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 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รหัสวิชา CE40301 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้เปิดสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาช้ันปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้เรียบเรียงได้จัดทําตามคําอธิบายรายวิชาที่ได้อธิบายไว้ในหลักสูตร แบ่ง
เน้ือหาไว้ 8 บทเรียน ครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน        
การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
บริบทของการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาระดับประถมศึกษา การฝึก
ปฏิบัติจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีผู้เรียบเรียงได้ทําการปรับปรุง แก้ไขเน้ือหาและรูปภาพ
บางส่วนให้เหมาะสมเพ่ิมเติม เน่ืองจากได้ใช้ประกอบการสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เน้ือหา
อ้างอิงแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้
เหมาะสมกับเอกสารประกอบการสอน 

 ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักที่เป็นกําลังใจสนับสนุนให้งานสําเร็จไปด้วยดี และใน
โอกาสน้ีผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานเขียนทุกท่านที่ได้ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน
เล่มน้ี ผู้เรียบเรียงไม่ได้ต้ังใจท่ีจะละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ใด หากมีข้อความหรือรูปภาพบางส่วนที่ผู้เรียบเรียง
ไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงก็ขออนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย   

 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน    
การสอนในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยสามารถใช้ศึกษาเองได้
โดยสะดวก หากท่านที่นําไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับคําแนะนําจากทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไป และขอขอบคุณ ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

                  มานะ โสภา 
         ผู้จัดทํา 
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แผนบริหารการสอนของรายวิชา  
ประมวลรายวิชา 

 

รหัสวิชา CE40301   การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศกึษาระดับประถมศึกษา  
Learning Management for Primary Education 

จํานวนหน่วยกิต 2 (1-2-3) หน่วยกิต ช่ัวโมง บรรยาย  1  ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชม. 
ภาคเรียนที่ 2/2557   อาจารย์ผู้สอน อ.มานะ  โสภา 
 

คําอธบิายรายวิชา  
ศึกษาการจัดเรียงลําดับมโนมติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบริบทของ

การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน
ตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาระดับประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติ
จัดการเรียนรู้ 
 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบริบท
ของการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา 
 4. เพ่ือให้มีทักษะฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
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แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อและรายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน

1 บทที่ 1 มโนทศัน์การจัดการ
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  
- หลักการ แนวคิดและจุดเน้น
การจัดการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์    
- จุดหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาผู้เรียน   
- มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด  
- สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน   
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
- การจัดการเรียนรู้    
- สื่อการเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้    
- การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้    

3 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

อ.มานะ  
โสภา  

2 บทที่ 2 การวิเคราะห์หลักสูตร
และหน่วยการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรสู่การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
- การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
- การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
- การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้
และโครงสร้างรายวิชา 

3 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดทําคําอธิบายรายวิชา 

อ.มานะ  
โสภา 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อและรายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน

3 บทที่ 3 การออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ 
- หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   
- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน   
- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แบบย้อนกลับ  
- ขั้นตอนการออกแบบหน่วย
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
- ตัวอย่างการจัดทําหน่วยการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
- การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

3 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติจัดทําหน่วยการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 

อ.มานะ  
โสภา 

4-5 บทที่ 4 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

- การจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบ
ซิปปา   
- การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
- การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
- การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมอื
โดยการใช้เกมแข่งขันทํา
กิจกรรม 

6 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติเขียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

อ.มานะ  
โสภา  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อและรายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน

6-7 บทที่ 5 การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สมองและทักษะปฏิบัติ 
- การจัดการเรยีนรู้ตามลักษณะ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ 
- การจัดการเรยีนรู้แบบบูรณา
การ 
- การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน 
- การจัดการเรยีนรู้แบบที่เน้น
การปฏิบัติ   

 

6 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติเขียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมองและ
ทักษะปฏิบัติ 

อ.มานะ  
โสภา  

8 บทที่ 6 การวัดและประเมินผล
- จุดมุ่ งหมายของการวัดและ
ประเมินผล 
- การวัดและประเมินผลด้าน
พุทธิพิสัย 
- การวัดและประเมินผลด้าน
ทักษะพิสัยและสมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน 
- การวัดและประเมินผลด้านจิต
พิสั ยและคุณ ลักษณะอัน พึ ง
ประสงค์ 
 

3 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติสรา้งเครื่องมือการ
วัดและประเมินผล 

อ.มานะ  
โสภา  

9 สอบกลางภาค 3  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อและรายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน

10 บทที่ 7 การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- ความหมายของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- ความสําคญัของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- ขั้นตอนการจัดทําและ
ส่วนประกอบของแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
- การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบซปิปา 
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
 

3 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

อ.มานะ  
โสภา  

11-16 บทที่ 8 การฝกึปฏิบัติจดัการ
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
- แนวคิดการฝกึปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ 
- ขั้ นตอนการฝึ กป ฏิ บั ติการ
จัดการเรียนรู้ 
- ทั กษ ะที่ จํ า เป็ น ใน ก ารฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
- เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 
- การประเมินการฝึกป ฏิ บั ติ
จัดการเรียนรู้ 

18 - บรรยายเน้ือหาในแต่ละ
หัวข้อ และยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
- ตอบคําถามท้ายบท 
- ผู้เรียนถามขอ้สงสัยพร้อม
อภิปรายร่วมกับผู้สอน 
- ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้า
ช้ันเรียน 

อ.มานะ  
โสภา  

17 สอบปลายภาค  
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วิธีการสอน 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
4. ตอบคําถามท้ายบท 
5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 
6. ผู้สอนทําการซักถาม 
7. ฝึกปฏิบัติงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551.  

กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551) .  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2551).  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2553).  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2553).  แนวทางการบรหิารจัดการหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 

 .  (2551).  ชดุฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 ชุดที่ 3 การจัดทําหนว่ยการเรียนรูอิ้งมาตรฐาน.  สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556. 

เข้าถึงได้จาก http://www.curriculum51.net 

 . (2553).  ชุดฝึกอบรม เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.curriculum51.net 

 . (2552) .  เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู.้  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 
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การวัดผล และการประเมินผล 
การวัดผล 
คะแนนระหว่างเรียน     ร้อยละ 60 

1. แบบฝึกหัด     ร้อยละ 10 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม    ร้อยละ 10 

3. งานที่ได้รับมอบหมาย    ร้อยละ 20 

4. สอบกลางภาค     ร้อยละ 20 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน    ร้อยละ 40 

 

การประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังน้ี 
คะแนน ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

80-100 A ดีเย่ียม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ค่อนข้างดี 2.5 

60-64 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ อ่อน 1.5 

50-54 D อ่อนมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 

 



 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 

มโนทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

เวลาเรียน  3  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1.  หลักการ แนวคิดและจุดเน้นการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 2. จุดหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน 
 3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.  การจัดการเรียนรู้ 
 7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรยีนรู้ 
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกจุดหมายของหลักสูตรทีต้่องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 2. บอกความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดได้ 
 3. บอกมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้ 
 4. เขียนรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดได้ 
 5. บอกสมรรถนะสําคัญของผู้เรยีนตามที่หลักสูตรกําหนดได้ 
 6. บอกความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดได้ 
 7. อธิบายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนดได้ 
 8. บอกระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนดได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติรวบรวมข้อมูลหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 1 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 5. เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 

 

 



 

บทที่ 1 

มโนทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ครูผู้สอนจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงหลักการ แนวคิดและจุดเน้นการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การนําหลักสูตรไปใช้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับ
ผู้เรียน ซึ่งในบทน้ีจะได้นําเสนอมโนทัศน์การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามลําดับดังน้ี 
 

1. หลักการ แนวคิดและจุดเน้นการจัดการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์ 

 การจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา เป็นกระบวนการนําหลักสูตรการสอนไปสู่การปฏิบัติจัด   
การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่หลักสูตรกําหนด และเพ่ือให้การพัฒนา
ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลสูงสุด ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และจุดเน้นของ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยภาพรวมของหลักการ แนวคิด และจุดเน้น ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังผังมโนทัศน์ต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1.1 หลักการ แนวคิดและจุดเน้นการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 1) 

หลักการ แนวคิด
และจุดเน้นการ
จัดการเรียนรู้

สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด 

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

จุดหมาย
ของหลักสูตร

สื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

การจัด 
การเรียนรู้ 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดเป้าหมายสําหรับพัฒนา
ผู้เรียน โดยยึดหลักสําคัญว่า “ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู้และคุณธรรม” (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 2)  

ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงต้องออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการวัดผลและประเมินผล ตามตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ นําไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนําเสนอในหัวข้อลําดับถัดไป 
 

2. จุดหมายของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน 

 จุดมุ่งหมายที่สําคัญในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกําหนดเป็นจุดหมายให้เกิดกับผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ประการดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5)  

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ทั้งน้ีหลักสูตรได้กําหนดคุณภาพผู้เรียนหลังจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551: 3-4)  

 จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การนําเสนอ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบ
ของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย นําความรู้
และทักษะการสร้างช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดย
ใช้กระบวนการเทคโนโลยี และเข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน     
การค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นําเสนอข้อมูล และสร้างช้ินงาน
อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ  

 

3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด ไว้ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 3) 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้ คือ เป้าหมายสําคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์น้ัน ถือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ไว้ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 2)  

 

  “มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีคุณธรรม” 

 

 2. ตัวชี้วัด คือ การระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนใน    
แต่ละระดับช้ัน ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สําหรับนําไปกําหนดเนื้อหา 
จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และเป็นเกณฑ์สําคัญสําหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังน้ี 
  2.1 ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาค
บังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)  

  2.2 ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) 

  เพ่ือให้กระบวนการนําหลักสูตรแกนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดทําสาระการเรียนรู้แกนกลางสําหรับตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน สําหรับสาระการเรียนรู้
แกนกลางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 1.1  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 1  1. บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูล
ที่อยู่ใกล้ตัว  

 

 ข้อมูลของสิ่งทีส่นใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
บุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ์
ต่าง ๆ  

 แหล่งข้อมูลทีอ่ยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด 
ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ 

 2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น 
คอมพิวเตอร์ วิทยุ  โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล  
โทรศัพท์มือถือ 

 ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น  ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ ใช้
ติดต่อสื่อสาร 

ป. 2  1. บอกประโยชน์ของข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ  ที่เช่ือถือได้ 

 

 ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
ต้องพิจารณาก่อนนําไปใช้ 

 แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้เป็นแหล่งข้อมูลทีม่ี
การรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลกัเกณฑ์ มี
เหตุผลและ มกีารอ้างอิง  เช่น  

 - แหล่งข้อมูลของทางราชการ      
 - แหล่งข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ มีประสบการณ์
ตรงและศึกษาในเร่ืองน้ัน ๆ    

 การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่งที่เช่ือถือได้  ช่วยให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

 

 

 

 

ชั้น ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  2. บอกประโยชน์และการรักษา
แหล่งข้อมูล   

 ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล 
 การรักษาแหลง่ข้อมูล เป็นการรักษาสภาพ
ของแหล่งข้อมลูให้คงอยู่และใช้งานได้นาน ๆ  
เช่น  ไม่ขีดเขียนตามสถานท่ีต่าง ๆ  ปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทําให้
แหล่งข้อมูลเกดิความชํารุดเสียหาย 

  3. บอกช่ือและหน้าที่ของอุปกรณ์
พ้ืนฐานที่เป็นสว่นประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์ 

 

 คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า 
หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก ซึ่งการ
ประมวลผลเป็นการกระทํา (คํานวณ 

เปรียบเทียบ)  กับข้อมูลที่รับเข้ามา 
 อุปกรณ์พ้ืนฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์  มีดังน้ี    

 - เมาส ์ ทําหน้าที่  เลื่อนตัวช้ีและคลิกคําสั่ง   
 - แผงแป้นอักขระ ทําหน้าทีร่ับข้อความ
สัญลักษณ์และตัวเลข     

 - จอภาพ  ทําหน้าที่  แสดงข้อความ ภาพ    

 - ซีพียู  ทําหน้าที่  ประมวลผลข้อมูล 
 - ลําโพง  ทําหน้าที่  ส่งเสียง 
 - เครื่องพิมพ์ ทําหน้าที่  พิมพ์ข้อความ  ภาพ
ทางกระดาษ 

   - อุปกรณ์เก็บข้อมูล  เช่น แผ่นบันทึก ซีดี 
หน่วยความจําแบบแฟลช 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

ชั้น ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 3  1. ค้นหาข้อมลูอย่างมีขั้นตอน และ
นําเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ 

 

 ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  ประกอบด้วย    
การกําหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา การเลือก
แหล่งข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์ การค้นหา
และรวบรวมข้อมูล การพิจารณา              
การสรุปผล  

 การนําเสนอข้อมูลสามารถทาํได้หลาย
ลักษณะตามความเหมาะสม  เช่น  นําเสนอ
หน้าช้ันเรียน  จัดทําเอกสารรายงาน  จัดทํา
ป้ายประกาศ  จัดทําสื่อนําเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์   

 2. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ      
- ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้งาน 
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช้และการดูแล
รักษา 

ป. 4 1. บอกช่ือและหน้าที่ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  
- กล้องดิจิทัล  ทําหน้าที่  บันทึกภาพ 

- สแกนเนอร์  ทําหน้าที่ สแกนข้อความหรือ
ภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปข้อมูล
ดิจิทัล      
- แผ่นซีดี  ทําหน้าที่  เก็บข้อมูล 

 2. บอกหลักการทํางานเบ้ืองต้นของ
คอมพิวเตอร์ 

 หลักการทํางานเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์       
มีดังน้ี  รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้า
แล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ยังหน่วยความจํา  
จากน้ันส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพ่ือ
ผ่านกระบวนการคํานวณและเปรียบเทียบให้
ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  ผลลพัธ์ ที่ได้จะถูก
ส่งไปยังหน่วยแสดงผล 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

ชั้น ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    

 

 การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หลักการทํางานเบ้ืองต้น เช่น 
- อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ แผงแป้น
อักขระ 
- อุปกรณ์ประมวลผล   ได้แก่  ซีพีย ู
- อุปกรณ์แสดงผล  เช่น จอภาพ  ลําโพง  
เครื่องพิมพ์ 

3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

     

 ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์    
- ใช้สร้างงาน เช่น จัดทํารายงาน สร้างงาน  
นําเสนอ 
- ใช้ติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้   เช่น       
ส่ง  e-mail คน้หาข้อมูล ศึกษาบทเรียน  
- ใช้เพ่ือความบันเทิง  เช่น เล่นเกม  ฟังเพลง  
ดูภาพยนตร์  ร้องเพลง 

 โทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- ต่อร่างกาย  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
ติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 

- ต่อสังคม  เช่น การถูกล่อลวง การสูญเสีย    
ความสัมพันธ์กับครอบครัว   
 

 4. ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การทํางาน 

 ประเภทของซอฟต์แวร์  ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น เช่น การสร้าง ลบ  เปลี่ยนช่ือ  ย้าย
แฟ้มและโฟลเดอร์ 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

ชั้น ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  5. สร้างภาพหรือช้ินงานจาก

จินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วย
ความรับผิดชอบ 

 การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพ้ืนฐาน  เช่น          
การวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ข้อความ 

 การสร้างภาพหรือช้ินงานโดยใช้โปรแกรม
กราฟิก เช่น การวาดภาพประกอบการเล่า
นิทาน  โดยไมค่ัดลอกผลงานผู้อ่ืน ใช้คํา
สุภาพและไม่สร้างความเสียหาย ต่อผู้อ่ืน   

ป. 5 1. ค้นหา  รวบรวมข้อมูลทีส่นใจ  และ
เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ    
ที่เช่ือถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 การดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ มีขั้นตอนดังน้ี 
- กําหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของ
สิ่งที่สนใจเพ่ือกําหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา 
- วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลทีม่ี   
ความน่าเช่ือถือ  
- กําหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา      
เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา บันทึก 
และเก็บข้อมูล  
- ค้นหาและรวบรวมข้อมูล  
- พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ 
- สรุปผลและจดัทํารายงานโดยมีการอ้างอิง    
แหล่งข้อมูล 
- เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป 

 2. สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันด้วยความรับผิดชอบ 

 การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคําขั้นพ้ืนฐาน 
เช่น การสร้างเอกสารใหม ่ การตกแต่ง  
เอกสารการบันทึกงานเอกสาร 

 การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บัตรอวยพร    
ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล ใช้คําสุภาพ และ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
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ตารางที่ 1.1  (ต่อ) 

ชั้น ตวัชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 6 1. บอกหลักการเบ้ืองต้นของการ
แก้ปัญหา 

 หลักการเบ้ืองต้นของการแก้ปัญหา  
- พิจารณาปัญหา - วางแผนแก้ปัญหา 
- แก้ปัญหา - ตรวจสอบและปรับปรุง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 

 

 การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  เช่น 
ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก
อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม 

3. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  
- สําเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
- สื่อบันทึก   เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดีรอม  
- หน่วยความจาํแบบแฟลช 

4. นําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

 การจัดทําข้อมูลเพ่ือการนําเสนอต้อง
พิจารณารูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 
เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  

 การใช้ซอฟต์แวร์นําเสนอ  เช่น  การสร้าง
สไลด์  การตกแต่งสไลด์ การกําหนดเทคนิค
พิเศษในการนําเสนอ 

 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสม
กับรูปแบบการนําเสนอ เช่น นําเสนอ
รายงานเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคาํ  
นําเสนอแบบบรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์
นําเสนอ

5. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทําใน
ชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึก  และ
ความรับผิดชอบ 

 การสร้างช้ินงานต้องมีการวางแผนงานและ
การออกแบบอย่างสร้างสรรค์  

 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน เช่น แผ่น
พับ  ป้ายประกาศ  เอกสารแนะนําช้ินงาน  
สไลด์นําเสนอข้อมูล โดยมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน ใช้คําสุภาพและไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผู้อ่ืน 

ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 28 – 35)  
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  ดังน้ันจึงได้กําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพ่ือให้ครูผู้สอนหรือผู้ใช้
หลักสูตรเกิดความเข้าใจและสื่อสารตรงกัน ดังน้ี 
 

ง 3.1   ป.3/2 

ป.3/2 ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อที ่2 

3.1     สาระที่ 3  มาตรฐานข้อที่ 1      

ง       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

4. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กําหนดน้ัน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงระบุสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการ ที่ครูผู้สอน
จะต้องมุ่งพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 4-5) 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสารการทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ จึงเป็นรายวิชาที่มีบริบทและเน้ือหา ที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ประการ ได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านความสามารถในการสื่อสาร ที่ผู้เรียน
สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง รวมถึงการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร หรือการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพผ่านทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยการ
เลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและการทํางาน โดยอาศัยความสามารถในการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของตรรกะเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ความสามารถในการคิด คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดทักษะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต รู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ไม่ถูกล่อลวงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และหลีกเลี่ยงผลกระทบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ปัจจุบันการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุขเป็นสิ่งหน่ึงที่มีความสําคัญและจําเป็น
อย่างมาก การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนจึงต้องให้ความตระหนักและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้ 8 ประการ 
ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 5) 

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ 
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 
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 3. มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 5. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. มุ่งม่ันในการทํางาน  หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความต้ังใจและรับผิดชอบใน
การทําหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย 
 7. รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วม
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 การนําคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการดังกล่าว ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลน้ัน ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเข้าไปในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจใช้วิธีการ
สังเกตและบันทึกผล โดยต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจนและ
พิจารณา นิยาม ตัวช้ีวัดพฤติกรรมบ่งช้ี และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งน้ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ถูกกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  

6.  การจัดการเรียนรู ้

 การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ครูผู้สอนต้องมีความรู้ และความ
เข้าใจสิ่งที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 6) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเตรียมเข้าสู่โลก
อนาคต เช่น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
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ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นต้น 
 ในปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูผู้สอนจึงต้องมีความปรับตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปในโลกศตวรรษท่ี 21  ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ครูผู้สอนจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 
21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจําเป็น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) 

 

 
 

รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

ที่มา: สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2555: ออนไลน์) 
 

 ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) และนํารูปแบบการเรียนรู้
แบบใช้การต้ังคําถามเป็นหลัก เรียกว่า Inquiry-Based Learning (IBL) การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
หลัก เรียกว่า ProblemBased Learning (PBL) หากใช้หลาย ๆ ปัญหาประกอบกันอย่างซับซ้อนเพื่อ
ทํางานใดงานหน่ึงให้สําเร็จเรียกว่า Project-Based Learning (PBL) หรือการจัดการเรียนรู้แบบ
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โครงงานเป็นฐานมาใช้จัดการในช้ันเรียน สร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning 

Communities : PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําหน้าที่ของครูแต่ละคน (วิจารณ์ พานิช, 
2555: 68) 

 

7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้

 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์นั้นมีหลากหลายประเภท เป็นได้ทั้งสื่อของจริง สื่อ
สิ่งพิมพ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนบนเว็บและบทเรียนบนเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูผู้สอนมี
บทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุงและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและลีลาการเรียนรู้ (Learning style) ที่หลากหลายของ
ผู้เรียน ดังน้ันการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง หรือเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและ
สื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 27) 

 ทั้งน้ี การจัดทําหรือการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ครูผู้สอนควรคํานึงถึง
หลักการสําคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องของหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เน้ือหามี
ความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
รูปแบบการนําเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ ซึ่ง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้จัดทําบัญชี
กําหนดสื่อการเรียนรู้สําหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถตรวจสอบได้
จากเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/ รวมถึงสื่อเสริมการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้แก่ 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ่านประกอบ หนังสือค้นคว้าอ้างอิง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ฯลฯ 

 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐาน 2 ประการคือ     
ประการที่ 1 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และประการท่ี 2 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ซึ่ง
ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
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สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 8) 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 28 - 29) 

 1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนดําเนินการเป็นปกติและสม่ําเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน แบบฝึกหัด การประเมินช้ินงาน/ภาระ
งาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ การประเมินโครงงาน ฯลฯ โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง
หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวช้ีวัดให้มีการสอนซ่อมเสริม ทั้งน้ีการประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมี
พัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อย
เพียงใด มีส่วนใดที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม    
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นราย
ปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จุดที่ต้องพัฒนารวมถึงเป็นข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงนโยบายหลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
 3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่จัดทําและ
ดําเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาในการดําเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามภาระความรับผิดชอบ 
 4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการ
ประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
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บทสรุป 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดแนวทางการจัด     
การเรียนรู้ให้ครูผู้สอนนําหลักการ แนวคิด จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ไปพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ มีสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
และสอดแทรกการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคํานึงถึงหลักการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เน้นคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปในโลกศตวรรษที่ 21  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของทรัพยากร อีกทั้งต้องมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือนําสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
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คําถามท้ายบท 

 1. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ต้องการให้เกิด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกี่ประการ อะไรบ้าง 
 2. จงบอกความหมายของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
 3. การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ถือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใด 
 4. จงบอกมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 5. จงอธิบายรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดต่อไปน้ี  ง 3.1 ป.6/2 

 6. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กําหนดไว้มีอะไรบ้าง 
 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กําหนดไว้ 8 ประการ มีอะไรบ้างพร้อมอธิบายความหมาย 
 8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้นําเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไว้อย่างไร 
 9. การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา ครูผู้สอนควรคํานึงถึงอะไรบ้าง 
 10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นก่ีระดับ อะไรบ้าง 
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พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2553).  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

การวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

เวลาเรียน  3  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 2. การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
 3. การจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 4. การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชา 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  บอกบทบาท หน้าที่ และความเช่ือมโยงของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับได้ 
 2.  บอกความหมายของคําอธิบายรายวิชาและองค์ประกอบของคําอธิบายรายวิชาได้ 
 3.  เขียนคําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ 
 4.  วิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ และเขียนโครงสร้างรายวิชา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้ 
 5.  สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
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 6. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําคําอธิบายรายวิชา 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 2 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 5. เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 

 

 



 

บทที่ 2 

การวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอนควรรู้และเข้าใจขั้นตอนการนําหลักสูตรไปสู่
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งในบทน้ีจะได้นําเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์
หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ตามลําดับดังน้ี 
 

1. หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร ์

 ขั้นแรกของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนต้องดําเนินการวิเคราะห์ 
หลักสูตรและความเช่ือมโยงตั้งแต่นโยบายการศึกษาระดับชาติ กล่าวคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของรัฐบาล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนของจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน ความ
เช่ือมโยงระดับสถานศึกษา คือ หลักสูตรสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังรูปที่ 2.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 ภาพกว้างการนําหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างหลักสตูรแกนกลางฯ นโยบายของ
รัฐบาล เขตพืน้ที่การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธบิายรายวิชา

วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และกําหนดโครงสร้างรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้
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2. การวิเคราะห์หลักสูตรสูก่ารจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 การเช่ือมโยงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับชาติ ซึ่งมีหน้าที่สร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกาศใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่กําหนดจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียนและกําหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ระดับสถานศึกษามีหน้าที่จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้ประกาศใช้ และการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับช้ันเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่ในการวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้เพ่ือนําไปกําหนด
โครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  แสดงดังรูปที่ 2.2 

 

ระดับชาติ  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา    ระดับสถานศึกษา ระดับชัน้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 2.2 การเช่ือมโยงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553ก: 50) 

  

 เมื่อครูผู้สอนเข้าใจความเช่ือมโยงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ลําดับต่อไปคือการ
วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาเพ่ือนํามากําหนดโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ นําไปสู่การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ ดังลําดับตามรูปที่ 2.2 

หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 

1. จุดเนน้
คุณภาพผูเ้รียน 
2. สาระการ
เรียนรู้ท้องถ่ิน 

หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธบิายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

แผนการ
จัดการเรียนรู้

แผนการ
จัดการเรียนรู ้

แผนการ
จัดการเรียนรู ้
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3. การจัดทําคําอธิบายรายวชิา 

 หลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ วิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตร
ช้ันปี คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษา และระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553ข: 38-40) ซึ่งคําอธิบาย
รายวิชาจะถูกกําหนดไว้แล้ว ครูผู้สอนสามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดโครงสร้างรายวิชา ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ นําไปสู่การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทันที แต่ในบางกรณี หรือในบางโรงเรียน
อาจไม่ได้กําหนดคําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจําเป็นต้องเปิด
เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมและเขียนคําอธิบายรายวิชาขึ้นมาใหม่  
 1.  คําอธิบายรายวิชา หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ระบุไว้ เพ่ือนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละ
รายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553: 53) มีลักษณะเป็นความเรียงและเขียนเป็นรายปีสําหรับระดับประถมศึกษา   
  คําอธิบายรายวิชา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 คําอธิบายรายวิชาของรายวิชาพ้ืนฐาน เป็นการวิเคราะห์จากตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด   
  1.2 คําอธิบายรายวิชาของรายวิชาเพ่ิมเติม เป็นการวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่
สถานศึกษากําหนดขึ้น คําอธิบายรายวิชา 
 2. องค์ประกอบสําคัญของคําอธิบายรายวิชา 
  องค์ประกอบสําคัญของคําอธิบายรายวิชา แบ่งได้ 3 ส่วน ดังน้ี (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553: 53-54) 

  ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย รหัสวิชา......ช่ือรายวิชา……กลุ่มสาระการเรียนรู้........ช้ันปี....... 
จํานวนช่ัวโมงหรือหน่วยกิต 
  ส่วนที่ 2  เน้ือหา ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวการเขียนที่สําคัญ  ดังน้ี 
   1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
   2. ผู้เรียนสามารถทําอะไรได้บ้าง 
   3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอังพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ และ 
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ตามธรรมชาติของวิชา 
  ส่วนที่ 3  ระบุรหัสตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชาน้ัน   
 3. การเขียนคําอธิบายรายวิชา 
  การเขียนคําอธิบายรายวิชา รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม มีขั้นตอนดังน้ี (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 54) 

  3.1 การเขียนคําอธิบายรายวิชารายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 การเขียนคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  มีขั้นตอนดังน้ี 
   3.1.1 วิเคราะห์ตัวช้ีวัดช้ันปีในระดับประถมศึกษาและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

   3.1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ความต้องการและบริบทของโรงเรียน  เพ่ือกําหนดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดในรายวิชาน้ัน  
   3.1.3 จัดกลุ่มตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง  ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน 
มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะในรายวิชาน้ัน 
   3.1.4 เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคําอธิบายรายวิชา 
  3.2 การเขียนคําอธิบายรายวิชารายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียน
กําหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน หรือท้องถิ่น การเขียนคําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  
มีขั้นตอนดังน้ี 
   3.2.1 กําหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้กําหนดขึ้นเอง   
   3.2.2 กําหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้   
   3.2.3 จัดกลุ่มผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือ
หลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง  ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ  
และคุณลักษณะในรายวิชานั้น 
   3.2.4  เขียนรายละเอียดตามองค์ประกอบของคําอธิบายรายวิชา 
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  3.3 รูปแบบของการเขียนคําอธิบายรายวิชา  
   การเขียนคําอธิบายรายวิชา มีหลากหลายรูปแบบ  ครูผู้สอนสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 55-56) 

 

ตัวอย่าง คําอธิบายรายวิชา   รูปแบบที่ 1     

รหัสวิชา …….. ชื่อรายวิชา………….. 

รายวิชาพ้ืนฐาน (หรือรายวิชาเพิ่มเติม)       กลุ่มสาระการเรียนรู้……................ 

ชั้น……………………………………………….. เวลา……ชั่วโมง  (จํานวนหน่วยกิต)   

 

  ......(เขียนเป็นความเรียงให้ได้ใจความว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร สามารถทําอะไรได้ และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดบ้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและธรรมชาติ
ของวิชา)......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

รหัสตัวชี้วัด  (รายวิชาพ้ืนฐาน)   หรือ  

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

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

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

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

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

 

รวมท้ังหมด................... ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
1.................................................  

2.................................................  

3.................................................  

4.................................................  

5.................................................  

 

รวมท้ังหมด................ ผลการเรียนรู้ 
  

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3
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ตัวอย่าง คําอธิบายรายวิชา   รูปแบบที่ 2     

 

คําอธิบายรายวิชา (พ้ืนฐานหรือเพ่ิมเติม) 

รหัสวิชา …….. ชื่อรายวิชา………….....       กลุ่มสาระการเรียนรู้……................. 

ชั้น……………………………………………… เวลา……ชั่วโมง  (จํานวนหน่วยกิต)   

 

  ......(เขียนเป็นความเรียงให้ได้ใจความว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร สามารถทําอะไรได้ และ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดบ้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและธรรมชาติ
ของวิชา)......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

รหัสตัวชี้วัด  (รายวิชาพ้ืนฐาน)   หรือ   
................................................. 

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

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

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

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

 

รวมท้ังหมด................... ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม)
1.................................................  

2.................................................  

3.................................................  

4.................................................  

5.................................................  

 

รวมท้ังหมด................ ผลการเรียนรู้ 
  

 

 

ส่วนที่ 1  

ส่วนที่ 2  

ส่วนที่ 3 
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ตัวอย่าง การเขียนคาํอธบิายรายวิชา รูปแบบท่ี 1 

งxxxxx คอมพิวเตอร์ 1/เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 20 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาข้อมูลรอบตัว การรับรู้ข้อมูล แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว ประเภทของข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล 
แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์น่ารู้ อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง3.1    ป.1/1  ป.1/2 

รวม 2 ตัวชี้วัด 
 

 

ตัวอย่าง การเขียนคาํอธบิายรายวิชา รูปแบบท่ี 2 

คําอธบิายรายวิชา 
งxxxxx คอมพิวเตอร์ 5/เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลา 20 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการค้นหา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเชื่อถือได้ ประมวลผลข้อมูล  

การนําเสนอข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูล โดยดําเนินการอย่างเป็นข้ันตอน ปฏิบัติการสร้างงานเอกสารเพ่ือใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยความรับผิดชอบ การใช้ซอฟต์แวรป์ระมวลคําข้ันพ้ืนฐาน การสร้างงานเอกสารโดย
มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คําสุภาพ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ง3.1    ป.5/1  ป.5/2 

รวม 2 ตัวชี้วัด 
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4. การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชา 

 การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ คือ การวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชาเพ่ือนํามากําหนด
โครงสร้างรายวิชาและขอบข่ายของรายวิชาในภาพรวม ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ สาระสําคัญ ตัวช้ีวัด 
เวลาเรียนในแต่ละหน่วย และสัดส่วนนํ้าหนักการให้คะแนน ซึ่งโครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบดังนี้ 
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551: 5-6) 

  1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในหน่วย
การเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดหน่ึง ๆ อาจมีมากกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ได้ 
  2. สาระสําคัญ เป็นแก่นความรู้ แนวความคิดหลัก ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของเร่ืองใด
เรื่องหน่ึง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ 
  3. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ควรต้ังช่ือให้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย มีความหมายและ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน และสะท้อนให้เห็นสาระสําคัญของหน่วยการเรียนรู้ 
  4. เวลา การกําหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา 
  5. น้ําหนักคะแนน การกําหนดนํ้าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทางการจัด
เวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความสําคัญของมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด อาจพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชาร่วมด้วย 
 รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําโครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ มีดังน้ี (สาํนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553ก: 52-53) 

  1.  ศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคําอธิบายรายวิชา 
  2.  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางในระดับช้ันปีที่
รับผิดชอบ 
  3. พิจารณาคัดเลือกและจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกันและ
สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหน่วยการเรียนรู้เดียวกันได้ 
  4. วิเคราะห์แก่นความรู้และแนวความคิดหลักของแต่ละตัวช้ีวัดที่นํามาจัดร่วมกัน
เป็นหน่วยการเรียนรู้ 
  5. นําแก่นความรู้และแนวความคิดหลักมาหลอมรวมเป็นสาระสําคัญ/ความคิด
รวบยอดของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  
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  6.  ต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
  7. กําหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเวลาเรียนต้องเท่ากับจํานวนเวลาเรียนในโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษา 
  8. กําหนดนํ้าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมจากจํานวนตัวช้ีวัด ความยากง่ายของเน้ือหา ซึ่งนํ้าหนักคะแนนแต่ละหน่วยจะเป็นคะแนน
ระหว่างเรียนและนําไปรวมเป็นคะแนนปลายปี รวมเป็น 100 คะแนน กําหนดเป็นสัดส่วนคะแนน
ระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี อาจใช้ 60:40, 70:30, 80:20 ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2.3 สรุปขั้นตอนการจัดทําโครงสร้างรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา 

ศึกษาโครงสรา้งเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู/้คําอธิบาย

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตวัชี้วัด

จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องสัมพนัธ์กัน
นํามาจัดทาํหน่วยการเรียนรู้ให้ครบทุกมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ของกลุ่มสาระการเรียนรู/้รายวิชา

วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มา
จัดทําสาระสําคัญความคิดรวบยอดให้ครบถ้วนทุกหน่วยการเรียนรู ้

ตั้งชื่อหน่วยการเรยีนรูข้องแต่ละหน่วยการเรยีนรู้

กําหนดสัดส่วนเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เม่ือครบทุกหน่วย
ต้องเข้ากับโครงสรา้งเวลาเรียนตามหลักสูตร

กําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้รวมตลอดป/ี
ตลอดภาคเรียน เปน็ 100 คะแนน

ตรวจสอบความครบถ้วนองค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา 
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(ตัวอย่าง โครงสร้างรายวิชา) 
โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชา งxxxxx คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลารวม 20 ชั่วโมง 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู/้
ตัวชี้วัด 

สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 
เวลา
(ช.ม.) 

น้ําหนัก 
คะแนน 

1 รับรู้ข้อมูล ง/3.1 ป.1/1 ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่
สามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมลู เพ่ือ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

4 15 

2 แหล่งข้อมูล
น่ารู้ 

ง/3.1 ป.1/1 แหล่งข้อมูลเป็นที่มาของข้อมูลต่าง ๆ 
ซึ่งมีทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล และ
แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่บุคคล 

4 15 

สอบกลางปี 2 20 

3 รู้จักอุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง3.1 ป.1/2 รู้จักและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมจะทาํให้ทํางานได้สะดวก  
และรวดเร็วขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ 
วิทยุ โทรทศัน ์กล้องดิจิทัล 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

4 15 

4 คอมพิวเตอร์
น่ารู้ 

ง3.1 ป.1/2 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศทีใ่ช้ในการทํางานต่าง ๆ 
เช่น พิมพ์ข้อมูล จัดเก็บข้อมลู และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีหน้าที่แตกต่าง
กันไป เช่น รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

แสดงผลออกทางจอภาพ เป็นต้น 

4 15 

รวมระหว่างปี 18 80 

สอบปลายปี 2 20 

รวม 20 100 

 

 



การวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ | 33 

บทสรุป 

 การวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้นับเป็นขั้นแรกของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรและความเชื่อมโยงนโยบายการศึกษาระดับชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของรัฐบาล จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของเขตพ้ืนที่
การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วย     
การเรียนรู้เพ่ือนําไปกําหนดโครงสร้างรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ นําไปสู่การจัดทําแผน    
การจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนต่อไป 
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คําถามท้ายบท 

 1.  จงบอกบทบาท หน้าที่ และความเช่ือมโยงของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
 2.  จงบอกความหมายของคําอธิบายรายวิชาและองค์ประกอบที่สําคัญมีอะไรบ้าง 
 3.  จงเขียนคําอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

 4.  จงวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ และเขียนโครงสร้างรายวิชา ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 

 5.  จงสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
 

เวลาเรียน  3  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   
 2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   
 3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 4. ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 5. ตัวอย่างการจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 6. การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกความหมายของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้ 
 2. บอกข้ันตอนของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานได้ 
 3. บอกลักษณะเด่นของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้ 
 4. สรุปขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้ 
 5. สรุปองค์ประกอบสําคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 6. จัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
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 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 3 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 4. ประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

 

 



 

บทที่ 3 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้
 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูผู้สอนควรรู้และเข้าใจขั้นตอนการนําหลักสูตรไปสู่
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งในบทน้ีจะได้นําเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์
หลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ตามลําดับดังน้ี 
 

1. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   

 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ซึ่งสามารถนําพาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 3 ด้านน้ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard – based Unit) หมายถึง 
หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายหลักของหน่วยและองค์ประกอบ
ภายในหน่วยการเรียนรู้  ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระสําคัญ  สาระการเรียนรู้  ช้ินงาน
หรือภาระงานและเกณฑ์การประเมินผล ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  จะต้องเช่ือมโยง
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553ก: 63) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 11) 

คุณภาพผู้เรียน

เป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนรู้การประเมิน
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2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน   

 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนและตัวช้ีวัดที่นําไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ครูผู้สอนสามารถใช้แนวคิดของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
(Backward Design) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2553: 15) 

  ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสําคัญ ซึ่งครูผู้สอนต้อง
กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดและนําพา
ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดหลักฐานการเรียนรู้ จากเป้าหมายการเรียนรู้ การที่จะรู้ว่า
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ต้องมีหลักฐานร่องรอยของช้ินงาน/ภาระงาน เพ่ือยืนยัน
ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งอาจเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน หรือ
การผลิตช้ินงานได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยตัวของผู้เรียนเอง 
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเป้าหมายการเรียนรู้ สามารถสร้างช้ินงาน/ภาระงานตามที่กําหนด 
ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะนําผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

3. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบยอ้นกลับ 

 แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ มีขั้นตอนการออกแบบ 3 ขั้นตอน คือ 
กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะเด่นของการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ คือ การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ที่ต้องระบุความเข้าใจที่
คงทน ซึ่งเป็นการระบุความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่นติดอยู่ในตัวผู้เรียนอันเกิดจากการเรียนรู้ที่ผ่าน
กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้น้ัน ๆ ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องเร่ิมจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ รวมท้ังการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ต้องสามารถนําผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบหน่วยได้ดังรูปที่ 3.2 (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553: 52) 
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รูปที่ 3.2 สรุปขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 52) 

 

 

หน่วยการเรียนรู้

นําหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

เขียนหน่วยการเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบท่ีสาํคัญ

ประเมินหน่วยการเรียนรู้

ปรับปรุง พัฒนา และนําไปใช้

ขั้นตอนการจัดทําหน่วยการเรียนรู้
1.กําหนดเป้าหมาย 2. กําหนดหลักฐานการเรียนรู ้ 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

- มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
- สาระสําคัญ/

ความคิดรวบยอด 
- สาระการเรียนรู้ 
- สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- ชิ้นงาน/ภาระงาน
- การวัดและประเมินผลระหว่าง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การวัดและประเมินผลเมื่อ
ส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

- สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียนโดยคํานึงถึงหลักการจัดการ
เรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรม 
 การจัดการเรียนรู้โดยเน้นถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
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 หน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ควรมีองค์ประกอบสําคัญ ดังน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553: 61-63) 

  1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
  2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
  3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  4. สาระการเรียนรู้ 
  5. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   7.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
  8.  การวัดและประเมินผล 
  9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
  10.  เวลาเรียน/จํานวนช่ัวโมง 
 

  หลักการสําคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการ
เรียนรู้ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบหน่วย
การเรียนรู้ มีดังน้ี 
   1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ต้องสะท้อนให้เห็นถึงสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด หรือ
ประเด็นหลักในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ควรต้ังให้น่าสนใจ อาจเป็นประเด็นปัญหา 
ข้อคําถามหรือข้อโต้แย้งที่สําคัญ สอดคล้องกับชีวิตประจําวันและสังคมของผู้เรียน เหมาะสมกับวัย 
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 
  2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและนํามาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดบางตัวอาจต้องฝึกซ้ําเพ่ือให้เกิดความชํานาญ จึงสามารถอยู่ในหน่วย
การเรียนรู้มากกว่าหน่ึงหน่วยได้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด  
  3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้แต่ละมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดในหน่วยการเรียนรู้ 
  4.  สาระการเรียนรู้ หัวข้อการสอนท่ีนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดประกอบด้วยสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

เป้าหมายการเรียนรู้ 

หลักฐานการเรยีนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
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  5.  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน วิเคราะห์ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นผลจากการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดมาจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ ตลอดจนสอดคล้องกับทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
  6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ได้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นผลจากการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.  ชิ้นงาน/ภาระงาน ต้องสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนจากการใช้ความรู้
และทักษะที่กําหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ช้ินงาน/ภาระงาน เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนกําหนดให้ หรือครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
กําหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ช้ินงาน/ภาระงานต้องแสดงให้เห็น
ถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นร่องรอยหลักฐานแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถบรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้
นําความรู้ ทักษะและความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้น้ันออกมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 
   ตัวอย่างช้ินงาน/ภาระงาน 
   ช้ินงาน เช่น รายงาน สรุปความ ภาพวาด แผนภาพ แผนผัง แผนภูมิ กราฟ 

ตาราง งานแสดงนิทรรศการ แฟ้มสะสมงาน แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
   ภาระงาน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด ใบกิจกรรม การร่วมแสดงความคิดเห็น 
รายงานปากเปล่า ฯลฯ 
   งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างช้ินงาน/ภาระงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานทีละขั้นตอนจนกระท่ังได้ผลงานออกมาเป็นช้ินงาน เช่น โครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
การทดลอง การสาธิต วีดีทัศน์ ฯลฯ 
  8.  การวัดและประเมินผล ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการกําหนด
วิธีการวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การประเมินต้องเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ที่กําหนดในหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนและผู้เรียนควรมีส่วนร่วมกันสร้างเกณฑ์การประเมินช้ินงาน/
ภาระงาน หรือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
  9. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการนําเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนําผู้เรียนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน เกิดทักษะ และความสามารถตาม
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กระบวนการตามธรรมชาติวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
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  10.  เวลาเรียน/จํานวนชั่วโมงเรียน ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะต้องวิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้และสอดคล้องกับจํานวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ที่ปรากฏในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชา 
 

4. ขั้นตอนการออกแบบหนว่ยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. วางแผนการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่สําคัญของหน่วยการ
เรียนรู้ พิจารณาจํานวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้จากคําอธิบายรายวิชา 
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และธรรมชาติของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  2. จัดทําหน่วยการเรียนรู้ คือ การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ 
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ คือ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
เรียน/จํานวนช่ัวโมง  
 

5. ตัวอย่างการจัดทําหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลบัรายวชิาคอมพิวเตอร ์

(ตัวอย่าง) วิชา คอมพิวเตอร์ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

  1. วางแผนการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ง.3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
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หน่วยที่ 1 ข้อมูลน่ารู้ 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ความคิด 
รวบยอด 

สาระการเรียนรู ้
นําไปสู่

ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

แนวทางการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ง.3.1 ป.1/1 

บอกข้อมูลที่
สนใจและ
แหล่งข้อมูลที่
อยู่ใกล้ตัว 

ข้อมูลเป็น
เร่ืองราวหรือ
ส่ิงต่าง ๆ ที่เรา
สามารถรับรู้ได้
จาก
แหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และ
ข้อมูลมีหลาย
ประเภทหลาย
ลักษณะข้อมูล
แต่ละประเภท
มีประโยชน์  
ข้อมูลที่ดีต้อง
เป็นข้อมูลที่
เชื่อถือได้มี
แหล่งอ้างอิง
เพ่ือสามารถ
รับรู้ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

1. ความหมาย
ของข้อมูล 
2. ประเภทของ
ข้อมูล 
3. ประโยชน์ของ
ข้อมูลและการ
นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

1. ความสามารถ
ในการส่ือสาร  
2. ความสามารถ
ในการคิด 
- คิดวิเคราะห์ 
3. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

1) ภาพวาด
แหล่งข้อมูลที่
น่าสนใจ  
2) ใบงาน 
เร่ือง ข้อมูล
และ
แหล่งข้อมูล  
 

 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
รูปแบบซิปปา 

 

  2.  จัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
   1)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้อมูลน่ารู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 4 ช่ัวโมง 
    2)  เป้าหมายการเรียนรู้ 
    2.1) ความเข้าใจคงทน 
     เพ่ือให้สามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ การเลือก
ค้นหาเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้   
    2.2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน ง .3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
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      ง.3.1 ป.1/1 บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 
    2.3) ความคิดรวบยอด 
    ข้อมูลเป็นเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้จากแหล่งข้อมูลเพ่ือ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และข้อมูลมีหลายประเภท  หลายลักษณะ  ข้อมูลแต่ละประเภทมีประโยชน์
ข้อมูลที่ดีต้องเป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้มีแหล่งอ้างอิงเพ่ือสามารถรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
    2.4) สาระการเรียนรู้ 
     1) ความหมายของข้อมูล 
     2) ประเภทของข้อมูล 
     3) ประโยชน์ของข้อมูลและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
    2.5) สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการสื่อสาร  
     2) ความสามารถในการคิด  
      - คิดวิเคราะห์ 
     3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    2.6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) มีวินัย  
     2) ใฝ่เรียนรู้ 
     3) มุ่งมั่นในการทํางาน 
     2.7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     1) วาดภาพแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ 
     2) ใบงาน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
   3)  หลักฐานการเรียนรู้ 
     3.1) การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                    - ใบงาน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
     3.2) การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             - แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
    3.3) ชิ้นงาน 
    - ภาพวาดแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ 
   4) กิจกรรมการเรียนรู้  
     - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
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(ตัวอย่าง) วิชา คอมพิวเตอร์ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  1. วางแผนการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

   สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ง.3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 

หน่วยที่ 4 หลกัการค้นหาข้อมูล 
มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

ความคิด 
รวบยอด 

สาระการเรียนรู ้
นําไปสู่

ชิ้นงาน/ภาระ
งาน 

แนวทางการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ง.3.1 ป.6/2 

ใช้
คอมพิวเตอร์
ในการค้นหา
ข้อมูล 

การค้นหา
ข้อมูล
จําเป็นต้อง
อาศัยหลักใน
การค้นหาที่ถูก
วิธี เพ่ือให้
ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 

สามารถใช้งาน
ได้จริงและตรง
ต่อความ
ต้องการมาก
ที่สุด 

การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การค้นหาข้อมูล 
1. ค้นหาข้อมูล
ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  
2. ค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต 
3. ค้นหาข้อมูล
จากส่ือบันทึก
ข้อมูล 

1. ความสามารถ
ในการคิด 
- การสํารวจ
ค้นหา 

1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการ
ทํางาน 

1) รายงานสรุป
การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การค้นหาข้อมูล
ที่สนใจ 
2) ใบงาน เร่ือง 
การค้นหาข้อมูล
ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
3) ใบงาน เร่ือง 
การค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต 
4) ใบงาน เร่ือง 
การค้นหาข้อมูล
จากส่ือบันทึก
ข้อมูล 

จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ตามขั้นตอน 
วัฏจักรการ
สืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น 

 

  2.  จัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
   1)  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักการค้นหาข้อมูล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

    เวลา 3 ช่ัวโมง 
    2)  เป้าหมายการเรียนรู้ 
    2.1) ความเข้าใจคงทน 
     เพ่ือให้สามารถค้นหาข้อมูลอย่างถูกวิธี เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

และสามารถใช้งานได้จริง   
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    2.2) มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
     มาตรฐาน ง .3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
     ง.3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
    2.3) ความคิดรวบยอด 
    การค้นหาข้อมูลจําเป็นต้องอาศัยหลักในการค้นหาที่ถูกวิธี เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริงและตรงต่อความต้องการมากที่สุด 
    2.4) สาระการเรียนรู้ 
     การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
     1) ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  
     2) ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  
     3) ค้นหาข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูล  
    2.5) สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
     1) ความสามารถในการคิด  
      - การสํารวจค้นหา 
    2.6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) มีวินัย  
     2) ใฝ่เรียนรู้ 
     3) มุ่งมั่นในการทํางาน 
     2.7) ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     1) รายงานสรุปการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลที่สนใจ 
     2) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     3) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
     4) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูล  
   3)  หลักฐานการเรียนรู้ 
     3.1) การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     1) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     2) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
     3) ใบงาน เรื่อง การค้นหาข้อมูลจากสื่อบันทึกข้อมูล  
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     3.2) การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             - แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
    3.3) ชิ้นงาน 
    - รายงานสรุปการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลที่สนใจ 
   4) กิจกรรมการเรียนรู้  
     - ตามข้ันตอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
 

6. การประเมินหน่วยการเรียนรู ้

 เมื่อครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วควรนําไปให้ผู้เช่ียวชาญหรือ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน อย่างน้อย 3 ท่าน ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้อง 
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่จะนําไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน    
ดังตัวอย่างแบบประเมิน ต่อไปน้ี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553: 103) 

 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่.......................ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่................ เวลา............ช่ัวโมง 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการประเมิน 
ระดับการประเมิน   4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากที่สุด 
      3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 
      2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อย 
      1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมน้อยที่สุด 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน

4 3 2 1

1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ น่าสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ    

2 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ความเชือ่มโยงกันอย่างเหมาะสม 

   

3 ความสอดคล้องของสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

   

4 ความสอดคล้องของสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้    

5 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 

6 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้ 

   

7 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

8 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมสามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/
ภาระงาน 

   

9 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมการเรียนรู้ 

   

10 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

   

11 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มีความเหมาะสมกับเวลา และการนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

   

12 กําหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง    

รวม/สรุปผล    

หรือเฉล่ีย/สรุปผล
 

การแปลความหมาย 
เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย   1.00-1.99  ปรับปรุง 
  ค่าเฉลี่ย   2.00-2.99  พอใช้ 
  ค่าเฉลี่ย   3.00-3.99  ดี 
  ค่าเฉลี่ย   3.99-4.00  ดีมาก 
 

หรือ  คะแนน 12-20 ปรับปรุง 
 คะแนน 21-30 พอใช้ 
 คะแนน 31-39 ดี 
 คะแนน 40-48 ดีมาก 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
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บทสรุป 

 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการวางแนวทาง        
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างรูปธรรม ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 3 

ขั้นตอน คือ กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กําหนดหลักฐานการเรียนรู้ และกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยมีหลักการสําคัญของการออกแบบ คือ ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ 
เวลาเรียน และเมื่อครูผู้สอนออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วควรนําไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความเช่ือมโยง และความเหมาะสมก่อน
นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
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คําถามท้ายบท 

 1. จงบอกความหมายของหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 2. จงบอกขั้นตอนของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  
 3. จงบอกลักษณะเด่นของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ   
 4. จงสรุปขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
 5. จงสรุปองค์ประกอบสําคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ  
 6. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จํานวน 6 กลุ่ม และเลือกออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ จํานวนกลุ่มละ 1 ระดับช้ัน ดังน้ี 
  6.1  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

  6.2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

  6.3  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

  6.4  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

  6.5  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

  6.6  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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เอกสารอ้างอิง 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551) .  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2553).  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

 .  (2553ก).  แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย. 



 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

เวลาเรียน  6  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  
 2. การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น   
 3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 
 4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซปิปาได้ 
 2. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นได้ 
 3. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิได้ 
 4. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขันได้ 
 5. เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติเขียนกิจกรรมการเรยีนรู้ตามรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 4 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 

 

 



 

บทที่ 4 

การจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามจุดหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเตรียมเข้าสู่โลก
อนาคต ซึ่งในบทนี้จะได้น าเสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนี้ 
 

1. การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 

 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น มีการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่ม บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา ฯลฯ จนผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ด ารงชีวิตกับ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2552: 282-283) 
 

   1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  มีดังนี้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 
2555: 129; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553: 199-202) 
    ขั้นที่ 1  ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

     ครูผู้สอนท าการทบทวนความรู้เดิมโดยการให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ 
เพ่ือทดสอบหรือทบทวนความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว หรือให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้เดิม โดยวิธีการ
สนทนาซักถาม ให้ผู้เรียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่ผ่านมา เป็นต้น  
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    ขั้นที่ 2  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 
     ขั้นนี้เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยศึกษาจากเอกสาร จากแหล่งความรู้ จากสื่อต่าง ๆ ที่ผู้สอนเตรียมมาสอบหรือแนะน าให้ผู้เรียนไป
แสวงหาความรู้ 
    ขั้นที่ 3  ขั้นศึกษาท าความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม 

     ขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวน 
การแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ข้อมูล และกระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น เพ่ือที่จะน า
ความรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

    ขั้นที่ 4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม 

     เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึง
การขยายความรู้ของตนเองให้กว้างข้ึน โดยใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ๆ  
    ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปและจดระเบียบความรู้ 
     เป็นขั้นตอนการสรุปประเด็นส าคัญ ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดย
จดัระเบียบความรู้ให้ง่ายแก่การจดจ า เช่น ท าแผนผังความคิด แผนผังก้างปลา เป็นต้น 

    ขั้นที่ 6  ขั้นปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 

     ขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้ไปแสดงเป็น
ผลงานเพื่อให้ผู้อ่ืนรับรู้ เช่น จัดท าเป็นโครงงาน เรียงความ แผนภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น และยัง
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

    ขั้นที่ 7  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
     เป็นขั้นตอนที่สงเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความจ าในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย 

    

   2. บทบาทครูผู้สอน 

    2.1 จัดเตรียมข้อมูล และประสบการณ์การเรียนรู้ 
    2.2 ให้ข้อมูลส าคัญ 

    2.3 เสริมแรงนักเรียน 

    2.4 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเรียนรู้ 
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   2.5 กระตุ้น เร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
   2.6 อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
   2.7 สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 

   2.8 สร้างกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 
   2.9 แก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล 

   2.10 ให้แรงเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

   2.11  ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา 
   2.12  สร้างนวัตกรรม จัดปัจจัยเกื้อหนุน 

   2.13  เป็นกัลยาณมิตร 
   2.14  เป็นผู้ประเมินผลและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

  3. บทบาทผู้เรียน 

   3.1 สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   3.2 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

   3.3 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้า 
   3.4 เป็นนักถาม นักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินผล  และสามารถ
ตัดสินใจได้ 
   3.5 กล้าแสดงออก 

   3.6 ไม่ขาดเรียน 

   3.7 ร่วมมือในการหาแหล่งเรียนรู้ และจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
   3.8 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ความคิดและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ และเต็มความสามารถ 

   3.9 ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ และผู้เกี่ยวข้อง 
   3.10  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
   3.11 คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   3.12  คิดตัดสินใจ 

   3.13  ให้ความร่วมมือในการท างาน 
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  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

     1.  ครูน าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ มาให้นักเรียน
ท าเพ่ือที่จะทดสอบความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีอยู่แล้ว ว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
ของข้อมูลและสารสนเทศมากน้อยเพียงใด 

     2. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรียน ที่
นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวันว่านักเรียนใช้วิธีใดบ้างในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 

   ขั้นที่ 2  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 
     3.  ครูแจกใบความรู้เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมกับอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ การได้มาซึ่งข้อมูลพอสังเขป 

     4.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน เอาที่เหมาะสมตามจ านวนนักเรียน 
แจกกระดาษชาร์ทให้กลุ่มละ 1 แผ่น และมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
     5.  ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหนังสือในห้องสมุด หรือจาก
ใบงาน เอกสารประกอบการเรียนต่าง ๆ และสื่ออินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลและสารสนเทศ” 
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
           - ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

           - ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ 

           - การได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศท่ีดีต้องท ายังไง 
           - การน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

   ขั้นที่ 3  ขั้นศึกษาท าความเข้าใจความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

        6. เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนเป็นแผนผังความคิดลงใน
กระดาษชาร์ท พร้อมเตรียมตัวน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

   ขั้นที่ 4  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม 

     7.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน อธิบายให้เพ่ือน ๆ ฟัง และให้
เพ่ือน ๆ ซักถามเม่ือสงสัย 

   ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปและจดระเบียบความรู้ 
     8.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่เรียน โดยเขียน
เป็นข้อ ๆ บนกระดาน 

     9.  ครูให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดตามที่ได้สรุปประเด็นกันบนหน้า
กระดานลงในกระดาษ A4  
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   ขั้นที่ 6  ขั้นปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน 

     10.  ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าผลงานการเขียนแผนผังความคิดของแต่ละ
กลุ่มออกไปติดหน้าชั้นเรียนหรือในห้องเรียนตัวเอง 
   ขั้นที่ 7  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
     11.  ให้นักเรียนเขียนรายงานเรื่องโลกแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับข่าวสาร
ข้อมูลตามหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสารสนเทศในโลกอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ที่นักเรียนพบใน
ชีวิตประจ าวัน ท ามาคนละ 1 เรื่อง พร้อมอธิบายว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 

 

2. การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 

การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น หรือ  การจัดการเรียนรู้แบบ 5E 

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยมีแนวทาง
ที่สอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บวกกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน เอง การเรียนรู้
แบบการเสาะหาความรู้จะท าให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเอง การสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ซึ่งกล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้อง
สืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บ
เป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด  ๆ มาเผชิญหน้า จึง
กล่าวได้ว่า การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษา อธิบายปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานหรือเหตุผลต่าง ๆ และอีกความหมายคือเป็น
กระบวนการที่นักเรียนใช้ในการค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีระบบเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการ
ศึกษา 

 

  1.  การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น มีขั้นตอนดังนี้   
(สมบัติ การจนารักพงค,์ 2549: 5-7) 
   ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (Engagement)  
     เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย 
หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจ
มาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เพ่ิงเรียนรู้
มาแล้ว เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใด
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น่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควร
บังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามท่ีครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา  
     เมื่อมีค าถามที่น่าสนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นประเด็นที่
ต้องการศึกษา จึงร่วมกันก าหนดขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจรวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่จะช่วย
ให้น าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น และมีแนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
อย่างหลากหลาย 

   ขัน้ที่ 2  ส ารวจและค้นหา (Exploration)   
     เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้     
ลงมือปฏิบัติเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้
หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์
จ าลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่าง
เพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 

   ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  
     เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบแล้ว จึงน าข้อมูล 
ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง 
เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ 
แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
   ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ (Elaboration)  
     เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้
ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ถ้าใช้
อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มาก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ และท าให้เกิด
ความรู้กว้างขวางขึ้น 

   ขั้นที่ 5  ประเมิน (Evaluation)  
     เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน  ๆ 
การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืน ๆ จะน าไปสู่ข้อ
โต้แย้งหรือข้อจ ากัดซ่ึงก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้
เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิด
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การเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

  2. บทบาทครูผู้สอน  
   2.1  เตรียมการบรรยายในการสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการเร้าความสนใจ 

   2.2  เตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

   2.3 รู้จักการตั้งค าถามเด็ก 

   2.4  สืบค้นเนื้อหาอย่างท่องแท้ก่อนที่จะท าการสอน 

   ในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ครูผู้สอนจะมีหน้าที่คอยก าหนดแนวทางในการศึกษา
ของนักเรียนว่าจะให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใด นอกจากนั้นครูผู้สอนยังต้องเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือให้นักเรียน
เกิดข้อสงสัยและความสนใจในเรื่องที่ครูจะให้นักเรียนศึกษาและครูผู้สอนต้องคอยให้ค าแนะน าเรื่อง
ต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่มีข้อขัดข้องใจ ครูเป็นเพียงผู้แนะน าแนวทางในการหาค าตอบไม่ใช่เป็นผู้ให้
ค าตอบ 

  3.  บทบาทผู้เรียน  
       3.1  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับจะท ากิจกรรม 

       3.2  นักเรียนต้องตอบค าถามท่ีครูถาม 

       3.3  นักเรียนจะต้องท ากิจกรรมตามท่ีครูสั่ง 
   สรุปบทบาทส าหรับผู้เรียนเมื่อครูได้อภิปรายหัวข้อที่ต้องศึกษาหรือหัวข้อที่นักเรียน
สนใจ นักเรียนจะต้องท าการส ารวจและค้นหาค าตอบท าการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาท าการอธิบายและลงข้อสรุป วิเคราะห์ แปลผล ท าการสรุปผลในรูปแบบต่าง ๆ ต่อมา
น าข้อสรูปที่ได้มาขยายเป็นความรู้น าความรู้ใหม่ที่ได้มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ตนมี หรือน าความรู้ที่
ได้มาอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ เพ่ือท าให้เกิดความรู้ที่กว้างขึ้น สุดท้ายก็เป็นขั้น
ประเมินผลให้นักเรียนประเมินว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนรู้หรือท าการส ารวจ ค้นหา 
อธิบาย ลงข้อสรุป และขยายความรู้ นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด และนักเรียนต้อง
สามรถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ 
 

  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement  :  E1)  
          1.  ให้นักเรียนจัดกลุ่มใหม่ เลือกหัวหน้ากลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีที่
ใช้ส่งรับข้อมูล ที่รู้จัก และให้แนะน ากลุ่มพร้อมอธิบายเหตุผล 

     2.  ครูน าเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน ครูซักถาม
และให้นักเรียนตอบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
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       3.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลข่าวสารปัจจุบันในอินเทอร์เน็ต 

       4.  ให้แต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนเพ่ือน าเสนอข่าวสารที่กลุ่มตนเองได้
สืบค้น 

       5.  นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เพ่ือนน าเสนอมีสาระส าคัญอย่างไร  

      6.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นคว้าความหมาย ความส าคัญ 
ประเภท และประโยชน์ของข้อมูล 

   ขัน้ที่ 2  ขั้นส ารวจและค้นหา  (Exploration :  E2)   
       7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลในหนังสือเรียนและอินเทอร์เน็ต (โดยมี
การอ้างอิงที่มา)  
     8.  ครูคอยดูและให้ค าแนะน านักเรียนแต่ละกลุ่ม 

      9.  ให้นักเรียนท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่กลุ่มตนเองได้ค้นหามาให้ชัดเจน โดย
สรุปเป็นหัวข้อ 

   ขั้นที่ 3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation :  E3)   
     10.  ครูน าอภิปรายเพื่อสรุปผลการค้นคว้า โดยตั้งค าถามว่า ผลการค้นคว้า
ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของข้อมูลเป็นอย่างไรบ้าง 
     11.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายหน้าชั้นเรียน 

     12.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมาย ความส าคัญ ประเภท 
และประโยชน์ของข้อมูล  
     13.  ครูให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย 

     15.  ครูท าการสรุปความหมาย ความส าคัญ ประเภท และประโยชน์ของ
ข้อมูล 

        ขั้นที่ 4  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration : E4) 
     16.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเป็นผังมโนทัศน์เกี่ยวกับแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 

     17.  ให้นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าห้องเรียน 

     18.  ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันและท าการสรุปความรู้ 
   ขั้นที่ 5  ขั้นประเมิน (Evaluation : E5)   
     19.  ให้นักเรียนท าใบงานที่ 1 และ 2 
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3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และ
ส่วนรวม เพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้
ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 

    

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 
(สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า, 2545: 171-174) 
   ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมเนื้อหา ประกอบด้วย 

     1. การจัดการเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่
จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็นเนื้อหาใหม่โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองรวมถึงสื่อ วัสดุ
หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น 

     2.  การจัดเตรียมแบบทดสอบย่อย เช่น ข้อทดสอบ กระดาษค าตอบ เกณฑ์
การให้คะแนน เป็นต้น 

   ขั้นที่ 2  ขั้นจัดทีม 

     ผู้สอนจัดทีมผู้เรียนโดยคละกันทั้งเพศและความสามารถ ทีมละประมาณ 4-
5 คน เช่น ทีมที่มีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน อ่อน 1 คน เป็นต้น 

   ขั้นที่ 3  ขั้นเรียนรู้ ประกอบด้วย  
     1.  ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนรู้ 
     2.  ทีมวางแผนการเรียนรู้ โดยแบ่งภาระหน้าที่กัน เช่น ผู้อ่าน ผู้หาค าตอบ 
ผู้สนับสนุน ผู้จดบันทึก ผู้ประเมินผล เป็นต้น 

     3.  สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามใบงานที่ก าหนด 
ซึ่งการเรียนรู้โดยวิธีนี้เน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแข่งขันแบบตัวต่อตัว   
     4. สมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินเพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา 

   ขั้นที่ 4  ขั้นทดสอบ 

     1.  ผู้เรียนแต่ละคนท าการทดสอบย่อย เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
สาระที่ได้เรียนรู้จากข้อทดสอบของผู้สอน 
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     2.  ผู้สอบและผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของสมาชิกแต่ละคน 

     3.  ทีมจัดท าคะแนนการพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน และคะแนนการพัฒนา
ของกลุ่ม 

     4.  ให้แต่ละทีมน าคะแนนพัฒนาการของทีมไปเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือหาระดับ
คุณภาพ 

   ขั้นที่ 5  ขั้นตอนการรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม  
     เป็นการประกาศผลงานของทีมว่าแต่ละทีมอยู่ในระดับคุณภาพใด รับรอง
ยกย่อง ชมเชย ทีมที่มีคะแนนการพัฒนาสูงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมาย
ข่าว ประกาศตามเสียงตามสาย เป็นต้น  
    

  2. บทบาทครูผู้สอน 

   2.1  ก าหนดขนาดของกลุ่ม ประมาณ 4-6 คนต่อกลุ่ม และลักษณะกลุ่มซึ่งควรเป็น
กลุ่มท่ีคละความสามารถ มีทั้งคนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน 

   2.2  ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกกลุ่มให้สะดวกและที่จะท างานร่วมกัน
และง่ายต่อการสังเกตและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม 

   2.3  ชี้แจงกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์ในการท างาน 

   2.4  สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม 

   2.5  เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่มย่อยและคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
กลุ่มและสมาชิก 

 

  3.  บทบาทผู้เรียน 

   3.1 ไว้วางใจซึ่งกันและกันและพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย 

   3.2  ในการท ากิจกรรมการเรียนแต่ละครั้ง สมาชิกคนหนึ่ งจะท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงาน คนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการกลุ่ม ส่วนสมาชิกที่เหลือท าหน้าที่เป็นผู้ร่วมทีม สมาชิกทุก
คนต้องได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

   3.3  ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุ่มทุกคน  

   3.4  รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือน ๆ ในกลุ่มผู้เรียนจะร่วมกันท า
กิจกรรม ก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้และวัสดุอุปกรณ์ ให้ก าลังใจซึ่งกันและกันดูแล
กันในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และช่วยกันควบคุมเวลาในการท างาน 

   3.5  ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม 
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   3.6  ท าแบบทดสอบรายบุคคล เพ่ือน าคะแนนมาเฉลี่ยร่วมกันเป็นทีม 

 

  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม (10 นาที) 
     1. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน
ที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ า 1 คน 

     2.  เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกที่จะท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการ
ท างานร่วมกัน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาที) 
     3.  ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงาน 

     4.  นักเรียนแต่ละทีม ร่วมกันยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ และหน้าที่ต่าง ๆ 

   ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอบทเรียน  (30 นาที) 
     5.  ครูสาธิตและอธิบายการท างานของซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 
     6.  นักเรียนเปิดหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการรับฟัง ขณะครู
บรรยาย 

   ขั้นที่ 4  ขั้นฝึกทักษะ (40 นาที) 
     7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 
     8. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันฝึกฝนการใช้งานซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 
     9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายการท างานของซอฟต์แวร์น าเสนอข้อมูล และ
ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจการท างานท่ีถูกต้อง 
   ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบหลังเรียน (10 นาที) 
     10. นักเรียนท าแบบทดสอบเรื่อง ซอฟต์แวร์ที่ ใช้สร้างชิ้นงาน เป็น
รายบุคคล 

   ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปและประเมินผล (10 นาที) 
     11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ความเข้าใจ ครูแจ้ง
คะแนนให้แต่ละกลุ่มทราบ 
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4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน 

 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน (TGT) หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการแบ่งกลุ่มเพ่ือเล่นเกมแข่งขัน เป็นเทคนิคหนึ่งของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

โดยมีรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการเรียนจะแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน การจัด
กลุ่มอาจพิจารณาจากผลการเรียนหรือคะแนนการสอบที่ผ่านมา เน้นการเรียนโดยให้สมาชิกที่มี
ความสามารถแตกต่างกันได้ช่วยเหลือกันในการเรียน ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกวิธีสอนตามความเหมาะสม
ของเนื้อหานั้น ๆ หลังจากที่สอนเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มจะได้รับบัตรงานเพ่ือน าไปศึกษาร่วมกันมีการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ซักถามกัน ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจดีแล้วจะต้องอธิบายให้สมาชิกทุกคน
เข้าใจเนื้อหาทั้งหมด เมื่อเรียนเสร็จแล้วจะไม่มีการทดสอบย่อย แต่ในแต่ละสัปดาห์สมาชิกของกลุ่ม
แต่ละคนต้องแข่งขันตอบค าถามกับสมาชิกของกลุ่มอ่ืนที่มีความสามารถระดับเดียวกันที่โต๊ะแข่ง ขัน 
คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของแต่ละคนจะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่มตน มีการประกาศ
คะแนนกลุ่มถ้ากลุ่มใดได้คะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่ก าหนด จะมีรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณหรือ
สิ่งของอ่ืน ๆ ให้ ดังนั้น ทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนตลอดจนรับผิดชอบต่องาน
ร่วมกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์และความส าเร็จของกลุ่ม (วิรัตน์  ทองตาล่วง, 2545: 13-14) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มเกมแข่งขันที่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยที่แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยสมาชิกภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเรียนจบ
ในแต่ละหน่วย สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องแข่งขันตอบค าถามกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนที่มีความสามารถระดับ
เดียวกัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของแต่ละคนจะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  

 

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน มีขั้นตอนดังนี้  
(สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544: 4-6)    

   ขั้นที่ 1 การสอนในชั้นเรียน 

                  นักเรียนจะได้รับเนื้อหา ซึ่งครูเป็นผู้สอน ส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยาย 
อภิปรายและอาจใช้สื่อการสอนอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้ การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องเน้นว่านักเรียน
ต้องให้ความสนใจเนื้อหาที่ครูสอนอย่างจริงจัง เพราะจะช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 

      ขั้นที่ 2 ทีม 

     แต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน 4-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถที่
แตกต่างกันและคละเพศ หน้าที่ส าคัญของกลุ่ม คือ เตรียมตัวสมาชิกเพ่ือการเล่นเกมและการแข่งขัน
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หลังจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนสิ้นสุดลง แต่ละกลุ่มต้องช่วยกันท าแบบฝึกหัด เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไขข้อผิดพลาดของสมาชิกในกลุ่ม จุดเน้นในกลุ่มคือท าให้ดีที่สุดเพ่ือชัยชนะของ
ทีมและเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนร่วมให้มากท่ีสุด ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกันมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและยอมรับแนวคิดของผู้อื่นที่ดีกว่าตนเอง 
   ขั้นที่ 3 เกม 

     ในการเล่นเกมนักเรียนจะได้ตอบค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปแล้วจาก
ชั้นเรียนและจากการท าแบบฝึกหัดกันเพ่ือนในกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มต้องออกมาแข่งขันตอบ
ค าถามที่โต๊ะแข่งขันกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ค าถามที่ถามจะเขียนหมายเลขค าถามไว้นักเรียน นักเรียนต้อง
หยิบบัตรหมายเลขและพยายามตอบค าถามตามหมายเลขที่จับได้ การเล่นเกมของแต่ละโต๊ะจะ
อนุญาตให้ผู้เล่นท้าทายคนอ่ืนในการตอบค าถามถ้าเห็นว่าคนที่ตอบค าถามนั้นให้ค าตอบที่ไม่ถูกต้อง 
   ขั้นที่ 4 การแข่งขัน 

     การแข่งขันจะจัดขึ้นปลายสัปดาห์หลังจากที่ครูได้สอนเนื้อหาและแต่ละ
กลุ่มได้ฝึกตอบค าถามจากแบบฝึกหัด การแข่งขันในครั้งแรกครูจะจัดให้นักเรียนนั่งประจ าแต่ละโต๊ะ
แข่งขันโต๊ะละ 3 คน โดยนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันจะแข่งขันกันในเกมการแข่งขันจะจัด
โต๊ะแข่งขันตามล าดับความสามารถของผู้แข่งขัน โต๊ะที่ 1 เป็นโต๊ะแข่งขันที่มีความสามารถสูงสุด 
(เรียนเก่ง) โต๊ะที่ 2-3 เป็นโต๊ะแข่งขันที่มีความสามารถรองลงมา (เรียนปานกลาง) และโต๊ะที่ 4 เป็น
โต๊ะแข่งขันท่ีมีความสามารถต่ าที่สุด (เรียนอ่อน) 
   ขั้นที่ 5 จดหมายข่าว 

        จดหมายข่าวจัดขึ้นเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีและให้ก าลังใจแก่ทีมที่ชนะ 
และผู้เรียนที่ท าคะแนนดีเด่นในการแข่งขันแต่ละครั้ง จดหมายข่าวออกสัปดาห์ละครั้งเพ่ือประกาศผล
การแข่งขันที่ผ่านพ้นไปในสัปดาห์นั้น ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์ผู้สอนต้องเตรียมเขียนจดหมายข่าวเพ่ือ
รายงานผลการแข่งขัน ในจดหมายข่าวจะเน้นผลงานของแต่ละทีมที่ชนะและอันดับที่ของแต่ละทีมใน
สัปดาห์นั้น นอกจากจดหมายข่าวแล้ว ผู้สอนอาจเพ่ิมเติมด้วยการติดตามผลการแข่งขันที่ป้ายนิเทศ
หรือให้รางวัลพิเศษก็ได้ 
    

  2. บทบาทครูผู้สอน 

        วิธีการเรียนด้วยเทคนิคนี้ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแหล่งความรู้มามีบทบาท
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   2.1 ผู้จัดการ โดยเป็นผู้แบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่มย่อยและก าหนดบทบาท
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเข้าท ากิจกรรมเป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่นักเรียน ให้
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ความรู้นักเรียนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ เพ่ือให้งาน
กลุ่มมีประสิทธิภาพ 

        2.2  ผู้ติดตามตรวจสอบ โดยเป็นผู้ติดตามดูพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่มว่า 
อยู่ในบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่งต่อไปให้
นักเรียนคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้อง 
        2.3 ผู้สนับสนุนและเสริมแรง ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์ หรือให้ค าแนะน าที่
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ครูต้องคอยให้ก าลังใจ และให้
ค าชมเชยแก่นักเรียน เมื่อนักเรียนสามารถท างานได้ประสบผลส าเร็จ 

            2.4 ผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ โดยเป็นผู้ให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียน 
ได้อภิปราย ซึ่งเป็นเรื่องหรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งรวมทั้งเก็บ
ผลงานของนักเรียนมาศึกษาปัญหาข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขในชั่วโมงต่อไป 

                 2.5 ผู้สังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม คอยให้ค าแนะน าเมื่อนักเรียนมีปัญหา และ
พยายามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท างาน 

                 2.6 ผู้สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นเรียนกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียนในกลุ่ม 

 

  3.  บทบาทผู้เรียน 

        วิธีการเรียนด้วยเทคนิคนี้นักเรียนมีบทบาท ดังต่อไปนี้  
    3.1 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะเรียนรู้บทบาทส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน
กลุ่ม ได้แก่ 

    1) ผู้ชี้แนะ เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกเป็นบทบาทของ
ผู้น ากลุ่มในการช่วยแก้ปัญหา หรือร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมาย 

    2) ผู้บันทึก เป็นผู้บันทึกหรือรายงานของกลุ่ม โดยบันทึกหรือรายงาน สิ่ งที่
กลุ่มได้ร่วมกันท า 
    3) ผู้ควบคุมเวลา เป็นผู้ควบคุมการท างานให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และคอย
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

              4) ผู้จัดอุปกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา จัดเตรียมหรือ รับอุปกรณ์จาก 
ผู้มอบหมาย 

    5) ผู้กระตุ้น เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมแก่เพ่ือนสมาขิก ช่วย
กระตุ้นให้เพื่อนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ช่วยแสดงความคิดเห็นหรือท างาน 
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   3.2 นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือน ๆ ในกลุ่มนักเรียน
จะต้องร่วมกันในการท ากิจกรรม การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม แลกเปลี่ ยน ความรู้และอุปกรณ์ 
พร้อมกับการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 

    3.3 นักเรียนจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือนสมาชิกทุกคน สมาชิกในกลุ่มอาจวิจารณ์ความคิดเห็นของเพ่ือนได้ แต่จะไม่วิจารณ์ตัวบุคคล 
และควรเป็นไปเพ่ือความชัดเจนในความคิดเห็น 

 

  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 
     1. ครูถามนักเรียนว่าใครมีงานอดิเรกอะไรบ้าง นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม
คร ู
     2. ครูเลือกนักเรียนที่มีงานอดิเรกในการเก็บสะสมสิ่งของต่าง ๆ มาเล่า
ประสบการณ์หน้าชั้นเรียน 

     3. นักเรียนเล่าประสบการณ์ในการเก็บสะสมสิ่งของให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
   ขั้นที่ 2 ขั้นสอน (40 นาที) 
     4. ครูจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละกันตามความสามารถของผู้เรียน  4  คน  
     5. นักเรียนแต่ละทีม ศึกษาหัวข้อที่ครูก าหนดให้ จากหนังสือเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง  รู้จักการเก็บรักษาข้อมูล และส าเนาถาวร 

     6. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน  
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  และพร้อมที่จะเข้าสู่สนามแข่งขัน 

     7. แต่ละกลุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในกลุ่ม  โดย
อาจจะตั้งค าถามขึ้นมาเองเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทดลองตอบค าถาม 

     8. เริ่มเกมการแข่งขันตอบปัญหา 
      8.1  ครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดการห้องเรียน  โดยแบ่งตามความสามารถของ
นักเรียน 

       - โต๊ะที่ 1 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง 
       - โต๊ ะที่  2  และ  3   เป็ น โต๊ ะแข่ งขั นส าหรั บนั ก เ รี ยนที่ มี
ความสามารถปานกลาง 
       - โต๊ะที่ 4 เป็นโต๊ะแข่งขันส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน 

      8.2 ครูแจกซองค าถาม  จ านวน  8  ค าถาม  ให้ทุกโต๊ะ  (เป็นค าถาม
เดียวกันทุกโต๊ะ) 
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      8.3 นักเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองค าถามทีละ 1 ซอง แล้ววางกลางโต๊ะ 

      8.4 นักเรียน  3  คนที่ เหลือตอบค าถาม โดยเขียนค าตอบลงใน
กระดาษค าตอบที่แต่ละคนมีอยู่  (โดยใช้เวลาข้อละประมาณ 2 - 5 นาที) 
      8.5 นักเรียนที่ท าหน้าที่อ่านค าถามจะเป็นคนให้คะแนน โดยมีกติกา
การให้คะแนนดังนี้ 
       - ผู้ตอบถูกเป็นคนแรกจะได้  2  คะแนน 

       - ผู้ตอบถูกเป็นคนที่  2  และ  3  จะได้  1  คะแนน 

       - ผู้ตอบผิดจะได้  0  คะแนน 

      8.6 ท าข้ันตอนที่  8.3  - 8.5  โดยผลัดกันอ่านค าถามจนกว่าจะหมด 

      8.7 นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง  โดยที่ทุกคนได้ตอบค า
จ านวนเท่า ๆ กัน  จัดล าดับของคะแนนที่ได้  ซึ่งก าหนดโบนัสของแต่ละโต๊ะดังนี้ 
       - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที ่ 1  ของแต่ละโต๊ะจะได้โบนัส  10  แต้ม 

       - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่  2  ของแต่ละโต๊ะจะได้โบนัส  8  แต้ม 

       - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่  3  ของแต่ละโต๊ะจะได้โบนัส  6  แต้ม 

       - ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่  4  ของแต่ละโต๊ะจะได้โบนัส  4  แต้ม 

     9. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกลับไปเข้ากลุ่มเดิมของตน  พร้อมน าคะแนนโบนัส
มารวมกันเป็นคะแนนของทีม  
     10. คะแนนรวมของกลุ่มใดที่ได้มากที่สุด จะได้รับการยอมรับ เป็นทีม
ชนะเลิศและรองลงไป 

   ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  (10 นาที) 
     11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาของบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้  
 

บทสรุป 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนสามารถน า
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
กระตือรือร้น มีการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม บุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น ที่มีขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้สอดคล้องกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บวกกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน 
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มีความเข้าใจที่คงทน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม เพ่ือให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
การใช้เกมแข่งขัน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะแบ่งกลุ่มเล่นเกมแข่งขันที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้โดย
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ศึกษาร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในการเรียนตลอดจนรับผิดชอบต่องานร่วมกัน มุ่งเน้นความส าเร็จของกลุ่ม  เป็นต้น    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น าเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ ยึดหลักการจัด     
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ครูผู้สอนสามารถคิดค้นหรือประยุกต์ใช้วิธีการสอนอ่ืน ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจัดสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน แต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพในการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 | การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าถามท้ายบท 

 1. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  
 2. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  
 3. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์   
 4. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เกมแข่งขัน 

 5. จง เขียนกิจกรรมการ เรี ยนรู้ ตามขั้ นตอนการจัดการ เรี ยนรู้ ที่ นั กศึกษาสนใจ                 
จ านวน 6 หัวข้อเรื่องตามระดับชั้น ดังนี้ 
  5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  5.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

  5.3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  5.4  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  5.5  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  5.6  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน   

 4. การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบได้ 
 2. บอกข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ 
 3. บอกข้ันตอนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้ 
 4. บอกข้ันตอนการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติได้ 
 5. เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
และทักษะปฏิบัติได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
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 6. ฝึกปฏิบัติเขียนกิจกรรมการเรยีนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับพัฒนาการ
ทางสมองและทักษะปฏิบัติ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 5 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 

 

 



 

บทที่ 5 

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและทักษะปฏิบัติ 
 

 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง นับเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละคนตามความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาตามแนวทางของการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ 
เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากสถานการณ์จริงและฝึก
ทักษะการแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งฝึกแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนน้ันเกิดการเรียนรู้ จาก
การได้ฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ และฝึกลงมือทําด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งในบทน้ีจะได้นําเสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นดังน้ี  
 

1. การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ 

 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ (4 MAT) หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่รวมลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบเข้าด้วยกัน โดยการนําวิธีการพัฒนา
สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเข้ามาร่วมด้วย  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง 
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ  ได้แก่  1. เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก 2. ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วย
การวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก  3. ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญสํานึกหรือประสาทสัมผัส  
และ 4. ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ 2  มิติ คือ การรับรู้ และกระบวนการจัดกระทํา
ข้อมูลการรับรู้ของบุคคล  2 ช่องทาง คือ ผ่านทางประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม และผ่านความคิดรวบ
ยอดที่เป็นนามธรรม การจัดการเรียนรู้ 4 MAT จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยมุ่งส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมอง 2 ซีกอย่างสมดุลกัน อันจะส่งผล
ให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ ประกอบด้วย 
(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2554: 78; ศศิธร เวียงละมัย, 2556: 171; สนอง  อินละคร, 2544: 259; สุวิทย์ 
และอรทัย มูลคํา, 2547: 159) 
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   ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง เป็นช่วงที่ผู้เรียนใช้
ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การสังเกตคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง บทบาทของครูเป็นผู้กระตุ้น
สร้างแรงจูงใจ วิธีการ คือ การสร้างคําถาม สร้างความเร้าใจ การอภิปราย การให้ผู้เรียนทํากิจกรรม 
การออกไปพบของจริง ในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) 
     เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเช่ือมโยงประสบการณ์ด้วยตนเองทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสิ่ง
ที่จะเรียนน้ันมีความหมายโดยตรงกับตัวเขาเอง โดยการให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เกิดความรู้สึก ได้ซักถาม
หรือได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่กําหนดจะเรียน ผู้สอนอาจใช้กิจกรรม เกม การออกไปสัมผัสกับของจริง 
การต้ังคําถามให้คิด หรือให้จินตนาการ เป็นขั้นที่เน้นการใช้สมองซีกขวา  
     ทักษะที่สําคัญในช่วงน้ี คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการต้ังคําถาม ทักษะ
การสร้างมโนภาพ ตลอดจนทักษะในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย) 
     กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากรู้ เด็กจะใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ต่อจาก
ขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่เด็กต้องหาเหตุผลเก่ียวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นแรก เด็กจะช่วยกันอภิปราย 
และอธิบายให้เหตุผลตามความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน 
     ทักษะที่สําคัญในช่วงน้ี คือ ทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห์อภิปราย ในขั้นน้ี 
ผู้สอนอาจใช้เทคนิคการอภิปราย เทคนิคการเขียนผังความคิด และวิธีอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขารู้ ผู้เรียนต่างก็มีความสุขสนุกมากที่ได้มีโอกาสคิดและผู้สอนก็จะ
พบว่าสิ่งที่ผู้เรียนระดมความคิดเป็นเรื่องดีและเด็กสามารถคิดได้เอง 
   ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด  ในการเรียนรู้ในขั้นตอนการเช่ือมโยง
ประสบการณ์ ข้อมูล หลักการ มาคิดวิเคราะห์อย่างไตร่ตรอง เพ่ือสร้างความคิดรวบยอด บทบาทของ
ครู ผู้เตรียมข้อมูล ให้ข้อมูล สาธิตวิธีการ ให้ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อสรุป ในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น 
ดังน้ี 
   ขั้นที่ 3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
     ขั้นน้ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และไตร่ตรองความรู้ที่ได้จากขั้นแรก 
เช่ือมโยงกับทฤษฎีให้ลึกซึ้งย่ิงขึ้นจนสามารถท่ีจะเรียนรู้ต่อไปได้เป็นขั้นตอนที่ต้องจัดกิจกรรมให้เด็ก
ทําแล้วสร้างความคิดรวบยอดเป็นของตนเองได้ เป็นขั้นที่ต้องใช้สมองซีกขวา 
     ทักษะที่สําคัญในช่วงน้ีคือ ทักษะการสร้างรูปแบบการจัดกระบวนการ
วิเคราะห์ การจัดลําดับความสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์เปรียบเทียบ 
   ขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาความคิดด้วยข้อมูล (สมองซีกซ้าย) 
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     เป็นขั้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจจนสร้าง
ความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได้ เน้นการใช้สมองซีกซ้าย ผู้สอนควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลความรู้ด้วย
การบรรยาย ควรใช้วิธีอ่ืนแทน เช่น การให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง สาธิตให้ผู้เรียนรู้จักวิทยากรท้องถิ่น 
             ทักษะสําคัญในช่วงน้ีคือ ความสัมพันธ์ การจัดลําดับ การทดลอง สรุปความ 
   ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัวกระบวนการที่เกิดขึ้นน้ีเป็นการ
เคลื่อนไหวจากขั้นสร้างความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือกระทํา หรือลงมือทดลองตามความคิดของ
ผู้เรียน บทบาทของครู คือ โค้ช หรือผู้ให้คําแนะนํา ผู้อํานวยการความสะดวก ผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่
เบ้ืองหลัง วิธีการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
    ขั้นที่ 5  ขั้นทําตามแนวคิดที่กําหนด/ขั้นลงมือปฏิบัติ (สมองซีกซ้าย) 
      ผู้เรียนจะทําตามใบงานหรือคู่มือหรือแบบฝึกหัดหรือทําตามขั้นตอนที่
กําหนด เน้นการใช้สมองซีกซ้าย 
     ทักษะที่ใช้ในช่วงน้ี คือ ทักษะการถาม การสํารวจ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
การทดลอง การลองผิดลองถูก การทํานาย การบันทึก 
   ขั้นที่ 6  ขั้นสร้างช้ินงานตามความถนัด/ความสนใจ เพ่ือสะท้อนความเป็นตนเอง 
(สมองซีกขวา) 
     เป็นขั้นบูรณาการการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นขั้นที่ผู้เรียนมี
โอกาสแสดงความสนใจ ความถนัด ความเข้าใจเน้ือหาวิชา ความซาบซึ้งและจินตนาการของตนเอง
ออกมาเป็นรูปธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ตนเองเลือก เช่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ สมุดรวมภาพ ภาพวาด 
นิทาน บทกวี หรือบทละคร หรือหนังสือ เน้นการใช้สมองซีกขวา 
               กิจกรรมข้ันน้ีเป็นผลมาจากการลงมือปฏิบัติจากข้ันที่ 5 ต้องมีลักษณะที่
กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดไม่ใช่เกิดความจําแต่เพียงอย่างเดียวและในส่วนน้ี
คือที่สามารถปรากฏเป็นแฟ้มผลงานของผู้เรียนได้ ถ้าผู้สอนวางแผนการทํางานล่วงหน้าไว้อย่างดี  
เด็กสามารถสร้างผลงานได้โดย ผู้สอนไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการทําแฟ้มผลงานผู้เรียน 
     ทักษะที่ใช้ในช่วงน้ี คือ ทักษะการจัดระบบ การจัดลําดับก่อนหลัง การ
แก้ปัญหา การลงมือทํางาน การสรุป จดบันทึก 
    ส่วนที่ 4 การบูรณาการการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน กระบวนการเรียนรู้
ในส่วนที่ 4 เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระทําด้วยตนเองจนสําเร็จและไปสู่การรับรู้ และมี
ความรู้สึกที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน บทบาทของครู เป็นผู้ประเมิน/ผู้ซ่อมเสริม รวมทั้งเป็น
ผู้เรียนร่วมกัน วิธีการการค้นหาตัวเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแนะนําผู้อ่ืน ในส่วนน้ีแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 ขั้น 
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   ขั้นที่ 7  ขั้นวิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) 
     เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ช่ืนชมกับผลงานของตนเองหรือผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมอ่ืน หรือผู้เรียนนําผลงานของตนเองเสนอในกลุ่มย่อย ๆ ให้
เพ่ือน ๆ ติชมและปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นที่เน้นการใช้สมองซีกซ้าย 
     ทักษะที่สําคัญในช่วงน้ี คือ ทักษะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   ขั้นที่ 8  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน (สมองซีกขวา) 
     ในขั้นสุดท้ายน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการค้นคว้าหรือลงมือกระทํากับคนอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจะช่วยให้
ผู้เรียนมองเห็นการเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจพบในสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ จัดแสดง
นิทรรศการ แสดงผลงานในวันสําคัญ ขั้นน้ีเน้นการใช้สมองซีกขวา 
     ทักษะที่ใช้ในช่วงน้ี คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ซึ่งกันและกัน การมองอนาคตตลอดจนการช่ืนชมตนเอง 
    

  2. บทบาทครูผู้สอน 
   2.1 ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สิ่งที่
สังเกตได้อย่างไตร่ตรองอาจใช้คําถาม หรือสถานการณ์จําลอง 
   2.2 ครูเป็นผู้จัดเตรียมเน้ือหา หรือข้อมูลที่ผู้เรียนควรทราบ ครูผู้สอนทําการสอน
และการสาธิต 
   2.3  ครูเป็นผู้คอยแนะนําหรือช้ีแนะ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 
   2.4  ครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา ร่วมประเมินผลงานและนําวิธีการปรับปรุงผลงาน แก้ไข
ข้อบกพร่องผู้ร่วมเรียนรู้ และการรวบรวมผลงาน 
 

  3. บทบาทผู้เรียน 
   3.1  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างเหตุผลช่วยกันสังเกตการณ์และร่วมทํากิจกรรม 
   3.2  ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหารายละเอียดและค้นคว้าเน้ือหาที่จะเรียนจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ ใบความรู้ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
   3.3  ผู้เรียนเป็นผู้ทดลองหรือปฏิบัติทดลองมีการสรุปผลการทดลอง หรืออาจทํา
แบบฝึกหัดจากรายวิชาตาม ความเหมาะสม 
   3.4  ผู้ เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองและสามรถนําความรู้ ไปประยุกต์ใ ช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ 
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  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ส่วนที่ 1 เรียนรู้จากประสบการณ์และการเฝ้าสังเกตอย่างไตร่ตรอง  
     ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน 
     1.  ผู้เรียนตอบคําถามกระตุ้นความคิด  
       หากนักเรียนต้องการบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพ่ือนําไปใช้งานใน
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ผู้เรียนจะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
     2.  ผู้สอนนําตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เช่น 
แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ แฟลชไดร์ฟ มาแสดงให้นักเรียนดู แล้วสุ่มผู้เรียนบอกช่ือ และประโยชน์ของอุปกรณ์    

เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว 
     ขั้นที่ 2  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ 
     3.  ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความจําเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้มีความ
สะดวกในการใช้งาน 
     4.  มีการแบ่งสมาชิกกลุ่ม โดยการนับหมายเลขต้ังแต่หมายเลข 1-3 เพ่ือ
นับเป็น 1 กลุ่ม 
     5.  ผู้เรียนที่ได้หมายเลขแต่ละหมายเลขจะทําการศึกษาความรู้เรื่อง 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ตามประเด็น ดังน้ี 
      5.1 นักเรียนที่นับหมายเลข 1  ศึกษาความรู้เรื่อง แผ่นดิสก์ 
      5.2 นักเรียนที่นับหมายเลข 2  ศึกษาความรู้เรื่อง แฟลชไดร์ฟ 

      5.3 นักเรียนที่นับหมายเลข 3  ศึกษาความรู้เรื่อง แผ่นซีดี 
   ส่วนที่ 2  เรียนรู้จากการสังเกตอย่างไตร่ตรองไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด  
     ขั้นที่ 3  ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 
     6. ผู้เรียนทําการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ได้รับ จากใบความรู้ 
และหนังสือเรียน  
     ขั้นที่ 4  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 
     7.  ผู้สอนทําการอธิบายเพ่ิมเติมทั้ง 3 เรื่อง พร้อมทั้งยกตัวอย่างและ
ภาพประกอบที่ชัดเจน 
     8.  ผู้สอนสาธิตการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้
นักเรียนดู พร้อมอธิบายในแต่ละข้ันตอนให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ 
    ส่วนที่ 3 สร้างความคิดรวบยอดไปสู่การลงมือปฏิบัติ  และสร้างช้ินงานในลักษณะ
เฉพาะตัว  
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     ขั้นที่ 5  ขั้นลงมือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่กําหนด 
     9.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามข้อสงสัยก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
     10.  ผู้เรียนลงมือทําการบันทึกข้อมูลลงบนใบงานที่กําหนดให้ โดยบันทึก
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าตามใบความรู้ และหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่ได้รับ โดยที่ผู้สอนคอยให้
คําแนะนํา 
     ขั้นที่ 6  ขั้นสร้างช้ินงานเพ่ือสะท้อนความเป็นตนเอง 
     11.   ผู้สอนให้ผู้เรียนทําการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ได้รับ โดยทําการวาดภาพ
และระบายสี แล้วนํามาตัดและติดลงบันกระดาษแข็ง/หรือกล่อง แล้วตัดตามรูปอีกครั้งก็ได้รูปอุปกรณ์ 

2 มิติ 
    ส่วนที่ 4 เรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง  
     ขั้นที่ 7  ขั้นวิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ 
     12.   เมื่อผู้เรียนแต่ละหมายเลขศึกษาข้อมูลเสร็จแล้ว ทําการอธิบาย
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันภายในกลุ่ม 
     13.  ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันจําแนกความแตกต่างของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเภท แล้วบันทึกผล 
     14.  ผู้สอนให้ผู้เรียนทดลองใช้อุปกรณ์ทั้ง 3 อย่าง พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่าง
การใช้งานในชีวิตประจําวัน 
     ขั้นที่ 8   ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน 
     15.   ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนองาน ที่ได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันภายในกลุ่มตนเองเพ่ือให้อีกกลุ่มทราบและยอมรับฟังคําวิจารณ์ 

     16.   ผู้เรียนร่วมกันเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละประเภท 
     17.   ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผล อธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียน
เข้าใจมากย่ิงขึ้น 
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2.  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงหัวข้อ 
หรือเน้ือหาสาขาวิชาต่าง ๆ หรือสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน  
มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันโดยการต้ังเป็นหัวข้อเร่ืองขึ้นใหม่  และมีหัวข้อ
ย่อยตามเน้ือหาสาระ มีความหมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากที่สุด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ที่มีการเช่ือมโยงทั้งหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้แบบองค์รวม 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (อาภรณ์  ใจเท่ียง, 2553: 129) การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการจะลดการซ้ําซ้อนของเน้ือหาสาระ และประหยัดเวลาในการจัดทําแผนการเรียนรู้  และ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดตามสภาพจริงของชีวิต 
 

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย  
   วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มี 2 วิธี  คือ 
    1. บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ครูคนเดียวสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียว เช่น  สอนภาษาไทย ครูจะบูรณาการการอ่าน การเขียน การพูดและฟัง ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองกันอยู่แล้ว 
    2. บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  ครูคนเดียวสอนหลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หรือครูหลายคนสอน จะบูรณาการในลักษณะที่ครูจะต้องยึดมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ใดกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงเป็นแกน แล้วรวบรวมเน้ือหาสาระของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะ
เช่ือมโยงมาอยู่ภายใต้หัวเรื่องการเรียนรู้เดียวกัน 
  2. บทบาทครูผู้สอน 
   บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยแบ่งเป็นด้านๆ ดังน้ี (เวชฤทธ์ิ  
อังกนะภัทรขจร, 2552: 5) 

      ด้านการเตรียมการ 
       1. เตรียมกรอบแนวคิดของเร่ืองที่จะสอนโดยหัวข้อในแต่ละตอนได้จากการ 
บูรณาการระหว่างวิชา หรือผสมผสานระหว่างวิชาในหลักสูตร 
   2. เตรียมคําถามหลักหรือคําถามสําคัญเพ่ือใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และลงมือ
ปฏิบัติ 
      3. เป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ที่ให้ผู้เรียนซักถาม ปรึกษาเพ่ือค้นคว้าหา 
ความรู้ 
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   ด้านการดําเนินการ (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
       1. เป็นผู้นําเสนอ เช่น เสนอประเด็นปัญหา/เหตุการณ์ในเรื่องที่จะสอน 
           2. เป็นผู้สังเกต โดยสังเกตผู้เรียนขณะที่ตอบคําถาม ทํากิจกรรม รวมทั้งพฤติกรรม
ด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียน 
       3. เป็นผู้กระตุ้นจูงใจ โดยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างแท้จริง 
       4. เป็นผู้เสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ 
           5. เป็นผู้ช้ีแนะ สนับสนุนให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมให้บรรลุจุดประสงค์ที่กําหนด 
       6. เป็นผู้จัดบรรยากาศ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ
สังคมและจิตใจเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
       7. เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการมากกว่าเน้ือเรื่องหรือเน้ือหาสาระ 
       ด้านการประเมิน 
   1. เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ช้ีแนะวิพากษ์วิจารณ์ข้อดี ข้อด้อย เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการเรียน 
   2. เป็นผู้ประเมิน โดยประเมินผลเป็นระยะ ๆ ประเมินกระบวนการพฤติกรรมต่าง ๆ 
 

  3.  บทบาทผู้เรียน 
   บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังน้ี (เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทร
ขจร, 2552: 5-6) 

   1. มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการคิดในทุก ๆ สถานการณ์ที่
กําหนดให้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนสถานการณ์ในชีวิตจริง 
   2.  ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
          3.  ดําเนินการเรียนด้วยตนเอง เพ่ือให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ต่ืนเต้นมี
ชีวิตชีวาและท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
          4.  เรียนในห้องเรียนและสถานการณ์จริงเพ่ือพัฒนาทางสังคม 
          5.  กระฉับกระเฉงว่องไวในการมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง 
          6.  ทํางานด้วยความร่วมมือ ร่วมใจทั้งแบบเด่ียว เป็นคู่หรือกลุ่ม ด้วยความเต็มใจ
และด้วยเจตคติที่ดีต่อกัน 
          7.  ตอบคําถามสําคัญหรือคําถามหลักที่กําหนดจากประสบการณ์ของตนเองหรือ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง 
          8.  มีความสามารถในการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มทําสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
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          9.  มีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะทางสังคม  
รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในกลุ่มในห้องเรียนและกับครู 
         10. สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตจริง 
 

  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
      กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง คอมพิวเตอร์
ก็มีสมอง  
       กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      1. ครูนําแก้วนํ้าเย็นมา 1 แก้ว แล้วให้ตัวแทนนักเรียน 1 คน มาสัมผัสแก้วนํ้า  
   2. เมื่อนักเรียนสัมผัสแก้วนํ้าแล้ว ให้นักเรียนบอกเพ่ือน ๆ ในห้องว่ารู้สึกอย่างไร 
   3. เมื่อนักเรียนบอกเพ่ือนในห้องว่า รู้สึกเย็น ครูสรุปให้นักเรียนฟังถึงความรู้สึกว่า
ทําไมจึงรู้จักเย็น โดยการอธิบายเป็นข้ันตอนดังน้ี 
    3.1 เมื่อนักเรียนสัมผัสแก้ว มือของนักเรียนทําหน้าที่รับข้อมูลจากการสัมผัส 
    3.2 เมื่อมือรับข้อมูลแล้วจะส่งความรู้สึกไปยังสมองของคนเรา 
    3.3 เมื่อสมองได้รับความรู้สึก สมองก็จะทํางานว่าความรู้สึกที่เราได้รับคืออะไร 
    3.4 เมื่อสมองทํางานแล้วสมองก็จะส่งการว่าน้ีคือรู้สึกเย็น 
    3.5 สมองจะสั่งการให้ตัวเรารู้ว่าเรารู้สึกเย็น เพ่ือนจึงแสดงออกทางคําพูด
เพ่ือให้เราได้ยินเสียงว่า เย็น 
   4. แต่ถ้าเป็นการทํางานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทํางานเองได้ต้อง
ให้เราเป็นคนส่งให้ทํางาน โดยคอมพิวเตอร์มีหลักการทํางานดังน้ี 
    4.1 ถ้าเรากดปุ่มอักษร A ที่แป้นพิมพ์ ซึ่งแป้นพิมพ์ทําหน้าที่รับข้อมูล 
    4.2 เมื่อแป้นพิมพ์รับข้อมูลแล้ว จะส่งข้อมูลไปยังสมองของคอมพิวเตอร์ 
    4.3 สมองคอมพิวเตอร์จะรับรู้ว่าตัวอักษรที่กดคือตัว A  

    4.4 เมื่อสมองรับรู้แล้วสมองก็จะสั่งให้จอภาพแสดงผลออกมาว่ารับรู้แล้วโดย
แสดงตัวอักษร A ที่จอภาพ 

   5. ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
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3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับสมอง
เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างศักยภาพ
สูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเช่ือว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 21-23) 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นสิ่งสําคัญในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและการทํางานของสมอง ให้เด็กได้ค้นพบตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถใน
การเรียนรู้การทํางาน สามารถแก้ปัญหาในด้านวิชาชีพ รวมถึงปัญหาในชีวิตจริงได้ พร้อมรับมือกับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
เด็ก 

ดังน้ัน อาจสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง แนวการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ต้องใช้ทุกส่วนทั้งการคิด 
ความรู้สึกและการลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการสรุปความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้ 

 

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบด้วย  
      ขั้นที ่1 อุ่นเคร่ือง  
    - บริการสมอง  
    - ยืดเส้นยืดสาย 
    - กิจกรรมเคล่ือนไหว  
    - เพลง, เกม (เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งข้างต้น)  

       ขั้นที่ 2 เรียนรู้  
    - กระตุ้นความสนใจ ด้วยสื่อที่แปลกใหม ่ทา้ทาย  
    - สิ่งทีส่อนต้องมีความหมายใกล้ตัว เช่ือมโยงกับบริบทชีวิตจริง  
    - จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และมีบรรยากาศต่ืนตัว หรือ สนุก
เพลิดเพลิน 
    - สรุปโดยใช้แผนผัง ตาราง กราฟ และใส่รหัสช่วยจํา ถ้าเป็นไปได้ 
       ขั้นที่ 3 ฝึก  
    - ทําการฝึกซ้ํา ๆ จนเกิดความเข้าใจ และความชํานาญ  
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    - ปรับปรุง และพัฒนาผลงาน โดยใช้ใบงานและช้ินงานที่ก้าวหน้าข้ึน  
       ขั้นที่ 4 สรุป  
    - สรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน ซ้ําอีกครั้งหน่ึง 
    - ประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 
   ขั้นที่ 5 นําไปใช้  
    - ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม ่เช่น ทําใบงานใหม่ ๆ โครงงานใหม่ ๆ 
    - สร้างสรรค์ผลงาน และช้ินงาน 
 

  2. บทบาทครูผู้สอน 
    2.1  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลมาใช้วางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
        2.2  กําหนดเป้าหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        2.3  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเพ่ือนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
        2.4  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
        2.5  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
        2.6 ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
        2.7  วิเคราะห์ผลการประเมินผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  
 

  3.  บทบาทผู้เรียน 
        3.1  กําหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
                 3.2  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ัง
คําถาม คิดหาคําตอบ หรือแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
                 3.3  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
                 3.4  มีปฏิสัมพันธ์ ทํางาน ทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
                 3.5  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง  
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  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
        ขั้นที่ 1  ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน 
          1. ครูเตรียมความพร้อมนักเรียนด้วยการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน เพ่ือ
สร้างแรงกระตุ้นให้เด็กโดยการพาร้องเพลง และเต้นประกอบ จากน้ันครูให้นักเรียนปรบมือ 5 ครั้ง
พร้อมกันให้เป็นจังหวะ 
      2. ครูถามคําถามนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันค้นหาคําตอบ 
        2.1 แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวมีอะไรบ้าง? 
        2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง? 
       3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบว่านักเรียนจะได้ศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ขั้นที่ 2  ขั้นสอน 
     4. ครูให้นักเรียนจัดโต๊ะเป็นรูปตัวยู เพ่ือง่ายต่อการจัดกิจกรรมและเพ่ือให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมมากขึ้น 
      5. ครูนําบัตรภาพ (บัตรภาพเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ขึ้นมา 
พร้อมบอกช่ือของอุปกรณ์และอธิบายถึงลักษณะการทํางานหน้าที่และประโยชน์ของมัน 
      6. ครูเปิดวีดิโอการ์ตูนเก่ียวกับความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศให้
นักเรียนดู 
      7. จากน้ันครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกัน และนั่งเป็นกลม  
      8. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเก่ียวกับข้อมูลที่สนใจแหล่งข้อมูลที่อยู่    
ใกล้ตัว (เขียนและวาดภาพประกอบลงบนกระดาษ) 
       8.1 ข้อมูลที่สนใจอาจจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่อง
และเหตุการณ์ต่าง ๆ 
       8.2 แหล่งข้อมูลที่อ ยู่ใกล้ ตัว เ ช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู 
หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ 
       8.3 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ 

กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
   ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป    

     9. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนพร้อมนําผลงานมาโชว์หน้าห้อง  
     10. ครูอธิบายผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมกล่าวช่ืนชมและให้
รางวัล      
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     11. ครูและนักเรียนอภิปรายและสรุปร่วมกันถึงสิ่งที่ได้เรียนไป  
      12. ครูพานักเรียนทํากิจกรรมท้ายช่ัวโมงโดยการให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนํา
บัตรคําที่มีช่ือของอุปกรณ์เทคโนโลยี ไปแปะใต้ภาพของอุปกรณ์ชนิดน้ัน ๆ ให้ถูกต้อง ครูรวบรวม
คะแนน ประกาศผลกลุ่มที่ชนะในช่ัวโมงถัดไป พร้อมให้รางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 
 

4. การจัดการเรียนรู้แบบท่ีเน้นการปฏิบัติ 
 การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์ตรง จากสถานการณ์จริงและฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้ง
ฝึกแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนน้ันเกิดการเรียนรู้ จากการได้ฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ และฝึก
ลงมือทําด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 

  1.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบท่ีเน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2550: 7-8) 

   ขั้นที่ 1  ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้สอนจะต้องกระตุ้น และโน้มน้าวให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนใจอยากค้นคว้า หาความรู้ ผู้สอนอาจใช้วิธีการสนทนาซักถาม
และทบทวนประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เพ่ือเช่ือมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่จะต้องเรียนรู้ อาจใช้
คําถามยั่วยุและที่สําคัญจะต้องสร้างบรรยากาศใหม่ที่จะต้องเรียนรู้  อาจใช้คําถามย่ัวยุและที่สําคัญ
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนตอบสนอง เช่น การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือโยงเข้าหาประสบการณ์ใหม่ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และร่วมกันกําหนดขอบข่าย
หรือประเด็นความรู้ใหม่ 
   ขั้นที่ 2  ขั้นศึกษา/วิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือทํากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกันโดยการแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกันวิเคราะห์และหาข้อสรุปในประเด็นที่ได้ต้ังไว้ 
ในการทํากิจกรรมตามข้ันตอนน้ี ผู้สอนจะต้องออกแบบกลุ่มให้เหมาะสม เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มผู้สอนต้องจัดหาสื่อการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้ แผ่นใส รูปภาพ วีดิทัศน์ หนังสือ เอกสาร หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้กลุ่ม
ผู้เรียนได้ช่วยกันศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยต้ังประเด็นหรือหัวข้อในการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทาง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน การออกแบบงานโดยจัดทําเป็นใบงานให้
ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มเป็นหัวใจสําคัญที่ผู้สอนจะต้องคิดค้นและสร้างขึ้น เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
สูงสุดของผู้เรียนและเกิดการบรรลุงานกลุ่มด้วย ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานกลุ่ม ผู้สอนทําหน้าที่นํา
อภิปรายให้กลุ่มใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์ให้ข้อมูล ในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน หากเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ 
ผู้สอนช่วยเพ่ิมเติมแล้วร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดในขั้นน้ี 
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   ขั้นที่ 3  ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน 
ฝึกคิดวิเคราะห์ จินตนาการ สร้างสรรค์ โดยผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขหากมีข้อบกพร่องเก่ียวกับสถานที่ สําหรับการปฏิบัติผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผน
จะใช้แหล่งเก่ียวกับสถานที่ สําหรับการปฏิบัติผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนจะใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน ห้องเรียนธรรมชาติ หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะทําให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 
   ขั้นที่ 4  ขั้นสรุป/เสนอผลการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้ประมวลข้อมูล
ความรู้จากประสบการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ สรุปและนําเสนอ
สิ่งที่ค้นพบต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการขยาย
เครือข่ายความรู้อย่างกว้างขวาง ทําให้การเรียนรู้มีความหมายย่ิงขึ้น 
   ขั้นที่ 5  ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้/นําไปใช้ เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุง
ผลงานของตนเองที่ได้แนวคิดจากการนําเสนอของแต่ละกลุ่มในการปรับปรุงผลงานน้ันอาจนําความรู้
ที่ได้รับจากกลุ่มอ่ืนมาพัฒนาให้ดีขึ้นหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรค์งานท่ีต่างจากเดิม หรืออาจได้รับ
แนวคิดจากข้อเสนอแนะของผู้สอนมาประยุกต์สร้างผลงานใหม่ ๆ ที่สามารถนําไปใช้ในสภาพการณ์
จริงได้ 
   ขั้นที่ 6  ขั้นการประเมินผล วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเน้นการวัดผลจาก
การปฏิบัติจริง จากแฟ้มสะสมงาน ช้ินงาน/ผลงาน ผู้เรียนประเมินตนเอง สมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
ผู้ปกครองและผู้สอนมีบทบาทร่วมวัดและประเมินผลด้วย 
   

  2. บทบาทครูผู้สอน 
   2.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร 
ทันเหตุการณ์ 

   2.2  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.3  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นการปฏิบัติ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียนจนเกิดความเช่ือมั่น 
   2.4  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.5  จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญให้แก่ผู้เรียน 
   2.6  เป็นแหล่งความรู้สําหรับผู้เรียนในการอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปบทเรียน 
   2.7  วางแผนการเรียนรู้ เรื่องหัวข้อหรือประเด็นการอภิปราย กําหนดรูปแบบการ
อภิปราย 
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   2.8  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตีความ สรุปความคิดเห็นของผู้เรียน หรืออภิปราย
สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน 
   2.9  ช่วยให้การอภิปรายแต่ละกลุ่มดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการนําเสนอความคิด ให้คําปรึกษาหรือแก้ปัญหาเมื่อกลุ่มต้องการ 
   2.10 ให้กําลังใจและช่วยเหลือแนะนําผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกเพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
   2.11 กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอน มีเหตุผลที่ถูกต้องของตนเอง 
   2.12 ประเมินผลโดยมีข้อดีที่ควรส่งเสริมและข้อจํากัดที่ควรแก้ไข 
 

  3.  บทบาทผู้เรียน 
   3.1  ฝึกฝนการทํางานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นํา ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
   3.2  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือการอภิปราย 
   3.3  กล้าแสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
   3.4  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เมื่อมีการปฏิบัติงาน 
   3.5  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการสังเกตและทดลองด้วยตนเอง 
   3.6  เรียนรู้ด้วยตนเองจากการฝึกปฏิบัติ 
   3.7  เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงร่วมกัน 
   3.8  ให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
   3.9  ฝึกทักษะการประเมินตนเอง 
   3.10 ติดตามผลการปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขงาน 
 

  4. ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ช่ัวโมงที่ 1 

   ขั้นนํา (ใช้เวลา 10 นาที) 
    1.  ครู กล่าวสวัสดีทักทายและขานรายช่ือนักเรียน จากนั้นแนะนํารายละเอียด
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับช่ัวโมงน้ี และมอบหมายให้หัวหน้าห้องแจกเอกสาร
ประกอบการเรียน  เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร ให้สมาชิกในห้องทุกคน   
    2.  ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 
10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ลงในกระดาษคําตอบ  
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    3.  ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการถาม – ตอบ โดยใช้แนวคําถามดังน้ี 
     3.1  ก่อนเร่ิมต้นสร้างเอกสารนักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้าง 
          3.2  เมื่อนักเรียนสร้างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนคิดว่าเรา
สามารถเปิดมาแก้ไขใหม่ได้หรือไม่  
    4. นักเรียนร่วมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  
    5. ครูแจ้งผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดเบ้ืองต้น แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
   ขั้นสอน (ใช้เวลา 20 นาที)  

   สอนโดยการสาธิต และให้นักเรียนปฏิบัติตาม มีขั้นตอน ดังน้ี  
    6.  จัดนักเรียนเข้าประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน 
    7.  ครูให้นักเรียนดูการสาธิตของครู ผ่านหน้าจอเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์
พร้อมกับฟังครูอธิบายประกอบ และนักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน ในหัวข้อ ต่อไปน้ี 
     7.1 การสร้างเอกสารใหม่ 
     7.2   จัดการไฟล์เอกสาร 
     7.3   การค้นหาข้อความ 
     7.4   การเปลี่ยนมุมมองเอกสาร 
     7.5   การย่อ – ขยายเอกสาร 
   ขั้นฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง  (ใช้เวลา 30 นาที) 
    8.  นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ สร้างเอกสารใหม่ การพิมพ์ และแก้ไขข้อความ  
บันทึก เปิด - ปิดไฟล์ ไมโครซอฟต์เวิร์ด ค้นหาข้อความในเอกสาร และปรับแต่ง มุมมองหน้าจอการ
แสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้  ตามคําสั่งในแบบฝึกหัดที่ 1 – 5 (ตอนที่ 1)   

    9.  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล และประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง ขณะที่นักเรียนกําลังฝึกปฏิบัติตามคําสั่งในแบบฝึกหัดที่ 1 – 5  (ตอนที่ 1) 

    10. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1 – 5   (ตอนที่ 2)  เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งเอกสาร
ประกอบการเรียนคืนครู 
 

   ช่ัวโมงที่ 2 

   ขั้นปรับปรุงการเรียนรู้ และนําไปใช้   (ใช้เวลา 50 นาที) 
    11. ครู กล่าวสวัสดีทักทายและขานรายช่ือนักเรียน จากน้ันแนะนํา
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับช่ัวโมงน้ี และมอบหมายให้หัวหน้าห้องแจก
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร  ให้สมาชิกในห้องทุกคน 
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    12. ครูแจ้งผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของ เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร 
    13. จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน และให้ต้ังช่ือกลุ่ม มอบหมายหน้าที่สมาชิก
ในกลุ่ม 
    14. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนฝึกปฏิบัติการสร้างและจัดการไฟล์
เอกสาร โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงผลการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้มีทักษะเท่าเทียม
กัน 
    15. สุ่มหัวข้อในการนําเสนอโดยการจับสลาก จากน้ันให้นักเรียนทุกกลุ่ม
นําเสนอหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 5 นาที โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอ
เรียงลําดับตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
     15.1 กลุ่มที่ 1 หัวข้อ การสร้างเอกสารใหม่ 
     15.2 กลุ่มที่ 2  และ กลุ่มที่ 3 หัวข้อ จัดการไฟล์เอกสาร 
     15.3 กลุ่มที่ 4 หัวข้อ การค้นหาข้อความ 
     15.4 กลุ่มที่ 5 หัวข้อ การเปลี่ยนมุมมองเอกสาร 
     15.5 กลุ่มที่ 6 หัวข้อ การย่อ – ขยายเอกสาร 
    16. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
    17. ครูประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน   

    18. ครูสรุป และให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนลงในแบบรายงานการทํางานกลุ่ม 
   ขั้นการประเมินผลและวัดผล (ใช้เวลา 10 นาที) 
    19. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 10 

ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ลงในกระดาษคําตอบ   
    20. นักเรียนประเมินตนเองลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ และส่งเอกสาร
ประกอบการเรียนคืนครู 
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บทสรุป 

 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะ  
การเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มุ่งส่งเสริมความถนัดของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมอง 2 ซีกอย่างสมดุลกัน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และ
ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่
การลงมือปฏิบัติ และหากจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบท่ีเน้นการปฏิบัติจะเป็นการจัด
กิจกรรมในลักษณะกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากสถานการณ์จริงและฝึกทักษะการ
แสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งฝึกแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนน้ันเกิดการเรียนรู้ จากการได้ฝึก
คิด ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ และฝึกลงมือทําด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ รวมถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน  
และทักษะในการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน มีความหมายแก่ผู้เรียน จะเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองมากที่สุด    
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คําถามท้ายบท 

 1. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน 4 แบบ 
 2. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 3. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
 4. จงบอกขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติได้ 
 5. จง เขี ยน กิจกรรมการ เรี ยนรู้ ตามขั้ นตอนการ จัดการ เรี ยน รู้ที่ นั กศึกษาสนใจ                 
จํานวน 6 หัวข้อเรื่องตามระดับช้ัน ดังน้ี 
  5.1  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

  5.2  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

  5.3  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

  5.4  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

  5.5  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

  5.6  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6 

การวัดและประเมินผล 
 

เวลาเรียน  3  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. จดุมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล 
 2. การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย 
 3. การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัยและสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 4. การวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
 2. บอกความหมายของการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยได้ 
 3. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยได้ 
 4. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 6 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 

 

 



 

บทที่ 6 

การวัดและประเมินผล 
 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ แปลผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึง
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการตัดสิน
ผลการเรียน ครูผู้สอนควรมีวิธีการจัดการท่ีเป็นระบบ เพ่ือให้การดําเนินการวัดและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของ
ผู้เรียน ซึ่งในบทนี้นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
ตามลําดับดังน้ี 
 

1. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 2) 

  1. การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผล
การเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง บันทึก วิเคราะห์ แปล
ความหมายข้อมูล แล้วนํามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอน
ของครูผู้สอน การประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้ หรือเรียกว่า การวัดและประเมินผลย่อย จะ
ดําเนินการในห้องเรียนทุกครั้งที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบจุดเด่น หรือข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง 
ครูผู้สอนต้องใช้วิธีการและเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดม
ความคิดเห็น การใช้แฟ้มสะสมงาน การปฏิบัติภาระงานท่ีกําหนด การประเมินความรู้โดยใช้
แบบทดสอบย่อย เป็นต้น สิ่งสําคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนในลักษณะคําแนะนําที่เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เพ่ือแก้ไขความคิดความเข้าใจเดิมที่
อาจเข้าใจไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
  



102 | การวัดและประเมินผล 

  2. การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ เรียนจบทั้งรายวิชาเพ่ือตัดสินให้ระดับผล
การเรียน หรือให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อน
ช้ันหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาส
ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  

2.  การวัดและประเมินผลดา้นพุทธิพิสัย 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การประมวลผลข้อมูลและ
สารสนเทศ หลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญา 6 ด้าน ตามแนวคิดของบลูม 
(Bloom) และท่ีปรับปรุงใหม่โดยเดวิท แครทโวล์ท (David Krathwohl) คือ ความจํา ความเข้าใจ 
การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์  โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การบอกเล่า อธิบาย เขียนแสดงความคิดรวบยอด การตอบ
คําถาม เขียนแผนภูมิแผนภาพ เสนอแนวคิดขั้นตอนในการแก้ปัญหา การจัดการ การประดิษฐ์หรือ
สร้างสรรค์ช้ินงาน เป็นต้น ซึ่งลําดับขั้นของกระบวนการทางด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ 
สามารถอธิบายได้ดังน้ี  (วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ  ปิยะพิมลศิลป์, 2549: 3)  

  1. จํา  หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ บอกได้ ระบุ บอก
ช่ือได้   
  2. เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง   
  3. ประยุกต์ใช้ หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหา    
  4. วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลักษณะการจัดการ   
  5. ประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตัดสิน    
  6. คิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการออกแบบวางแผน ผลิต    
 

 ดังน้ัน การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือนําไปสู่      
การสะท้อนพฤติกรรมในการวัดและประเมินผล สามารถเขียนคํากริยานํา ดังตัวอย่างในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 คําสําคัญและพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญา 6 ขั้น 
กระบวนการทางปัญญา คําสําคญั พฤติกรรมและผลผลิต 

1. จํา  
- จํา  
ความรู้ที่มีอยู่ในความจํา 

- ระบุ   - สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้ 
- บอกได้ว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในภาพ
บ้าง 

- ระลึกได้  
สามารถเรียกความรู้ที่ได้เรียนรู้
ไปนานแล้วกลบัมา 

- ระลึก - เขียนรายการข้อมูลที่อยู่ในความทรง
จําได้ 
- ท่องบทกวีที่ช่ืนชอบได้ 

2. เข้าใจ  
- แปลความหมาย  
การเปลี่ยนจากรูปแบบหน่ึงไป
เป็นอีกรูปแบบหน่ึง 

-  อธิบาย 
-  นําเสนอ 
-  แปล 
-  ถอดความ 

- แสดงความคิดหลักของข้อความน้ี 

- ยกตัวอย่าง  
การค้นหาตัวอย่างของแนวคิด / 
ทฤษฎี  
 

-  ยกตัวอย่าง
- วาดภาพประกอบ 

-  แสดงภาพประกอบความหมายของ
สิ่งน้ี 
 

- จัดประเภท  
การจัดสิ่งของให้เข้าพวกโดยใช้
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

-  จัดกลุ่ม   

-  จัดหมวดหมู่ 
     

- เล่าเรื่องราวจากกลุ่มคําที่กาํหนดให้

- สรุป 
การสรุปจากขอ้มูลที่มีอยู่ 

- ย่อความ
-  ลงความเห็น  

- เขียนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

- การสรุปอ้างอิง
การย่นย่อประเด็นหลัก  

-  สรุป
-  เติมคํา 
-  ทํานาย  

- ใช้ตัวอย่างที่กําหนดให้แล้วสรุปอ้างอิง 
   ไปยังหลักการหรือทฤษฎี 
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ) 
กระบวนการทางปัญญา คําสําคญั พฤติกรรมและผลผลิต 

3. ประยุกต์ใช ้
- นําไปใช้  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานประจํา 

 

- ดําเนินการให้สําเร็จ - เขียนสรุปรายงานความคืบหน้า  

- นําไปใช้  
ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานที่ไมใ่ช่
งานประจํา 

- ใช้ - เขียนเอกสารเก่ียวกับหัวข้อที่น่าสนใจ  

4. วิเคราะห์   
- บอกความแตกต่าง 
เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่กําหนด  

 

- จําแนก 
-  บอกความแตกต่าง
- คัดเลือก 
- จุดเน้น 

-  บอกความแตกต่างระหว่าง
หน่วยความจําหลักกับหน่วยความจํา
สํารอง 
 

- จัดการ  
กําหนดสถานการณ์ที่เหมาะสม
หรือหน้าที่ภายในโครงสร้าง 

- สรุปความ
- ปะติดปะต่อ 
 เรื่องราว 

- สร้างตารางนําเสนอข้อมูล 
- เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ   
   หลายสิ่ง 

- คุณลักษณะ  
กําหนดจุดที่พบเหตุ ความลําเอียง 
คุณค่า หรือแนวโน้มของสิ่งที่สนใจ
ศึกษา 

- หาสิ่งเหมือน - เขียนชีวประวัติของบุคคลที่สนใจ
ศึกษา 

5. ประเมินคา่ 
- ตรวจสอบ  
ค้นหาความไม่สอดคล้องหรือ
ความขัดแย้งภายในกระบวนการ
หรือผลผลิต  

 

-  ค้นหา 
-  ทดสอบ 

 

-  เขียนข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

- วิจารณ์  

ค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่าง
ผลผลิตและเกณฑ์ภายนอก 
ค้นหาความเหมาะสมของ
กระบวนการท่ีมีปัญหา (เช่น 
ตัดสินว่า 2 วิธี ว่าวิธีใดดีที่สุด) 

- ตัดสิน -  ตัดสินวิธีการ 2 วิธีว่าวิธีไหนช่วย
แก้ปัญหาได้ดีที่สุด  
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ) 
กระบวนการทางปัญญา คําสําคญั พฤติกรรมและผลผลิต 

6. คิดสรา้งสรรค์  
- ทําให้เกิดขึ้น  
การได้ทางเลือกหรือสมมติฐานที่
อยู่บนพ้ืนฐานองกฎเกณฑ์หรือ
เหตุผล  

- สมมติฐาน  -  จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถ
ต้ังสมมติฐานได้อย่างไร  

- วางแผน  
การดําเนินการตามกระบวนการจน
สําเร็จ 

-  ออกแบบ - ออกแบบสร้างบ้านในฝัน 
-  เขียนบทดําเนินเรื่อง 

- ผลผลิต - ก่อต้ัง
- สร้าง 

- นําเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
- ประดิษฐ์ช้ินงานที่สนใจ  

ที่มา: ปรับจาก วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และฉัตรศิริ  ปิยะพิมลศิลป์ (2549: 6 - 8) 

 

 เครื่องมือการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ครูผู้สอนสามารถเลือกนําไปใช้ตามความ
เหมาะสมกับเน้ือหา และวัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษาดังน้ี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2546 : 21 - 38) 

  1. ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
   ข้อสอบแบบเลือกตอบประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ปัญหาหรือคําถาม 
และคําตอบที่มีลักษณะเป็นตัวเลือกทั้งที่เป็นคําตอบถูกต้องและคําตอบผิด ลักษณะของข้อสอบ          
ที่นิยมใช้ประกอบด้วย ข้อสอบแบบเลือกตอบที่เป็นคําถามเด่ียว ข้อสอบแบบเลือกตอบที่ใช้ข้อมูล  ชุด
เดียวกันเพ่ือการถามด้วยคําถามหลายข้อ  
   แนวทางการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบ มีดังน้ี 
   1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้ จากการวัดผล
ประเมินผล ทั้งด้านความรู้ความคิด กระบวนการเรียนรู้ และเจตคติ 
   2. สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ ประกอบด้วยสาระ
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
   3.  พิจารณาคุณภาพของข้อสอบอย่างครอบคลุมทั้งปัญหาหรือคําถาม ตัวเลือก
และเหตุผลการสร้างตัวเลือก รวมท้ังคําตอบที่ถูกต้องและบันทึกเก่ียวกับคําตอบ 



106 | การวัดและประเมินผล 

   4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความเป็นปรนัย ความยากง่ายและ
อํานาจจําแนกของข้อสอบ 
  ลักษณะของคําถามและตัวเลือกของข้อสอบแบบเลือกตอบ 
   คําถาม ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
   1. สั้น ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
   2. เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ถ้าจําเป็นต้องใช้ประโยคปฏิเสธก็ควรเน้น
ข้อความหรือขีดเส้นใต้ข้อความท่ีแสดงการปฏิเสธ 
   3. คําถามแต่ละข้อจะต้องเป็นอิสระแก่กัน โดยไม่ให้การตอบคําถามของข้อหน่ึง
ช้ีนําหรือขึ้นอยู่กับอีกข้อหน่ึง 
   4. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ช้ีนําหรือสื่อความไปถึงคําตอบถูกหรือคําตอบผิด 
   5. แต่ละคําถามต้องมีคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว ยกเว้นข้อสอบเพ่ือ
วินิจฉัยหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้อาจมีคําตอบถูกต้องได้หลายข้อและให้อธิบายเหตุผล
ประกอบข้อน้ัน ๆ หรือข้อสอบเลือกตอบที่ใช้วิเคราะห์แนวคิดหลักที่คลาดเคลื่อน อาจมีคําตอบถูกได้
หลายข้อเช่นเดียวกัน 
   ตัวเลือก ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
   1. ตัวเลือกควรเป็นเร่ืองหรือประเด็นเดียวกัน มีความยาวใกล้เคียงกัน 
   2. ต้องกระจายคําตอบของข้อสอบทั้งฉบับให้มีสัดส่วนของแต่ละตัวเลือก
ใกล้เคียงกัน 
   3. ใช้คําให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้และหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความท่ีเข้าใจได้ยาก 
   4. ไม่ควรใช้ตัวเลือก “ถูกทุกข้อ” หรือ “ไม่มีข้อใดถูก” (อาจเป็นการสื่อ
ความหมายความไม่แน่ใจในคําถามหรือการเลือกตอบด้วยความไม่มั่นใจก็ได้) 
  2. ข้อสอบแบบถูกผิด 
   ข้อสอบแบบถูกผิด เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบรูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะเป็นการ
นําเสนอข้อความเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจในแนวคิดหลัก หลักการ ทฤษฏี การแปลความหมาย
หรือการกําหนดตัวแปร โดยให้ผู้เรียนพิจารณาตัดสินเลือกตอบ โดยมีตัวเลือกถูกหรือผิด การสร้าง
ข้อสอบแบบถูกผิดมีหลักเกณฑ์ดังน้ี  
   1. ข้อความท่ีต้องการให้พิจารณาว่าถูกหรือผิด ต้องเป็นแนวความคิดเดียว หรือ
อาจรวมแนวความคิดย่อยที่เป็นเร่ืองเดียวกัน 
   2. ศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ที่นํามาใช้ต้องเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ใช้ภาษา
ถูกต้อง เข้าใจง่าย และไม่ทําให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 
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   3. ไม่ใช้คําหรือข้อความท่ีเป็นการช้ีนําคําตอบทั้งที่อยู่ในข้อเดียวกันหรืออยู่ใน
ข้ออ่ืน 
   4. ไม่ใช้คําปฏิเสธ หรือใช้คําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 
  3. ข้อสอบแบบจับคู่ 
   ข้อสอบแบบจับคู่ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบรูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะเป็น      
การนําเสนอคํา หรือข้อความ 2 ส่วนให้เลือกเพ่ือจับคู่กัน ส่วนที่ 1 คือ ปัญหาที่เขียนเป็นคําตอบหรือ
ข้อความ ซึ่งเป็นแนวคิดหลัก เรียงไว้เป็นแนวต้ัง 1 แถว ส่วนที่ 2 คือ คําตอบซึ่งเป็นคําตอบหรือข้อ
ความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับปัญหา เขียนเรียงเป็นแนวต้ังอีก 1 แถว โดยท่ัวไปจํานวนข้อของปัญหา
มีประมาณ 6-12 ข้อ และจํานวนข้อของคําตอบมีมากกว่าคําถาม ข้อสอบแบบจับคู่มีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
   กรณีที่ใช้ข้อสอบแบบจับคู่กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา จํานวนของข้อคําถาม
อาจเท่ากับจํานวนข้อของคําตอบ และใช้วิธีลากเส้นเช่ือมโยงคําตอบแทนการนําตัวเลขมาใส่ใน
ช่องว่างก็ได้ รวมท้ังอาจใช้ภาพประกอบข้อความเพ่ือให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจหรือสื่อความหมาย
เก่ียวกับเรื่องน้ันได้ชัดเจน เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  
  4. ข้อสอบแบบเติมคํา 
   ข้อสอบแบบเติมคํามีลักษณะเป็นการนําเสนอเน้ือหาสาระที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยมี
ส่วนที่เว้นว่างไว้ให้ผู้เรียนเติมให้สมบูรณ์ แนวการสร้างข้อสอบแบบเติมคํา มีดังน้ี   
   1. ไม่ควร สร้างคําถามโดยลอกสถานการณ์ตามท่ีมีอยู่ในหนังสือเรียน 
   2. คําหรือข้อความที่ขาดหายไปหรือเว้นว่างไว้ให้ เ ติม  จะต้องมีความ
เฉพาะเจาะจงเป็นข้อความส้ัน และมีความชัดเจนเพียงพอที่ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และไม่
ควรให้เติมหลายคําตอบในข้อเดียวกัน 
   3. คําหรือข้อความที่ขาดหายไปหรือเว้นว่างไว้ให้เติม ควรมีความหมายหรือมี
ความหมายสําคัญและควรอยู่ท้ายประโยค แต่ถ้าต้องการให้เติมในประโยคก็ต้องเว้นช่องว่างไว้ ให้มี
ความกว้างใกล้เคียงกันทุกข้อและเพียงพอที่จะตอบได้อย่างครบถ้วน 
  5. ข้อสอบแบบเขียนตอบ 
   ข้อสอบแบบเขียนตอบ เป็นข้อสอบที่เคยเรียกว่าข้อสอบอัตนัย รูปแบบของ
ข้อสอบมีลักษณะเป็นการเขียนตอบอย่างสั้น เขียนบรรยายที่มีแผนภูมิ กราฟ ตาราง เขียนผังมโนทัศน์ 
เขียนผังแนวคิดรูปตัววี หรือเขียนภาพการ์ตูนบรรยายเรื่องราว ปัญหาหรือคําถามของข้อสอบแบบ
เขียนตอบจะต้องสร้างขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจเน้ือหาสาระทุกด้านที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นเป็นอย่าง
ดีโดยใช้ประโยชน์จากตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้มาช่วยใน
การกําหนดเน้ือหาสาระ ต้องเขียนปัญหาหรือคําถามให้เข้าใจง่าย มีจํานวนข้อสอบที่พอเหมาะและ
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สร้างเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกําหนดเวลาในการทําข้อสอบ
เขียนตอบให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยสามารถวัดทักษะการสื่อสารจากการเขียนตอบน้ันได้ด้วย 
ข้อสอบเขียนตอบแบบต่าง ๆ มีแนวทางสร้างดังน้ี 
   5.1 ข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างสั้น  
    ข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างสั้น มีลักษณะสําคัญที่ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความรู้ ความสามารถได้มากกว่าการทําข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด จัดคู่และเติมคํา แต่ยังคง
กําหนดกรอบจํากัดให้เขียนตอบอย่างสั้น ข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างสั้นเหมาะกับการวัดความรู้ 
ความเข้าใจ  
   5.2 ข้อสอบเขียนตอบแบบบรรยาย 
    ข้อสอบเขียนตอบแบบบรรยาย เป็นการเขียนในลักษณะความเรียง ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและความคิดระดับสูงในลักษณะของการสรุปความการ
เปรียบเทียบการประยุกต์หลักวิชาหรือความรู้ไปใช้ มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการ
เขียน การจัดระเบียบความรู้ การเขียนเช่ือมโยงความคิด การแสดงความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ 

การจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหา  ขั้นตอนที่สําคัญของการสร้างข้อสอบเขียน
ตอบแบบบรรยาย มีดังน้ี 
    1. การกําหนดเน้ือหาสาระเพ่ือใช้เป็นปัญหาหรือคําถาม สาระสําคัญ
ประกอบด้วยแนวคิดหลักหรือความรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และรับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
    2. การต้ังปัญหาหรือคําถามควรหลีกเลี่ยงคําถามที่ให้เขียนสิ่งที่จดจําได้ 
แต่ควรเป็นคําถามที่ให้โอกาผู้เรียนสามารถแสดงออกได้ตามจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ลักษณะของคําถามต้องชัดเจน สื่อความให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน  ประเด็นสําคัญที่มีอยู่ในคําถามควร
ประกอบด้วย 
     2.1  การเปรียบเทียบด้วยการบอกความเหมือนกันหรือต่างกัน 
     2.2 การให้นิยาม การอธิบาย การบรรยาย 
     2.3 การทํานาย การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ 

     2.4 การพิสูจน์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
     2.5 การแสดงภาพประกอบ การแสดงแบบจําลอง 
     2.6 การบอกลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
    3. การกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบแบบเขียนตอบทุกข้อ ควรมี
แนวการตอบเพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการให้คะแนนความรู้ความสามารถ
โดยอาจกําหนดสัดส่วนหรือความสําคัญเป็นตอน ๆ เพ่ือสะดวกในการตรวจให้คะแนน 
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   5.3 ข้อสอบแบบเขียนตอบโดยการสร้างผังมโนทัศน์ 
    การสร้างผังมโนทัศน์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด การสร้างความรู้ การสรุปและการนําเสนอแนวคิดหลักได้ด้วยตนเอง โครงสร้าง     
ผังมโนทัศน์ย่อย ๆ และนํามโนทัศน์เหล่าน้ัน มาเช่ือมโยงกันอย่างมีความหมาย เมื่อต้องการสร้าง    
ผังมโนทัศน์เก่ียวกับเร่ืองใดก็ใช้ประเด็นสําคัญที่สุดของเร่ืองน้ันมาใช้เป็นมโนทัศน์หลัก แล้วจึงขยาย
ความที่เป็นรายละเอียดประกอบด้วยมโนทัศน์ย่อย ผู้เรียนที่สามารถจัดมโนทัศน์ต่าง ๆ ให้เป็น
หมวดหมู่และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความคิดระดับสูง
ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจ รวมทั้งต้องสามารถสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พฤติกรรมที่สําคัญซึ่งต้องการวัดผลประเมินผลจากการสร้างผังมโนทัศน์
คือกระบวนการคิด 
    การสร้างผังโนทัศน์มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ี 
    1. กําหนดปัญหาหรือหัวข้อเร่ืองที่ต้องการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเป็นมโนทัศน์
หลัก แล้วจึงรวบรวมมโนทัศน์ของเรื่องน้ันและทําความเข้าใจกับมโนทัศน์เพ่ือนํามาเรียบเรียง และจัด
ให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
    2. จัดลําดับมโนทัศน์ต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมต้น
จากมโนทัศน์หลักไปสู่มโนทัศน์รอง และมโนทัศน์ย่อยหรือมโนทัศน์เฉพาะให้ลดหลั่นกันอย่างมี
ความหมาย พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบในแต่ละมโนทัศน์ด้วย 
    3. แสดงความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ด้วยเส้นหรือ
สัญลักษณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งอาจมีคําที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์กํากับไว้ ด้วยการ
เช่ือมโยงมโนทัศน์อาจเป็นไปตามลําดับหรือการเช่ือมโยงข้ามสายกันได้ 
   

  การวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินตัวช้ีวัดด้านการรับรู้
ข้อเท็จจริง ครูผู้สอนควรเลือกใช้แบบทดสอบให้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัดและประเมินน้ัน ๆ เช่น 
แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบถูก-ผิด แบบทดสอบจับคู่ แบบทดสอบเติมคํา เป็นต้น ทั้งน้ี 

แบบทดสอบที่จะใช้ต้องเป็นแบบทดสอบที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรง และเช่ือมั่นได้ (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2552: 71) ครูผู้สอนอาจรวบรวมข้อสอบหลังจากหาคุณภาพแล้วนําไป
พัฒนาเป็นโปรแกรมคลังข้อสอบจัดเป็นชุดและเลือกใช้โดยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ ดังเช่น งานวิจัย
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมระบบมดเพ่ือคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพจากแบบทดสอบหลายชุดมา
ประมวลผลจัดเป็นแบบทดสอบชุดใหม่ (มานะ  โสภา และคณะ, 2557: 869-872) 
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3. การวัดและประเมินผลดา้นทักษะพิสัยและสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย หมายถึง การประมวลผลข้อมูล และ
สารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ครูผู้สอนต้องคิดค้นเทคนิควิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้วัดและประเมินผลโดยคํานึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมตามที่หลักสูตร
กําหนดไว้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552: 75) จําแนกออกเป็น 5 ระดับ ตาม
พฤติกรรมที่มีความชํานาญน้อยไปหามาก ดังน้ี (มนต์ชัย  เทียนทอง, 2545: 153) 

  1.  ขั้นการเลียนแบบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการลอกเลียนแบบหรือการ
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่มีต้นแบบ 
  2.  ขั้นการปฏิบัติได้โดยลําพัง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการกระทําได้ด้วย
ตนเองโดยลําพัง 
  3. ขั้นการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยํา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้องแม่นยํา ซึ่งผ่านการฝึกฝนมาแล้ว 
  4. ขั้นการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและผสมผสาน  หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติงาน
หลาย ๆ ขั้นตอนได้อย่างต่อเน่ืองด้วยความถูกต้อง 
  5. ขั้นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงความชํานาญ ความถูกต้องและเที่ยงตรง 
 

 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ครูผู้สอนอาจพิจารณา
ประเมินไปพร้อมกับการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนจากการมอบหมายให้ปฏิบัติภาระงาน
ในขณะจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ไม่ควรแยกประเมินต่างหาก ในการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้สอน
ต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม 
แบบตรวจสอบรายงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  

เรื่อง การตกแต่งแบบอักษร และรูปแบบเอกสาร 
คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินตามความเป็นจริง 
ลํา
ดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล 
ทักษะการปฏิบัติงาน รวม ผลการ 

ประเมิน 
1 2 3 4 5 6 7 8 16 

1    

2    

3    
 

พฤติกรรมบ่งชี้ สมรรถนะสาํคัญของผูเ้รียน: ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ทักษะการปฏิบัติงาน 

 1. การจัดรูปแบบอักษร 
 2. การปรับขนาดตัวอักษร 
 3. การปรับแต่งสีตัวอักษร 
 4. การจัดรูปแบบอักษรตัวหนา เอียง ขีดเส้นใต้ 
 5. การย่อหน้า 
 6. การต้ังแท็บ 
 7. การแทรกสญัลกัษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข 
 8 การตกแต่งพ้ืนหลังของเอกสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ  2  การปฏิบัติเป็นไปตามข้ันตอนอยา่งชํานาญ ใช้เวลาในการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 ระดับ  1 การปฏิบัติเป็นไปตามข้ันตอน แต่ใช้เวลาในการปฏิบัติมาก 
 ระดับ  0 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
เกณฑ์การตัดสิน  

คะแนนรวมต้ังแต่ 13 คะแนนข้ึนไป  ผ่านเกณฑ์ 

คะแนนรวมต้ังแต่ 8 - 12 คะแนนข้ึนไป  พอใช้ 
คะแนนรวมต้ังแต่ 0 - 7 คะแนนข้ึนไป  ไม่ผ่าน 



112 | การวัดและประเมินผล 

4.  การวัดและประเมินผลดา้นจิตพสิัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศที่สะท้อน
ความสามารถด้านการเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ 
โดยพฤติกรรมที่สะท้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย คือ ผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ได้รับการปลูกฝัง โดยแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อย 8 ประการ ตามท่ีหลักสูตรกําหนด (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552: 71-74) ดังน้ัน การประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด เป็นการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะ และเจตคติที่ควรปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการวัดและประเมินผลเป็น
ลําดับขั้นจากตํ่าสุดไปสูงสุด ดังน้ี 
  1. ขั้นรับรู้ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารู้จัก เต็มใจ สนใจ 
  2. ขั้นตอบสนอง เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงว่าเช่ือฟัง ทําตาม อาสาทํา 
พอใจที่จะทํา 
  3. ขั้นเห็นคุณค่า (ค่านิยม) เป็นการประเมินพฤติกรรมที่แสดงความเช่ือ ซึ่ง
แสดงออกโดยการกระทําหรือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ยกย่องชมเชย สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือทํา
กิจกรรมที่ตรงกับความเช่ือของตน ทําด้วยความเช่ือมั่น ศรัทธา และปฏิเสธที่จะกระทําในสิ่งที่ขัดแย้ง
กับความเช่ือของตน 
  4. ขั้นจัดระบบคุณค่า เป็นการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม อภิปราย 
เปรียบเทียบ จนเกิดอุดมการณ์ในความคิดของตนเอง 
  5. ขั้นสร้างคุณลักษณะ เป็นการประเมินพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะประพฤติ
ปฏิบัติเช่นน้ันอยู่เสมอในสถานการณ์เดียวกัน หรือเกิดเป็นอุปนิสัย 
 

 ในการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรใช้การสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติเป็นหลัก และสังเกตอย่างต่อเน่ืองโดยมีการบันทึกผลการสังเกต ทั้งน้ี อาจใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบรายงานพฤติกรรมตนเอง เป็นต้น นอกจากน้ี อาจใช้แบบวัดความรู้และความรู้สึกเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น แบบวัดความรู้โดยสร้างสถานการณ์เชิงจริยธรรม แบบวัดเจตคติ แบบวัด
เหตุผลเชิงจริยธรรม แบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

คําชี้แจง ให้ผูส้อนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วบันทึกคะแนนลงในช่องตามความเป็นจริง  

เลข
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม 
ผลการ
ประเมิน ใฝ่เรียนรู ้

มุ่งม่ัน
ในการ
ทํางาน 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1     

2     

3     
 

พฤติกรรมบ่งชี้ 
ใฝ่เรียนรู ้
1.  ต้ังใจเรียนรู้ 
2.  เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 
3.  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
4.  ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
5.  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
6.  แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน.   
มุ่งม่ันในการทาํงาน 
7.  มคีวามพยายามในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
8.  มีความอดทนและไมท่้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งาน

สําเร็จ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ   ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติชัดเจนและบ่อยคร้ัง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติบางคร้ัง  ให้ 1 คะแนน 
- ไม่ปฏิบัติ    ให้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ

20 - 24 ดีเย่ียม
16 - 19 ดี 
10 - 15 พอใช้
5 – 9 ผ่าน
0 – 4 ไม่ผ่าน
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บทสรุป 

 การวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวน        
การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องดําเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชาที่สอน 
โดยประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การสอบถาม การสังเกต การแสดงออก
ในการปฏิบัติผลงานการแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ของผู้เรียนตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สร้างขึ้นเพ่ือดูว่าบรรลุตัวช้ีวัด หรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวช้ีวัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้เพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่องเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งครูผู้สอนต้อง
ดําเนินการให้เป็นปกติและสม่ําเสมอโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย อาจทําได้ทั้ง 3 

ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินที่ผู้สอนดําเนินการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบความรู้ ทักษะกระบวนการ ความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีที่เหมาะสม เพ่ือ
เตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อมนําไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล หรือทั้งห้อง ระยะที่สอง คือ ประเมินผลระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่ผู้สอน
ดําเนินการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้หรือหน่วยการเรียนรู้ 
เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สะท้อนสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงกระบวนการจัด    
การเรียนรู้ของผู้สอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพรายบุคคล รายกลุ่ม และระยะที่สาม 
คือ การประเมินผลหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบความสําเร็จของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด สะท้อนสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ 
รวมถึงปลายปี หรือปลายภาคเรียน 
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คําถามท้ายบท 

 1. จงบอกจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. จงบอกความหมายของการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย 
 3. จงบอกความหมายของการวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย 
 4. จงบอกความหมายของการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัย 
 5. กระบวนการทางด้านพุทธิพิสัยของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ มีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง  
การนําไปใช้ในการวัดและประเมินผลวิชาคอมพิวเตอร์ 
 6. การวัดและประเมินผลสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ควรใช้เคร่ืองมืออะไรบ้าง พร้อมเหตุผลประกอบ 
 7. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ควรใช้เคร่ืองมืออะไร พร้อมเหตุผลประกอบ 
 8. ให้นักศึกษาออกข้อสอบเน้ือหารายวิชาคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการทางด้านพุทธิพิสัย
ของบลูมที่ปรับปรุงใหม่ อย่างละ 1 ข้อ 
 9. ให้นักศึกษาเขียนพฤติกรรมบ่งช้ีสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ในด้านความสามารถใน  
การคิดวิเคราะห์ ในประเด็นหัวข้อ “หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์” 

 10. ให้นักศึกษาเขียนพฤติกรรมบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทํางาน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

เวลาเรียน  3  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ขั้นตอนการจัดทําและส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
 6. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. บอกความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3. บอกข้ันตอนการจัดทําและสว่นประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 7 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 4. ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 



 

บทที่ 7 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานสําคัญอย่างย่ิงของครูผู้สอน เพราะเป็นการเตรียม
การจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ นําเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียน 
การสอนมาผสมผสานประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้
สําหรับครูผู้สอนและครูที่เข้าปฏิบัติหน้าที่สอนแทน นําไปใช้ปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ รวมถึงเป็น
หลักฐานแสดงข้อมูลการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอน ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง  ซึ่งในบทนี้
นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ตามลําดับดังน้ี 
 

1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง เครื่องมือที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา จัดทําขึ้นเพ่ือ
ความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการเรียนรู้จากการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ทําให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามลําดับขั้นตอน ครูผู้สอนมีแนวทางที่ชัดเจนสําหรับการดําเนินการช่วยเหลือแนะนํา
ผู้เรียน กํากับ ควบคุม และปกครองช้ันเรียน 
 

2. ความสําคญัของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ซึ่งสรุปความสําคัญได้ดังน้ี (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546: 203; ทัศนีย์ ชาติไทย, 2547: 16; สุวิทย์ 
มูลคํา และคณะ, 2549: 58) 

  1.   ทําให้เกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี วิธีเรียนที่ดี ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้
และจิตวิทยาการศึกษา 
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  2. ช่วยให้ครูผู้สอนมีคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ทําไว้ล่วงหน้าด้วยตนเอง และทําให้มี
ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย 
  3. ช่วยให้ครูผู้สอนทราบว่าการสอนของตนได้เดินไปในทิศทางใด หรือทราบว่า  
จะสอนอะไร ด้วยวิธีใด สอนทําไม สอนอย่างไร จะใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้อะไร และจะวัดและ
ประเมินผลอย่างไร 
  4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใฝ่ศึกษาหาความรู้ ทั้งเร่ืองหลักสูตร วิธีจัดการเรียนรู้      
ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
  5. ใช้เป็นคู่มือสําหรับครูที่มาสอนแทนหรือจัดการเรียนรู้แทนได้ 
  6. ช่วยกําหนดเน้ือหาไว้เด่นชัดสําหรับการเรียนรู้แต่ละครั้ง 
  7. ช่วยกําหนดวัตถุประสงค์ไว้เด่นชัดในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ครูผู้สอนสามารถสังเกต และวัดพฤติกรรมที่ต้องการให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 
  8. ช่วยให้การกําหนดกิจกรรมในรูปของกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมใดเป็น
บทบาทของครูผู้สอน กิจกรรมใดเป็นบทบาทของผู้เรียน 
  9. ช่วยให้มีการกําหนดสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน   
  10. เป็นผลงานทางวิชาการท่ีแสดงถึงความชํานาญและความเช่ียวชาญของครูผู้สอน 
สําหรับประกอบการประเมินเพ่ือขอเลื่อนตําแหน่งและวิทยฐานะครูให้สูงขึ้น           
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้ถือเป็นแผนที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อ     
การเรียนรู้มากที่สุด ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ ความสามารถใน  
การกําหนดระดับพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียนต่าง ๆ การวิเคราะห์ผู้เรียน การสํารวจความสนใจ 
การกําหนดเป้าหมาย การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ การกําหนดกิจกรรม ภาระงาน ช้ินงาน และแนวทาง
การประเมินตามสภาพจริง เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3. ขั้นตอนการจัดทําและสว่นประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ทําต่อเน่ืองมาจากการวิเคราะห์หน่วย
การเรียนรู้ เพ่ือกําหนดสาระการเรียนรู้ให้ครบตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ สรุป
ขั้นตอนจัดทําได้ดังรูปที่ 7.1  
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รูปที่ 7.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553: 52) 

 

 ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ควรมีความชัดเจนและถูกต้องครบถ้วน ต้ังแต่ช่ือวิชา 
ระดับช้ัน หน่วยการเรียนรู้ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา สาระสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เป็นต้น เพ่ือให้จัดการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แผนการจัดการเรียนรู้ควรมีองค์ประกอบ
ดังน้ี 
  1. ส่วนนํา ประกอบด้วย ลําดับที่ของแผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือวิชา ระดับช้ัน ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือแผน เวลาเรียน  
  2. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นการระบุมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ 
  3. ตัวชี้วัด เป็นการระบุตัวช้ีวัดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กําหนด อาจมีมากกว่า 1 ตัวช้ีวัดได้ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้น้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้             
- สาระการเรียนรู้                              
- กิจกรรมการเรียนรู้ 

จัดแบ่งชั่วโมงที่จะนําไป
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

แนวทางการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ้
- อะไรเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับ 
ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ 

- ทําอย่างไรผู้เรียนจึงบรรลุเป้าหมาย 
- ตัดสินอย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย 
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  4. สาระสําคัญ เป็นการเขียนความเรียงความคิดรวบยอดของสาระการเรียนรู้
ทั้งหมดที่จะสอน 
  5. จุดประสงค์การเรียนรู้ ควรเขียนในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือ
เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนยึดเป็นหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้โดยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ (K)  ทักษะ/กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)  

  6. สาระการเรียนรู้ เป็นการระบุประเด็นสําคัญสั้น ๆ หรือระบุช่ือหัวข้อที่สอนซึ่ง
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  

  7. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ระบุเฉพาะสมรรถนะสําคัญที่ต้องการพัฒนาใน
แผนการจัดการเรียนรู้น้ี ไม่จําเป็นต้องระบุสมรรถนะท้ัง 5 ประการตามที่หลักสูตรกําหนด และต้องมี
การวัดและประเมินผลสมรรถนะสําคัญตามที่ระบุไว้ด้วย 
  8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบุเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ
พัฒนาในแผนการจัดการเรียนรู้น้ี พิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน ไม่จําเป็นต้องระบุ
ทั้ง 8 ประการตามที่หลักสูตรกําหนด และต้องมีการวัดและประเมินผลตามที่ระบุไว้เช่นเดียวกันกับ
สมรรถนะสําคัญ 

  9.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนของ
รูปแบบการสอน เทคนิคและวิธีการสอนที่ครูผู้สอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้  มีความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้   
  10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ได้แก่ ใบความรู้  ใบงาน  แบบฝึกหัด เอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญที่จะช่วยให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กําหนด 
  11. การวัดและประเมินผล เป็นการระบุรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผล  เคร่ืองมือที่ใช้การวัดและประเมินผล  เกณฑ์การประเมินผลต่าง ๆ 
  12. กิจกรรมเสนอแนะ ระบุกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะและสอดคล้อง
กับเน้ือหาสาระที่สอน อาจมอบหมายให้ทําในช้ันเรียน หรือมอบหมายเป็นการบ้าน  
  13. ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้บังคับบัญชา  ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอ่ืน ๆ   
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4.  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้

 หลังจากครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรนําไปให้ผู้เช่ียวชาญ
หรือผู้บังคับบัญชา ตรวจประเมินความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ หรืออาจเป็นการตรวจสอบประเมิน
ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ดังตัวอย่างแบบประเมิน ต่อไปน้ี   
 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

คําชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ความชัดเจน ความถูกต้อง
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

  โดยให้คะแนน   +1   เหน็ว่าสอดคล้อง  |  0  ไม่แน่ใจ  |   - 1  เห็นว่าไม่สอดคล้อง 
 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน
+1 0 -1

สาระสาํคญั / ความคิดรวบยอด
1.  แสดงความคิดรวบยอดของเน้ือหาหรือแก่นของเร่ือง 

  

2.  สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   

จุดประสงค์การเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม
3.  สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้และระดับ
ของผู้เรียน 

  

4.  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้รอบด้าน (K,P,A)   

สาระการเรียนรู้
5. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ 

  

6. ครบถ้วนเพียงพอที่จะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่หรือทักษะใหม่ที่
ต้องการ 

  

7.  สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้   

8. สาระการเรยีนรู้เหมาะสมกับระดับผู้เรียน   
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รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
+1 0 -1 

กิจกรรมการเรียนรู ้ 
9.  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ 

  

10.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตามข้ันตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้   

11.  กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา   

12.  กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน   

13.  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค์   

14.  กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรยีนรู้   

15. เหมาะสมด้านเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
และโรงเรียน 

  

สื่อและแหล่งเรียนรู ้
16. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

17. ใบความรู้/เน้ือหาและภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน   

18. ช่วยให้ผู้เรยีนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม   

การวัดและประเมินผล 
19. วิธีวัดและเครื่องมือวัด สอดคล้องกับพฤติกรรมที่กําหนดในจุดประสงค์    
การเรียนรู้ 

  

20. วิธีวัดและเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกับขั้นตอนจัดการเรียนรู้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ 

  

21. วิธีวัดและเครื่องมือวัดสมรรถนะสําคัญของผูเ้รียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์มีความเหมาะสม 

  

22. เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน   

กิจกรรมเสนอแนะ 
23. ระบุกิจกรรมท่ีจะเสรมิสาํหรับผู้เรียนที่เก่งและมีผู้เรียนช้า 

  

24. ระบุกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม   
 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 

ลงช่ือ    ผู้ประเมิน     
(......................................................) 
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5.  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบซิปปา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ)    ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ             

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง  เรียนรู้ขอ้มูล           เวลาเรียน   2  ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 2        ปีการศึกษา 2557 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู ้
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้น

ข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 

 

2.  ตัวชี้วัด  
 ง 3.1 ป. 5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เช่ือถือ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

 

3.  สาระสําคญั/ความคิดรวบยอด 
ข้อมูลเป็นเร่ืองราว ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ  ที่เราสามารถรับรู้ได้จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้  ซึ่งข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราสามารถ
แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง และข้อมูลอ่ืนๆ เป็นต้น 

 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้เชงิพฤติกรรม 
 ด้านความรู้ (K) 

 1.   บอกความหมายของข้อมูลได้  
 2.  บอกประโยชน์ของข้อมูลได้  
 3.  บอกประเภทของข้อมูลได้  
 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 4.  ปฏิบัติรวบรวมข้อมูลตามที่กําหนดได้  
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

 5.  ตระหนักถึงการนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 



126 | การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 

5.  สาระการเรียนรู ้
 1.  ความหมายของข้อมูล 
 2.  ประเภทของข้อมูล 
 3.  ประโยชน์ของข้อมูล 
 

6.  สมรรถนะสําคัญของผูเ้รยีน 
 1.  ทักษะการคิด  
  -  คิดวิเคราะห ์
 2.  ทักษะชีวิต 
  - การนําข้อมูลไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
 

7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการทาํงาน  

 

8.  กิจกรรมการเรยีนรู้ตามรปูแบบซิปปา 
 ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นที่ 1  ทบทวนความรู้เดิม (10 นาที ) 
 1.  ครูผู้สอนแสดงบัตรภาพและสอบถามนักเรียน “นักเรียนคิดว่าในภาพจะ 
ได้รับข้อมูลอะไรบ้าง” 

 2.  ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ใหม่ (10 นาที) 
 3.  ครูผู้สอนแจกใบความรู้เรื่อง เรียนรู้ข้อมูล ให้กับนักเรียนศึกษาและทําความเข้าใจ 
 ขั้นที่ 3  การศกึษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม (20 นาท)ี 
 4.  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้แล้ว ครูอธิบายแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเรียนรู้ข้อมูล 
โดยครูอธิบายนําเสนอสไลด์ เรื่อง เรียนรู้ข้อมูล ให้นักเรียนฟัง  
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 ขั้นที่ 4  การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม (20 นาที) 
 5.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า “ข้อมูลมี
กี่ประเภท” พร้อมวาดภาพประกอบ แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอหน้าช้ันเรียน (ครูเดินให้
คําแนะนําเพ่ิมเติมในแต่ละกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นที่ 5  การสรุปและจัดระเบียบความรู้  (15 นาที) 
 6.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับ “ความหมายของข้อมูล”, “ประเภทของ
ข้อมูล”และ “ประโยชน์ของข้อมูล”   

 ขั้นที ่ 6  การปฏิบัติและ/หรือแสดงผลงาน  (30 นาที) 
 7.  ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
 8.  ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทและประโยชน์ของข้อมูล 
 9.  ครูให้นักเรียนทําใบงานที่ 3 เรื่อง รวบรวมข้อมูลสถานทีท่่องเที่ยว 
 ขั้นที ่ 7  การประยุกต์ใชค้วามรู้  (15 นาที) 
 10.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง เรียนรู้ข้อมูล  
 11.  ครูผู้สอนถามนักเรียนว่า “เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆ ในแต่ละวัน นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่าน้ัน” 

 

9.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2.  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 3.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ตในโรงเรียน 
 4.  หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5.  บัตรภาพ 

 6.  แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การเรียนรู้ข้อมูล 
 7.  ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
 8.  ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทและประโยชน์ของข้อมูล 
 9.  ใบงานที่ 3 เรื่อง รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 10.  ใบความรู้เรื่อง เรียนรู้ข้อมูล 
 

10.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้
 1. วิธีการวัดผลและการประเมินผล 
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  ด้านความรู้ (K) 

   1.  ทําใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
   2.  ทําใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทของข้อมูล 
   3.  ทําใบงานที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล 
   4.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

   5.  สังเกตจากการอภิปราย 
   6.  การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา หรือก่อนกําหนด 
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

   7.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
   8.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
   9.  สังเกตขณะค้นคว้าข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางาน 
 2. เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล 
   1.  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการทําใบงาน ภาระงาน/ช้ินงาน ได้คะแนน    

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   2.  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   3.  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น

ในการทํางาน     
   4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 3. เครื่องมือและการประเมินผล 
   1.  ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
   2.  ใบงานที่ 2 เรื่อง ประเภทและประโยชน์ของข้อมูล 
   3.  ใบงานที่ 3 เรื่อง รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
   4.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
   5.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นใน       

การทํางาน 
   6.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 

11.  กิจกรรมเสนอแนะ 
ให้นักเรียนศึกษาทบทวนและค้นคว้าหาข้อมูลประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเวลาเรียนที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีทักษะความชํานาญย่ิงขึ้น 
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6.  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะปฏิบัต ิ
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง  การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร เวลาเรียน   2   ช่ัวโมง 
วันที่ ...........................     ภาคเรียนที่  2/2557 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้น
ข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม 
 

ตัวชี้วัด  
 ง 3.1 ป. 5/2 สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยความรับผิดชอบ  

 

สาระสาํคญั 

 การใช้ความสามารถของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในการสร้างเอกสารใหม่ การจัดการ
เก่ียวกับการพิมพ์ข้อความ การแก้ไข และการบันทึก โดยโปรแกรมจะจัดเก็บเอกสารที่สร้างขึ้นไว้ใน
รูปของไฟล์ในหน่วยความจําสํารอง สามารถเรียกใช้ หรือลบออกได้ในภายหลัง  เมื่อเรียกใช้เอกสารที่
ปรากฏบนจอภาพ สามารถปรับแต่งลักษณะการแสดงผล ย่อ – ขยาย หรือเลือกมุมมองของเอกสาร  
 

จุดประสงค์การเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม 
 ด้านความรู้ (K) 

 1. บอกวิธีการสร้างเอกสารใหม่ได้  

 2. บอกข้ันตอนและวิธีการพิมพ์ข้อความในเอกสารได้ 
 3. บอกวิธีการบันทึกไฟล์เอกสารได้  

 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการคําสั่งบันทึก (Save) กับบันทึกเป็น (Save As) ได้ 
 5. บอกวิธีการเปิดและปิดไฟล์เอกสารได้ 
 6. บอกข้ันตอนการค้นหาข้อความในเอกสารได้ 
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 7.  บอกข้ันตอนการปรับแต่งมุมมองหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
 ดา้นทักษะ/กระบวนการ (P) 

 8.  ปฏิบัติ สร้างเอกสารใหม ่การพิมพ์ และแก้ไขข้อความ  บันทึก เปิดและปิดไฟล์ 
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้อย่างถูกต้อง 
 9.  ปฏิบัติ ค้นหาข้อความในเอกสารได้ 
 10.  ปรับแต่ง มุมมองหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A) 

 11.  มีคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1.   การสร้างเอกสารใหม ่
 2.   จัดการไฟล์เอกสาร 
 3.   การค้นหาข้อความ 
 4.   การเปลี่ยนมุมมองเอกสาร 
 5.   การย่อ – ขยายเอกสาร 
 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
 1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - การใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ดสร้างและจัดการไฟล์เอกสารใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 - ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการจัดการเรียนรู้ทีเ่นน้ทักษะปฏิบัต ิ
 ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนาํ (ใช้เวลา 10 นาที) 
 1. ครู กล่าวสวัสดีทักทายและขานรายช่ือนักเรียน จากน้ันแนะนํารายละเอียดของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับช่ัวโมงน้ี และมอบหมายให้หัวหน้าห้องแจกเอกสารประกอบการ
เรียน  เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร ให้สมาชิกในห้องทุกคน   
 2. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ คะแนน
เต็ม 10 คะแนน ลงในกระดาษคําตอบ  
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 3.   ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยใช้วิธีการถาม – ตอบ โดยใช้แนวคําถามดังน้ี 
  3.1   ก่อนเร่ิมต้นสร้างเอกสารนักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้าง 
       3.2   เมื่อนักเรียนสร้างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนคิดว่าเราสามารถเปิดมาแก้ไข
ใหม่ได้หรือไม่  
 4.   นักเรียนร่วมกันตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  
  5. ครูแจ้งผลคะแนนการทดสอบหลังเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
เบ้ืองต้น แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นสอน (ใช้เวลา 20 นาที)  

 สอนโดยการสาธิต และให้นักเรียนปฏิบัติตาม มีขั้นตอน ดังน้ี  
 6. จัดนักเรียนเข้าประจําเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 1 คน 
 7. ครูให้นักเรียนดูการสาธิตของครู ผ่านหน้าจอเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมกับฟังครู
อธิบายประกอบ และนักเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียน ในหัวข้อ ต่อไปน้ี 
  7.1  การสร้างเอกสารใหม ่
  7.2  จัดการไฟล์เอกสาร 
  7.3  การค้นหาข้อความ 
  7.4  การเปลี่ยนมุมมองเอกสาร 
  7.5 การย่อ – ขยายเอกสาร 
 ขั้นฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง  (ใช้เวลา 30 นาที) 
 8. นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติ สร้างเอกสารใหม่ การพิมพ์ และแก้ไขข้อความ  บันทึก เปิด - 
ปิดไฟล์ ไมโครซอฟต์เวิร์ด ค้นหาข้อความในเอกสาร และปรับแต่ง มุมมองหน้าจอการแสดงผลของ
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้  ตามคําสั่งในแบบฝึกหัดที่ 1 – 5 (ตอนที่ 1)   

 9. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล และประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพ
จริง ขณะที่นักเรียนกําลังฝึกปฏิบัติตามคําสั่งในแบบฝึกหัดที่ 1 – 5  (ตอนที่ 1) 

 10. ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1 – 5   (ตอนท่ี 2)  เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งเอกสารประกอบ         
การเรียนคืนครู 
 

 ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นปรบัปรงุการเรียนรู้ และนําไปใช้   (ใช้เวลา 50 นาที) 
 11.  ครู กล่าวสวัสดีทักทายและขานรายช่ือนักเรียน จากน้ันแนะนํารายละเอียดของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับช่ัวโมงน้ี และมอบหมายให้หัวหน้าห้องแจกเอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร  ให้สมาชิกในห้องทุกคน 
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 12.  ครูแจ้งผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้าง
และจัดการไฟล์เอกสาร 
 13.  จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน และให้ต้ังช่ือกลุ่ม มอบหมายหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม 
 14.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนฝึกปฏิบัติการสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร โดยให้
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันปรับปรุงผลการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่มให้มีทักษะเท่าเทียมกัน 
 15.  สุ่มหัวข้อในการนําเสนอโดยการจับสลาก จากน้ันให้นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอหน้าช้ัน
เรียน ใช้เวลากลุ่มละประมาณ 5 นาที โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการนําเสนอเรียงลําดับตาม
หัวข้อดังต่อไปน้ี 
  15.1 กลุ่มที่ 1 หัวข้อ การสร้างเอกสารใหม่ 
  15.2 กลุ่มที่ 2  และ กลุ่มที่ 3 หัวข้อ จัดการไฟล์เอกสาร 
  15.3 กลุ่มที่ 4 หัวข้อ การค้นหาข้อความ 
  15.4 กลุ่มที่ 5 หัวข้อ การเปลี่ยนมุมมองเอกสาร 
  15.5 กลุ่มที่ 6 หัวข้อ การย่อ – ขยายเอกสาร 
 16.  ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 17.  ครูประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน   

 18.  ครูสรุป และให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเรียนลง
ในแบบรายงานการทํางานกลุ่ม 
 ขั้นการประเมินผลและวัดผล (ใช้เวลา 10 นาที) 
 19. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ คะแนน
เต็ม 10 คะแนน ลงในกระดาษคําตอบ   
 20. นักเรียนประเมินตนเองลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ และส่งเอกสารประกอบการเรียน
คืนครู 
 

สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู ้
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดต้ังระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ รุ่น 7 และโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด รุ่น 2007  

 2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 3. ตัวอย่างเอกสารที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างและจัดการไฟล์เอกสาร 
 5. หนังสือ นิตยสาร เก่ียวกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด รุ่น 2007 

 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
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 7. ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 วิธีการวัดผลและการประเมินผล 
  ด้านความรู้ (K) 

  1.  ทําแบบฝึกหัด 
  2.  ทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  3.  ประเมินทักษะการปฏิบัติงานตามแบบฝึกหัด 
  ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  4. สังเกตพฤติกรรมด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
  5.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
 เกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล 
  1.   ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการทําแบบฝึกหัด ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  2.  ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  3.  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  4.  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู ้                   

มุ่งมั่นในการทาํงานและพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม  
  5.  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  1.  แบบฝึกหัดที่ 1- 5 

  2.  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  3.  แบบประเมินทกัษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง 
  4.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทํางาน 
  5.  แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม 
  6.  แบบประเมินการนําเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ให้นักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาทบทวน และฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนสร้าง
เอกสารใหม่ การพิมพ์ และแก้ไขข้อความ บันทึก เปิด - ปิดไฟล์ ไมโครซอฟต์เวิร์ด ค้นหาข้อความใน
เอกสาร และปรับแต่ง มุมมองหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด นอกเวลาเรียน ที่
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หรือห้องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะความชํานาญย่ิงขึ้น 
 

บทสรุป 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สิ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีคือ  
การกําหนดวิธีสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร โดยยึดมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้เป็นหลัก จึงขึ้นอยู่กับครูผู้สอนว่าต้องการนํามาใช้
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในด้านใดหรือเรื่องใด เช่น ใช้
แบบทดสอบเก็บรวบรวมคะแนนผลการเรียนด้านความรู้ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมความคิดเห็น 
ใช้แบบสังเกตเก็บรวบรวมความสามารถจากผลการปฏิบัติงาน ใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เก็บรวมรวมการแสดงออกทางพฤติกรรม เป็นต้น การนําเคร่ืองมือเหล่าน้ีมาใช้จึงจะสะท้อน
ให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาให้ทราบว่าเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ใน
แผนจัดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร 
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คําถามท้ายบท 

 1. จงบอกความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. จงสรุปความสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  
 3. จงบอกขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. จงบอกส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน จํานวน 6 กลุ่ม และเลือกจัดทําแผนจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวนคนละ 1 แผนจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
  5.1  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

  5.2  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

  5.3  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

  5.4  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

  5.5  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

  5.6  แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 

การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

เวลาเรียน  18  คาบ 

หัวข้อเนื้อหาประจําบท 

 1. แนวคิดการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 2. ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 3. ทักษะที่จําเป็นในการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 4. เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 
 5. การประเมินการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. บอกข้ันตอนการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. ยกตัวอย่างการฝึกทักษะทีจ่ําเป็นในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3. ยกตัวอย่างเทคนิคการปกครองช้ันเรียนได้ 
 4. ปฏิบัติจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหัวขอ้ และยกตัวอย่างประกอบ 
 2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
 3. ผู้สอนสรุปเน้ือหา 
 4. ตอบคําถามท้ายบท 
 5. ผู้เรียนถามข้อสงสัยพร้อมอภิปรายร่วมกับผู้สอน 
 6. ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนประจําบทท่ี 8 

 2. ภาพเลื่อนนําเสนอประกอบการบรรยาย 
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องฉายภาพแบบดิจิทัล 
 

การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินจากการซักถาม การมีส่วนร่วมและการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
 3. ประเมินจากการตอบคําถามท้ายบท 
 4. ประเมินการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน 
 

 

 



 

บทที่ 8 

การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
 

 การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ เป็นการฝึกฝนเพ่ือให้ผู้ฝึกเกิดความเข้าใจ ความมั่นใจ มีความ
คล่องแคล่วในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ  เมื่อปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริงผู้ฝึกต้องใช้
ความสามารถและทักษะหลายประการจึงจะสามารถทําให้การเรียนการสอนครั้งน้ันบรรลุผลสําเร็จ
ตามต้องการ ผู้เรียนมีความสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาที่เรียนและผู้สอน ซึ่งทักษะต่าง ๆ ต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความชํานาญก่อนที่จะได้ปฏิบัติจัดการ
เรียนรู้จริงในช้ันเรียน  
 

1. แนวคดิการฝึกปฏิบตัิการจัดการเรียนรู้ 

 การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ เป็นการฝึกในลักษณะที่ย่นย่อทั้งเวลา ขนาดของช้ัน บทเรียน 
งานและทักษะ โดยเน้นทักษะการสอนพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้สอนเกิดความชํานาญ คล่องแคล่ว และ
แม่นยําในทักษะการสอน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที ผู้เรียนที่ใช้เป็นเพ่ือนนักศึกษาที่เรียน
ร่วมกระบวนวิชาเดียวกันทุกคน ในขณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน เพ่ือนและ
อาจารย์ผู้สอนจะร่วมสังเกตไปด้วย หลังจากนักศึกษาแต่ละคนฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน
เสร็จแล้ว จะร่วมกันวิจารณ์ อภิปรายเพ่ือช่วยสะท้อนผลให้ได้รู้จักตนเอง รู้จักปรับปรุงการสอนให้ดี
ขึ้น ซึ่งจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ มีดังน้ี (สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์, 2550: 119-120) 
 

            
 

รูปที่ 8.1 การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ 
(ที่มา: มานะ  โสภา, 2557) 
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  1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทําในสิ่งต่อไปนี้ 
   1.1 วางแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2   เลือกเทคนิคและวิธีการสอน ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เน้ือหา เวลา 
และผู้เรียน 
   1.3  รู้จักสัมพันธ์เทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอนได้อย่าง
กลมกลืนและมีประสิทธิภาพ 

   1.4 เลือกใช้สื่อและทําสื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเน้ือหาที่จะสอน 
   1.5 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประสบในการปฏิบัติจัดการเรียนรู้ได้ 
  2.  นักศึกษาได้ทราบความสามารถ ข้อดี และข้อบกพร่องในการฝึกปฏิบัติจัด    
การเรียนรู้ของตน และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  3.   ให้นักศึกษามีความกล้าในการแสดงออก สามารถใช้ท่าทางประกอบการสอนได้
เหมาะสม ใช้คําพูดที่เหมาะสมและออกเสียงถูกต้อง 
  4. ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีใจกว้างยอมรับคําวิจารณ์และความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

2. ขั้นตอนการฝึกปฏิบตัิการจัดการเรียนรู้ 

 การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ ผู้ฝึกควรเตรียมตัว ดังน้ี 
  1.  ศึกษาหลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจเพ่ือเป็นแนวทางใน
การฝึกปฏิบัติจากเอกสารประกอบการสอนและอาจารย์ 
  2.   ศึกษาตัวอย่างการสาธิตการสอน ดูลักษณะทักษะต่าง ๆ ให้เห็นแนวทางและ
จุดสําคัญของฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์และอภิปรายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจยิ่งข้ึน 
  3.   จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกบทเรียนที่จะทดลองสอนให้เหมาะสม 
และเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม 
  4.   ลงมือจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และตามเวลาที่กําหนด อาจจะมี
การบันทึกวิดีโอในขณะที่ผู้ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ฝึกได้มีโอกาสเห็นตัวเองหรือฟังเสียงในการ
ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ 
  5.  หลังจากฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียนเสร็จ ผู้ฝึกและอาจารย์ผู้สอน ควร
ได้ร่วมกันอภิปรายผลการฝึกโดยอาศัยแบบประเมินเป็นแนวทางการอภิปราย เพ่ือให้ผู้ฝึกได้ทราบ  
จุดดีและจุดบกพร่องของตน ให้แก้ไขทันทีหลังการสอน และอาจารย์ให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 
  6.   ถ้าผู้ฝึกยังมีจุดที่ควรปรับปรุง แก้ไข และต้องการปรับปรุง วิธีการจัดการเรียนรู้
ของตนก็ให้ปรับปรุงใหม่และทดลองฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ซ้ําและประเมินผลอีกครั้ง 
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3. ทักษะท่ีจําเป็นในการฝึกปฏิบตัิการจัดการเรียนรู้ 

 ทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็นสําหรับครูผู้สอนท่ีจะนําไปใช้ในการสอนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาต้องให้ความสําคัญอย่างมาก ดังน้ัน ผู้ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ควรฝึกให้เกิดความ
ชํานาญและคล่องแคล่วในสถานการณ์ต่าง ๆ มีดังน้ี (สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์, 2550: 121-128;   นิรมล 
ศตวุฒิ และคณะ, 2543: 123-131) 

  1.  ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน 
  2.  ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  3.   ทักษะการเร้าความสนใจ 
  4.   ทักษะการใช้กระดาน 
  5.   ทักษะการใช้คําถาม 
  6.  ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทางเสริมบุคลิกภาพ 

  7.  ทักษะการยกตัวอย่าง  
  8.  ทักษะการเล่าเรื่อง 
  9.  ทักษะการเสริมกําลังใจ 
  10.  ทักษะการสรุปบทเรียน 
 

 3.1 ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน 
  ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ทักษะที่ครูใช้กระตุ้นและเร้าความสนใจก่อน   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเตรียมผู้เรียนให้มีความคิดว่าจะเรียนเรื่องใด และสามารถ
นําเอาความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ที่ครูจะสอนได้ 
  วิธีการนําเข้าสู่บทเรียน 
   1. ใช้คําถามเพ่ือเช่ือมประสบการณ์เดิมของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ 
   2.  ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับเน้ือหา 
   3.  เล่าเรื่อง หรือข่าวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
บทเรียน 
   4.  การเช่ือมโยงประสบการณ์ใกล้ตัวของผู้เรียนที่สัมพันธ์กับบทเรียน 
   5.  ใช้การสาธิตต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับบทเรียน  

   6.  ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ 
   7.  ต้ังปัญหาหรือเล่นเกมที่สัมพันธ์กับเร่ืองที่จะเรียน 
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 3.2 ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การ
จัดการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ เป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ 
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้ เข้าใจบทเรียนได้ถูกต้องชัดเจนมากข้ึน และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จดจําได้คงทนยาวนาน การใช้สื่อควรยึดหลักง่าย ๆ ดังน้ี 
  1. เตรียมสื่อ สํารวจและทดลองใช้ก่อน 
  2.  เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
  3.  มีขนาดที่พอเหมาะกับผู้เรียน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีความปลอดภัย สีสัน
ดึงดูดความสนใจ 
  4.  สื่อการสอนที่เป็นของจริง ควรหาที่ต้ังวางให้เหมาะสม ควรใช้ไม้ช้ีแทนใช้มือช้ี 
  5.  เรียงลําดับการใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อหรือศึกษาจากสื่อน้ันด้วยตนเอง 
  7.  ใช้สื่อหรือสาธิตการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว 
  8. สื่อการเรียนการสอนต้องมีความประหยัดทั้งราคา เวลาที่ใช้ในการจัดเตรียม
และเวลาที่ใช้ รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 3.3 ทักษะการเร้าความสนใจ 
  การเร้าความสนใจ หมายถึง การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน ไม่ให้เกิด
ความเบื่อหน่าย และติดตามกิจกรรมการเรียนรู้โดยตลอด ผู้เรียนระดับประถมศึกษาจะมีช่วงความ
สนใจที่สั้น ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ มาช่วยกระตุ้น เร้า และควบคุมความสนใจให้อยู่
กับบทเรียนตลอดเวลา การเร้าความสนใจทําได้หลายวิธีดังน้ี 
  1.  การใช้ถ้อยคําและนํ้าเสียง เช่น การเน้นเสียงเมื่อบรรยายถึงเน้ือหาที่สําคัญ 

  2. ใช้ท่าทางประกอบ เช่น ใช้ท่าทางมือ แขน ขา สีหน้าและอาการประกอบการ
เล่า พูดให้เห็นจริงจัง การเคล่ือนไหวไปตามจังหวะที่เหมาะสม เช่น เดินไปหยิบสื่อการเรียนการสอน 
เดินดูผู้เรียนปฏิบัติใบงาน เป็นต้น 
  3.  สนทนาซักถามจากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ 
  4.  การสาธิต การร่วมอภิปรายผลการปฏิบัติงาน 
  5.  เล่มเกมต่าง ๆ หรือบทเพลง โดยอาจมีสื่อการเรียนการสอนประกอบ 
  6.  การสร้างสถานการณ์หรือแสดงบทบาทสมมุติ 
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 3.4 ทักษะการใช้กระดาน 
  กระดาน เป็นวัสดุหรือสื่อการสอนพื้นฐานที่สําคัญที่ครูผู้สอนต้องใช้อยู่เสมอ ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการฉายภาพแล้วก็ตาม การใช้กระดานยังสามารถใช้ได้ในทุก
ขั้นตอนของการเรียนการสอน อาจใช้เขียนเน้ือหาอธิบายเพ่ิมเติม ติดรูปภาพ หรือวาดภาพ ซึ่ง
ครูผู้สอนควรรู้จักใช้กระดาน เพ่ือทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักในการเขียน
กระดาน มีดังน้ี 
  1. ทําความสะอาดกระดานให้เรียบร้อยก่อนสอน และควรลบให้สะอาดหลังสอน
เสร็จแล้ว   
  2.  การเขียนควรแบ่งกระดานดําเป็น 3-4 ส่วน แล้วเขียนทีละส่วนแล้วแต่เน้ือหา 
  3. เขียนหัวเรื่องหรือช่ือเรื่องตรงกลางของส่วนที่แบ่งไว้ 
  4. เขียนจากซ้ายไปขวาและเรียงกันเป็นเส้นตรง ไม่โค้งไปคดมา 
  5.  การเขียนควรเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน ขนาดใหญ่พอที่ผู้เรียนทุกคนมองเห็น 
เอียงตัวเข้าหากระดาน ไม่ยืนบังข้อความท่ีเขียนไว้แล้ว 
  6.  ขีดเส้นใต้ข้อความสําคัญ และถ้าจะขึ้นเรื่องใหม่ ควรลบของเก่าออกก่อน 
  7.  อาจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้กระดานด้วย จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
  8.  ครูผู้สอนควรพยายามฝึกการใช้ภาพการ์ ตูน ลายเส้น บนกระดานให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้การอธิบายน่าสนใจยิ่งขึ้น 
  9. ขณะอธิบายข้อความที่เขียนบนกระดาน ควรใช้ไม้ช้ีที่มีขนาดยาวพอเหมาะเพ่ือ
ไม่ให้ตัวครูผู้สอนบังข้อความ 
 

 3.5 ทักษะการใช้คําถาม 
  การใช้คําถามจะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางความคิดให้แก่ผู้เรียน ช่วยเร้าความ
สนใจ ช่วยให้เกิดการอภิปรายอย่างต่อเน่ือง ช่วยทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยในการสรุป
บทเรียนและวัดผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนจึงควรใช้คําถามอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการใช้คําถาม 
มีดังน้ี 
  1.  ถามด้วยความมั่นใจ 
  2.  ใช้คําพูดง่าย ๆ ไม่กํากวม 
  3.  ถามให้กลมกลืนหรือสอดคล้องไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
  4.  ไม่เร่งรัดให้ตอบจนเกินไป ควรปล่อยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด 
  5.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบหลาย ๆ คนต่อ 1 คําถาม 
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  6.  ใช้คําถามหลาย ๆ ประเภท ทั้งคําถามที่ถามข้อเท็จจริง ความเข้าใจให้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นต้น 
  7.  หลีกเลี่ยงการถามซํ้าคําถามเดิมหลาย ๆ ครั้ง ถ้าผู้เรียนตอบคําถามไม่ได้
ครูผู้สอนควรเปลี่ยนลักษณะคําถามใหม่ หรืออธิบายเพ่ิมเติม 
  8.  ควรแนะให้ผู้เรียนนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการตอบคําถาม 
  9.  ใช้คําถามที่มีความยากง่ายเหมาะกับระดับของผู้เรียน   
  10. เสริมแรง เมื่อผู้เรียนได้ตอบคําถามแล้ว หรือเพ่ือให้ผู้เรียนพยายามคิด ค้นหา 
คําตอบ และปรับปรุงคําตอบให้ดีขึ้นต่อไป 
 

 3.6 ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทางเสริมบุคลิกภาพ 

  การใช้วาจา กิริยา ท่าทาง ประกอบการสอนเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ ทําได้ดังน้ี 
  1.  ใช้การเคล่ือนไหวหรือเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น การเปลี่ยนท่ายืน การเดินช้า ๆ 
ขณะอธิยาย การโน้มตัวฟังคําตอบ ฟังคําตอบ ไม่เดินหลังโก่งหรือยืนแข็งทื่ออยู่กับที่ แกว่งแขนตาม
สบาย เป็นต้น 
  2.  การแสดงท่าทางประกอบโดยใช้มือและแขนเพ่ือสื่อความหมาย ความรู้สึกและ
อารมณ์ เช่น เห็นด้วย ช้ีไปที่เป้าหมาย ปฏิเสธ พึงพอใจ ให้กําลังใจ ปลอบใจ ไม่พอใจ เป็นต้น 
  3.  การแสดงออกทางสีหน้าและสายตา เป็นการแสดงความหมาย ความรู้สึกและ
อารมณ์ได้อีกวิธีหน่ึง เช่น การย้ิมพร้อมพยักหน้าแสดงการยอมรับ การส่ายหน้าปฏิเสธ การจ้องตา 
การขมวดคิ้ว เป็นต้น 
  4.  การวางท่าทางและการทรงตัวขณะยืนสอนกลางหน้าห้อง ตัวตรง เดินไปมา
เล็กน้อยช้า ๆ ท่าทางสุภาพอ่อนโยน แต่แสดงให้เห็นถึงความกระฉับกระเฉง แสดงท่าทางเต็มใจ และ
ยินดีที่ได้สอน และควรแสดงอาการตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
  5.  การใช้น้ําเสียงแสดงให้เห็นความสุภาพอ่อนโยนแต่เข้มแข็ง ใช้นํ้าเสียงให้เหมาะ
กับเหตุการณ์และบรรยากาศในช้ันเรียน ควรมีหางเสียงพอสมควร ไม่ลากเสียงยาวเกินไป 
 

 3.7 ทักษะการยกตัวอย่าง 
  การยกตัวอย่างจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ตรงกันและเข้าใจย่ิงขึ้น เกิด
ความคิดต่อเน่ือง สามารถสรุปและนําความรู้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจ การยกตัวอย่างที่ดีควรมีลักษณะดังน้ี 
  1.  เริ่มจากการยกตัวอย่างง่าย ๆ ไปหาตัวอย่างที่ยากข้ึน 
  2.  คํานึงถึงประสบการณ์และความรู้เดิมของผู้เรียน โดยผู้สอนควรจะโยงจากสิ่งที่รู้
ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ 
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  3.  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยและใกล้ตัวจะเข้าใจง่าย 
  4.  ตรวจสอบเข้าใจของผู้เรียนโดยอาจให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเพ่ิมเติมจากที่ได้ฟัง ถ้า
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติมได้ถูกต้อง แสดงว่าเกิดความเข้าใจ ถ้ายกตัวอย่างผิดครูต้องรีบแก้ไขหรือปรับ
บทเรียนใหม่ 
 

 3.8 ทักษะการเล่าเรื่อง 
  การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา การเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการ คิดและติดตามเรื่องที่กําลังเล่า เสริมเข้า
กับเน้ือหาที่กําลังสอนจะทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจยิ่งข้ึน เทคนิคการเล่าเรื่อง ทําได้ดังน้ี 
  1.  เตรียมเร่ืองที่จะเล่าให้สอดคล้องกับเน้ือหา ทําความเข้าใจเร่ืองเป็นอย่างดี 
เรียงลําดับให้ถูกต้องและเตรียมอุปกรณ์เสริมเท่าที่จําเป็น 
  2.  ใช้ภาษาและนํ้าเสียงให้เหมาะสมกับระดับของผู้ ฟัง เน้นหนักเบาตาม
ความสําคัญของเน้ือเรื่อง   
  3.  แสดงท่าทางประกอบการเล่า เช่น การเคลื่อนไหว การใช้มือ แขน ลําตัว ศีรษะ 
เป็นต้น เพ่ือเสริมบรรยากาศในการรับฟัง 
  4.  ใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือเร่ืองและสนใจมากขึ้น 
  5.  ควรให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิดหรือจินตนาการ เช่น ขณะเล่าเรื่องหยุดแล้วสอบถาม
ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ หรือเล่าเรื่องค้างไว้ให้ผู้เรียนแต่งต่อตามจินตนาการ หรืออาจให้
ร่วมกันอภิปรายหลังการฟังจบแล้ว เป็นต้น 
 

 3.9 ทักษะการเสริมกําลังใจ 
  การเสริมกําลังใจจะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน สร้างความเช่ือมั่นใน
ตัวเอง และเกิดแรงจูงใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ต่อไป การเสริมกําลังใจที่นิยมใช้มี 4 ประเภท คือ 
  1.  การเสริมกําลังใจด้วยวาจา ได้แก่ การใช้คําชมเชย ดีมาก เก่งมาก ถูกต้อง  
  2.  การเสริมกําลังใจด้วยท่าทาง เช่น การพยักหน้า การย้ิม การใช้สายตา 
  3.  การเสริมกําลังใจด้วยการให้รางวัลหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ให้สิ่งของให้
เครื่องหมายดีเด่น การนําผลงานที่ดีติดแสดงบนป้ายประกาศ เป็นต้น 
  4.  การเสริมกําลังใจด้วยการให้ผู้เรียนเห็นความก้าวหน้าของตน เช่น การบันทึก
ความก้าวหน้าของการทํางาน โดยใช้เครื่องหมายแสดงความก้าวหน้าของการทํางานหรือทํางานสําเร็จ 
  หลักการเสริมกําลังใจ 
  1. เสริมกําลังใจให้ผู้เรียนทันทีที่แสดงพฤติกรรมที่ดีหรือถูกต้อง 
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  2.  เลือกใช้ประเภทการเสริมกําลังใจให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน หรือไม่ควรใช้
คําชมเกินความจริง 
  3.  ควรหาโอกาสเสริมกําลังใจผู้เรียนให้ทั่วถึง 
  4.  ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเสริมกําลังใจเพ่ือนในช้ันบ้าง เช่น การปรบมือให้ 
 

 3.10 ทักษะการสรุปบทเรียน 
  การสรุปบทเรียน คือ การสรุปสาระสําคัญ ๆ ของบทเรียนที่ได้เรียนจบลง ซึ่งสามารถ
ทําได้ 2 ระยะ ได้แก่ การสรุปเมื่อสอนเนื้อหาจบในแต่ละตอน และสรุปเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละ
คาบเรียนหรือช่ัวโมงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ถูกต้องในบทเรียนน้ัน ๆ และเช่ือมโยงไปสู่การ
เรียนรู้ในบทเรียนต่อไป วิธีการสรุปบทเรียน อาจใช้วิธีการดังน้ี 
  1.  การอธิบายอย่างสั้น ๆ ชัดเจน 
  2.  การร่วมกันสรุป 
  3.  การใช้สื่อประกอบ 
  4.  การสนทนาซักถาม 
  5.  การสร้างสถานการณ์ 

  6.  การให้ปฏิบัติ 
  7.  การให้จดบันทึก 
  8.  การใช้เพลง 
  9.  การใช้เกม 
 ทักษะที่จําเป็นในการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 10 ทักษะดังกล่าว จะเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ในระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ทักษะ
ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมตามโอกาส หรืออาจจะใช้ทักษะมากกว่าหน่ึงทักษะในการจัดการเรียนรู้
แต่ละครั้ง และอาจพิจารณาใช้ทักษะใดทักษะหน่ึงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเน้ือหาสาระที่สอน  
 

4. เทคนิคการปกครองชั้นเรียน 

 เทคนิคการปกครองช้ันเรียน หมายถึง วิธีการหรือกลยุทธ์ที่ครูใช้ปกครองช้ันเรียนที่ส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบาย
ใจ โดยอาศัยหลักความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับและยินดี
ปฏิบัติ เทคนิคการปกครองช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีดังน้ี (พรรณี  ช. เจนจิต, 2550: 320-325) 



การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ | 147 

  1. แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงความเช่ือมั่นในตนเองของครู ตลอดจนการเตรียมพร้อม
สําหรับการเริ่มบทเรียนในวันแรก 
  2. ครูที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ จะแสดงให้ผู้เรียนรับรู้ต้ังแต่ช่ัวโมงแรกว่าครูรู้
วิธีที่จะควบคุมช้ันเรียนอย่างไร สื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าครูต้องการความร่วมมือ เพ่ือแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า  
ครูมีความมั่นใจ และมีความสามารถ 
  3.  สร้างกฎระเบียบในช้ันเรียน ครูผู้สอนอาจกระตุ้นให้ผู้ เรียนช่วยกันออก
กฎระเบียบต่าง ๆ อภิปรายถึงความจําเป็นให้ผู้เรียนทุกคนได้ทําความเข้าใจกับกฎระเบียบน้ัน ครู
สามารถที่จะทําให้กฎระเบียบน้ัน ๆ เป็นที่ยอมรับในช้ันเรียนและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม   
  4.  เริ่มต้นสอนในช่ัวโมงแรกด้วยการให้ภาระงานที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถปฏิบัติ
ได้ บอกให้ทราบถึงเง่ือนไขหรือเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความสําเร็จ ให้งานที่ผู้เรียนสามารถทํา
เสร็จได้ภายในช่ัวโมง ในระดับประถมศึกษาควรจะใช้งานซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม
ที่ผ่านมาในช้ันเรียนก่อน และไม่ต้องเก่ียวข้องกับวิชาการมากนัก 
  5.  แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีการเตรียมตัวดี และพร้อมที่
จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง ไม่กระโดดข้ามไป
ข้ามมา ไม่ซ้ําซ้อนและไม่ทําให้ผู้เรียนเสียเวลา แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าครูพร้อมที่จะร่วมรับรู้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กําลังดําเนินอยู่ ไม่ว่าใครจะให้ความร่วมมือ หรือไม่ให้ความร่วมมือก็ตาม   
  6.  ทําให้การสอนมีความเป็นวิชาชีพ แสดงให้เห็นสมรรถภาพของครูภายใต้
บรรยากาศที่รื่นรมย์ ผู้เรียนพึงพอใจในการเรียน มีความเป็นกันเองระหว่างครู – ผู้เรียน วิธีการหน่ึงที่
ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน คือ ครูจะต้องพยายามจําช่ือผู้เรียนทุกคนให้ได้
เร็วที่สุด พยายามทําความรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  7.   แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่า ครูผู้สอนร่วมรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
พร้อมที่จะร่วมรับรู้กับการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน เทคนิคน้ีจะสามารถปกครองช้ันเรียนให้อยู่ใน
ความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัย หากครูผู้สอนละเลยจะก่อให้เกิดปัญหาทาง
พฤติกรรมได้โดยง่าย 
  8.  มีความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้ เช่น หาก
พบว่า ผู้เรียนบางคนหยอกล้อกันหรือรังแกกัน ครูผู้สอนมักจะไปจัดการกับคู่กรณี โดยปล่อยผู้เรียน 
ทั้งช้ันไว้ช่ัวครู่ ทําให้ผู้เรียนส่วนใหญ่เบ่ือ หรือไม่ก็หันไปเล่นกันหรือแกล้งกันต่อไปเรื่อย ๆ ดังน้ัน 
ในขณะท่ีครูกําลังสอนหรือให้ปฏิบัติงานอยู่ ครูก็สามารถจัดการกับผู้เรียนที่ก่อกวนความสงบของ
ห้องเรียนได้ โดยท่ีอาจจะเรียกให้ตอบหรือถามคําถามว่า “ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายเสร็จหรือยัง”    

เป็นต้น แล้วก็ดําเนินการสอนไปได้ตามปกติ โดยที่ผู้เรียนทั้งช้ันไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกรบกวน 
  9.  พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
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   9.1 ใช้การถามคําถาม แล้วหยุดสักครู่เพ่ือให้ทุกคนคิดหาคําตอบแล้วจึงเรียก
ให้ผู้เรียน คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ตอบคําถามน้ัน หลังจากน้ันสุ่มเรียกให้ผู้เรียนตอบต่อไปเร่ือย ๆ ทําให้
ผู้เรียนไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ตอบคําถามเป็นคนต่อไป ถ้าคิดว่ามีผู้เรียนบางคนที่ขาดความม่ันใจ 
กลัวการถูกเรียกให้ตอบ ครูผู้สอนพยายามถามคําถามที่ง่าย ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนตอบได้หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการถามคําถาม 
   9.2 ถ้าครูผู้สอนให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งไปเขียนตอบคําถามบนกระดาน ครูอาจ
ให้ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ทําข้อเดียวกันไปพร้อม ๆ กัน แล้วสุ่มถามคําตอบจากผู้เรียน 2-3 เพ่ือเปรียบเทียบ
กับคําตอบบนกระดาน 
   9.3 ถ้าภาระงานที่ให้ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ครูผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ช่วยกันทํา โดยอาจจะแบ่งเป็นตอน ๆ หรือแบ่งช่วยกันทําเป็นกลุ่ม    
  10.  เมื่อครูผู้สอนจําเป็นต้องตําหนิติเตียนพฤติกรรมของผู้เรียนคนใดคนหน่ึง ครูต้อง
แน่ใจว่าเป็นการวิจารณ์เฉพาะพฤติกรรม ไม่ใช่วิจารณ์บุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัยของผู้น้ัน และสิ่ง
สําคัญพึงต้องระวังและหลีกเลี่ยง คือ การระเบิดอารมณ์โกรธ ซึ่งวิธีที่จะจัดการกับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของผู้เรียน มีดังน้ี 
   10.1 ครูจะต้องช้ีให้ชัดว่า ใครคือผู้ทําผิด และให้ระบุถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่
ยอมรับให้ชัดเจน  
   10.2 ครูให้คําแนะนําซึ่งมีลักษณะที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อไป  
   10.3 อธิบายเหตุผลให้ผู้เรียนฟังว่า เหตุใดจึงต้องหยุดการกระทําพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม   
   10.4 ครูจะต้องไม่แสดงความเป็นคนเจ้าอารมณ์ ปฏิกิริยาที่รุนแรงไม่สามารถ
ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้เรียนได้ เพราะความโกรธและการตําหนิอย่าง
รุนแรงจะทําให้ผู้เรียนเกิดความเครียดเพราะความไม่พึงพอใจ 
 

5. การประเมินการฝึกปฏิบัติจดัการเรียนรู ้

 ในการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้หน้าช้ันเรียน นักศึกษาจะต้องจัดทําแผนจัดการเรียนรู้    
จํานวน 1 แผน โดยนักศึกษาเลือกเน้ือหาและระดับช้ันด้วยตนเอง เมื่อเขียนแผนการเรียนรู้เสร็จแล้ว
นําไปให้อาจารย์เพ่ือตรวจดูความเหมาะสม แล้วดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนจัดการ
เรียนรู้ หลังเสร็จสิ้น เพ่ือนร่วมช้ันและอาจารย์ร่วมกันวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นและอภิปรายจุดเด่น 
ข้อบกพร่อง เพ่ือนําไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งน้ีการประเมินการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ อาจใช้แบบ
ประเมินเพ่ือประเมินผลการฝึก ดังตัวอย่างแบบประเมิน ต่อไปน้ี 
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ตัวอย่าง  
แบบประเมินการฝึกปฏิบัตจิัดการเรียนรู ้

รหัสนักศึกษา......................................ช่ือ-นามสกุล......................................................................... 
หัวข้อเรื่อง...............................................................................ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่................ 
ช่ือผู้สังเกต...............................................................................วันที่สังเกตการสอน......................... 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินทางขวามือตามความเป็นจริง 
   4 หมายถึง  ดีมาก 
   3 หมายถึง ดี 
   2 หมายถึง พอใช้ 
   1 หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน

4 3 2 1

ด้านผู้สอน 
1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อการสอน การวัดและประเมินผลแก่ผู้เรียน    

2 ท่วงทีวาจา ความม่ันใจในการนําเสนอเนื้อหา    

3 บุคลิกภาพโดยรวมของผู้สอน    

4 การเตรียมความพร้อม  การเตรียมสอน การแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน    

5 ตรงต่อเวลา     

ด้านเนื้อหา 
6 น่าสนใจ  ทันสมัย    

7 ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์    

8 เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน    

9 สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้เรียนในเนื้อหา    

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
10 บรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน    

11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  พร้อมแนะนําแหล่งความรู้เพ่ิมเติม    

12 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค์    

13 มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

14 จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของวิธีสอนหรือรูปแบบการสอน    
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 

ด้านสื่อและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
15 มีเอกสารและสื่อประกอบในการเรียนรู้    

16 มีการใช้สื่อท่ีหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน (สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

   

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน 
17 วิธีการวัดผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา    

18 วิธีการประเมินสอดคล้องกับภาระงาน/ชิ้นงานท่ีมอบหมาย    

19 ข้อสอบครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา    

20 เกณฑ์การประเมินผลมีความเที่ยงธรรม  โปร่งใส    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................. 

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

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

 

 การวิจารณ์การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ควรเน้นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้คําพูดให้
กําลังใจ แสดงความเป็นกัลยาณมิตร สร้างบรรยากาศที่ดี วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและมุ่งผลในทาง
ปฏิบัติให้มากที่สุด หรืออาจจะลดความตึงเครียดของการวิจารณ์โดยใช้มุขตลกบ้าง และควรเปิด
โอกาสให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกบ้างเพ่ือลดความตึงเครียด และสรุปการ
วิจารณ์ด้วยคําชมเสมอ 
 

บทสรุป 

 การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักศึกษาครู
คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพราะเป็นการฝึกทักษะให้มีความชํานาญ คล่องแคล่ว และ
มั่นใจในตนเอง เมื่อไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง เป็นการเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ
การจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษาต้องให้ความสําคัญอย่างมาก ต้องฝึกทักษะพ้ืนฐานที่ 
จําเป็นอยู่เสมอ ได้แก่ ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน ทักษะการเร้า
ความสนใจ ทักษะการใช้กระดาน ทักษะการใช้คําถาม ทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทางเสริม
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บุคลิกภาพ ทักษะการยกตัวอย่าง ทักษะการเล่าเรื่อง ทักษะการเสริมกําลังใจ และทักษะการสรุป
บทเรียน รวมท้ังการปกครองช้ันเรียนเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยู่ในห้องเรียน
อย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 | การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 

คําถามท้ายบท 

 1. จงสรุปขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 2.  จงเขียนวิธีการนําเข้าสู่บทเรียน ในหัวข้อ "อุปกรณ์รับข้อมูล" 
 3. จงเขียนแบบร่างการใช้กระดาน จํานวน 4 กรอบ  ในหัวข้อ "การเปรียบเทียบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์กับร่างกายมนุษย์" 
 4. จงยกตัวอย่างการใช้คําถาม เมื่อต้องการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ในหัวข้อ "หลัก
ทํางานของหน่วยประมวลผลกลาง" 
 5. จงเขียนวิธีการยกตัวอย่าง ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรมประยุกต์กับงานเอกสาร" 
 6.  จงเขียนวิธีการเล่าเรื่อง ในหัวข้อ "เทคโนโลยีในโลกอนาคต" 
 7.  จงเขียนวิธีการเสริมกําลังใจ เมื่อพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสําเร็จทันเวลา และ
ผู้เรียนส่วนน้อยทําเสร็จไม่ทันเวลาที่กําหนด 
 8.  จงเขียนวิธีการสรุปบทเรียน ในหัวข้อ "การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" 
 9. เมื่อพบผู้เรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในช้ันเรียน นักศึกษาจะใช้เทคนิคการปกครองช้ันเรียน
อย่างไร  
 10. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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