ และ

ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การ

เรียนรู้ ความคลาดเคล่ือนของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขและเรียนซ่อมเสริม  

    1.3 การประเมินเพื่อวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อ 

วินิจฉัยสาเหตุของปัญหาการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน 

ส่ิงแวดล้อม เนื้อหาวิชา ผู้สอน เป็นต้น จะได้ทำการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง  

    1.4 การประเมินหลังเรียน (Summative Evaluation) เป็นการประเมิน รวมสรุป 

เพื่อตัดสินคุณค่า การเรียนรู้แบบรวบยอดของผู้เรียนหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน เพื่อตัดสินระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือความรอบรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  

   2. จำแนกตามวิธีการแปลความหมายคะแนน  

    2.1 การประเมินแบบอิงกลุ่ม (Norm-reference Evaluation) เป็นการประเมินผล 

การเรียนรู้เพื่อบรรยาย และตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบกันเองภายใน 

กลุ่ม  

    2.2 การประเม ินแบบอ ิงเกณฑ์  (Criterion-referenced Evaluation) เป ็นการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อบรรยายและตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบ 

เกณฑ์หรือมาตรฐาน (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 286-287)  
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ใบความรู้ที่ 2 

การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 

 

การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment)  

 

  กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมการปฏิบัติ 

กิจกรรมสำรวจภาคสนาม กิจกรรมการสำรวจตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรม 

ศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงว่าผู้เรียนแต่

ละ คนมีศักยภาพแตกต่างกัน ผู้เรียนแต่ละคนจึงอาจทำงานชิ้นเดียวกันได้เสร็จในเวลาที่แตกตา่งกัน 

และ ผลงานท่ีได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อผู้เรียนทากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็จะต้องเก็บรวบรวมผลงาน 

เช่น รายงาน ชิ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่างๆ เจตคติ ความรัก ความซาบซึ้งกิจกรรมท่ี

ผู้เรียนได้ ทำและผลงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้

สามารถประเมิน ความรู้ความสามารถ และความรู้สึกนึกคิดที่แท้จริงของผู้เรียนได้ การวัดและ

ประเมินผลจากสภาพจริง จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลายๆ ด้าน หลากหลายวิธีใน

สถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้อง กับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ข้อมูลที่มาก

พอท่ีจะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง ของผู้เรียนได้  

 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  

  มีนักการศึกษาได้แสดงทัศนะเกี ่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงไว้อย่างหลากหลาย 

สามารถสังเคราะห์ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง ดังนี้  

   1. เป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายวิธี เพื ่อจะตรวจสอบ 

คุณภาพของนักเรียน เพื่อแสดงออกถึงทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงถึงการกระทำการหรือ 

วิธีการที่นักเรียนใช้ ซึ ่งต้องอาศัยหลักการที่ว่านักเรียนต้องมีการลงมือกระทำหรือปฏิบัติ หรือ

แสดงออก ประเด็นสำคัญท่ีเรียกว่าการประเมินตามสภาพจริง เพราะการประเมินโดยวิธีนี้ผู้เรียนต้อง

แสดงให้คนอื่น เห็นว่าตนเองทำอะไรได้บ้าง เช่นเดียวกับวิธีของคนท่ีปฏิบัติในสังคม  

   2. เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรม และทักษะท่ีจำเป็นของนักเรียน ใน

สถานการณ์ที่เป็นจริงแห่งโลกปัจจุบัน ที่เน้นงานที่นักเรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติเน้นกระบวนการ 

เรียนรู้ (Process) ผลผลิต (Products) และแฟูมสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดโอกาสให้นักเรียนมี 

ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองด้วย กระบวนการที่ใช้ในการประเมินอาจใช้การ
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สังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการที่นักเรียนทำ (กรมวิชาการ. 2544 : 

34) หาก ครูตัดสินใจจะใช้วิธีประเมินตามสภาพจริง ครูต้องคำนึงเสมอว่า หลักสูตร (Curriculum) 

การเรียนการ สอน (Instruction) การประเมิน (Assessment) มีความสัมพันธ์กัน  

   3. เป็นการประเมินเชิงปฏิบัติที ่สัมพันธ์และมีความหมายที่แท้จริงกับชีวิตประจาวัน 

เหตุผลประการหนึ่งของความพยายามพัฒนารูปแบบทางเลือกใหม่ สำหรับการประเมินคือ การ

ประเมิน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินผลโดยวิธีการอิงกลุ่ม การใช้แบบทดสอบชนิด

เลือกตอบนั้นมี ความล้มเหลว ท้ังในเรื่องการประเมินทักษะระดับสูง และความสามารถของผู้เรียน ท่ี

จะปฏิบัติงานที่ สัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง การปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพในชีวิตจริง

ต ้องการผ ู ้ท ี ่ม ีท ักษะ ทางสต ิป ัญญา ( Intellectual Skills) เช ่น ท ักษะการวางแผนร่วมกัน 

(Cooperative Planning) และ การแก้ปัญหา (Problem-solving) ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น  

   4. การประเมินโดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด แทนการใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ 

ในการวัดเพียงอย่างเดียว เทคนิคการประเมินจากสภาพจริงมักนิยมทำ โดยการรวบรวมงาน

ภาคปฏิบัติ ที ่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงที่สัมพันธ์กับชี วิตประจำวัน การ

ประเมินตามสภาพ จริงและการประเมินจากการปฏิบัติมักใช้ร่วมกัน แต่แท้จริงแล้วมีลักษณะต่างกัน 

การประเมินจากการ ปฏิบัตินั้น ผู้เรียนต้องปฏิบัติพฤติกรรมให้สมบรูณ์หรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีผู้

ประเมินต้องการให้ แสดงออกให้ได้ หรือกล่าวได้ว่าพฤติกรรมท่ีผู ้เรียนแสดงออกเป็นพฤติกรรม

เดียวกับพฤติกรรมท่ีผู้ ประเมินต้องการจะวัด ขณะท่ีการประเมินจากสภาพจริงนั้น ผู้เรียนไม่เพียงแต่

แสดงพฤติกรรมให้ได้ สมบรูณ์ตามท่ีผู้วัดต้องการเท่านั้น แต่พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นต้องทำในบริบท

ของความเป็นจริงในชีวิต ประจาวัน  

 สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริง มีลักษณะร่วมกัน มีลักษณะร่วมกัน 2 ประการ คือ  

   1. เป็นการประเมินท่ีเป็นทางเลือกใหม่แทนการใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  

   2. เป็นการประเมินที่เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทำกิจกรรมบาง 

อย่างท่ีมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน  
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ใบกิจกรรมการวิพากษ์  

การวัดและประเมินผล 

 

คำสั่ง  

 ให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมอภิปรายแต่ละคน ให้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาเขียนเป็นผังมโนทัศน์  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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log book 
 

วัน เดือน ปี ...............................................................................................................................  

งาน / กิจกรรม .........................................................................................................................  

ผลการจัดกิจกรรม ....................................................................................................................  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ข้อเสนอแนะ  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ภาคผนวก 
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แบบวัดทักษะการจัดการเรียนรู้ประเมินก่อน-หลังการร่วมโปรแกรม 

 

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

 

คำช้ีแจง  

 แบบวัดฉบับนี้ ใช้สำหรับครูประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองจาการปฏิบัติงาน 

ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา โดยแบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ครูเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยการเขียนเครื่องหมาย ✓ ในแต่ละข้อ

ต่อไปนี้ ขอให้ท่านประเมินตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิจัยเท่านั้น  

ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแต่อย่างไร 

รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ครูมีการวางแผน จัดทำหน่วยการเรียนรู้  

 และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 

     

2. ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ 

 การคิดและแก้ปัญหา  

     

3. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ 

 และโครงสร้างของหลักสูตร 

     

4. ครูมีการบูรณาการฝึกทักษะการคิด และแก้ปัญหา 

 เนื้อหาในกลุ่มสาระการ เรียนรู ้

     

5. ครูมีการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอน 

 ด้านการคิดและแก้ปัญหามีความเข้าใจใน 

 กระบวนการเรียนรู้ โดยการนำรูปแบบและเทคนิค 

 วิธีการสอนต่างๆ มา ใช้  

     

6. ความเข้าใจทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะ

กระบวนการคิดและแก้ปัญหา 

     

7. ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียน 

 จำแนกแยกแยะ ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ได้  

     

8. ครูมีการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สามารถ 

 การออกแบบวิธีการวัด และประเมินผล 
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รายการประเมิน 

ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 อย่างหลากหลาย และเหมาะสม  

9. ครูมีความรู้และสามารถผลิตส่ือ นวัตกรรมท่ีเน้น 

 ทักษะการคิด และแก้ปัญหา  

     

10. ครูมีความสามารถในการออกแบบ วิธีการวัด 

 และประเมินผลอย่าง หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา

กิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียน  

     

11. ครูมีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีเน้นการคิด 

 และแก้ปัญหา เช่น การผลิต ส่ือ นวัตกรรม  

 เทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้  

 และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  

     

12. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ 

 และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี  

     

13. ครูมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมในประเด็น 

 ท่ีสำเร็จท้ังจากการประเมินด้วยตนเอง  

 และจากผู้เรียนและครูประจำช้ัน  

     

14. ครูมีการประเมินผลลัพธ์ของนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้น       

15. ครูนำหลักการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้มาใช้ 

 ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ส่งเสริมทักษะการคิด 

 และแก้ปัญหาของนักเรียน  
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

(ผู้เข้าร่วมการพัฒนาด้วยโปรแกรมทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด (PLC) 

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

 

ผู้สังเกต .....................................................................................................  

ผู้ถูกสังเกต................................................................................................ 

เมื่อวันท่ี .................................................................................................. 

 

พฤติกรรมการสังเกต 

ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

วิสัยทัศน์ร่วม 

1. การวางแผนทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้ และสร้างอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน 

     

2. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีมี 

 มุมมองและทิศทางท่ีนำไปสู่ภาพความสำเร็จร่วมกัน 

     

3. ร่วมกันตรวจสอบภารกิจในการดำเนินการจัด 

 การเรียนรู้ 

     

4. กำหนดการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

 ของครูทุกคนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  

     

ทีมร่วมแรงร่วมใจ 

5. สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อภาระงาน 

 ท่ีได้รับมอบหมาย 

     

6. ยอมรับนับถือในความสามารถของเพื่อนครู 

 ในกลุ่มสาระฯ 

     

7. มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

 เป็นภาพความสำเร็จท่ีมุ่งหวังในการนำทางร่วมกัน 

     

8. การนำเสนอปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

 เพื่อร่วมรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูในกลุ่ม 

     

9. แนะนำการปฏิบัติตนท่ีดีให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระฯ  

 สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ  
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พฤติกรรมการสังเกต 

ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

10. จูงใจให้เพื่อนครูในกลุ่มสาระฯ ปฏิบัติงาน 

 อย่างเต็มความสามารถ  

     

11. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเพื่อนครูในกลุ่มสาระฯ  

 ตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

     

12. เป็นผู้นำในการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 

13. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามความสามารถ 

 ท่ีตนเองถนัด  

     

14. ส่งเสริมให้เกิดการแสดงออกด้านความ 

 คิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพ 

     

15. การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการ 

 เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

16. การเรียนรู้จากโจทย์และสถานการณ์ 

 ร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 

 สะท้อนผลการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกัน 

 และกัน  

     

โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 

17. ส่งเสริมช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน      

18. มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขท้ัง 

 การทำงาน และการอยู่ร่วมกันท่ีมีลักษณะ 

 เป็น “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” 

     

19. เน้นความคล่องตัวในการดำเนินการจัด 

 การเรียนรู้ไม่เงื่อนไขความแตกแยก 

     

 

            ลงช่ือ .................................................(ผู้สังเกต) 
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แบบติดตามการสะท้อนปัญหาแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม PLC 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ ร่องรอย/ หลักฐาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

1. นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน     

2. การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

   

3. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน     

4. การปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียน     

5. การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ

ปฏิบัติงาน  

   

6. การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  

   

7. การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน  

   

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน  

   

9. อภิปรายผลการสังเกตการสอน และปรับปรุงแก้ไข     

10. สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  

   

11. บันทึกทุกขั้นตอนการทำงานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้

การ ทดลองใช้ ผลท่ีได้  

   

12. สมาชิกร่วมสังเกตการสอน และเก็บข้อมูล     

13. แบ่งปันประสบการณ์     

14. การสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน     
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แบบบันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน  

โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

********************************************** 

 ช่ือกลุ่ม ...............................................................................................................................  

 

1.ช่ือคณะกรรมการ 

  

ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ 

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   
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ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ 

52   

53   

54   

55   

56   

57   

58   

59   

60   

61   

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68   

69   

70   

71   

72   

73   

74   

75   

76   

77   

78   
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2. ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีกลุ่มคัดเลือก  

 ช่ือปัญหา .................................................................................................................................... 

3. แนวทางการแก้ปัญหา  

ช่ือ .............................................................................................................................................

วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  

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

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

 การวัดผลและประเมินผล  

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

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

 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

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

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

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

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