


พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 
มาตรา 22 ระบุวา “การจดัการศึกษายึดหลักวา ผูเรียนทุก

คนมคีวามสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมคีวามสําคัญที่สุด ผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทมาทํา

หนาที่จดักิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ 

ไดลงมือปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และรกัการเรียนรู”

ความหมาย



ผูสอนในยคุปฏิรูปการเรียนรูตองทําหนาที่

อยางนอย 3 อยางในเวลาเดียวกนัคอืทําหนาที่ 

นักวิชาการ    นักปฏิบัติ    นักจัดการ 



เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และเปน

คนมีความสุข 



สังคมจึงคาดหวังใหผูสอนมีคุณสมบัติ

ที่พึงปรารถนาดังตอไปนี้

1. มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลุมลึก

2. ติดตามความกาวหนาในเทคนิควิธีสอนตลอดเวลา         

เพือ่นําเทคนิควิธีสอนใหมๆ มาพฒันาการเรียนการ

สอนของตน



3. เปนนักจติวิทยาการเรียนรู รูจักผูเรียนเปนอยางดี เพือ่

พฒันาผูเรียน ใหเรียนรูตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ

สังคมจึงคาดหวังใหผูสอนมีคุณสมบัติที่

พึงปรารถนาดังตอไปนี้



สังคมจึงคาดหวังใหผูสอนมีคุณสมบัติที่

พึงปรารถนาดังตอไปนี้

4. เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขาถึงแหลง

ความรูใหมๆ  



5. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต เพือ่พฒันาตนเองและวิชาชพี 

6. เปนแบบอยางในการคดิการทํา 

สังคมจึงคาดหวังใหผูสอนมีคุณสมบัติที่

พึงปรารถนาดังตอไปนี้



จากคุณสมบัติดังกลาว ทําใหผูสอนตองคันควา คิดพฒันา 

ปรับปรงุการสอนของตนเองอยูเสมอ โดยนําสิ่งใหม วิธีใหม 

หรือความคิดใหม มาใชจดัการเรียนการสอน อะไรใหม ๆ 

ที่วานี้ เรยีกวา “นวัตกรรม” (Innovation)



ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม” มาจากภาษาอังกฤษวา Innovation มา

จากคํากรยิาวา innovate แปลวา ทําใหม เปลี่ยนแปลง

ใหเกิดสิ่งใหม

ดังนั้น นวัตกรรม จงึหมายถึงการนําสิ่งใหม ๆ เขามา

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการที่ทําอยูเดิม เพือ่ใหใช

ไดผลดียิง่ขึน้ 



ดังนั้นไมวาวงการหรือกจิการใด ๆ ก็ตาม เมือ่มีการนําเอา

ความเปลี่ยนแปลงใหมๆ  เขามาใชเพื่อปรับปรงุงานใหดีขึน้

กวาเดิมก็เรียกไดวาเปนนวัตกรรม ของวงการนั้น ๆ เชนใน

วงการศึกษานําเอามาใช ก็เรียกวา “นวัตกรรมการศกึษา”

(Educational Innovation)



1. นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) หมายถึง 

สิ่งใหมที่นํามาใชในการจดัการศึกษา

ในวงการศึกษามีคําเกี่ยวกับนวัตกรรมอยู
3 คํา ไดแก

3. นวัตกรรมการเรียนรู (Learning innovation) 

หมายถึง สิ่งใหมที่นํามาใชใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

2. นวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional innovation) 

หมายถึง สิ่งใหมที่นํามาใชในการจดัการเรียนการสอน



จะเห็นไดวานวัตกรรมการศกึษาเปนนวัตกรรมที่ใชในวง

กวางดานตางๆ ที่เปนการจดัการศึกษา 
สวนนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมการ

เรียนรู จดัเปนนวัตกรรมประเภทเดียวกัน มีจดุเนนที่การ
จดัการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู



วัตถุประสงค

 ในการนํานวัตกรรมมาใช



เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการสอน 
ซึ่งสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน แตบางครั้งมีการ
นํานวัตกรรมมาใช  เพื่อแกปญหาของผูเรียนเพื่อแกปญหาของผูเรียน



องคประกอบของ

นวัตกรรมการเรียนรู



1. วัตถุประสงค 

2. แนวคิดพื้นฐาน 

3. โครงสรางหรือขั้นตอนการใช 

4. การประเมินผล 

นวัตกรรมการเรียนรูมีองคประกอบ
สําคัญ 4 ประการ ไดแก



1. วัตถุประสงค 

เปนสวนที่บอกวานวัตกรรมนั้นใชเพื่อพฒันาอะไร 
ผลที่เกิดขึน้จากการใชคืออะไร วัตถปุระสงคที่มีความ
ชดัเจนจะชวยใหผูที่ตองการใชนวัตกรรมนั้น มีขอมูล
สําหรับพจิารณาตัดสินใจ



2. แนวคิดพื้นฐาน 
เปนสวนที่ทําใหนวัตกรรมมคีวามนาเชื่อถอืวาเมื่อนําไปใช

จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังนั้น ทฤษฎี 
หลักการ ที่นํามาใชเปนแนวคิดพื้นฐาน ตองสอดคลองกบั
วัตถปุระสงคและใหแนวทางในการจดักจิกรรมการเรียนรู

และถาทฤษฎี หลักการเหลานั้น มีงานวิจัยรองรับผล ก็
จะยิ่งทําใหมั่นใจวาการใชนวัตกรรมนั้น

 จะไดรับผลตามที่ตองการ



3. โครงสรางหรือขั้นตอนการใช 
เปนสวนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรม ถานวัตกรรมเปนนวัตกรรมเปน

วัตถุวัตถุ  สิ่งของสิ่งของ จะมีโครงสรางที่แสดง สวนประกอบตาง ๆ 

เชน ชดุการสอนแผนจุฬา ประกอบดวย ซองบรรจุเอกสาร

บัตรเนื้อหา บัตรกจิกรรม บัตรคําถาม และบัตรเฉลย เปนตน



สวนนวัตกรรมที่เปนวิธีการสวนนวัตกรรมที่เปนวิธีการ หรอืกระบวนการก็จะ
แสดงขัน้ตอนการใชนวัตกรรมเปนลําดับขัน้ เชน รปูแบบ
การสอนตางๆ จะมคีําอธิบายขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ตั้งแตขัน้เตรยีมการ ขัน้ผูเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู 
และขัน้การจดัการหลังการเรียนรู



4. การประเมินผล 

เปนสวนที่แสดงความสําเรจ็ของนวัตกรรม โดยจะระบุวิธี

วัดผล เครือ่งมือที่ใชวัดผล และวิธีการประเมินผล หากใชวิธี

ประเมินผลที่ตางออกไป อาจจะพบผลของการใชนวัตกรรม

ที่ไมตรงกับวัตถุประสงคของนวัตกรรม 



ประเภทของ

นวัตกรรมการเรียนรู 



การแบงประเภทของนวัตกรรมการ

เรียนรูแบงเปน 7 ประเภท ไดแก



1. นวัตกรรมการเรียนรูประเภทหลักสูตร



2. นวัตกรรมการเรียนรูประเภทระบบ

การเรียนการสอน 



3.นวัตกรรมการเรียนรูประเภททฤษฎี

หรือแนวคดิ 



4 นวัตกรรมการเรียนรูประเภทสื่อการเรียนรู 



5. นวัตกรรมการเรียนรูประเภทการ

ประเมินผล 



6. นวัตกรรมการเรียนรูประเภทเทคโนโลยี

สารสนเทศ



7. นวัตกรรมการเรียนรูประเภทการบริหาร   

จัดการศึกษา 



บทที่ 2

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู



การพัฒนานวตักรรมการเรียนรูการพัฒนานวตักรรมการเรียนรู

ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

การพัฒนา (Development) มีความหมายได 2 นัย 

ไดแก การปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น และการสรางสิ่ง

ใหม ในที่นี้การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู   หมายถึงการ

สรางนวัตกรรมการเรียนรูขึ้นมาใหม เพื่อใชปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น



การพัฒนานวัตกรรมมีหลายวธิ ีแตวิธีการระบบ 

(The System Approach)เปนวธิกีารทีท่ําใหองคประกอบ

ของนวัตกรรมมีความสอดคลองตอเนือ่งเปนเหตเุปนผล  

สามารถตรวจสอบแตละองคประกอบ และความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบ  เมื่อจัดทําแตละองคประกอบ ก็

ดําเนนิการไดสะดวก และเปนระบบ

Input Process Output

Feedback



 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

ประกอบดวยองคประกอบดังนี้

1. ตวัปอน (Input) หมายถึง 

ที่มาหรือจุดเริ่มตนในการคิด

สรางนวัตกรรม เชน สภาพ

การเรียนรู หลักการและ

เหตุผล หรือความตองการใน

การเปลี่ยนแปลง หรือ

ปรับปรุงการเรียนการสอน



 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวยองคประกอบดังนี้

2. กระบวนการ (Process) 
หมายถึงขั้นตอนตางๆที่
ดําเนินการเพือ่ใหได
นวัตกรรมที่ตองการ 
ประกอบดวย ขั้นตอนการ
สราง การนําไปใช 
และการประเมิน



3. ผลผลิต (Output) หมายถึง 
ตัวนวตักรรมที่สามารถ
นําไปใชได รวมถึง เอกสาร
ประกอบ หรือคูมือการใช 
และสื่อตางๆ

 ระบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
ประกอบดวยองคประกอบดังนี้



กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนที่สําคญั 

3 ขั้น ไดแก

1. ขั้นการสรางนวัตกรรม

2. ขั้นการนํานวตักรรมไปใช

3. ขั้นการประเมนิผล



1. ขั้นการสรางนวัตกรรม มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1.1 จัดทําองคประกอบตางๆของนวัตกรรม ไดแก      

วัตถปุระสงค แนวคิดพืน้ฐาน โครงสรางหรือ

ขั้นตอนการใช และการประเมินผล

1.1.1 การกําหนดวัตถุประสงค ผูสรางนวัตกรรม    

ตองทําการศกึษาสภาพการเรียนรู หรือปญหาการ

เรียนรูที่เกิดขึ้น คนหาสาเหตุหรือที่มาของปญหา



1.1.2 การระบุแนวคิดพื้นฐาน การหาแนวคิดพื้นฐาน

ของนวัตกรรมไดมาจากการศึกษาทฤษฎี หลักการ 

หรือแนวคิด เกี่ยวกับการเรียนรู และการสอน ผูสราง

ควรสํารวจทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่สอดคลอง

กับแนวทางการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ แลวนํามาวิเคราะหคนหาสาระสําคญั

หรือจุดเดนของแตละแนวคิด



1.1.3 การจัดโครงสรางหรือขั้นตอนการใช

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนรู สาเหตุ

ของปญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดหลักสูตร การสอน

การประเมิน สรุปเปนประเด็นสําคญัที่จะนํามาใชสราง

นวัตกรรม



1.2 ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ

องคประกอบของนวัตกรรม โดยใหผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูมีประสบการณทางดานหลักสูตร การเรียน

การสอน และการสรางนวัตกรรม ตรวจสอบดูความ

เปนไปไดในการนําไปใช หากมีขอเสนอแนะจาก

ผูทรงคุณวุฒิใหทําการปรับปรุงแกไข

1.1.4 การประเมินผล



1.3 ทดลองใชนวัตกรรมกับกลุมตัวอยาง 
ที่มีลักษณะเหมือนกลุมเปาหมายที่ตองการนํา

นวัตกรรมไปใช เชน กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนแบบรับประกันผลนี้ กอนที่จะนําไปใหผูสอนใช

จริง ผูสรางควรใหกลุมผูสอนประมาณ 3 -5 คน

ทดลองใช โดยผูสรางทําการบันทึกการใช ปญหา

และอุปสรรค รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของผูใช



1.4 จากขอมูลทีท่ําการบันทึกและสอบถาม นํามา

พิจารณาแกไข ปรับปรุงนวัตกรรม เพือ่ใหเหมาะสมที่

จะนําไปใชตอไป



2. ขั้นการนํานวัตกรรมไปใช เปนขั้นตอน

การนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปใชในสถานการณจริง

เพือ่ใหการใชมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการดังนี้

2.1 จัดทําเอกสาร คาํชีแ้จง หรือคูมอืการใช และ
สื่อที่จําเปน

2.2 เตรียมบุคลากร ไดแก ผูสอน ผูเรียน และ

ผูเกี่ยวของ ในกรณีที่ผูใชนวัตกรรมไมใชผูสราง 

ผูสรางควรชีแ้จงทําความเขาใจ และซักซอมวิธกีาร

จนแนใจวาผูใชสามารถดําเนินงานไดตามขั้นตอน



สําหรับผูเรียนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชนวัตกรรม

โดยตรง ควรไดรับการชีแ้จงเกี่ยวกับวัตถปุระสงค และ

วิธีการของนวัตกรรมเสียกอน

2.3 ดําเนินการใชตามขั้นตอนที่ระบุไวในเอกสารคาํ

ชีแ้จง หรือคูมอืการใชนวัตกรรม



3. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายที่แสดงผล

ของการใชนวตักรรม เปนการประเมนิประสิทธิภาพ

ของนวัตกรรม ขอมลูที่ตองเก็บรวบรวมมาวเิคราะหมี

3 ชนิด คอื

3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

3.2 ความพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยนวัตกรรมนั้น

3.3 ความคิดเห็นของผูสอนที่ใชนวัตกรรมนั้น



บทที ่3

การเลือกใช

นวตักรรมการเรียนรู



ความเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ มี

ผลกระทบโดยตรงตอการจัดการศึกษา หรือการบริหารจัดการ 

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทําใหผู

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา จําเปนตองใหความสนใจ

ความเปลี่ยนแปลงนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได เปนที่ยอมรับวา

เปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือผลผลิตที่มีคุณภาพ 

งานวิจัยสวนหนึ่งไดนําเอานวัตกรรมไปทดลองใชในชั้นเรียน 

และพบวาไดผลเปนที่พอใจจึงทําการเผยแพร และใชในวงกวาง

ตอมา เชน ชุดการสอน และรูปแบบการสอนตางๆ



ลักษณะของนวัตกรรม

1. สรางนวตักรรมขึ้นมาใหม เพราะไมมีนวัตกรรมที่เหมาะสม

กบัสภาพการเรียนการสอนที่เปนอยู การสรางนวัตกรรมขึ้นมา

ใหม จะไดนวัตกรรมที่ตรงกบัความตองการมากกวา แตการ

สรางนวัตกรรมใหม ผูสรางจําเปนตองศึกษากระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม มีความรูทางดานการศึกษา และมีประสบการณการ

สอนมาพอสมควร



ลักษณะของนวัตกรรม (ตอ)

2. ใชนวัตกรรมของผูอื่น ไมไดสรางเอง การใชลักษณะ

นี้คอนขางสะดวก แตตองทราบวิธีการเลือก การประเมิน 

การตัดสินใจ และการนํามาใช จึงจะสามารถใช

นวัตกรรมนั้นไดผลตามความตองการ



ขั้นตอนการเลือกนวัตกรรม

2. ศึกษาและคนหานวัตกรรมที่ตองการ

1. ศึกษาความตองการของตนเอง

3. ศึกษาวธิกีารใชนวตักรรม



ศึกษาความตองการของตนเอง

1. ศึกษาสภาพปจจุบัน คนหาปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2. นําสภาพของปญหา มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหานั้น 

3. ถามตนเองวาตองการสภาพการณลักษณะใดเมื่อปญหา

นั้นถูกแกแลว 

4. บอกประเภทหรือลักษณะของนวัตกรรมที่ตองการ 



ศึกษาและคนหานวัตกรรมที่ตองการ

ควรทราบกอนวานวัตกรรมคืออะไร คําอธิบายที่เขาใจงายๆ

ของนวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นใหม อาจเปนวัตถุสิ่งของ 

แนวคิด หรือวิธีการก็ได

สิ่งใหม หมายถึง สิ่งที่ไมเคยมีผูใดทํามากอนเลย หรือสิ่งที่

พัฒนามาจากของเกาที่มีอยูเดิม



การคนหานวัตกรรมมวีิธีการดงันี้

 ศึกษานวัตกรรมประเภทตาง ๆ ใหเขาใจ 

 สํารวจรายชื่อนวัตกรรมประเภทที่ตองการ

 เลือกศึกษานวัตกรรม ที่ตรงหรือใกลเคียงวัตถุประสงค

พิจารณานวัตกรรมที่เลือกศึกษา

ใชเกณฑการประเมินนวัตกรรม เพื่อการตัดสินเลือก 



ลักษณะเฉพาะของการคนหานวัตกรรม

 นวัตกรรมประเภทระบบการเรียนการสอนใชปรบัปรุง หรือ
แกปญหาระบบการเรียนการสอน 

 นวัตกรรมประเภทการเรียนการสอน ใชจัดการเรียนการสอน
แบบใดแบบหนึ่ง 

 นวัตกรรมประเภทหลักสูตร ใชวิธีการใหมๆในการพัฒนา
หลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรใหมใหสอดคลองกบันโยบาย 
ความตองการของทองถิ่น 



ลักษณะเฉพาะของการคนหานวัตกรรม 

(ตอ)
 นวัตกรรมประเภทสื่อการเรียนรู ใชถายทอดความรูแทนผูสอน

ผานสื่อชนิดตางๆ โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 นวัตกรรมประเภทการประเมินผล ใชเปนเครื่องมือการวัดผล

และการประเมินผล 

 นวัตกรรมประเภทการบริหารจัดการ เปนนวัตกรรมที่ผูบริหาร

นํามาใชบรหิารสถานศึกษา 



ศึกษานวัตกรรมใหตรงหรือใกลเคียง

1. วัตถปุระสงคของนวัตกรรมใชพฒันาอะไร ตรงกบัวัตถุประสงค
ของบทเรียนหรือไม

2 แนวคิดพืน้ฐานของนวัตกรรมจะชวยใหผูสอนมีความกระจาง 
และเห็นแนวทางในการใช 

3 โครงสรางหรือขัน้ตอนการใช เปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนจะตองศึกษา
ใหเขาใจ 

4 วิธีประเมินผลเปนวิธีการที่นวัตกรรมระบุไวสําหรับวัดผล
ความสําเร็จ



การพจิารณาเลือกนวัตกรรม

1.มองเห็นชัดเจนวานวัตกรรมนั้นดีกวาของเดิมที่ใชอยู 

2 ไมขัดแยงกบัประเพณ ีวัฒนธรรม คานิยม และโครงสรางของ
งานที่ทําอยู

3 ไมมีความซับซอนยุงยากในการใช ผูใชไมจําเปนตองพัฒนา
ทักษะ 

4 สามารถทดลอง หรือทดสอบไดโดยใชเวลาไมมาก

5 สามารถเห็นผลของการใชอยางชัดเจน และมีประโยชนคุมคา



เกณฑการประเมินนวัตกรรมเพื่อการตัดสิน

เลอืกใชดังตอไปนี้

1 เกณฑคุณลักษณะสวนตัวของนวัตกรรม (5 ลักษณะ)

2 เกณฑผลกระทบตอสังคม (มี 3 ประการ)

3 เกณฑการพัฒนาการเรียนการสอน (มี 3 ประเด็น)



ราคาไมแพง ดูแลรักษางาย

สะดวกในการนําไปใช

สําเร็จรูปใชไดทันที

ไมจําเปนตองใชเวลาในการศึกษามาก

ไมขัดกบัสภาพสังคม

เกณฑประเมิน

1 เกณฑคุณลักษณะสวนตัวของนวัตกรรม



 มีคนนิยมใชจํานวนมาก

 ผลของนวัตกรรมอยูไดนาน

 ไมมีผลในทางลบ

เกณฑประเมิน

2 เกณฑผลกระทบตอสังคม



 เกิดการพัฒนาการในตัวผูเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ประสบการณ หรือทักษะ

 ชวยแบงเบาภาระของผูสอน เชน ลดเวลาในการสอน 

หรือชวยวิเคราะหที่ปญหาการเรียนรู

 ชวยใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูสอนและผูเรียน

เกณฑประเมิน

3 เกณฑการพัฒนาการเรียนการสอน



ศึกษาวิธีการใชนวัตกรรม

คูมือการใช หรือเอกสารคําชี้แจงการใชนวัตกรรม คูมือการใช

ชวยอํานวยความสะดวกใหผูตองการใช สามารถปฏิบัติตาม

ขั้นตอน การใชนวัตกรรมบางครั้งใชเหมือนตนแบบ แตในบาง

สถานการณ ผูใชมีความจําเปนตองปรบับางองคประกอบ 

ศึกษารายละเอียดเกณฑในการประเมนินวตักรรมในเอกสารประกอบการเรียน



นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทหลักสูตร

บทที่ 4

หลักสูตรบูรณาการ



หลกัสตูรบูรณาการ

การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงความรู
และประสบการณทุกชนิดที่บรรจุอยูในแผนของ
หลักสูตร เปนการเชื่อมโยงในแนวนอน ระหวาง
หัวขอ และเนื้อหาตาง ๆ ที่เปนความรู ทั้ง 3 ดาน 
ไดแก พุทธิพสิัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
การบูรณาการทําใหผูเรยีนไดรับความรู
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน



สาเหตุของการบูรณาการหลกัสตูร

1. การขยายตัวของความรู   มีเรื่องที่
จําเปนตองเพิ่มเขามาในหลักสูตร
มากมาย เชน ปญหาโรคเอดส การ
ปองกันยาเสพติด เพศศึกษา และ
สิ่งแวดลอม 



2. หลักสูตรปจจุบันไมเหมือนชีวิตจริง เพราะ
เรียนเปนชวง โรงเรียนตองแสดงใหเห็นวาแตละ
วิชามีอิทธิพลตอชีวิตของผูเรียนอยางไร เขาควร
ตองเห็นความสําคญัของทุกวิชาที่ถูกจัดเชื่อมโยงไว



3. ปจจุบันเราไมอาจฝกคนใหเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ จะตองฝกใหผูเรยีนสามารถบูรณาการ

สิ่งที่เรียนกับชีวิตในโลกกวางได



วิธีจัดหลกัสตูรบูรณาการ

โดยทั่วไปมี 2 แบบ

1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Model) 

คือ การสรางหัวเรื่อง (Theme) ขึ้นมาแลวนําความรูจาก

วิชาตางๆ มาโยงความสัมพันธกับหัวเรื่องนั้น   การจัด

แบบนี้ทําใหผูเรียนตองแสวงหาความรู  ทักษะ และ

ประสบการณจากวิชาตาง ๆ มากกวา 2 วิชา เกิดการ

เรียนรูที่ลึกซึ้ง มีความใกลเคียงกับชีวิตจริง



การเผาไหมไมสมบูรณของเชื้อเพลิง 

พิษของคารบอนไดออกไซดตอสัตว

และมนุษย 

ปญหามลพิษที่

เกี่ยวกับการเผา

ไหมของเชื้อเพลิง

เคมี

 มลพิษและควันที่มีผลตอสุขภาพของ

มนุษยและสัตว

ฝุนชีววิทยา

ออกซิเจน ไนโตรเจน และ

คารบอนไดออกไซดในอากาศ จํานวน

ของออกซิเจน และ

คารบอนไดออกไซดในอากาศ 

อากาศวิทยาศาสตร 

เนื้อหาเรื่องวิชา



การพัฒนาอุตสาหกรรม การคนพบ เทคโนโลยีและ

ผลกระทบ

ชีวิตในยุค

เครื่องจักร 

ประวัติศาสตร

ทําบานเมืองใหสะอาด มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาตอ

การทําใหชีวิตในชุมชนดีขึ้น 

หนาที่และ

ความ

รับผิดชอบใน

ฐานะ

พลเมือง 

เศรษฐศาสตร 

มลพิษและการปองกันสาเหตุที่เกิดจากกิจกรรมของ

มนุษย กระบวนการทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ ผลที่

เกิดกับมนุษย สัตวและพืช การปองกันและการแกไข

ดวยการใหการศึกษา วางแผน และการออกฎหมาย 

ปญหาใน

ทองถิ่น 

สังคมศึกษา 

ปญหาอากาศเปนพิษ สาเหตุและอันตรายจากอากาศ

เปนพิษ 

อุตสาหกรรม

ในเมือง 

ภูมิศาสตร 



2. แบบพหุวิทยาการ ( Multidisciplinary Model )

 คือการนําเรื่องใดเรือ่งหนึ่งไปสอดแทรก (Infusion) 

ในวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรในโรงเรียน ซึ่งเปนวิธีทีม่ี

ทางเปนไปได และทําไดงาย เพราะผูสอนสามารถ

บูรณาการเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง กับวิชาที่ตนกําลังสอน

อยู เชน การบูรณาการเรื่องการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมในวิชาตางๆ



หลกัสตูรบูรณาการที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student - Centered Design)



หลักสูตรนีม้ักพบในระดับประถมศึกษา ผูสรางหลักสูตรมี

ความเชื่อวาการเรียนรูเกิด เมื่อผูเรียนมปีฏิสมัพนัธกับ

สิ่งแวดลอม การเรียนรูไมควรแยกออกจากชวีิตของผูเรียน 

ดังนั้นจึงตองใหความสาํคญักับความตองการ และความ

สนใจของผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณเปด

โอกาสใหผูเรียนเรียนรูทีจ่ะอยูรวมกันกับเพื่อนและผูอื่น รูที่

จะสื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพ รูทีจ่ะตัดสินใจอยางถูกตอง 

รูที่จะคิดอยางมวีจิารณญาณ รูที่จะสนใจความคิดผูอื่นและ

ยินดีชวยเหลือผูอื่น รวมทั้งรูวิธทีีจ่ะปฏิเสธสิ่งทีไ่มถกูตอง



ภูมปิญญาทองถิ่น

 กับหลักสูตร 

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทหลักสูตร

บทที่ 4



ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 มาตรา 23(3) ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นําความรูเกี่ยวกับการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช ภูมิ

ปญญาทองถิ่นในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

สถานศึกษาตามความตองการ และความพรอม

ของแตละทองถิ่น 



 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนรูดําเนินการดังนี้

1 . จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
2 . ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

3 . จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

4 . จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ   

อยางไดสัดสวนสมดลุ

5 . สงเสริมสนบัสนนุใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  

สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก

6 . จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทกุเวลาสถานที่



การเชื่อมโยงทองถิ่นกบัหลักสูตร

1. ภมูปิญญา มทีัง้ประเภททีเ่ปนบุคคล ทักษะชีวิตทีม่ีความหมาย 

มีคุณคาตอการเรยีนรู เพื่อการพัฒนาชีวติ และสังคม

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอม เชน ดนิ น้าํ ปาไม สัตว นเิวศ สารเคมี

3. เหตุการณทีน่าสนใจ

4. การเมืองทองถิน่ เชน การรวมกลุมสหกรณ

5. ปญหาหรือวกิฤตการณในดานตางๆ เชน โรคภยั สิ่งแวดลอม 

สังคม อาชีพ สารเสพติดการจัดการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับทองถิน่



บทบาทผูสอนในการจัดการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับทองถิ่น
1. ศรัทธาในคุณคาและความสําคัญของทองถิ่นที่มีตอการพัฒนาชีวิต 

2. รูจักชุมชนเปนอยางดี เพื่อรูแหลงเรยีนรูในชุมชน รูความตองการ  

ของชุมชนรูสถานการณในชุมชน และประสานความเขาใจในการ 

ใชชุมชนเปนแหลงเรยีนรู

3. แสดงบทบาทเปนผูประสาน และอํานวยความสะดวกการเรียนรู

4. รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อรูศักยภาพของผูเรยีน รูความสนใจ     

หรือความตองการ รูปญหา หรือขอจํากัดของผูเรียน



แบบการเรียนรูของผูเรียน มหีลายลักษณะดังนี้

1. เรยีนรูรายบุคคล

2. รวมกลุมการเรียนรู

3. ใชโครงงานในการเรยีนรู

4. เรยีนรูจากวทิยากรในทองถิน่

5. เรยีนรูจากแหลงภมูปิญญาทองถิน่

6. เรยีนรูจากแหลงธรรมชาติในทองถิ่น

7. เรยีนรูจากการรวมกิจกรรมวฒันธรรม ประเพณีทองถิ่น

8. เรยีนรูจากกิจกรรมการพฒันาหรือแกปญหาของทองถิน่



การบูรณาการเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู

การเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหการเรียนรูเชื่อมโยง

กับชีวติจริง และมีความหมาย มีวิธีการวางแผนการ

จัดการเรียนรู ดังนี้



วิธีเรยีนรู

1. คุยกับลุงคํา ซึ่งเปนมรรคทายก

2. ฟงจากเจาอาวาส

3. รวมการหลอเทียนเขาพรรากับลุงมี

ชางฝมอื ประจําหมูบาน

4. ฝกทํากับปาปุน ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง

5. สืบคนวามีอาหารอะไรบาง ใครทํา

เปนบาง ฝกทําอาหารกับผูที่มีความรู 

และทําเขารวมในวันเขาพรรษา

6. เด็กหญิงกลุมหนึ่งประมาณ 10 คน 

ไปฝกซอมการแสดงฟอนรํารวมกับ

กลุมแมบาน 

เนื้อหา

1. พุทธประวตัิ ความเปนมาของวัน

เขาพรรษา

2. หลักธรรมคําสอนที่พึงถือปฏิบัติ

3. การหลอเทียนพรรษาและการ

ตกแตงเทียนพรรษา

4. การประดิษฐดอกไมสด การเย็บ

กระทงใบตอง

5. การทําอาหารคาวหวาน ตาม

ประเพณีพื้นบาน

6. การแสดงการฟอนรํา ตามประเพณี

พื้นบาน 



กิจกรรมการเรียนรู

1. แบงผูเรียนเปนกลุมตามความสนใจ ศึกษาเนื้อหาสาระทั้ง 6 เรื่อง

2. วันเขาพรรษาผูเรียนทุกคนเขารวมพิธีกรรม พรอมผลงานที่ไดเรียนรู   

เชนทําอาหารถวายพระ นําดอกไมไปตกแตงวัด เขารวมขบวนฟอนรํา

3. หลังวันเขาพรรษา ผูเรียนนําความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู

4. บางคนถายทอดความรู ความคิด ความรูสึกเปนคํากลอน เปนภาพวาด

หรือเขียนเปนเรื่อง



โครงงาน

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทหลักสูตร

บทที่ 4



การเรียนรูโดยโครงงาน ( Project )

1. เปนการเรียนรูที่บูรณาการหลักสูตร กบัการจัดการเรียนรูได

 อยางกลมกลืน   

2.  เปนวิธีการเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลึกซึ้ง มีระบบเปนขั้นตอน 

และตอเนื่อง

3. เปนการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูคําตอบของตัวผูเรียนเอง

4. เปนการหาคําตอบขอสงสัยโดยใชทักษะการเรียนรู และปญญาหลาย

ดาน

5. เปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง

6. เปนการเรยีนรูที่สรางใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิต



โครงงานกับการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

การจัดการเรียนรูโดยโครงงานใชหลักการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และ

สอดคลองกับสภาพจริงในทองถิ่น เพราะเปนการจัดการเรียนรูที่มีลักษณะ 

ดังตอไปนี้

1. ผูเรียนไดเลือกเรื่อง / ปญหา / ประเด็นที่ตองการจะศึกษาดวยตนเอง

2. ผูเรียนเลือกและหาวิธีการ ตลอดจนแหลงของขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง

3. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรูดวยตนเอง

4. ผูเรียนไดบูรณาการทักษะ / ประสบการณ / ความรู / สิ่งแวดลอมรอบตัว

ตามสภาพจริง

5. ผูเรียนเปนผูสรุป (สรางองคความรู) ดวยตนเอง

6. ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น

7. ผูเรียนไดนําความรูไปใชจริง



แนวทางการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน

การจดัการเรียนรูโดยโครงงาน มี 3 ระยะคือ

1. การเริ่มตนโครงงาน

2. การพฒันาโครงงาน

3. การสรุป และประเมินโครงงาน



ขอควรคํานึงในการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน

1. ความยากงายของเรื่องที่เรียนควรเหมาะสมกับวัย 

ประสบการณ และวุฒิภาวะ

2. เวลาในการทําโครงงานไมควรยาวนานเกินไป 

สามารถยืดหยุนได คุมคา และสัมฤทธิ์ผล



3. ควรเปนกิจกรรมที่สามารถสรางองคความรู

ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนได

4. เรียนรูในเรื่องที่หาวัสดุอุปกรณไดงาย 

มีแหลงความรูเพียงพอที่จะศึกษาคนควา

5. เรียนรูในเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

สัมพันธกับชวีิตจริง และนําไปประยุกตใชใน  

ชีวิตประจําวันได



6. สามารถทําไดทุกสาระการเรียนรู 

ทําไดทั้งในเวลา และนอกเวลาเรียน 

แตควรจะเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนใหญ

7. ใหความรูทีละนอย โดยเริ่มจากงายไปยาก

8. ใชกระบวนการกลุมในการทํางาน 

ใหทุกคนมีโอกาสคิด พูด ทํา 

และสรุปความรูรวมกัน



9. ควรมีวิธีการศึกษา การใชแหลงความรู 

และรูปแบบการนําเสนอโครงงานที่หลากหลาย

10. ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

11. ประเมินผลทั้งดานคุณภาพของชิ้นงาน 

และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน



นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการเรียนการสอน

บทที่ 5

การจัดการเรียนการสอน

แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง



 นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบญัญัติการศึกษา

แหงชาติ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 เปนตนมา ทําใหเกิด

ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเปนสภาพ

บังคับของกฎหมายที่ผูบรหิารสถานศึกษาตองเรงพฒันา

คุณภาพของตน ใหเปนผูนําในการดําเนินการปฏิรูปการ

เรียนรูของครู สวนครตูองมีความสามารถในการจดัการ

เรียนการสอนตามแนวทางที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อ

พฒันาผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหความรู มี

ความคิดสรางสรรค 



ความหมายของการจัดการเรียนการสอน

แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง
ผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึงผูเรียนเปนคนสําคัญที่สุด ใน

การจดัการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการให

ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู โดยการใหผูเรียน มีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด



ผูเรยีนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูได 4 ดาน ดังนี้
1. ดานรางกาย คือ การที่ผูเรียนใชสวนตางๆ ของ

รางกายทํากิจกรรม ผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกาย ประสาท

การรบัรูตื่นตัว ทําใหรับขอมูลไดดี

2. ดานสติปญญา คือ การทีผู่เรียนใชสมอง หรือ

กระบวนการคดิในการทํากจิกรรม



3. ดานสังคม คือ การที่ผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับผูอื่นขณะ

ทํากจิกรรม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคม

4. ดานอารมณ คือ การที่ผูเรียนรูสึกตองการ และยินดีทํา

กิจกรรมเพือ่แสวงหาความรูที่มคีวามหมายตอตนเอง การมี

สวนรวมดานอารมณมักจะดําเนินควบคูไปกับกิจกรรมการ

เรียนรูดานรางกาย สติปญญา และสังคม



การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง

เปนการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive 

Theories) ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้น

ภายในสมอง 



ผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางรางกาย สติปญญา 

สังคม อารมณ



C มาจากคาํวา Construction of knowledge หมายถึง 

การสรางความรู ตามแนวคิดการสรรคสรางความรู ไดแก 

กิจกรรมทีผู่เรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง ซึง่ทําให

ผูเรียนเขาใจและเกิดการเรียนรู 

I มาจากคาํวา Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธกับ

บุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวไดแก กิจกรรมที่ใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูจากการเขาไปมีปฏิสัมพนัธกับบุคคล เชน ครู 

เพื่อน ผูรู หรือมปีฏิสัมพนัธกับสิ่งแวดลอม 

องคประกอบที่สําคัญของโมเดลซิปปา 



P มาจากคําวา Physical participation หมายถึง การมีสวน

รวมทางรางกายไดแกกจิกรรมที่ผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหว

รางกายในลักษณะตางๆ

P มาจากคําวา Process learning หมายถึง การเรียนรู

กระบวนการตางๆที่เปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแก

กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําเปนขัน้ตอนจนเกิดการเรียนรูทั้งเนื้อหา

และกระบวนการ ที่นํามาจัดกิจกรรม 

A มาจากคําวา Application หมายถงึ การนําความรูที่ได

เรียนรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดแกกิจกรรมที่ให

โอกาสผูเรียนเชื่อมโยงความรูทางทฤษฏีไปสูการปฏิบัติที่เปน

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 





โมเดลซิปปา มีองคประกอบสําหรับการเรียนการสอน

ที่สําคัญ 5 ประการ ครสูามารถเลือกรูปแบบวิธีสอน 

กิจกรรมใดก็ไดที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ตามองคประกอบทั้งหา แตมีกําหนดขั้นตอนการสอน 

7 ขั้น



1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เพื่อชวยใหผูเรียนมคีวาม

พรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกบัความรูเดิมของตน

2. ขั้นแสวงหาความรู เพื่อใหผูเรียนหาความรูเพิม่เติม

จากแหลงความรูตางๆ

กิจกรรมในขัน้นี้ ไดแก การที่ครจูดัเตรยีมเอกสาร สื่อตางๆ 

หรือแนะนําแหลง 

3. ขั้นศึกษาทําความเขาใจความรูใหม และเชื่อมโยง

ความรูใหมกับความรูเดิม เพือ่ใหผูเรียนสรางความหมาย

ของขอมลูหรือประสบการณใหม สรปุความเขาใจแลว

เชื่อมโยงกับความรูเดิม



4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เพื่ออาศัย

กลุมเปนเครื่องมอืในการตรวจสอบความรูความเขาใจ และ

ขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางขึน้

5. ขั้นสรุปและจัดระเบยีบความรู เพือ่ใหผูเรียนจดจําสิ่งที่

เรียนรูไดงาย

6. ขั้นแสดงผลงาน เพื่อใหโอกาสผูเรียนไดตรวจสอบความรู

ความเขาใจของตนดวยการไดรับขอมลูยอนกลับจากผูอื่น

7. ขั้นประยุกตใชความรู เพื่อฝกฝนใหผูเรียนนําความรูไป

ใชในสถานการณตางๆ ใหเกิดความเขาใจ และความชํานาญ



การประเมินตามสภาพจริง มีความหมายดังนี้

1. เปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและ

ความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ขอมลูที่ได

สามารถนํามาใชประกอบการตดัสินผลการเรียนรูของผูเรียน

2. เปนการประเมินเชงิคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู 

ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ และเจตคติ

ของผูเรียน

การเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 

มีลักษณะเปนการเรียนรูที่แทจริง จึงตองมีการ

ประเมินผลตามสภาพจริง



วิธีประเมินผล สามารถแบงได 4 วิธีดังนี้
1.การใชแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ( Selected              

Response ) 

2. การใชแบบทดสอบแบบอัตนัย ( Essay ) 

3. แสดงพฤติกรรม ( Performance ) 

4. การสื่อความหมายระหวางครู และผูเรียน ( Personal 

Communication ) 



รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการเรียนการสอน

บทที่ 5



การเรียนรูแบบรวมมือ

เปนการจดัการเรียนการสอนที่ออกแบบมา

เพื่อสงเสริมความรวมมือกันในกลุม และสรางปฏิสัมพนัธ

ระหวางผูเรียน การเรียนรูแบบรวมมอืนี้ไมใชวิธีการใหม

เปนวิธีที่เคยใชในการทําโครงการเปนกลุม การอภิปราย 

การโตวาที การทํางานกลุม หรือแมแตการใหเพื่อนสอน

เพื่อน 



จุดประสงคของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมอื

1. การพัฒนาสติปญญา มีทักษะการคิด การสื่อสาร การแกปญหา

2. ทักษะทางสังคม เชนการรวมมือกัน การชวยเหลือกัน การมี

ปฏิสัมพันธในทางสรางสรรค มีสวนรวมในการตัดสินใจและการ

ทํางานเปนทีม

3. การพัฒนาตนเอง เชนควบคุมตนเองในการเรียน เขาใจในตนเอง 
เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ

4. ความเทาเทียมกัน ยอมรับวาทุกคนเทาเทียมกันไมวาจะมีความ
แตกตางในเรื่องใด



องคประกอบสําคัญ

1. การพึ่งพาอาศัยในทางบวก เปนการรับรูวาไมมีใครสําเร็จได ถาคนอื่นในกลุมไมสําเร็จ

2. ปฏิสัมพันธแบบเผชญิหนา ผูเรียนตองอธิบาย โตแยง ชวยเสริมและสรุปเรื่องที่เรียน

3. ทุกคนรับผิดชอบในการเรียนรู  ผูเรียนตองเขาใจวาทุกคนตองเรียนโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง

4. ทักษะทางสังคม ผูเรียนจะถกูฝกเรื่องผูนําที่ดี การสื่อสาร การสรางความไววางใจ และ
การแกปญหาความขัดแยง

5. กระบวนการกลุม เปนการใหกลุมอธิบายวิธีที่ทํางานบรรลุเปาหมาย และยังคงความ
สัมพันธการทํางานอยางมีประสิทธิภาพระหวางสมาชิก



บทบาทของผูเรียน

ภายในกลุมมีการแบงหนาที่กันดังนี้

1. ผูบันทึก ทําหนาที่รวบรวมคําตอบของสมาชิกและจดบันทึก

2. ผูสรุป ทําหนาที่สรุปเรื่องทั้งหมดที่กลุมทํา และเขียนรายงาน

3. ผูตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบวาทุกคนรูคําตอบหรืองานที่ทํา

4. ผูตรวจงาน ทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง แกไขตัวสะกด 

หรือสํานวนและความสมบูรณของงาน

5. ผูสังเกตการณ ทําหนาที่เตือนใหทุกคนทํางาน

6. ผูใหกําลังใจ ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการทํางาน 



บทบาทของผูสอน

ผูสอนตองเตรียมการ 5 กิจกรรม ไดแก

1. การระบุจุดประสงคของบทเรียนโดยกําหนดจุดประสงค

เปน 2 ประเภท คือ

1.1 จุดประสงคการเรียนรูที่เหมาะกับระดับผูเรียน 

และสอดคลองกับการเรียนการสอน 

1.2 จุดประสงคที่เกี่ยวกบัทักษะการรวมมือที่ตองฝก

ระหวางเรียน



2. ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดกลุม ไดแก

2.1 ขนาดของกลุมประมาณ 2 - 6 คน

2.2 การจัดผูเรยีนเขากลุม ใหคนในกลุมมีความสามารถคละกนัหรอือาจใช
วิธีการสุม

2.3 ระยะเวลาในการทํางานดวยกัน อาจเปน 2 - 3 สัปดาห 
หรอืตลอดภาคเรยีน

2.4 การจัดชัน้เรยีน ทีน่ั่งของผูเรยีนในกลุมควรอยูใกลกันพอทีจ่ะใชสิ่งของ
รวมกัน พูดคยุกันเบาๆ และมองเหน็หนากันทุกคน ควรจัดกลุมเปนวงกลม

2.5 สื่อการเรยีนรู จําเปนตองมีใหเพยีงพอสําหรบัการใชงานใหบรรลุเปาหมาย

2.6 การมอบหมายหนาทีใ่นกลุม เชน ผูสรุป ผูตรวจสอบ ผูบันทึก ผูตรวจงาน



3. อธิบายการทํางาน การมีปฏิสมัพันธกิจกรรม      

การเรียนรู

3.1 อธิบายจุดประสงคและงานใหชัดเจน อาจตองสอนความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการ และตอบคําถาม เพื่อใหผูเรียนนําไปใชในบทเรียน

3.2 อธิบายเปาหมายของกลุมและความจําเปนที่ตองรวมมือกันทํางาน

3.3 จัดโครงสรางใหแตละคนไดเรียนรู โดยทําการทดสอบรายบุคคลหรือสุมบางคนให
เปนตัวแทนกลุมแสดงผลงาน

3.4 จัดใหมีการรวมมือกันระหวางกลุม โดยสงเสริมใหกลุมที่ทํางานเสร็จกอนไปชวย
กลุมอื่น

3.5 อธิบายเกณฑของความสําเร็จ หรือเกณฑที่ผูเรียนถูกประเมินโดยอธิบายใหผูเรียน
ทราบกอนเริ่มบทเรียน การประเมินผลใชแบบอิงเกณฑ

3.6 กําหนดพฤติกรรมที่ตองการใหเกิด เชนตอนตนบทเรียนตองการใหผูเรียนมี
พฤติกรรมนั่งอยูในกลุม ใชเสียงเบาๆ และผลัดกันพูดหรือทํา เมื่อกลุมทําหนาที่ได
ดีแลวการแสดงพฤติกรรม เชน แตละคนอธิบายวิธีไดคําตอบ และใหชวยกัน
เชื่อมโยงสิ่งที่กําลังเรียนและสิ่งที่เรียนไปแลว



4. ดแูลประสิทธิภาพของการทํางานกลุมและ

ขัดจังหวะเพื่อใหการชวยเหลอื

4.1 ดูแลพฤติกรรมของผูเรยีน โดยสังเกตการทาํงานหรอืปญหาทีเ่กดิขึ้น

4.2 ใหความชวยเหลือดานเนือ้หา โดยทบทวนความคิดรวบยอด ตอบ

คําถามสอนทกัษะทีจ่ําเปน

4.3 ขัดจังหวะเพื่อสอนทักษะการรวมมือ เพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพ

4.4 สรปุบทเรยีน ภายหลังทีผู่เรียนสรุปสิ่งที่เขาเรยีนแลว เรยีกผูเรยีนตอบ

คําถามและยกตัวอยางและตอบคําถามผูเรียน



5. ประเมินผลสัมฤทธิแ์ละปฏิบัติงานกลุม

5.1 ประเมินผลการเรยีนรู และใหขอมูลยอนกลับของเกณฑประเมินทั้ง

ดานปรมิาณและคุณภาพ

5.2 ประเมินผลการทาํงานกลุม โดยใหผูเรยีนอภิปรายเกี่ยวกับความ

รวมมือในการทํางาน และการวางแผนปรับปรุงการทํางานในอนาคต



ตัวอยางประเภทของการเรียนแบบรวมมือ

1. Jigsaw II

2. Team Games Tournaments (TGT)

3. Student Teams Achievement Divisions (STAD)

4. Group Investigation



ตัวอยาง

Jigsaw II

วิธีนี้ใชแทนวิธีการที่ผูสอนใหเนื้อหาทั้งหมดแกผูเรยีนแลว

ใหศึกษาโดยลําพัง แตกลับใหผูเรียนจัดกลุมเปนกลุมยอย

แลวผูสอนมอบเนื้อหาแตละคน คนละ 1 ชิ้น ผูเรียนทุกคน

จะถูกบงัคับใหนําเนื้อหาแตละชิ้นมารวมเขาดวยกันเพื่อให

เปนบทเรียนที่สมบูรณ เหมือนการเลนตอรปู Jjigsaw นั่นเอง



ขั้นตอนการสอนมี 5 ขั้น ดังนี้



ดวยการบอกวาชั้นเรยีนแบงเปน กี่กลุม กลุมละกี่คน 

สมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับหัวขอที่

กลุมไดรับใหมากที่สุด แตละกลุมเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอ

นั้น มหีนาที่จะสอนกลุมอื่นๆ ดวย ทุกคนจะไดเกรด

รายบคุคลและเปนรายกลุม

1. แนะนํา Jigsaw II (Introduce Jigsaw II)



2. แบงกลุมใหคละกัน

แลวใหกลุมตั้งชื่อกลุม เขียนชื่อกลุม และสมาชิกบนปายนิเทศ

กฎเกณฑที่ตองปฏิบัติระหวางการประชมุกลุม

1.หามคนใดออกจากกลุมกอนที่จะเสร็จงานกลุม

2.แตละคนในกลุมตองรับผิดชอบที่จะใหสมาชิกทุกคนเขาใจ

 และทํางานใหเสร็จสมบูรณ

3.ถาผูเรียนคนใดไมเขาใจเรื่องใด ตองขอความชวยเหลือ

จากเพื่อนในกลุมกอนที่จะถามผูสอน



โดยผูสอนแจกเอกสารหัวขอตางๆ ซึ่งภายในบรรจุดวย
เนื้อหาและคําถาม สมาชิกแตละคนในกลุมจะไดรับเอกสาร
หัวขอไมซ้ํากัน เชนกลุมหนึ่งมี 4 คน แตละคนจะไดรับคนละ
หัวขอ ถามี 6 กลุมผูสอนตองเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผูเรียนที่
ไดรับหัวขอเดียวกันจะศึกษาเรื่องนั้นดวยกัน เมื่อทุกคนเขาใจ
ดีแลวก็เตรียมตัววางแผนการสอน เพื่อกลับไปสอนเพื่อน
สมาชิกในกลุมเดิมของตน

3. สรางกลุมผูเชี่ยวชาญ 



ทุกคนจะผลัดกันสอนในเรื่องที่ศึกษามา ตรวจสอบ

ความเขาใจ และชวยเพื่อนสมาชิกในการเรียน

4. ผูเชี่ยวชาญสอนเพื่อนในกลุม



ผูสอนทําการทดสอบเพื่อดูวาตองสอนเพิ่มเติม

หรือไม ใหเกรดและคิดคะแนนกลุม

5. ประเมินผลและใหคะแนนแตละคน



Team – Games –Tournaments (TGT)

TGT เหมาะที่จะใชสอนวัตถุประสงคที่มีคาํตอบ

ถกูเพียงคาํตอบเดียว เชน การคาํนวณเลข การใช

ภาษา ภูมิศาสตร และแผนที่ และมโนทัศนทาง

วิทยาศาสตร เมือ่ผูเรียนไดมีโอกาสชวยกันเรียน

และมีการแขงขันทางวิชาการ จะทําใหบรรยากาศ

การเรียนเปลี่ยนไป



ขั้นตอนการสอน มี 4 ขั้น

1. เสนอมโนทัศนใหม 

2. จดัทีมใหคละกัน 

3. รวมในการแขงขนั

4. หาทีมผูชนะ 



ขั้นตอนการสอน มี 4 ขั้น

1. เสนอมโนทัศนใหม 

2. จดัทีมใหคละกัน 

3. รวมในการแขงขนั

4. หาทีมผูชนะ 



บทที่ 5

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการเรยีนการสอน

การสอนแบบสรางเรื่อง



การสอนแบบสรางเรื่อง

 ในป 1965 โรงเรียนประถมศกึษาใน
สกอตแลนด มกีารจัดหลักสูตรแบบ
บูรณาการในหลายวิชา ครูผูสอนไมเคย
ไดรับการฝกฝนใหสอนวิชาเหลานี้ดวย
วิธีบูรณาการ  จึงเกดิปญหาสอนแยก
เปนวิชา



ผูตรวจการโรงเรียนจึงรวมตัวกันขึ้น

เมื่อป  1967  จัดเปนคณะใหการ

อบรมครูประจําการ

นําโดย  สตีฟ เบลลแหงมหาวิทยาลัยสแตรทไคลด  

(Strathclyde)  โดยนําเทคนิคโครงงาน (topic work)  

มาใชซึ่งภายหลังรูจักกันแพรหลายในชื่อ สตอรีไลน  (Storyline)



สําหรับประเทศไทย สตีฟ เบลลไดเดินมาใหการ

อบรมเปนครั้งแรก  กับอาจารยคณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 3 - 5 

มิถุนายน 2541



ความหมายของการสอนแบบสรางเรื่อง 

การสอนแบบสรางเรื่อง 

( Storyline) เปนวิธีใชสอน

เนื้อหาหลักสูตรบูรณาการ

วิธีนี้ใชประโยชนของเรื่องสรางความรูที่มีความหมาย 

และเหมือนชีวิตจริงเพื่อใหผูเรียนเรียนรูมโนทัศนและ

ทักษะผูเรียน   สรางฉาก และตัวละครใหดําเนินเรื่องที่

นําไปสูการแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง 



องคประกอบสําคัญของการสอนแบบสรางเรื่อง

1. การจัดฉาก (Setting the 

scene) โดยระบุเวลาและสถานที่

ที่เกิดเหตุการณใหชัดเจน



2. ตัวละคร (Characters) อาจเปนคนหรือสัตวก็ได 

ผูเรียนสรางบทบาทของ ตัวละครใหมีอายุ  เชื้อชาติ 

หรือบุคลิกตางๆ   กันโดยมีผูเรียนสวมบทบาทนั้น

ตลอดเรื่อง



3. การดําเนินชีวิต (A way of life) 

ประจําวันของตัวละคร 

4. มีปญหาหรือเหตุการณ (Real problem or incidents) 

ตองการแกไขโดยผูสอนและผูเรียนสรางเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น

ไดในสถานการณที่นั้น ผูเรียนที่สวมบทบาทตางๆ ตองชวยกัน

แกปญหานั้น



5. กิจกรรมสรุป (Culminating activity) ในตอนจบของ

เรื่องผูเรียนจะแบงปนประสบการณใหผูอืน่โดยการจัดการ

แสดง หรือออกไปยังสถานการณจริง เพื่อใหมีโอกาสให

เปรียบเทียบสิ่งที่เขาคิดสรางขึ้นกับสภาพจริง



6. การแสดงออกและประเมินผล 

(Rreflection and assessment) 

ผูเรียนมีโอกาสสํารวจการเรียนรูของ

ตนเอง และประเมินความรูดวยวิธี

ตางๆ เชน รวบรวมสิ่งที่เรียนรู หรือ

ใบงานตาง ๆลงในแฟมงาน 

(Portfolio) ของตน



ลักษณะสําคัญของการสอนแบบสรางเรื่อง

วิธีการสอนแบบสรางเรื่อง มีวธิีการผูก

เรื่องหรือเชื่อมโยงใหดําเนนิเรื่อง

อยางตอเนื่องเชนเดียวกับเสนเชือก 

โดยใชเรื่อง (Story) สรางการเรยีนรูที่มีความหมายแกผูเรียน ผูเรยีนไดเรียนรู

เนื้อหา ทักษะการคิด และทักษะทางสังคมไปพรอมกัน การสรางเรื่องของแตละ

ตอน (Episode) และการเรยีงลําดับเหตุการณ (Sequence) โดยตั้งคําถามสําคัญ 

(Key questions) จะทําใหเกิดกิจกรรมที่ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห

รวมมือกันทํางานจนเกิดการเรียนรู



หลักที่ใชในการวางแผนการสอน

1. หลักของการวางเรื่อง (Principle of Story) เรื่องเปนหวัใจสาํคัญที่

จะใหประสบการณแกผูเรียน จึงตองวางเรื่องที่สะทอนภาพจริงในชีวิต

2. หลักของการคาดการณ (Principle of 

Anticipation) ผูเรยีนตองคาดหมายวาจะมี

อะไรเกิดขึ้นเขาจึงจะติดตามเรือ่งไปทีละ

ตอนและนาํไปคิดตอที่บาน เพราะผูเรยีนมี

สวนรวมในกระบวนการที่เขาเปนเจาของ



3. หลักของเสนเชือกที่เปนของผูสอน (Principle of the 

teacher rope) การสรางเรื่องเปนการรวมมือกันระหวางผูสอน

กับผูเรยีน โดยมีผูสอนคอยควบคุมเสนเชือก ใหผูเรียนเดนิทาง

ไปตามเสนเชือก ที่ผูสอนวางแผนใหเรยีนรูในเรื่องที่ผูสอน

ตองการสอน แตเสนเชือกนีม้ีความยืดหยุน ผูเรยีนจะกําหนด

ทิศทางใหเสนเชือกโคง หรอืผูกปมไดตามความตองการ



4. หลักของความเปนเจาของ (Principle of 

Ownership) ผูเรียนรูสึกผิดชอบภาคภูมิใจ

และกระตือรือรนในการแสดงบทบาท ผูสอน

กระตุนดวยคําถามที่เปดโอกาสใหผูเรียนสราง

รปูแบบมโนทัศนของตนเอง ผูสอนจะพบวา

ผูเรยีนไมไดเปนถวยเปลาที่รอใหผูสอนเติมน้ํา 

ใหเต็ม

5. หลักของเนื้อเรื่อง (Principle of Context) ที่วาการเรยีนรูเกิดจากการ

เชื่อมโยงเรื่องใหมกับเรื่องที่เรียนมาแลว ผูเรียนสรางความเขาใจจากเรื่องที่รู

แลวไปสูเรื่องที่ยังไมรู การสรางเรือ่งที่ใกลเคียงกับชีวติจริง ผูเรยีนจะมองเห็น

ความสัมพนัธของเรื่องที่เรยีนกับชีวิตจรงิของเขา 



6. หลักของการจัดโครงสรางกอนทํากิจกรรม (The structure 

before activity) การบอกใหผูเรียนสรางรูปแบบมโนทัศนเปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนดึงความรูเดิมออกมาใช ทําใหผูสอนรูพื้นฐาน

ของผูเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียนได



วิธีนําการสอนแบบสรางเรือ่งมาใช

ขั้นที่1 ผูสอนขอใหผูเรยีนแตละกลุมสรางครอบครวัโดยแสดงวิธี

สรางตัวละคร (สมาชิกครอบครวั)

ขั้นที่2 ใหผูเรยีนกําหนดบทบาทของสมาชิกใน

ครอบครัวตามแผนของผูสอนผูเรียนจะตองสราง

ประวตัิของตนโดยมรีายละเอียดเกี่ยวกับงาน

อดิเรก ความสนใจ บุคลิก ความสัมพนัธใน

ครอบครัวและปญหา



ขั้นที่3 ผูสอนตั้งคําถามสําคัญ “ครอบครวัทาน

มีใครบาง ขอใหตัวแทนสมาชิกในครอบครวั 1 

คน ทําหนาที่แนะนาํคนในครอบครวั” ขณะ

ฟงคําอธิบาย ผูสอนตองสรางแรงจงูใจโดยดึง

บางประเดน็ของเรื่องมาฝกทักษะ

ขั้นที่4 ใหผูเรยีนสรางบานของตนใหอยูติดกัน (Townhouse) บนถนนสาย

เดียวกันโดย ใชคําถามสําคัญขอตอไปวา“ชวยกันสรางบานใหครดููซวิาบาน

จะลักษณะอยางไร” ผูสอนชวยจัดสัดสวนพืน้ที่และอภิปรายเทคนิคการสราง

บาน เมื่อสรางบานเสรจ็ผูเรียนอาจรายงานดวยการแสดงบทบาทสมมุติ หรือ

เขียนรายงาน หรือวาดแบบแปลน



สําหรับการสอนทีใ่ชฉากและสถานที่เชนนี้ ผูสอนจะสามารถใชประโยชน

เปนแหลงความรูในการสอนเรื่องไดมากมาย หลากหลายโดยการตั้งคําถาม

ขอตอๆ ไปนี้

ก. พลังงานครอบครวัของทานใชทําความ    

อบอุน / ความเย็นใหแกบาน 

ข. มีวธิใีดบางที่ใชกําจดัของเสียภายในบาน

ค. เพือ่นบานที่ดีควรมีลักษณะอยางไร

ง. ใหผูเรยีนชวยกันบันทึกเหตุการณที่มีความสุข/ความทุกขที่เกิด

บนถนนสายนี้



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแคทส

บทที่ 5

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการเรยีนการสอน



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแคทส

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แคทส มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง พัฒนา

โดย ชนาธิป พรกุล



แนวคดิพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนแคทส

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แคทส (CATS) เปนวิธีการจดัการ

เรียนการสอนที่เกิดการผสมผสาน

แนวคิดและหลักการที่สําคัญ 3 

ประการ คือ



1. หลักการจัดการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) 

มี 5 ประการดังนี้

1 การสรางความรู

2 การสรางปฏิสัมพันธ

3 การมีสวนรวมทางกาย

4 การเรียนรูกระบวนการ

5 การนําความรูไปประยุกตใช



เปนวิธีสอนที่มีการสรางเรื่อง

องคประกอบไดแกฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต 

และปญหา  ใหดําเนินไปตามเสนทาง

เดินเรื่องโดยใชคําถามเปนการถามนํา

เปนสําคัญการสอนมีลักษณะบูรณาการ

เนื้อหาและกระบวนการตางๆ   จัดให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  และรวมมือกัน

ทํางานจนเกิดการเรียนรู

2. การสอนแบบ ( Storyline Approach )



3. ทฤษฏีการเรียนรูเพื่อพฒันา

กระบวนการคดิของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(2540) เพื่อใชสอนทกัษะการคิด 

ลักษณะการคดิและกระบวนการคดิ



องคประกอบรูปแบบการเรยีนการสอนแคทส

รูปแบบการเรียนการสอนแคทส มีองคประกอบที่

สําคัญ 4 ประการ ไดแก

1. การสราง ( Constructing ) ความรูดวยตนเอง

2. การประยุกตใช ( Applying ) ความรูใน  

สถานการณตางๆ

3. กระบวนการคิด (Thinking)

4. การใชเรื่อง (Story Based ) เพือ่การเรียนรู



โครงสรางรูปแบบการเรียนการสอนแคทส
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแคทส เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ 4 ขั้นไดแก

1. การจัดหลักสูตรรายวิชา เปนการนําคํารายวิชาในหลักสูตรมาวิเคราะห

และกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู จากนั้นทําการกําหนดองคประกอบของเรื่อง

ไดแก ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และปญหา

2. การเตรียมการ เปนการระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการสรางเรื่อง 

(Storyline)

2.1 การจัดเสนทางเดินเรื่อง เปนการวางโครงเรื่องใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

และเนื้อหาวิชาใหมีความตอเนื่องตลอดภาคเรียน

2.2 การตั้งคําถามสําคัญ เปนการใชคําถามเพื่อกระตุนความคิดอันจะนําไปสู 

กิจกรรมการเรียนรู คําถามที่ใชควรมีหลายลักษณะ



2.3 การเลือกกจิกรรมการเรียนรู เปน
การวางแผนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการ

เรียนรูลักษณะของกิจกรรมควรเปด

โอกาสใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

มีปฏิสัมพันธกับผูสอน สื่อ เพื่อน และ

สิ่งแวดลอม  ไดเรยีนรูกระบวนการที่เปน

ทักษะที่จําเปนของชีวิต และไดนําความรู

ไปประยุกตใชในการแกไขปญหาหรือใน

สถานการณอื่น



2.4 การเลือกสื่อการเรียน
การสอนเปนการเลือกสื่อที่

ใชประกอบการสอน และ 

วัสดุอุปกรณตางๆ ที่จะทํา

ใหผูเรียนผลิตเปนผลงาน 

ควรเลือกสื่อที่ผูเรียนมี

โอกาสรวมผลิตและรวมใช

อยางคุมคา



2.5 การกําหนดผลงาน 
เปนการพิจารณาเพื่อ

กําหนดงานที่ตองการให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติในแต

ละหัวเรื่อง ผูสอนจะกําหนด

แบบตรวจผลงานแตละชิ้น

ไวดวย



3. การเรียนการสอนเปนการ

ดําเนินการสอนในชั้นเรียน 

ตามขัน้ตอนแบงเปน 3 ขัน้

ไดแก

3.1 กิจกรรมกอนการสอน เปนการเตรียมความพรอมให

ผูเรียน โดยผูสอนแจงจดุประสงคของการเรียนขอตกลงที่

จําเปน เชนกติกาในการทาํงานกลุม ลักษณะของผลงาน

ที่ผูเรียนตองทําเปนตน



3.2 กิจกรรมระหวางการสอน 
ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวย

ความสะดวกโดยการแนะนํา

กิจกรรม แจกเอกสาร

ประกอบการทํากิจกรรม สังเกต

และบนัทึกการทํางานของผูเรียน  

สรุปบทเรียนกับผูเรียนและให

ผูเรียนสรุปเปนโครงสรางความรู 



3.3 กิจกรรมหลังการสอน ผูสอน

ประเมินผลการเรียนการสอนจาก

การตรวจ ผลงานของผูเรียน และ

ผลสรุปจากการทํางาน รายกลุม

และรายบุคคล ผูสอนควรนําผล

การประเมินไปปรับปรงุแกไข

แผนการสอนครั้งตอไป



4. การประเมนิผล เปนขัน้ตอนการตรวจสอบผูเรียน

 ดานความรู ทักษะ และ เจตคตติามที่กาํหนดไวใน

 วัตถปุระสงคการเรียนรู โดยผูสอนควรกาํหนดและ

 สรางเครือ่งมือสําหรับใชวัดผลใหเหมาะสมของขอมลู

ที่ตองการ และกําหนดเกณฑการประเมินใหเหมาะสม

กับระดับของผูเรียน



ทฤษฎีการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง

บทที่ 6
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภททฤษฎีหรือแนวคิด



การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาที่

ตองอาศยัสมองจัดกระทํากับขอมลูตางๆที่ผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหาเขาไปในสมองกระบวนการ

ทางสติปญญานี้เราอาจเรียกวากระบวนการคิด 

ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการเรียนรูนั้นเอง 



ทฤษฎีการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain-Based 

Learning) เกิดจากความสนใจของนักการศกึษา 

นักจิตวิทยา และนักวิทยาศาสตรดานสมอง มองวา 

การจัดการศกึษาในระบบโรงเรียนที่แบงเปนระดับชั้น

ตางๆ ไมใชการเรียนรูที่แทจริงของมนุษย แตเปนวิธี

คิดของมนุษยที่จะจัดการศกึษา การเรียนรู ให

สอดคลองกับขอจํากัดที่มีอยู เชน ผูสอนจํานวนนอย

กับผูเรียนจํานวนมากและหลากหลาย การแบงชั้นเรียน

ตามชวงอายุของผูเรียน เพือ่สะดวกในการจัด



ทฤษฎกีารเรียนรูตามธรรมชาติสมอง เปนแนวทาง

จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับวถิกีารทํางานของ

สมอง และธรรมชาติสมองของเด็กแตละคน โดย

เชือ่วามนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได เราสามารถ

เปลี่ยนโครงสรางการทํางานของสมองไดดวยการ

กระตุนที่เหมาะสม เพือ่เพิม่ศกัยภาพการเรียนรู 

โดยปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู ไดแก ยีนส อาหาร 

การออกกําลังกาย ดนตรี ศลิปะ ความรัก ความรูสึก

ทาทาย และการไดขอมลูยอนกลับ เปนตน



หนาที่ของสมอง

สมองทําหนาที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะสําคญั

ของรางกาย เชน การทํางานของหัวใจ ระบบ

ภูมคิุมกัน ฮอรโมนตางๆ รวมทั้งสติปญญา 

ความคิด การเรียนรู ความฉลาด พฤติกรรม และ

บุคลิกภาพของคน 



การทํางานของสมอง

สมองมีองคประกอบที่ซับซอนมากมาย สมอง
ของคนเราไมไดทํางานแยกกันเปนซีกซาย ซีกขวา 
แตทํางานเชือ่มโยงกันทั้งหมด



สมอง แบงเปน 3 สวนหลัก คือ สมองซีกซาย-ขวา 

สมองสวนหนา-หลัง และสมองสวนบน-ลาง ในสมอง
แตละซีกประกอบดวยกลุมเซลลประสาทนับลานกลุม

ที่ติดตอถงึกันดวยเสนใยประสาท โดยเซลลประสาท 

1 ตัว จะมีเสนใยประสาทติดตอกับเซลลประสาทอื่น 

หรือในกลุมอืน่เปนหมื่นๆเสนใย และเชือ่มตอไปยัง

เซลลประสาทในสมองซีกตรงขาม เชนสมองซีกซาย

เชือ่มตอกับสมองซีกขวา สมองสวนหนาเชือ่มตอกับ

สมองสวนหลัง เปนตน



เซลลประสาทแตละเซลลจะติดตอกลับไปกลับมา

ระหวางเซลล และกลุมเซลลประสาท ทําใหไมวาจะมี

ปฏิบตัิการอยางใดเกิดขึ้นก็สามารถมีผลตอสมองทั้ง

สมองได เซลลประสาทแตละตัวจะทั้งรับขอมูลเขาและ

สงขอมลูออกในเวลาเดียวกัน การเชือ่มโยงโตตอบ

ผานใยประสาททําใหสมองแตละสวนทํางานรวมกัน

อยางมีประสทิธิภาพ การเรียนรูหรือการทํางานตางๆ

ของคนเกิดจากการทํางานรวมกันของสมอง ไมไดใช

สมองเพียงซีกใดซีกหนึ่งเทานั้น



ความสามารถของสมอง

นักจิตวิทยาไดคันพบความสามารถดานการคิดของ
สมองที่ชวยใหมนุษยสามารถแกปญหาตางๆได 
สามารถสรางสรรคและคนพบสิ่งใหมๆ ชวยอาํนวย
ความสะดวกทําใหชีวติดํารงอยูไดอยางมีความสุข



สมองมีความสามารถอยางนอย 3 ประการคอื

1. ความสามารถสรางภาพในใจ ภาพในใจหรือภาพ

ในความคิด (Mental Image) ภาพที่เกิดขึ้นในใจเปน

สวนสําคญัของการคิด เพราะเกี่ยวของโดยตรงกับการ

จินตนาการ ซึ่งทําใหเกิดความคดิสรางสรรค การ

แกปญหา และการพัฒนาทักษะดานตางๆ



2. ความสามารถสรางมโนทัศน คนเราสรางมโน

ทัศนของทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรม และสิ่งที่เปน

นามธรรม ขึ้นอยูกับความสามารถในการจดจํา การ

จําแนก แยกแยะ การจัดหมวดหมู



3. ความสามารถใชเหตุผลเพือ่การตัดสินใจ คนเรา
มักใชเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) 
และแบบอุปนัย (Inductive Reasoning)

การใชเหตุผลแบบนิรนัยยึดหลักวา เราเชือ่วาสิ่ง
ที่นํามาอางนั้นถูกตองเปนจริง ดังนั้นยอมนําไปสู
ขอสรุปที่เปนจริงดวย ถาขออางที่เราคิดนั้นถูกตอง

การใชเหตุผลแบบอุปนัย เปนกระบวนการใช
เหตุผลโดยสรุปจากเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆกัน 
อยางเฉพาะเจาะจงหลายๆกรณี



Howard GardnerHoward Gardner



การจัดการเรียนรูใหสัมพันธกบัสมอง

ทฤษฎีการเรียนรูที่ใหความสําคัญกบัการทาํงานของ

สมอง ทฤษฎีหนึ่ง คือทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) 

ของ Howard Gardner ทฤษฎีนี้ใหแนวทางในการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาความสามารถของคนเราที่มีถึง 8 ดาน ไดแก

1. ภาษาศาสตร (Linguistic Ability) ความสามารถในการใช

ภาษาทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน

2. ตรรกะ - คณิตศาสตร (Logical-Mathematic Ability) 
ความสามารถในการใชเหตุผล และตัวเลข

3. มิติสัมพันธ (Spatial Ability) ความสามารถในการเขาใจ

ความสัมพันธระหวางระยะ ขนาด ตําแหนง และการมองเห็น 

(มิติ)



4. การเคลื่อนไหวของรางกาย (Bodily-Kinesthetic Ability) 

ความสามารถในการควบคมุ และการแสดงออก

5. ดนตรี (Musical Ability) ความสามารถที่จะซึมซับ และเขาถึง

สุนทรียทางดนตรี

6. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Ability) 

ความสามารถในการเขาใจ รับรู แยกแยะความแตกตางใน

อารมณ สมาธิ แรงกระตุน แรงจูงใจ และความรูสึกของผูอื่น

7. ความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Ability) ความสามารถใน

การเขาใจตนเอง 

8. การเขาถึงลักษณะธรรมชาติ (Naturalist Ability) ความสามารถ

ในการรูจัก และเขาใจธรรมชาติ ซีวิตในสิ่งแวดลอมทั้งของสัตว

และของพืช



การจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการทํางานของสมองตามธรรมชาติ 

ควรจัดการเรียนรูใหมีลักษณะดังตอไปนี้

1. การเรียนรูในขณะที่ผูเรียนมีภาวะอารมณที่เหมาะสม เชน ไม

อิ่มหรือหิวจนเกินไป มีการพักผอนเพียงพอ

2. การเรียนรูมีความหมายตอชีวิต หรือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของ

ผูเรียน

3. การเรียนรูที่ผูเรียนมีใจจดจอหรือมีสมาธิ โดยมีการกระตุน

ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการพักและทบทวนสิ่งที่เรียนรูไปแลว

4. การเรียนรูที่ทําใหผูเรียนจดจําได มีวิธีกระตุนใหความจําอยูได

นานๆ เชน ซักถาม ใหอธิบายสิ่งที่เพิ่งเรียนรูไป ใหดูภาพ หรือฟงเสียง 

เปนตน

5. การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถนําไปใชไดในสถานการณอื่น



นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภททฤษฎีหรือแนวคิด

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

บทที่ 6



การประเมินผลการเรียนรู

การเรียนรูตามทฤษฎีสรางความรูดวยตนเอง  ขึน้กับความ
สนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของบคุคล ผล
การเรียนรูที่เกิดขึน้จงึมีหลายลักษณะ การประเมินผลที่
เหมาะสมควรประเมินตามจุดมุงหมายที่มีลักษณะยืดหยุน
ไปแตละบุคคล การประเมินใชวิธีการหลากหลาย เชน เพือ่น
ประเมินเพือ่น ประเมินตนเอง แฟมงาน (Portfolio) การ
สังเกต การทดสอบ การตรวจผลงาน ขอควรคํานึงในการ
วัดผล คือ ตองใชกจิกรรมหรืองานในบริบทจรงิหรือจาํลอง
ของจรงิมา



ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง

ทฤษฎีสรางความรูดวยตนเอง 

( Constructivism ) เปนทฤษฎีที่ไดรับความนิยม

อยางกวางขวางในขณะนี้ มีรากฐานมาจากทฤษฎี

พัฒนาการทางเชาวปญญาของ Piaget และ 

Vygotsky ซึ่งเปนนักทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพุทธิ

นิยม ที่ใหความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการ 

ทางปญญา



Piaget Vygotsky



ทฤษฎีการเรียนรูของ Piaget

สติปญญาของบุคคลมีการพัฒนาเปนลําดับขัน้ตามวัย 
แบงเปน 4 ขัน้

1. ขัน้การรับรูดวยประสาทสัมผัส 

2. ขัน้กอนปฏิบัติการคิด

3. ขัน้การคิดแบบรูปธรรม

4. ขัน้การคิดแบบนามธรรม



ทฤษฎีการเรียนรูของ Vygotsky

มนุษยไดรบัอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมตั้งแตแรกเกิด เปน
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอมทางสังคม 
ดังนั้นสถาบันทางสังคมตางๆ เริ่มจากสถาบันครอบครัว
จะมอีิทธิพลตอพฒันาการทางเชาวปญญาของแตละ
บุคคล ภาษาเปนเครือ่งมือสําคัญของการคดิ และการ
พฒันาเชาวปญญาขั้นสูง



ทฤษฎีการเรียนรูของ Vygotsky

การวัดพฒันาการทางเชาวปญญามักใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน ผลของการวัดเปนการบงบอกถึงสิ่งที่เด็กใน
ระดับอายนุั้นโดยทั่วไปสามารถทําได ดังนั้นการสอนจึง
จดัใหสอดคลองกับระดับพฒันาการของเด็ก จงึเทากบั
เปนการเนนการตอกย้ําใหเด็กอยูในระดับพฒันาการเดิม
ไมไดชวยใหเด็กพฒันาขึ้น



ทฤษฎกีารเรียนรูของ Vygotsky

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองใหความสําคัญกับ

กระบวนการ และวิธีการของบคุคลในการแปล

ความหมาย และสรางความรูความเขาใจจาก

ประสบการณตางๆ และถือวาสมองเปนเครื่องมอืสําคัญที่

บุคคลใชในการแปลความหมายของปรากฏการณตางๆ 

ซึ่งการแปลความหมายของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกบัการ

รับรู ประสบการณ ความเชื่อ ความสนใจ ความตองการ 

และภูมิหลังของแตละคน ซึ่งมคีวามแตกตางกัน



ทฤษฎกีารเรียนรูของ Vygotsky

ดังนั้นการสรางความหมายของขอมลู ความรู และ

ประสบการณตางๆ จงึเปนเรื่องเฉพาะทางที่บคุคลจะตอง

ใชกระบวนการทางสติปญญาจัดกระทํา มใิชเกี่ยวการรับ 

ขอมลูเทานั้น นั่นคือ เปนกระบวนการปฏิสัมพนัธภายใน

สมอง และเปนกระบวนการทางสังคม



บทบาทผูสอน 

1. ชวยสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึน้กับผูเรียน

2. สรางบรรยากาศทางสังคมจรยิธรรม (Socio Moral) ให
ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูในบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ปฏิสัมพนัธทางสังคม

3. จัดเตรยีมกจิกรรมเรียนรูที่สอดคลองกบัความสนใจ ของ
ผูเรียน



บทบาทผูสอน 
4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนอยูในบรบิทจรงิ สื่ออุปกรณ และ
ขอมลูที่เปน

5. ดําเนินกจิกรรมใหเปนไปในทางทีส่งเสริมพฒันาการของ
ผูเรียน และสงเสริมการเรียนรู

6. ใหคําปรกึษาแนะนําทั้งดานวิชาการ และสังคม ใหความ
ชวยเหลือผูเรียนที่มปีญหา

7. ประเมินผลการเรียนรูตามจดุมุงหมายของผูเรียนแตละ
คน การวัดผลใชวิธีการหลากหลายโดยอาศัยบริบทจริง



บทบาทผูเรียน

มีบทบาทในการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active)

ใชกระบวนการคดิจดักระทํากบัขอมูลดวยการปฏิบัติจรงิ 

 มีปฏิสัมพันธทางสังคม ไดรวมมือ แลกเปลี่ยนความรู 
ความคิด ประสบการณ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และ
บุคคลอื่น

มีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณ สิ่งของ หรือขอมลูตางๆ
ที่เปนของจรงิ 

 นําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู  



การประเมินผลการเรียนรู

การประเมินใชวิธีการหลากหลาย

1. เพือ่นประเมินเพื่อน 

2. ประเมินตนเอง 

3. แฟมงาน (Portfolio) 

4. การสังเกต การทดสอบ 

5. การตรวจผลงาน  

ขอควรคํานึงในการวัดผล คือ ตองใชกจิกรรมหรอืงาน

ในบรบิทจรงิหรอืจําลองของจรงิมา 



บทที่ 7
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทสื่อการเรยีนรู

บทเรียนสําเร็จรูป



บทเรียนสําเร็จรูป

บทเรียนสําเร็จรูปเปนนวัตกรรมการเรียนรู ซึง่ได

จดัรปูแบบไวอยางมรีะเบียบและเปนไป

ตามลําดับขัน้ ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 

และเรียนไดตามความสามารถของแตละบุคคล 

ในการเรียนนั้นผูเรียนตองปฏิบัติตามคําแนะนํา

ของบทเรียนอยางเครงครดั และดวยความ

ซื่อสัตย



ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป

1. เนื้อหาวิชาถูกแบงออกเปนหนวยเล็กหรือขั้นยอยๆ เรียกวากรอบ (Frame) ในแตละกรอบ

อาจจะมขีนาดของกรอบแตกตางกันตั้งแตมหีนึ่งประโยค จนถึงขอความเปนตอนๆ

2. ในแตละกรอบตองใหผูเรียนไดตอบสนอง ซึ่งผูเรียนแตละคนจะไดมสีวนรวมในการเรียน

กิจกรรมตางๆ ที่ผูเรียนทํา เพื่อใหเกิดความเขาใจในเนือ้หา

3. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงแบบตอบกลับทันท ีคือ มคีําตอบที่ถูกตองใหผูเรียนตรวจสอบกับ

คําตอบของผูเรียน ซึ่งถาคําตอบถูกก็จะมีการใหรางวัล หรือเปนการเสริมแรง แตถาตอบผิด ก็

จะเปนการแกความเขาใจผิดไดทนัที

4. การจัดเรียงลําดับหนวยยอยๆ (กรอบ) ของบทเรียนตองตอเนื่องกันไปเปนลําดับ จากงาย

ไปหายาก และยังมีการย้ํา ทบทวน และใหผูเรียนทดสอบตนเองอยูตลอดเวลา ทาํใหผูเรียน

เรียนรูเนือ้หาไปตามลําดับขั้น และเขาใจอยางแจมแจง

5. บทเรียนสําเร็จรูปยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง ดังนัน้บทเรียนทีจ่ะนํามาใชจะตองผานการ

ทดลองใชจากผูเรียนจํานวนหนึ่ง เพื่อแกไขขอบกพรองและปรับปรุงสวนที่เปนปญหาจนเชื่อ

แนไดวา สามารถใชใหเกิดผลตามจดุมุงหมายของเนื้อหานัน้ได

6. ไมมีการจํากัดเวลาเรียน ผูเรียนแตละคนสามารถที่จะเรียนไปตามความสามารถของตนเอง

และเปนอิสระจากบุคคลอื่น



ทฤษฎีพื้นฐานของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปเปนการจัดประสบการณในการเรียนรู โดย

อาศัยหลักจิตวิทยาในการเรียนรู และจิตวิทยาพฤติกรรมที่สําคัญดังนี้

1. ความรูจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือใกลเคียงกัน ของสิ่งเรากับ

การตอบสนอง (Contiguity) ซึ่งเปนหลักของทฤษฎีการเรียนรูของ 

Guthrie โดยสนองสิ่งเรา (บทเรียน) เปนกรอบเล็กๆ แลวนักเรียนก็ทํา

การตอบสนองทันที

2. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อผูเรียนกระทําแลวรูผล

ทนัทีวาถูกหรือผิดอยางไร ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจที่จะศึกษาตอไป 

ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theory)



3. ผูเรียนมีการตอบสนองมาก เปนไปตามทฤษฎีการปรับสภาวะแบบ

แสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) ของสกินเนอร คือผูเรียนมีชุด

การตอบสนองมากเทากับจํานวนกรอบ และการเรียนในเรื่องหนึ่งๆ หรือใน

บทเรียนหนึ่งๆ นั้นมีหลายสิบหรือหลายรอยกรอบ

4. การดําเนินการสรางกรอบนั้น กรอบแรกๆ มักจะมีเครื่องชี้นําให

ผูเรียนทําผิดไดนอย คือ สวนมากจะทําถูก ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจใน

ตนเอง เปนการสรางแรงจูงใจอยางหนึ่ง แลวจะคอยๆลดตัวชี้นําลงไปเรื่อยๆ

จนไมมีตัวชี้นําเลย



5. ขณะผูเรียนเรียนนั้นจะเปนการประเมินผลการเรียนของ

ตนเองไปดวย ทําใหรูความกาวหนาของตนเอง เปนการ

สรางแรงจงูใจไดอยางหนึ่ง

6. ผูเรียนเรียนไดชาหรือเร็วตามความสามารถของแตละ

บุคคล เปนการนําเอาความแตกตางของบคุคลมาใช

7. ผูเรียนจะเรียนดวยการกระทํา (Active Learning) ทําให

เขาใจไดดี และมีความคงทนในการจําดี



8. สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนดวยตนเอง อันเปนกิจกรรมปกติในชีวิต

ของมนุษยนอกสถานศึกษา 

9. ผูเรียนจะเรียนเมื่อตองการจะเรียน เมื่อเรียนไปถึงกรอบใดจะหยุดก็ได

 เมื่อมีความพรอม และสะดวกเมื่อใดก็เรียนตอไปได

10. การเรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป เปนเสมือนมีผูสอนประจําตัว (Tutor)



การเรยีนการสอนโดยใชบทเรยีนสําเร็จรูปนัน้ ยึดหลักผูเรยีนเปน

ศูนยกลาง เปนการนาํเอาหลักการเรยีนการสอนทีส่ําคญั 4 ประการมาใช 

คือ

1. ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมในการเรียนอยางแข็งขัน (Active 

Participation) อาทิไดอาน ไดตอบคําถาม ไดทดลอง หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่

บทเรียนกําหนดให

2. ผูเรียนทราบผลการเรียนของตนเอง (Immediate Feed back) ทันที วา

สิ่งที่ตนทําไปนั้น ถูกหรือผิดซึ่งอาจจะจัดในลักษณะของคําเฉลย พรอมทั้งอธิบาย

เพิ่มเติมไวใหดวย

3. ผูเรียนไดรับความพอใจในความสําเร็จของการเรียน (Successful 

experience) เปนระยะๆ ทําใหรูสึกภูมิใจ สบายใจ และอยากที่จะเรียนตอไป

4. ผูเรียนไดเรียนรูไปทีละนอย (Gradual approximation) ตามลําดับขั้น

ตอเนื่องกันไป



ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูป
ชนิดของบทเรียนสําเร็จรูปอาจจําแนกไดหลายวิธี แต

ในที่นี้จะกลางถึงการแบงตามเทคนิคการเขียนบทเรียน และ

ลักษณะของการตอบสนองของผูเรียน อาจแบงไดเปน 2 ชนิด

ใหญๆ คือ

1. บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง

2. บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกสาขา



บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear programmed)
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง เปนบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนามา

จากผลการคนควาทดลองของสกินเนอร มีรูปแบบงายๆดังนี้

กรอบ

 ที่ 1
กรอบที่ 
2

กรอบที่ 
3

กรอบ

ทาย

(จบ)



ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง สรุปไดดังนี้

1. ในกรอบหนึ่งๆ จะมีความคิด หรือตัวอยาง หรือกฎเพียงขอ

เดียว

2. ในกรอบหนึ่งๆ จะมีการตอบสนองเพียงครั้งเดียว

3. ตองใหผูเรียนตอบสนองโดยการเขียนตอบลงในแตละกรอบ 

คําตอบเปนแบบใหผูเรียนสรางคําตอบเอง เพื่อจะไดนําคําตอบ

เหลานั้นมาวิเคราะหปรับปรุงบทเรียนดวย

4. ในกรอบแรกๆ จะมีการชี้แนะเพื่อลดการตอบผิด สําหรับ

อัตราการตอบผิด ในบทเรียนหนึ่งๆตามปกติจะนอยกวารอยละหา

5. มีการเฉลยคําตอบใหทันที

6. ผูเรียนทุกคนจะเรียนเนื้อหาที่เรียงลําดับกรอบแบบเดียวกัน

7. ผูเรียนแตละคนจะใชเวลาในการเรียนแตกตางกันไปตาม

ความสามารถของแตละคน



กรอบสาขา กรอบสาขา กรอบสาขา

กรอบสาขา

กรอบสาขา

กรอบสาขากรอบสาขา

กรอบยืน กรอบยืนกรอบยืน กรอบจบ

บทเรียนสําเร็จรูปแบบแตกสาขา

(Branching Programmed or Intrinsic Programming)
รูปแบบงายๆของบทเรยีนสําเรจ็รูปแบบแตกสาขา เปนดังนี้



หลักในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้นจะตองทําอยางมีระบบ โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนตางๆ 

1. ตัดสนิใจเลือกเนื้อหาวิชา กําหนดขอบเขตความรู ความคิดรวบยอดใหญและยอย สําหรับเนื้อหาวิชานัน้ๆ

2. พิจารณาจุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะสําหรับเนื้อหานัน้ๆ นํามาสรางเปนจดุมุงหมายเชิง

พฤติกรรม

3. จดัทําขอทดสอบใหครอบคลุมเนือ้หาและสอดคลองกับจุดมุงหมายเชงิพฤติกรรมทีต่ั้งไว

4. รางและเขียนกรอบของแบบเรียนไปตามลําดับ โดยใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและขอทดสอบ

5. นําไปทดลองใชตามลําดับขั้น คอื ทดสอบแบบ “หนึ่งตอหนึ่ง” (Individual Tryout) ในขั้นนี้เลือกนักเรียน

มา 2-3 คน ใหทดลองทําทลีะคนโดยตั้งเกณฑไววาจะใหเด็กทําผิดไดกี่ขอ สกินเนอรไดตั้งไววาไมควรเกิน 

5 % โดยมีหลักวาเด็กคนใดทําผิด เพราะอะไรตองอานและเขียนใหม และนําไปทดสอบแบบ “กลุมเล็ก”

(Small group tryout) คือเลือกนักเรียนมาจํานวนไมมากนัก ใหทําบทเรียนนัน้ แลวนํามาตรวจดู ถาไดผล

ตามเกณฑที่ตั้งไวก็นําบทเรียนสําเร็จรูปนั้นไปใชในการทดสอบภาคสนาม (Field Tryout) อีกครั้งหนึง่ นํามา

ตรวจดู ถาไดผลตามเกณฑ ก็ถือวาบทเรียนสําเร็จรูปนั้นมีคุณภาพดี



ประโยชนของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนสําเร็จรูปที่ดนีัน้มคีณุคาตอการเรียน และสามารถแกปญหาการเรียนรูไดดังนี้

1. ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง ไปตามความสามารถของตน คลายกับการเรียนกับ

ครูแบบตัวตอตัว

2. ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเร็วจะไมถูกถวงการเรียน ผูเรียนชาไม

ตองเรงและไมรูสึกวามีปมดอย เพราะมีโอกาสทําผิดนอย และมีโอกาสแกไขไดทนัที

3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนมากขึ้น เพราะทราบความกาวหนาของ

ตนเองตลอดเวลา

4. ผูเรียนมีโอกาสไดรับความเอาใสใจจากครูเปนรายบุคคลมากขึ้น

5. ผูเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสชวยตนเองใหตามผูอื่นทนั

6. ผูเรียนอาจใชบทเรียนสําเร็จรูปทบทวนความรู หรืออาจใชเปนเครื่องมือชวยสรุปการ

สอนแทนครู

7. ผูที่ไมมีโอกาสเรียนในโรงเรียน สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง

8. กระตุนความสนใจในการเรียน อีกทั้งยังชวยฝกนิสัยใหผูเรียนมคีวามซื่อสัตย เชื่อมัน่ใน

ตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง และรูจักควบคุมตนเอง



ประโยชนตอผูสอน

1. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในการสอนขอเท็จจริง หรือวิชาพื้นฐาน 

ทําใหครูมีเวลาสรางสรรคงานสอน หรือปรับปรุงการสอนไดมากขึ้น และ

มีเวลาที่จะชวยสงเสริม สนับสนุน เราความสนใจ หรืออภิปรายปญหากับ

ผูเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมยอยได

2. ใชเปนสื่อการเรียนรู สําหรับการสอนวิธีอื่นๆ ได เชน อาทิ การสอนเปน

คณะ การสอนเปนกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ ที่มีผูเรียนมีความสามารถ

แตกตางกันมากๆ หรือ อาจใชสอนซอมเสริมผูเรียนที่เรียนออน

3. ชวยใหผูสอนไมตองกังวล ถึงความเปนระเบียบของหองเรียน เพราะ

ผูเรียนตั้งใจเรียน



บทเรียนสําเร็จรปู
วิชาคณิตศาสตร  

ชั้นประถมปที่ 5



เรือ่ง รปูสี่เหลี่ยม

กาจณัฐ  สุระจรัส



จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของรูปสี่เหลี่ยมได

2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของรูปสี่เหลี่ยมไดถูกตอง

3. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง 

6 ชนดิได



รูปสี่เหลี่ยม  คอื รูปที่ประกอบดวยสวนของเสนตรงที่มี 
ดาน 4 ดานและมุม 4 มุม

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม  มี 6 ชนิดดังนี้

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส         2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 

3. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว        4. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

5. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู       6. รปูสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน



รูปสี่เหลี่ยม คือ รูปที่

ประกอบดวยสวนของเสนตรง

ที่มี ดาน 4 ดาน และมีมุม 4 มุม



รูปที่ประกอบดวยสวนของ

เสนตรงทีมีดาน 4 ดาน และมี

มุม 4 มุมเรียกวา....................



 รูปสีเ่หลี่ยม 

 เฉลย 

ถูกตอง เกงมาก



ชนิดของรปูสี่เหลี่ยม

ชนดิของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มี 6 ชนิด ดังนี้

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส

2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา

3. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

4. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน    

5. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

6. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน



รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมี ..... ชนิดไดแก
......................................................................
......................................................................…

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

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

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

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



ลักษณะของรูป
สี่เหลี่ยม
ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชนิด ดังนี้



รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

คือ รูปที่ประกอบดวย

สวนของเสนตรงที่มี

ด า น  4 ด า น ย า ว

เทากันและมีมุม4มุม

เปนมุมฉาก



รูปที่ประกอบดวยสวนของเสนตรงที่มี

ดาน 4 ดาน ยาวเทากันและมีมุม4มุม

เปนมุมฉาก คือ................................



รูปสีเ่หลี่ยม
จัตรุสั

ตอบถกูอีกแลว

ดมีาก

 เฉลย 



รูปสี่เหลีย่มผืนผา 
คือ รูปที่ประกอบดวย

สวนของเสนตรงที่มี

ดานตรงขามยาวเทากัน  

แตดานที่อยูติดกันยาว

ไมเทากัน และมีมุมทุก

มุมเปนมุมฉาก 



รูปที่ประกอบดวยสวนของเสนตรงที่มีดาน

ตรงขามยาวเทากัน  แตดานที่อยูติดกันยาวไม

เทากัน และมีมุมทุกมุมเปนมุมฉาก เรียกวา
......................................................



รูป
สี่เหลี่ยมผืนผา 

 เฉลย 

ถูกอกีแลวใช

ไหมเกงจัง



รูปสี่เหลี่ยมรปูวาว

รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว คือ

รูปสี่เหลี่ยมที่มดีาน

ประชิด ยาวเทากันเพียง 

2 คูเทานั้น เสนทแยงมุม

ยาวไมเทากัน ไมแบง

ครึ่งซึ่งกันและกัน แต

ตัดกันเปนมุมฉาก



รูปสี่เหลี่ยมที่มดีานประชิด ยาว

เทากันเพียง 2 คูเทานั้น เสนทแยงมุม

ยาวไมเทากัน ไมแบงครึ่งซึ่งกันและ

กัน แตตัดกันเปนมมุฉาก เรยีกวา

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



รปูสี่เหลี่ยมรปู
วาว

 เฉลย 

เกงจริง ๆ 
ถูกตอง



รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน  

คือรูปสี่เหลี่ยมที่ดานตรง

ขามขนานกันทั้ง 2 คู ซึ่ง

ทําใหดานตรงขามยาว

เทากันดวย เสนทแยงมุม

ทั้งสองแบงครึ่งซึ่งกัน

และกันแตยาวไมเทากัน 



รูปสี่เหลี่ยมที่ดานตรงขามขนานกันทั้ง 2 

คู 

ซึ่งทําใหดานตรงขามยาวเทากันดวย เสน

ทแยงมุม

ทั้งสองแบงครึ่งซึ่งกันและกันแตยาวไมเทากัน

คือ................................................



 เฉลย 

เกงจริง ๆ 
ถูกตอง

รูปสีเ่หลี่ยมดานขนาน



รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมคาง

หมู     

คือรูปสี่เหลี่ยมที่ม ี

ดานตรงขาม

ขนาน 

กันเพียงคูเดียว



 รูปสีเ่หลี่ยมที่มดีานตรงขาม  

ขนานกันเพียงคูเดียว ไดแก 

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

..



 เฉลย 

เกงจริง ๆ 
ถูกตอง

รปูสี่เหลี่ยมคาง
หมู



รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยก

ปูน คือรูปสีเ่หลี่ยมที่มี

ดานทั้งสี่ยาวเทากัน 

และตัดกันเปนมุมฉาก



รูปสี่เหลี่ยมที่มดีานทั้งสี่ยาวเทากัน และ

ตัดกันเปนมุมฉากเรียกวา

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



รปูสี่เหลี่ยมขนมเปยก
ปูน

 เฉลย 

ถูกตอง เกงมาก



แบบทดสอบทายบท
แบบทดสอบนี้มี 10 ขอ จงเลือกขอที่ถกูตอง

1. รูปใดเปนรูปสี่เหลีย่มคางหมู ก ข ค ง

เปนรูปสี่เหลีย่มชนิดใด 2. รูปนี้

3. รูปสี่เหลีย่มในขอใดมีลักษณะของมุมตางจากขออื่น 

ก. สี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน
ข . สี่เหลี่ยมดาน
ขนาน
ค. สี่เหลี่ยมรูป
วาว
ง. สี่เหลี่ยมผืนผา 

4. รูปสี่เหลีย่มในขอใดมีลักษณะของดานตางจากขออื่น 

ก. สี่เหลีย่มดานขนาน
ข. สี่เหลีย่มรูปวาว
ค. สี่เหลีย่มผืนผา
ง.  สี่เหลีย่มจัตุรัส 

5. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน แตกตางกับรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ในขอใดมากที่ สุด 
ก. จํานวนของมมุ
ข . ขนาดของมมุ
ค. จํานวนของดาน
ง. จํานวนเสนคูขนาน 

ก. สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

ข. สี่เหลี่ยมดานขนาน

ค. สี่เหลี่ยมผืนผา

ง. สี่เหลี่ยมจัตุรัส 



ลกษณะเฉพาะ ดงน
ก. ดานทั้งสี่ยาวเท ากัน และมมุทั้ งสี่
เท ากันดวย
ข . ดานตรงขามยาวเท ากัน และมมุ
ตรงขามเท ากัน
ค. ดานทั้ งสี่ยาวเท ากัน และมมุแตละ
มมุไมเปนมมุฉาก
ง. ดานตรงขามยาวเท ากัน และมมุแต
ละมมุไมเปน
มมุฉาก

7. ขอใดคือลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคาง
หม ู
ก. ดานตรงขามขนานกันคูเดียว
ข . ดานที่อยูติดกันยาวเท ากันสองคู
ค. ดานตรงขามยาวเท ากันหรือขนาน
กันสองคู
ง. ดานทั้ งสี่ยาวเท ากัน และมมุทุกมมุ
เปนมมุฉาก

8. มมุทุกมมุเปนมมุฉาก และดานทุกดาน
ยาวเท ากัน 
หมายถึงสี่เหลี่ยมชนิดใด 
ก. สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ข . สี่เหลี่ยมรูปวาว
ค. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ง. สี่เหลี่ยมผืนผา 

9. รูปสี่เหลีย่มชนิดใด ไมม ีโอกาสมมีมมุใดมุมหนึ่งเปนมมุฉาก 
ก. สี่เหลีย่มผืนผา
ข. สี่เหลีย่มจัตุรัส
ค. สี่เหลีย่มคางหมู
ง. สี่เหลีย่มขนมเปยกปูน 

10. ตัดกระดาษรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส 2 รูป ขนาดเทากัน
นํามาวางใหดานตอกัน จะเปนรปูสี่เหลีย่มชนิดใด 
ก. สี่เหลีย่มผืนผา
ข. สี่เหลีย่มคางหมู
ค. สี่เหลีย่มดานขนาน
ง. สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน



เฉลย

ขอ 1. ก
ขอ 2. ข
ขอ 3. ค
ขอ 4. ข
ขอ 5. ข

ขอ 6. ข
ขอ 7. ก
ขอ 8. ค
ขอ 9. ค
ขอ 10. ก



ชุดการสอน

บทที่ 7
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทสื่อการเรยีนรู



ชุดการสอน

เปนนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นํามาใชเพื่อ

แกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่ง

เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน ตาม

ระดับสติปญญา ความสามารถและความสนใจ 

โดยมีครูคอยชวยเหลือตามความเหมาะสม



ความหมายของชุดการสอน

ชุดการสอน คือ การนาํระบบสื่อประสม ที่

สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณของแตละ

หนวยมาชวยใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สื่อการสอน 

เชน รูปภาพ เทป วีดิทัศน แผนคําบรรยาย วัสดุ

อุปกรณ การสาธิต ฯลฯ



ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ไดทดลองใชระบบ

ผลิตชุดการสอนในวชิา "เทคโนโลยีและการศกึษารวมสมยั" 
สําหรบับัณฑิตศึกษา  โดยไดรับทนุสนบัสนนุจากทนุวจิยั

รัชดาภเิษกสมโภชน ของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ดังนั้นจึง

รูจักกันในอกีชื่อก็คือ ระบบการผลิตชุดการสอนแบบจฬุา 

(Chlalongkorn

University Plan for Multimedia

Instructional Package Production 

 หรือ CHULA PLAN"



แนวคดิ หลักการ และทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับชุดการสอน
ในการนําชุดการสอนมาใชนั้น อาศัย แนวคิด หลักการ 

ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ มี 5 ประการ คือ

1. แนวคิดตามหลักจิตวิทยา เกี่ยวกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

2. แนวคิดที่จะเปลี่ยนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางมา

เปนแบบใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง



3. แนวคิดที่จะจัดระบบการผลิต การใชสื่อการเรยีนรู ใน

รูปแบบของสื่อประสม 

4. แนวคิดที่จะสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 

นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดลอม 

5. แนวคิดที่ยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพการ

เรียนการสอน โดยจัดสภาพการณใหผูเรียนไดประกอบ

กิจกรรมดวยตนเอง



ประเภทชุดการสอน 

1. ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู 

2. ชุดการสอนรายบุคคล โดยผูเรียนรับชุดการสอนไปเรียนดวยตนเอง

3. ชุดการสอนแบบกจิกรรมกลุม หรือแบบศูนยการเรียน

4. ชุดการสอนทางไกล ชุดการสอนแบบนี้เปนชุดการสอนที่ผูเรยีนจะเรียน

ดวยตนเอง 



ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแผน

จุฬา

การผลิตชุดการสอนแบงขั้นตอนออกเปน 10 ขั้น ดวยกันคือ 

1. การกําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 

2. กําหนดหนวยการสอน แบงเนื้อหาวิชาออกเปนหนวยการสอน

สําหรับการสอนแตละครั้ง

3. กําหนดหัวเรื่อง แบงเนื้อหาของหนวยการสอนแตละครัง้เปน

เนื้อหายอย ๆ



4. กําหนดมโนทัศนและหลักการ การกําหนดจะกําหนดมาจากหัวเรื่อง

5. กําหนดวตัถุประสงค

6. กําหนดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียนจะตองสอดคลองกบั

วตัถปุระสงคเชิงพฤติกรรม

7. กําหนดการประเมินผล การกําหนดแบบประเมินผลจะพิจารณาจาก

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 



8. เลือกและผลิตสื่อการสอน โดยพิจารณาจากเนื้อหาและลักษณะ
ของผูเรียน 

9. การหาประสิทธิภาพชุดการสอน โดยนําชุดการสอนไปทดลองใช 
เพื่อดูวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคเพียงไร 

10. การใชชุดการสอน ชุดการสอนที่ไดปรับปรุงแลว จึงสามารถ
นําไปใชในหองเรียนได 



ประโยชนของชุดการสอน 

1. ชวยสรางความพรอมและความมั่นใจใหแกผูสอน 

2. ทําใหการเรียนการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน

3. ชวยใหการเรียนเปนอิสระจากอารมณและ

ความสามารถในการสอนของผูสอน 

4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม

แสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบตอตนเอง



บทที่ 7
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทสื่อการเรยีนรู

คอมพิวเตอรชวยสอน



Computer Assisted InstructionComputer Assisted Instruction



CAI (Computer Assisted Instruction)Computer Assisted Instruction)
การใชคุณลักษณะของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อ

ประสม  (Multimedia) ได แก  ตั ว อักษร  ภาพ นิ่ ง 
วีดิทัศน เสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค
ความรู ในลักษณะที่ ใกล เคียง กับการสอนจริงใน
หองเรียน





ลักษณะสําคัญ 4 ประการ ( 4-I )

สารสนเทศ (Information)

ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization)

การโตตอบ (Interaction)

การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)



1. สารสนเทศ (Information)
เนื้อหาสาระที่ไดรับการเรียบเรียง ทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรู 
หรือไดรับทักษะอยางหนึ่งอยางใดตามที่ผูสรางไดกําหนด
วัตถุประสงค 

I ตัวที่ 1



ตัวที่ 2

2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) 
การตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล คอื
ลักษณะสาํคญัของคอมพิวเตอรชวยสอน 

I



I ตัวที่ 3

3. การโตตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูเรยีนกับคอมพิวเตอรชวยสอนการเรียน การ
สอนรูปแบบทีด่ีที่สุดก็คือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอน 



I ตัวที่ 4

4. การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) 
ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ถือเปนการ เสรมิแรง
อยางหนึ่ง การใหผลปอนกลับแกผูเรียนในทันทีหมายรวม
ไปถึงการทีค่อมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณจะตองมีการ 
ทดสอบหรือประเมินความเขาใจของผูเรียนในเนื้อหาหรือ
ทักษะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคที่กําหนด 



ประเภทของ CAI

1. ติวเตอร (Tutor)

2. แบบฝกหัด (Drill & Practice)

3.สถานการณจําลอง (Simulation) --problem solving

4.Game

5.แบบทดสอบ (Testing)



โปรแกรมประเภทติวเตอร

เปนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งไดรับการออกแบบเปนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งไดรับการออกแบบ

โดยมเีปาหมายโดยมเีปาหมาย      เพือ่นําเสนอถายทอดเหมือนเพือ่นําเสนอถายทอดเหมือน

ติวเตอรติวเตอรคนหนึ่งคนหนึ่ง



โครงสรางโปรแกรมประเภทติวเตอร

• มีการนําเขาสูบทเรียน

• นําเสนอบทเรียน

• ทดสอบ

• ผลปอนกลับ

• จบออกจากโปรแกรม



โปรแกรมประเภทแบบฝกหัด

เปนการนําคอมฯชวยในการนําคําถาม

โดยวิธีการและรูปแบบตางๆ ใหผูเรียน

ฝกฝน และปฏบิัติจนเขาใจ



โครงสรางโปรแกรมประเภทแบบฝกหัด

• นําเขาสูบทเรียน

• เลือกคําถาม

• นําเสนอขอคําถาม 

• ใหผลปอนกลับ (หรือเสนอคําถามอีก)

• จบออกจากบทเรียน



การฝกทักษะ หรือการฝกปฏิบัติ



โปรแกรมประเภทจําลองสถานการณ

เปนการนําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลอง

สถานการณใหผูเรียนสัมผัสเหตุการณลักษณะ

ใกลเคียงประสบการณจริง  เพือ่ผูเรียนได

เรียนรูที่จะควบคุมสถานการณนั้น



โครงสรางโปรแกรมประเภท

จําลองสถานการณ

• นําเขาสูบทเรียน

• นําเสนอสถานการณ

• ตัดสินใจ

• ผลปอนกลับจากการตัดสินใจ (หรือเสนอสถานการณอีก)

• จบออกจากบทเรียน



การจําลองสถานการณ



โปรแกรมประเภทเกมส

เปนรปูแบบคอมฯชวยสอนที่สรางบรรยากาศการ

เรียนรูทีท่าทาย สนุกสนาน และเพลิดเพลิน 

แกผูเรียน



โครงสรางโปรแกรมประเภทเกมส

นําสูบทเรียน

นําเสนอเกม

ตัดสินใจของผูเลน หรือฝายตรง

ขาม

ผลปอนกลับจากการตัดสินใจ

(นําเสนอเกมส)

สรุปและจบบทเรียน  



เกมเพื่อการสอน



โปรแกรมประเภทแบบทดสอบ

ไมมกีารนําเสนอบทเรียนแตเปนโปรแกรมเพื่อ

การทดสอบ  เก็บคะแนน และประเมินผล

โดยตรง



โครงสรางโปรแกรมประเภทแบบทดสอบ

เสนอคําถาม

ปอนกลับหรือ วนกลับ

จบบทเรียน ใหผลสรุป

คะแนน

เลือกคําถาม

เรียงลําดบัตายตัว

สุมตัวอยาง

คิวอยางมีแบบแผน 

นําเขาสูแบบทดสอบ

บอกวัตถุประสงค

เราความสนใจ

เงื่อนไข

กําหนดเวลาทํา

ขอสอบ



ลักษณะของบทเรียน CAI

• ลักษณะการนําเสนอเปนตอนสั้นๆ  ควรจัดทําปุมควบคมุ 

หรือรายการควบคมุการทํางาน เพื่อใหผูเรียนสามารถ

โตตอบกับคอมพิวเตอรได 

• ควรตั้งคําถาม เพื่อเปนการทบทวน หรือเพื่อตรวจสอบ

ความเขาใจ ในเนือ้หาใหมที่นําเสนอแกผูเรียน 

• ควรใหอิสระตอผูเรียน ไมควรจํากัดเวลา เพื่อเปดโอกาส

ใหเรียนตามความตองการของผูเรียนเอง 



การจัดทํา CAI ควรคํานึงถึง 

สวนประกอบในการจัดทําบทเรียน

การออกแบบหนาจอของบทเรียน



สวนประกอบบทเรียนสวนประกอบบทเรียน  CAICAI
- สวนนําเรื่อง (Title)
- คําชี้แจงบทเรียน (Instruction)
- วัตถปุระสงคบทเรียน (Objective)
- รายการเมนูหลัก (Main Menu)
- แบบทดสอบกอนเรียน (Pre Test)
- เนื้อหาบทเรียน (Information)
- แบบทดสอบทายบทเรียน (Post Test)
- บทสรุป และการนําไปใชงาน (Summary - Application)



การออกแบบหนาจอภาพ

• การกาํหนดขนาดจอภาพ  640x480 / 800x600 / 1024x728
• การใชสีตัวอักษร/สีพื้น/รูปภาพ/ภาพเคลื่อนไหว/กราฟกส
• การจดัรูปแบบจอภาพ   การวางภาพ/เนื้อหา/ปุมควบคุม 
• การนําเสนอเนื้อหา
• การใชเทคนิคประกอบ
• การควบคุมการเรียน/การปอนกลับ



Computer Assisted InstructionComputer Assisted Instruction
TextText

Still PictureStill Picture

Motion PictureMotion Picture

GraphicsGraphics

SoundSound CAICAI

OthersOthers



บทที่ 7
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทสื่อการเรยีนรู

แหลงการเรยีนรู



ความหมายของแหลงการเรียนรู
แหลงการเรียนรู หมายถึง แหลงที่เปนทีร่วมของ

ขอมลูขาวสาร ความรู ประสบการณ เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ สําหรับผูเรียน และผูสนใจใชในการ

แสวงหาความรู อาจจะมีอยูตามธรรมชาติหรือมนุษย

สรางขึ้นก็ได



ประเภทของแหลงการเรียนรู

แหลงการเรียนรูมี 2 ประเภท คือ แหลงการเรียนรูใน

โรงเรียน และแหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน ซึ่งเปนแหลง

การเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น



1. แหลงการเรียนรูในโรงเรยีน
1.1 แหลงการเรียนรูที่มีอยูแลวตาม

ธรรมชาติ เชน บรรยากาศ สิ่งแวดลอม 

ปรากฏการณธรรมชาติ สิ่งมีชวีติ ซึ่งอยูใน

บรเิวณแวดลอมของโรงเรียน



1.2 แหลงการเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น เชน หองสมุด

โรงเรียน หองสมดุกลุมสาระ  หองเรียนหองปฏิบตัิการ

ตาง ๆ หองโสตทัศนศึกษา หองมัลตมิีเดีย เวบ็ไซท

 หองอินเทอรเน็ต หองเรียนสีเขียว หองพิพิธภัณฑ 

หองเกียรติยศ สวนพฤกษศาสตร สวนสมุนไพร สวน

วรรณคดี สวนสุขภาพ สวนหนิ สวนหยอม สวนผีเสื้อ

 บอเลี้ยงปลา  เรือนเพาะชํา ตนไมพดูได เปนตน



2. แหลงการเรียนรูนอกโรงเรียน

2.1 แหลงการเรียนรูที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ 

เชนสภาพแวดลอม ปา ภูเขา แหลงน้ํา ทะเล 

สัตว ฯลฯ



2.2 แหลงการเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น เชน ชมุชน 

วิถชีวีติ อาชพี ภูมิปญญา ประเพณี วฒันธรรม

 สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สําคัญ แหลง

ประกอบการ



การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา 

และใชแหลงการเรียนรู

1. ขัน้วางแผน

1.1. กําหนดนโยบายการพัฒนาแหลงการเรียนรู



กําหนดนโยบายการพัฒนาแหลงการเรียนรู โดยทํา

ความเขาใจนโยบายตามแผนหลักสูตร รวมทั้งแนว

ดาํเนนิการของโรงเรียน เพื่อกําหนดนโยบายการ

พัฒนาและใชแหลงการเรียนรูโดยใหคณะครู นักเรียน 

และชมุชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย



1.2 .จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหลงการเรียนรู

 เพื่อ ทําการสํารวจ วเิคราะหสภาพความพรอมใน

การพัฒนาแหลงการเรียนรูในโรงเรียน และชมุชน

ซึ่งประกอบดวย  



- ผูบริหารโรงเรียน

- ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ฝายวิชาการ

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ

- หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- ผูเกีย่วของที่โรงเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม 

เชน นักเรียน ผูปกครอง 



1.3. จัดทําแผนงานพัฒนาแหลงการเรียนรู

คณะกรรมการพัฒนาแหลงการเรียนรู มีบทบาท

หนาที่สําคัญที่จะเปนผูสํารวจ วเิคราะหความ

พรอม รวบรวมขอมูลแลวจดัทาํแผนพัฒนาแหลง

การเรียนรู ใหสามารถดําเนนิการไดอยางเหมาะสม



1.4. สรางความเขาใจแกบคุลากรของโรงเรียน

และชมุชน

1.5. ประชาสัมพันธโครงการ เพื่อเกดิความรวมมือ 

รวมใจในการสนับสนุน ชวยเหลือ เพือ่ใหแหลง

การเรียนรูเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางคุมคา



2. ขัน้การดําเนินงาน สรางและพัฒนาแหลง
การเรียนรู

2.1. จดัตัง้คณะผูรับผิดชอบแหลงการเรียนรู ซึ่งอาจ
ประกอบดวย บคุลากร ดังตอไปนี้

- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

- หัวหนางานหองสมุด

- หัวหนาศูนยคอมพวิเตอรของโรงเรียน



2.2. สรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูดําเนินการ

สรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูตามสารสนเทศที่

มีอยู ใหมีประสิทธิภาพ จดัระบบการใช สําหรับ

ผูเรียน และผูสนใจ

2.3. ผูเรียนและผูสนใจไดใชแหลงการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและคุมคา มีการรวบรวมขอมูล



3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กํากับติดตาม

โรงเรียนกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการนิเทศตดิตาม 

และประเมินการพัฒนาและใชแหลงการเรียนรู อยาง

ตอเนื่องและมปีระสิทธิภาพ แกไข ปญหาอุปสรรคใน

ระหวางการดําเนินการมีการประเมินทบทวนปรับปรุง

 กระบวนการดําเนนิการ ใหเกิดการพัฒนาและใช 

แหลงการเรียนรูตามแผนหลักที่โรงเรียนกําหนดไว



4. ขั้นสรุปและรายงานผลการสรางและพัฒนา

แหลงการเรียนรู

การสรุปรายงานการพัฒนาและใชแหลงการเรียนรู

 ควรรวบรวมขอมูลตั้งแตเริ่มดาํเนนิการ ระหวาง

ดาํเนนิการ และเสรจ็สิ้นการดําเนนิการ เพือ่สรุป

เปนรายงานนําเสนอใหหนวยงานตนสังกัดทุก

ระดับและผูทีเ่กี่ยวของทราบ



การใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศจากแหลงการเรียนรู

การใชแหลงการเรียนรูภายใน เชนโรงเรียน

จัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุมสาระฯ 

หรือชุมนุมตางๆ แลวใหผูเรียนรวมกิจกรรม

 โดยมีแบบบันทึกการเขารวมกิจกรรม



การใชแหลงการเรียนรูภายนอก  เชน 

- กลุมสาระภาษาไทยใหผูเรียนเขียนสารคดีแนะนํา

ทองถิ่นตนเอง เรื่อง ของดีที่บานฉันหลังจากที่ได

เรียนเรื่องพระครูวัดฉลองแลว

- กลุมสาระการงานอาชีพฯ กลุมสาระภาษาไทย

และกลุมสาระศิลปะ นําผูเรียนไปศึกษาแหลง

การเรียนรูจากสถานประกอบการเครื่องปนดินเผา 
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แฟมงานการสอน



แฟมงานการสอนของครู

แฟมงาน (Portfolio) เปนเอกสารสําคัญ

ที่สรุปขอมูลของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่ง

สะทอนใหเห็นความรู ความสามารถ ทักษะ 

และพัฒนาการตลอดระยะเวลาที่นานพอจะ

เห็นความเปลี่ยนแปลง



จุดประสงคในการทําแฟมงานครู

1. เพื่อบันทึกสิ่งตางๆที่ครูทําเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนใหเปนระบบ

2. เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงผลงานของครู



วิธีจัดทําแฟมงานครู
การจัดทําแฟมงานของครูควรทําตามลําดับขัน้

ตอไปนี้

1. รวบรวมความคิดวาสิ่งใดบางที่สามารถบอกเรื่องราว

เกี่ยวกับงานของครู



วิธีจัดทําแฟมงานครู
การจัดทําแฟมงานของครูควรทําตามลําดับขัน้

ตอไปนี้

2. บันทึกงานที่ทําเปนประจําทุกสัปดาห งานแตละ

ชิ้นควรมีคําอธิบายเขียนติดไวดวยไดแก



3. เลือกงานชิ้นเดนจํานวนหนึ่งเพื่อใสในแฟมงาน

โดยคํานึงถึงผูที่จะอาน  สิ่งที่เขาตองการเห็น และ

วิธีประเมินงานของเขา



4. วิเคราะหงานเหลานั้น โดยระบุคุณภาพของ

งาน และทักษะที่ใชเพื่อแสดงใหเห็นความเดน

ของงาน ถาวิเคราะหแลวคุณภาพของงานยัง

ต่ําอยูควรเลือกชิ้นงานใหม



5. จัดระบบงานชิ้นตางๆ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธี

ตอไปนี้

- เรียงตามลําดับการทําชิ้นงานตั้งแตชิ้นแรก

- จัดตามระดับความงายและความซับซอน

- จัดตามประเภทของงาน เชน งานแสดงความสามารถ  

ทักษะหรือความรู

- จัดตามอรรถบท (Theme)

- ผสมผสานระหวางวิธีตางๆ



6. เขยีนเคาโครงของแฟมงานตามวิธีจดัระบบงาน



7. เขยีนคําอธิบายประกอบดวย

- ชื่องาน

- ขอมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน เครื่องมือที่ใช ระยะเวลา

ทํางานงานวิจัยหรือการศึกษาเอกเทศ อุปสรรค ปญหา

 และสิ่งทาทายที่พบ

- คําอธิบายความสําคัญของชิ้นงาน



- ขอเสนอแนะหากตองทํางานชิ้นนี้ซ้ําอีกครั้ง

- คําบรรยายแสดงน้ําหนักของงาน ใหความสําคัญ

และปริมาณความเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของงาน 

และความพยายามในการทํา



8. จัดรูปเลมของแฟมงาน ตั้งแตปกหนาถึงปกหลัง ทํา

ตารางสารบัญประกอบดวยคํานํา ประวัติผูทํา จดุเดน

ของแฟมงาน  สิ่งที่ไดเรียนรูจากการสรางแฟมงาน

และบทสรุป



การประเมินผลตามสภาพจริง
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การประเมินผลตามสภาพจริง

• การวัดผลและประเมินผลมีจุดมุงหมายใหขอมูลยอนกลับแก
ผูเรียนและผูสอน เพื่อนําไปปรับปรงุการเรียนการสอน และ 
ตัดสินผลการเรียนของผูเรียน  เครื่องมือที่นิยมใชเก็บขอมูล
ไดแก แบบสอบถามชนิดปรนัย เมื่อไดคะแนนเปนตัวเลขแลวจึง
นํามาประเมินผล (Evaluation) ลวงหนา ตัดสินการเรียนเปน
ระดับคะแนน การประเมินผลที่ถูกตองควรทําสม่ําเสมอ
ตอเนื่องกันตลอดกระบวนการเรียนการสอน และควรใชวิธี
วัดผลและประเมินผลหลายๆ วิธี



• การวัดผลและประเมินผลที่ใชกันในปจจุบันวาไมสามารถวัด

พฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนไดครบทุกดาน การทดสอบดวย

แบบสอบขอเขยีนชนิดปรนัย สามารถใชใหมีประสิทธิภาพได

เฉพาะการวัดความรูดานพุทธิพิสัยในระดับตน (ความ รู ความ

เขาใจ และการนําไปใช) แบบสอบมาตรฐานที่ใชวัดความถนัด 

หรือผลสัมฤทธิ์ไมไดออกแบบมาเพื่อวัดกระบวนการทาง

สติปญญาที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอน 



• จากแนวคิดนี้เอง จึงเปนเหตุใหนักการศึกษาพยายามที่

จะคิดวิธีการประเมินผลขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินผล

การเรียนรูของผูเรียนที่มหีลักฐานชดัเจนวา ผูเรียนทํา

อะไรไดบาง ทําอยางไร และทําไมจงึทําเชนนั้น การ

ประเมินผลแนวใหมนี้ เรยีกวา การประเมินผลตาม

สภาพจรงิ (Authentic Assessment)



ความหมาย

• การประเมินผลตามสภาพจรงิ เปนกระบวนการรวบรวม
ขอมลูในสถานการณเหมือนชีวิตจรงิหรอืใกลเคียง แลว
นําขอมูลนั้นมาสังเคราะห และตีความเพื่อนํามาใชตัดสิน
เปนผลการเรียนรูของผูเรียน



จุดมุงหมาย

• การประเมินผลตามสภาพจรงิ มีจดุมุงหมาย เพื่อใหได
ขอมลูที่เปนจรงิเพียงพอแกการตดัสินคุณภาพการ

เรียนรูของผูเรียนเปนรายบคุคล



ลักษณะสาํคัญ

1. มีการประเมินผลอยางตอเนื่อง  ผสมผสาน
ไปกับการเรียนการสอน

2. มีเปาหมายการประเมินผลชัดเจน

3. วธิีการประเมินผลมีความหลากหลาย ผูเรียน
แสดงผลงานหลายแบบ



4. ผูตอบตองใชกระบวนการคดิระดับสูง และ
เขียนคําตอบเองโดย การบูรณาการความรู
ดานตางๆ เขาดวยกัน

5. ผูเรียนแสดงสิ่งที่เขารูและสามารถทําไดใน
สถานการณจริง

6. เกณฑการประเมินเปนไปตามคุณภาพของ
การแสดงออกของผูเรียน



วิธีการ

1. แบบสอบชนิดเขยีนตอบ (Essay Tests) ตองเรียบเรียง

ขอมลูเขียน  สื่อสาร แสดงความคิดเห็น

2. การตรวจผลการปฏิบัติงาน (Performance-Based 

Tests) ตองแสดงทักษะตางๆ วาใชไดดี 

3. การสังเกต (Observational Assessment) ตองนํา

ความรูโดยการแสดงออกทางรางกาย หรอืผลิตงานที่

สังเกตและประเมินผลได



4. การสอบปากเปลา (Oral Tests) ตองแสดง

ความสามารถในการสื่อความหมายเปนคําพดู และ

คําตอบอืน่ๆ แบบตัวตอตัว

5. แบบสอบถามสถานการณจําลอง (Simulated Performance 

Tests) ตองแกปญหาเมื่อเผชิญกับสถานการณจําลอง

6. โครงการ (Projects) ตองแสดงความสามารถในการ

ออกแบบโครงการ ดําเนินงานจนเกิดผลงาน ผูสอน

สามารถประเมินผลได



7. การประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation) ผูเรียน
วิพากษวิจารณการเรียนของ ตนเอง โดยผูสอนอาจ
กําหนดเกณฑยอยๆใหผูเรียนตรวจสอบตนเอง

8. การประเมินผลจากพอตโพลิโอ (Portfolio Assessment) 
ผูเรียนตองรวบรวมผลงานที่ตนเองสรางขึน้อยางมี
เปาหมาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายาม 
ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง



เครื่องมือที่ใชวัด

1. ดานพทุธิพิสัย (Achievement) เครื่องมือที่ใช ไดแก 
แบบสอบที่ครทูําขึน้ใชเองหรอืแบบสอบมาตรฐาน

2. ดานทักษะพิสัย (Process or Performance) เครือ่งมือที่
ใชไดแก มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) และ
แบบสํารวจรายการ (Checklists)

3. ดานจติพิสัย  เครื่องมอืที่ใชไดแก แบบสังเกตหรอื
แบบสอบถาม



วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงมาใชใหไดผลเต็มที่

จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และกระบวนการเรียน

การสอนใหมีความสอดคลองกบัการประเมินผล  โดยผูเรียน

สรางความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังใชการเรียนรูแบบรวมแรง

รวมใจ ( Cooperative learning) และการเรียนรูโดย

กระบวนการกลุม(Group process) ซึ่งการจัดการเรียนการ

สอนแบบนี้ เปนการสอนที่เนนบทบาทผูเรียน (Learner -

Centered) เปนสําคัญอยางแทจริง



บทที่บทที่ 9 9
นวัตกรรมการเรียนรูนวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย



เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือที่รูจักและเรียกกัน

ทั่วไปวา School.Net หมายถึง เว็บไซทเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ในประเทศไทย เพื่อรวบรวมขอมูลโรงเรียนทั่วประเทศ ทุกระดับ 

ทุกชั้นป และยังมีฐานขอมูลหองสมุดออนไลน ที่เปดกวางใหทุกคน

สามารถเขามาศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ยังสนับสนุน

ใหครู อาจารย ทั่วประเทศ รวมกันสงบทความความรูดานตางๆ

เพื่อเพิ่มพูนความรูแกนักเรียนทั่วประเทศอีกดวย



ในป พ.ศ. 2539 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ไดขยายการใหบรกิารไปถึงโรงเรียนมัธยมภายใตโครงการ 

SchoolNet Thailand หรือเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อโรงเรียนไทย 

ซึ่งเปนขายงานคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอโรงเรยีนมัธยมในประเทศไทยเขา

สูอินเทอรเน็ต โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่มุงเนนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งเปนการดําเนินการตามนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (ไอที-2000 ) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดสงมอบ

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรยีนไทย ( SchoolNet Thailand ) ใหอยู

ในความรบัผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ



วัตถปุระสงคหลักของโครงการวัตถปุระสงคหลักของโครงการ 4  4 ประการประการ  ดังนี้ดังนี้  
1. ชวยใหโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ตางจังหวัด สามารถเขาถึงขายงานอินเทอรเน็ตและขายงาน

ขอมูลกลุมโรงเรยีนทั่วโลก

2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนเอกสาร สื่อการสอน ดรรชนีหองสมุด 

ระหวางโรงเรยีนดวยกันเอง และระหวางโรงเรียนกับสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการศึกษา

3. ชวยใหผูใชทั้งผูสอนและผูเรียนในระดับโรงเรียน สามารถเขาถึงศูนย

ขอมูลตางๆ และหองสมุดในอินเทอรเน็ต

4. ชวยใหผูสอนและผูเรียนในโรงเรียนสามารถติดตอกับผูสอนและ

ผูเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในระดับโรงเรยีนหรือใน

ระดับที่สูงกวาทั้งในประเทศและตางประเทศ



เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของโครงการ ShcoolNet Thailand 

จึงเนนที่การพัฒนาระบบขายงานคอมพิวเตอร

เพื่อเชื่อมตอระหวางโรงเรียนและตอเขากับขายงานอินเทอรเน็ต 

ตลอดจนพัฒนาครูอาจารยของโรงเรียนใหมีศักยภาพ 



การนาํความรูไปพัฒนางานในโรงเรียนการนาํความรูไปพัฒนางานในโรงเรียน  โดยมีขอบเขตโดยมีขอบเขต

ของโครงการอยูของโครงการอยู 2  2 ระยะระยะ  คือคือ  

ระยะแรก (พ.ศ. 2539) จัดใหมีโรงเรียนเชื่อมตออินเทอรเน็ต

อยางต่ํา 50 โรงเรียนทั่วประเทศ 



ระยะสอง (พ.ศ. 2540-2541) จัดใหมโีรงเรียนเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็  อยางต่ํา 100 โรงเรียนทัว่ประเทศ และให

โรงเรียนใชอินเทอรเนต็  ในหองสมุดเพือ่เรียกดูขอมูล

ขายงานคอมพิวเตอร กาญจนาภเิษก  ผานหมายเลข 1509 

ประมาณ 1,000 โรงเรียนทัว่ประเทศ 



จากผลการดําเนนิงานของโครงการ ปรากฏวาใน

ระยะแรกมโีรงเรียนทัว่ประเทศ 50 โรงเรียนเขารวมใน

โครงการสมความมุงหมาย เชน โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียน

สามเสนวทิยาลัย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง โรงเรียนมธัยมสาธิต

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลัย ฯลฯ 

ปจจบุันไดมโีรงเรียนรฐับาลและโรงเรียนเอกชนสนใจเขารวม

ในโครงการรวมเปนจาํนวนทั้งหมด 35,696โรงเรียน 

(ขอมูล ณ เดือน สิงหาคม 2550 )



เราสามารถเขาสูเวบ็ไซทของ SchoolNet Thailand ไดที่ 

http://www.school.net.th เพื่อสืบคนขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษา โดยในโฮมเพจจะเปนเรื่องของขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวกับโครงการ ShcoolNet ขาวฝาก ประชาสมัพนัธและ

เวบ็ไชตทีน่าสนใจ คอลัมนนาสนใจ 



ยังมกีารเชื่อมโยงไปยังเว็บเพยังมกีารเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจของจของหัวขอใหญหัวขอใหญ  ไดแกไดแก

- ประชาสัมพันธขอมูลการศึกษา เยี่ยมชมเว็บโรงเรียน แหลงขอมูลทางวชิาการ
ในประเทศและตางประเทศ 

- รายชื่อหองสมุด รายชื่อโรงเรียนที่รวมในโครงการ รวมถึงนําเสนอโฮมเพจ
ของโรงเรียนตางๆ 

- ขอมูลสวนตัว การสมัครสมาชิก เว็บบอรด ขาว เว็บเชื่อมโยง และ บริการ
ใหคําปรึกษา เชน ขอมูลเพิ่มเติมทางเทคนิคในการเชื่อมตอ การสรางโฮมเพจ
และการโอนแฟมขอมูล ฯลฯ 

- กิจกรรมในโครงการ ไดแก กิจกรรมของ SchoolNet กิจกรรม
ในประเทศและตางประเทศ 



การใชอินเทอรเน็ตอยางประสบผลความสําเร็จการใชอินเทอรเน็ตอยางประสบผลความสําเร็จ  
การใชอินเทอรเน็ตในโครงการ ShcoolNet ประสบผลสําเร็จใน

โรงเรียนไดนั้น สิ่งที่สําคัญตองทํา คือ การใหความรูความเขาใจ

แกผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษากอน 

เพื่อใหผูบริหารเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการใช

อินเทอรเน็ตเพื่อเสริมการเรียนการสอน เมื่อผูบริหารเห็น

ความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับแลวก็จะเปนแรงผลักดันและ

สนับสนุนใหมีการใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนตอไป และจะเปนผู

จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการติดตั้งและเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ดวย 



เมื่อโรงเรียนมีการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตแลว กลุมครู
และนักเรียนจะเปนกลุมสําคญัในการผลักดันใหมีการใช
อินเทอรเน็ตอยางจริงจังในการเรียนการสอนโดยการทํา
กิจกรรมตางๆ เกี่ยวกบัอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่องเพื่อให
การมีใชอินเทอรเน็ตในโรงเรียนอยางแพรหลายและมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นในโครงการการใช
อินเทอรเน็ตในโรงเรียนมีมากมายหลายอยาง อาทิเชน 



• กิจกรรมใหนักเรียนเขาไปสรางบล็อกเพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามความสนใจของแตละคน 

• กิจกรรมทองอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสืบคนสารสนเทศ
ในหัวเรื่องตามความสนใจของแตละคน 

• โครงการ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส” เพื่อใหผูสอนและผูเรียน
สามารถเผยแพรผลงานดานการศึกษาของตนเองในรูปแบบของ
สื่อประสม 

• การทําเอกสารประกอบการสอนโดยการใชขอมูลสารสนเทศที่
สืบคนไดจากอินเทอรเน็ต 

• การอบรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อใหความรูในการใชอยาง
ครอบคลุมกวางขวาง 



หากการบริหารจัดการ เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ

โรงเรียนไทย ( SchoolNet Thailand) เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ 

จะมีทรัพยากรการเรียนรูที่เปดกวางใหทุกคน

สามารถเขามาศกึษาโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

สงผลใหเกิดนวตักรรมที่ชวยสนับสนุนการศึกษาใน

ประเทศไทยใหกาวหนายิ่งขึ้น 



การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

บทที่ 9
นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ 



การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เปนการปรบัเปลี่ยนวิธีการแสวงหาความรู

ของมนุษยใหทันยุคสมัย

มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูดวย

กระบวนการตาง ๆ ที่หลากหลาย

ทําใหคําวา e-Learning เปนที่รูจักกนั

อยางแพรหลาย



พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดเปาหมายไววา ผูเรียนตองมีทักษะ

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง

นวัตกรรมการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดรับ

ความนิยมไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย

การเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส



ความหมายของ e -Learning

ความหมายกวาง ๆ 

ความหมายในปจจุบัน 

ความหมายที่อยูในวงแคบ 



ความหมายของ e -Learning

ความหมายกวางๆ      

การเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทใดก็ได

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

คอมพิวเตอร ซดีีรอม คอมพิวเตอรชวยสอน 

การเรียนผานดาวเทียม และผานเครอืขาย   

คอมพิวเตอร



ความหมายของ e -Learning

ความหมายในปจจุบัน 

การเรียนการสอนผานคอมพิวเตอร 

ออนไลน ( Online) 

ออฟไลน ( Offline ) ก็ได



ความหมายของ e -Learning

ความหมายที่อยูในวงแคบ 

การเรียนการสอนผานเครือขายอนิเทอรเน็ตเทานั้น 

มีรูปแบบการบรหิารจดัการเนื้อหาวิชา

มีการเรียนการสอนที่แตกตางกันไป



สรปุความหมายของ e-Learning

กระบวนการจดัการเรียนการสอนผานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆที่เหมาะสม 

ชวยลดขอจํากดัดานเวลาและสถานที่ระหวาง
ผูเรียนและผูสอน 

ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความตองการ
และความเหมาะสมของตนเองไดอยางตอเนื่อง
โดยไรขดีจาํกัด



มิติของ e-Learning

มิติการนําเสนอเนื้อหา (Media Presentation)

มิติการนําไปใชในการเรียนการสอนหรือการ

อบรม (Functionality)

มิติเกีย่วกับผูเรียน (Learners)



มิติของ e-Learning



มิติการนําเสนอเนื้อหา

ระดับเนนขอความออนไลน 

การเรียนการสอนที่เนนขอความ (Text) เปนหลัก

สามารถปรับเปลี่ยนแกไขไดรวดเร็ว 

ผูสอนหรอืผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาสามารถ

บรหิารจัดการรายวิชาไดดวยตนเอง



มิติการนําเสนอเนื้อหา

ระดับรายวิชาออนไลนเชิงโตตอบและประหยัด 

ในระดับนี้จะมทีั้งขอความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 

และวีดิทัศนอยางงาย 

มรีะบบการบรหิารการจัดการรายวิชาที่ดี 

ชวยผูสอนหรอืผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

ในการสรางและการปรับปรงุเนื้อหา



มิติการนําเสนอเนื้อหา

ระดับรายวิชาออนไลนคุณภาพสูง 

เปนงานระดับมืออาชพี 

จําเปนตองใชผูมีความชํานาญ และ

มีการทํางานเปนทีม



มิติการนําไปใช

ในการเรียนการสอน/การอบรม

สื่อเสริม (Supplementary)

สื่อเติม (Complementary) 

สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)



มิติการนําไปใช

ในการเรียนการสอน/การอบรม

สื่อเสริม (Supplementary)

การนาํเอา e-Learning เขาไปเปนสวนหนึ่งของ

การเรียนการสอน

มีสื่ออื่น ๆ เปนทางเลือก

ผูสอนตองจัดหาหาทางเลือกอื่นไวรองรับเพื่อให

ผูเรียนไดรับประสบการณเพิ่มเติม 



มิติการนําไปใช

ในการเรียนการสอน/การอบรม

สื่อเติม (Complementary) 

นําไปใชในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอน

นอกเหนือจากการบรรยายในหองเรียน 

ผูสอนสามารถออกแบบเนื้อหาใหผูเรียนเขาไป  

ศึกษาเพิ่มเติมจาก e-Learning 



มิติการนําไปใช

ในการเรียนการสอน/การอบรม

สื่อหลัก (Comprehensive Replacement)

การใช e-Learning เขามาแทนการเรียนการสอนใน
หองเรียนแบบเต็มรูปแบบ 

ผูเรียนตองศึกษาเนือ้หาแบบออนไลนทั้งหมด



มิติเกี่ยวกับผูเรียน

ผูเรียนแบบปกติ ( Resident Student ) 

ผูเรียนทางไกล (Distant Learners)



มิติเกี่ยวกับผูเรียน

ผูเรียนแบบปกติ ( Resident Student ) 

กลุมผูเรียนที่เดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกัน     

เวลาเดียวกัน และมีที่พกัใกลเคียงกบัสถานที่ซึ่ง

ตกลงกันไววาจะมาเรยีนรวมกัน 

การออกแบบเนื้อหาการสอนควรที่จะดึงดูดใจ



มิติเกี่ยวกับผูเรียน

ผูเรียนทางไกล (Distant Learners)

ผูเรียนที่สามารถเรียนจากสถานที่ที่ตางกันในเวลาที่
ตางกนั (Anywhere, Anytime) 

ทําใหผูเรียนทางไกลนั้นมคีวามยืดหยุนในดานสถานที่
และเวลา

การออกแบบบทเรยีนควรที่จะมีความสมบูรณ เนื่องจาก
ผูเรียนแบบทางไกลนั้นมขีอจํากดัในเรื่องของการตดิตอ
กับผูสอน 



พัฒนาการของ 

e-Learning ในประเทศไทย
e-Learning เริ่มตนใชกันมากในสถาบันอุดมศึกษา  การใช
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในระยะแรก เปนการใชใน
รูปแบบของคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 
Instruction: CAI) 

ตอมาเมื่อมีเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ตเกิดขึ้น จึง
พัฒนาไปสูการเรียนการสอนออนไลนหรือ Web-Based 
Instruction :WBI 



พัฒนาการของ 

e-Learning ในประเทศไทย

สถาบันในระดับอุดมศึกษาเปนผูนาํในการใช e-Learning 

เนื่องจากมีความพรอมในดานตาง ๆ 

ในประเทศไทยสวนมากยังใชเปนสื่อเสริม และสื่อเติม มากกวา
ที่จะเปนสื่อหลัก



ประโยชนของ e-Learning

• ผูเรยีน และผูสอนเขาถึง e-learning ไดงาย 

• งายตอการแกไขเนือ้หา ตามความพอใจของผูสอน 

• สามารถเขาถึง server จากที่ใดก็ได การปรับปรุงแกไขขอมูล 
ใหทนัสมัยกระทําไดงาย 

• ใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดทีเ่ชื่อมตอกับระบบ
เครือขาย



บทที่ 9

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย



มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

Thailand Cyber University



มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยเปนนวัตกรรมทางการศึกษา 

ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในป พ.ศ.

2548 โดยมีพันธกิจที่จะขยายโอกาสอุดมศึกษา ใหมีการใชทรัพยากร

ทางการศึกษารวมกัน โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานระบบ

เครือขายสารสนเทศไทย (e-Learning) อยางมีคุณภาพและ

ประสทิธิภาพ



ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางๆ หลายแหงในประเทศไทย ไดเริม่

ใหมีการใชบทเรยีน online เปนสวนเสริมในการเรียนการสอน แตยังไมมีหลักสูตร Online 

ที่ผูเรียนสามารถเรียน online จนจบไดรับปรญิญาบัตร ในการพัฒนาบทเรียน Online นั้น 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาแตละแหง จะใชทรัพยากรของตนเอง แตเนื่องจากการ

เรียนบทเรียน Online นั้น จะเรียนที่ใดก็ได และหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/

สถาบันการศกึษา ที่เหมอืนกัน ก็มีมาตรฐานเดียวกัน หากมหาวิทยาลัย /

สถาบันการศึกษา ไดมกีารพัฒนาบทเรยีน Online รวมกัน และแตละแหงสามารถนํา

บทเรียน Online ไปใชได ก็จะเปนการประหยัดทรัพยากร ประหยดัคาใชจายของแตละ

แหง นอกจากนี้ ยังชวยใหมหาวิทยาลัย /สถาบันการศกึษา ที่ขาดแคลนอาจารยในบาง

สาขาวิชา สามารถมีบทเรียน online ที่ไดมาตรฐานในสาขาวิชานั้นไดโดยที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่ตองดแูลสถาบันอุดมศกึษาทั่วประเทศ และมี

นโยบายจะสงเสรมิ การอดุมศกึษาผานเครอืขายอินเตอรเน็ต สํานักงานคณะกรรมการการ

อดุมศึกษา จึงไดจัดตัง้



โครงการ Thailand Cyber University (TCU)

• เพื่อใหบริการ การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส แกประชาชน 

ทุกระดับ ทุกอาชพี ผานเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พฒันาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet)          

• เพือ่สรางโอกาสใหแกประชาชน เขาถึงการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึน้ และเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู



การเตรียมความพรอมเพือ่จัดตั้งโครงการ              

Thailand Cyber University : TCU

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเริ่มดําเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนใหอาจารยมหาวิทยาลัย /สถาบันการศึกษาตาง ๆ ในภาครัฐ รวมกัน

ผลิตชุดวิชาบทเรียน Online เพื่อการใชประโยชนรวมกัน ตั้งแตป 2540-2545 

โดยมีชุดวิชาที่แลวเสร็จ จํานวน 128 รายวิชา และภายในปงบประมาณ 2548 

จะมีชุดวิชาที่แลวเสร็จอีก จํานวน 331 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดทําสื่อ

การสอนอิเล็กทรอนิก คุณภาพสูง (High Quality e-Courseware) ในวิชา

พื้นฐานทางวิศวกรรม ซึ่งจัดทําโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําไปสนับสนุนการสอนในหองเรียนปกติ ให

ผูเรียนที่มีความสนใจและเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 



ในสวนของระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน 

(Learning Management System : LMS) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมอบใหศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูพัฒนา

ระบบงานคอมพิวเตอร โดยจะมีสวนของงานบริหาร

จัดการบทเรียนออนไลน (Content Management 

System : CMS) และสวนของงานบริหารจัดการการ

ลงทะเบยีนเรียนของผูเรียน (Student Management 

System : SMS) ดวย



ภาพที่ 17  เว็บไซทมหาวิทยาลัยไซเบอรไทยจาก 

http://www.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/main.asp



วัตถุประสงคของการจัดตัง้

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไทย
1. สรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาในการใชทรัพยากรการศึกษา

ดานตางๆรวมกัน

2. จัดการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศไทย (e-

Learning)

3. ยกระดับคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล

4. ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน และใชวิชาการรวมกัน เชน หลักสูตร และ

บทเรียนระหวางสถาบันการศึกษา

5. เปนศูนยกลางในการเทียบโอนผลการเรียนรูสําหรับผูทํางาน



ประโยชนของการจัดการเรียนทางไกลผาน

ระบบเครือขายสารสนเทศไทย
1. ผูสอนสามารถศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส โดยทดลองสรางรายวิชาใน TCU ผานทางเว็บ

ไซท http://www.thaicyberu.go.th และใชทรัพยากรการศึกษาไดโดยไมมี

คาใชจาย

2. ผูเรียนสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกและสามารถเขาศึกษาบทเรียนออนไลน  

(e-Learning) สื่อการเรียนการสอน (Learning Resources) และหองสมุด

ออนไลน (e-Library)



วิธีการเรียนผานระบบเครือขาย

สารสนเทศไทย
การเรียนทางไกลผานสื่ออเิลคทรอนิกส ยังคงมอีงคประกอบเหมอืนการเรียนในชั้นเรยีน 

เชน อาจารย เพื่อนรวมชั้น และการทํากิจกรรมการเรียน การบาน รวมทั้งการสอบเพื่อ

ประเมินความรู เพียงแตรูปแบบ และวิธกีารเปลี่ยนไป กลาวคือ ผูเรียนและผูสอนไมตอง

เดินทางมาอยู ณ สถานที่เดียวกัน ในเวลาที่เดียวกัน โดยผูเรยีนสามารถจัดเวลาในการ

เรียนตามเวลาที่สะดวก และเรียนในสถานที่ที่สะดวก ไมวาจะเปนที่พัก หรอืเวลาวางในที่

ทํางาน โดยใชเครือ่งคอมพิวเตอรและระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต เปนสื่อกลางในการ

ตดิตอสื่อสารระหวางกัน ดวยหลักการที่ยดืหยุนในเรือ่งเวลา และสถานที่ เปนขอดีที่จะให

โอกาสผูเรียนที่มขีอกําจัดตางๆสามารถเขาเรยีนได แตในขณะเดียวกันก็เปนความ

รับผิดชอบของผูเรียนที่จะตองมวีินัยในการเรยีน ตดิตามการเรียน การสงงานตามกําหนด 

(เนื่องจากอาจารยจะไมสามารถตดิตามไดใกลชิดเหมอืนในการเรียนการสอนในหองเรียน

ปกติ)



ผูเรียนยงัคงตองมทีักษะในการเรียนที่สําคัญ ไดแก ทักษะการ

วางแผนและควบคุมเวลาในการทํากจิกรรมการเรียน การ

จดัระบบ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการทํางานกลุมยอย 

ทักษะในการคนควาขอมูล ทักษะในการคิดไตรตรอง คิด

วิเคราะห โดยจะตองเพิ่มเติมทักษะในการใชคอมพิวเตอรและ

ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต ทักษะในการพิมพดีดภาษาไทย-

อังกฤษ และทักษะการสื่อสารโดยใชขอความแทนวาจา (ใน

สภาพแวดลอมผูเรียนตอเชื่อมระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี

ความเร็วสูง อาจจะสามารถสื่อสารดวยวาจารวมดวย)



แนวทางการเรียนทางไกลผานสื่ออิเลคทรอนิคส

ที่ประสบความสําเร็จ 

1. สรางความเคยชินในการใชเครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต ฝกหัดการคนขอมูล ฝกหัดการรับสงจดหมายอิเลคทรอนิกส 

ฝกหัดใชเครื่องมือในการสื่อสาร และเครื่องมือในการเรียนของระบบจัดการ

เรียน จนมีความมั่นใจในการใชงาน การทดลองและฝกหัดควรทําในสถานที่ที่

จะใชเปนสถานที่เรียน เชนที่ทํางาน หรือที่บาน เนื่องจากบางครั้งระบบ

เครือขายของแตละสถานที่อาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันบางอยางที่ทํา

ใหเกิดปญหา อุปสรรคในการเขาใชบทเรียน



2. ทําความเขาใจกับประมวลรายวิชา (Course Syllabus) เพื่อจะไดทราบ

การเตรียมตัวในการเรียน วิธีการเรียน กําหนดการสงงานตางๆ และวิธีการ

ประเมินผลของรายวิชา ตรวจสอบวิธีการสื่อสารกับผูสอน และเพื่อนรวมชั้น

เรียน และวิธีการขอความชวยเหลือหากมีปญหา

3. วางแผนการเรียนของตนเอง เชน จะใชเวลาใดในแตละวันเพื่อเขาสู

บทเรียน ใชเวลาสัปดาหละกี่ชั่วโมงในการเรียน เผื่อเวลาใหมากกวาเวลาที่

ตองใชจริงตามที่กําหนดในประมวลรายวิชา สงงานหรือทํากิจกรรมที่

กําหนดใหเสร็จกอนเวลาเสมอ เนื่องจากอาจจะมีเหตุการณไมไดคาดคิด

เกิดขึ้นในวินาทีสุดทาย เชน ระบบเครือขายลมเหลว เครื่องคอมพิวเตอร

เสียหาย ฯลฯ ซึ่งจะทําใหสงงานไมทัน



4. สรางนิสัยที่ดีสําหรับการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

เชน เปดตู e-mail อยางนอยทุกวันๆ ละครั้ง เปดอานขาวประกาศของ

รายวิชาเปนประจํา เปดกระดานถามตอบเปนประจําเพื่อติดตาม

ประเด็นถามตอบ เปนตน

5. ทําความเขาใจกบัการสื่อสารดวยตัวอักษร ขอใหเขาใจวาการ

สื่อสารดวยตัวอักษร จะไมมีสีหนาทาทางของผูพดูมาชวยในการ

ตีความหมายขอความ ดังนั้นผูสื่อสารจําเปนตองใชขอความที่ชัดเจน 

สื่อความหมายตรงประเด็น อาจจะใชการยกตัวอยางชวยใหเกิดความ

เขาใจที่เปนรูปธรรม สําหรับผูอานขอความก็ควรจะอานอยางตั้งใจ 

และพยายามทําความเขาใจในแงมุมของผูสื่อสารเพื่อใหเกิดความ

เขาใจที่ใกลเคียงความตั้งใจของผูสื่อสาร 



6. เขาสังคมออนไลน โดยพยายามทําความรูจักคุนเคยกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 

และอาจารย โดยการสื่อสาร พูดคุย ทักทาย และเรียนรูกันและกันจากประวัติ 

(Profile) ในการเรียนทางไกลผานอิเลคทรอนิคส เนื่องจากจะไมไดพบกันแบบ

เห็นหนาความรูสึกคุนเคยสนิทสนมกันระหวางผูเรียนมักจะไมคอยมี หาก

ผูเรียนไมพยายามทําความรูจักกันแลว เมื่อเรียนไปไดสักระยะแตละคนจะ

รูสึกโดดเดี่ยว ขาดแรงจูงใจในการเขาเว็บการเรียน อาจจะนําไปสูการเลิก

เรียนได

7. ขอความชวยเหลือทางเทคนิคทันทีที่มีปญหา อยาปลอยใหเวลาผานไป 

หรือพยายามแกไขปญหาดวยตนเองเปนเวลานาน ปญหาทางดานเทคนิค

บางครั้งละเอียดออน และตองการผูมีประสบการณในการชวยแกไข 

ขณะเดียวกันการพยายามเรียนรูเพื่อใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีไปพรอมกัน ก็

จะเปนประโยชนในอนาคต



8. ทําความเขาใจตนเอง ขอดี ขอจํากดั คนหาแบบการเรียน

ของตนเอง (Learning Style) ทําการจดัสภาพแวดลอมให

เหมาะสม เพื่อใหสามารถเรียนไดประสบความสําเรจ็ เชน 

ชอบเรียนดวยการอาน หรือชอบเรียนดวยการดูและฟงการ

บรรยาย หรือชอบเรียนดวยการปฏิบัติกจิกรรม ก็ใหพยายาม

เลือกสื่อและวิธีการทีใ่ชในการเรียนใหเขากับแบบการเรยีนของ

ตนเอง หรอืจะเรียนเนื้อหาไดดีในตอนกลางคืนที่ไมมีผูรบกวน

ก็จดัเวลาเรียนเปนชวงกลางคืน



มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย จะเปนสรรพวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่เปนศูนยรวมของสรรพ

วิทยาการ) ศูนยกลางการศึกษาผานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร ครอบคลุมการศกึษาใน

ทุกระบบ    ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non Formal Education)                 

การศึกษาตามอัธยาศัย (In - Formal Education) 

ที่ประชาชนทุกคน สามารถเขามาศึกษาหาความรูได มรีะบบการเทียบโอนความรูจาก

การศึกษาในแตละระบบ เพื่อใหผูที่เขารับการศึกษาจากระบบหนึ่ง สามารถจะเทียบโอน

ความรู เขาสูการศึกษาในอีกระบบหนึ่งได ตามเงื่อนไขและขอกําหนด     ซึ่งจะเปนการ

บูรณาการ การศึกษาทุกระบบเขาดวยกัน เกิดเปนระบบการศกึษาที่รองรับการเรียนรู

ตลอดชีวิตของประชาชน มคีวามยืดหยุน ตอเนื่อง และเสรมิกนั มีประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรรวมกัน และมคีณุภาพเปนที่ยอมรับตามหลักมาตรฐาน



วิธีการเรียนรูผานระบบเครือขายสารสนเทศไทยTCU

• ถายงัไมเปนสมาชิกใหลงทะเบยีนสมัคสมาชิก คุณจะได ID และ  

PASSWORD ที่เปนของคุณและใสในชองลงทะเบยีน





คลิกเขาสูระบบ



จะเขาไปทีห่นาหลักของนักเรียน  คลิกไปที่เลือกเรียน



จะมีหัวขอตางๆใหคุณไดศึกษา  คลิกตามหัวขอที่คุณสนใจ



คลิกไปหัวขอที่คุณเลือก  คลิกไปที่เขาเรียน



ทางซายมือจะมีหัวขอตางๆใหคุณเลือกเรยีน  เชน คลิกไปทีแ่บบทดสอบกอนเรยีน



คุณสามารถทดลองทาํขอสอบกอนเรยีนไดทนัที



คลิกไปหัวขอทีคุ่ณสนใจ เชนแนวโนมของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี



จะขึ้นเนือ้หาการเรยีนรูใหคณุไดศึกษาตามหัวขอที่คุณเลือก



เมื่อคณุไดศึกษาจบบทเรยีนแลวคุณสามารถทดสอบดูซิวาคุณมีความเขาใจมากแคไหน



การเผยแพรความรูผานอินเทอรเน็ต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต

บทที่ 9

นวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ 



การเผยแพรความรูผานอินเทอรเน็ต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต

การถายทอดสัญญาณภาพและเสียงผานอินเทอรเน็ต 
( Internet Broadcasting )

หมายถึง เทคโนโลยีการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงผาน
เครอืขายทางอินเทอรเน็ต ซึ่ง Internet Broadcasting มีชือ่
เรียกอื่น ๆ ในความหมายเดียวกัน ไดแก Cybercasting, 
Netcasting, Webcasting, Unicasting และ Streaming 
media



Internet Broadcasting ถือกําเนิดเมื่อประมาณ ค.ศ. 1995 โดย
บริษัทหลาย ๆ บรษิัท เชน Xing และ VIVO 

-แตในปจจุบนัอุตสาหกรรมทางดาน Internet Broadcasting เหลือเพียง 2 
บริษัทใหญที่แขงขันกัน คือ Real Network และ Microsoft 

-การใชอินเทอรเน็ตในปจจุบันจะใชการเผยแพรผานทาง เว็บไซท ที่
ประกอบดวยเนื้อหาของ

ขอความ 
ภาพ 
เสียง
และ แอนิเมชั่นชนิดตางๆ 



ขาวสารในอินเทอรเน็ต
สวนหนึ่งของขาวสารไดจากการดําเนินการในระบบ Internet TV หรือบางครั้งก็ 
เรียก IPTV จะตองมีสวนประกอบคือ

• Media Encoder system

• Media Server System

• Internet Access

• Media Player

ความสามารถในการนําเสนอสามารถทําเปนแบบ
-รายการสด (First Run)

-รายการนําเสนอซ้ํา (Rerun )

-แบบดูยอนหลัง (On Demand )



ขั้นตอนการทํางานของ

Internet Broadcasting
1. ลงมือผลิต ( Create ) คือ การสรางภาพ หรือเสียงตางๆ
2. ทําการแปลงและบีบอัดสัญญาณ ( Digitize / Compress )

3. จัดเก็บและสงขอมูล ( Store / Deliver )

4. รับชมสัญญาณภาพและเสียง ( View Content )

โดยใชซอฟแวรในการรับชม เชน Real Player , Window Media Player , 

Quick Time และอื่น ๆ 



Suan Dusit Internet Broadcasting

หองควบคุมการปฏิบตัิงาน ( Command Center ) 



เว็บไซทการเผยแพรความรูผานอินเทอรเน็ต 
(SDIB)

http://www.dusit.ac.th/sdib



วิธีใชบริการ Suan Dusit Internet 
Broadcasting (SDIB)

ใหบริการเผยแพรความรูขาวสาร บันเทิง ในรูปแบบรายการโทรทัศนผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ที่เว็บไซท http://www.dusit.ac.th/sdib โดยแพรภาพ
ออกอากาศ 4 ชอง ดังนี้

ชอง 1 นําเสนอรายการดานวิชาการและกิจกรรมของเด็กปฐมวัยและ
การศึกษาพิเศษ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยและการศึกษาพิเศษของโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  ประถม
สาธิตลอออุทิศ และศูนยการศึกษาพิเศษ



ชอง 2 นําเสนอรายการดานการเรียนการสอน   ของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยถายทอด
สัญญาณการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินแทอรเน็ต

ชอง 3 นําเสนอรายการขาว สาระความรูและกิจกรรมตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย ผลงานผลิตรายการของนักศึกษา  เพื่อให
ความรู ความบันเทิงแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และ
บุคคลทั่วไป



ชอง  Radio นําเสนอรายการวิทยุกระจายเสียงบนอินเทอรเน็ต 
ที่มีรูปแบบรายการหลากหลาย ที่ใหทั้งสาระความรู ขาวสาร 
รวมทั้งกิจกรรม โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงาน
ภายนอกอื่นๆ นอกจากนี้ ยังนําเสนอรายการที่ใหความบันเทิงใน
รูปแบบของรายการสารคดีที่นารูเพลงไทย ไทยสากล และเพลง
ไพเราะอื่นๆ



การใช Suan Dusit Internet broadcasting(SDIB)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1. ทีชอง Address พิมพ http://www.dusit.ac.th/sdib

2. เลือกสถานีที่ตองการรับชม  เลือกที่              
หลังจากเลือกจะไดภาพ ดานลางรายการจะปรากฏที่หนาจอทีวีอัตโนมัติ 



3. หากตองการเปลี่ยนสถานี ที่ตองการรับชม เลือกที่ 
4. หากตองการดูผังรายการ เลือกที่       จะไดภาพดานลาง 



5. หากตองการดูรายละเอียดของแตละรายวิชา เลือกที่ 
หรือคลิกชื่อรายวิชาที่ตองการ อยางเชน 
จะไดดังภาพดานลาง 



6. หากตองการเลือกชมรายการตางๆ ดูที่    
ที่จะโชวอยูดานซายมือของแตละชองสถานี ดังภาพ



7. หากตองการกลับไปยังเมนูหลัก เลือกที่ 
8. หากตองการรับชมจากที่บานตองมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง มีการ

เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตดวยระบบ ADSL( Asymmetric Digital 

Subscriber Line ) คือเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลความเร็วสูง ที่ความเร็ว
อยางนอย 2 Mbps.

9. หากตองการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรกับโทรทัศน ตองมีอุปกรณเพิ่มเติม
ดังนี้



9.1 อุปกรณแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังเครื่องรับโทรทัศน เชน 
GRAND VIDEO CONSOLE  ตอเขากับเครื่องรับโทรทัศน หรือถาเครื่อง
คอมพิวเตอร มีชองเชื่อมตอแบบ S-VDO ซึ่งจะอยูดานหลังของเครื่องโดยใช
สาย S-VDO ตอเขากับเครื่องรับโทรทัศน

9.2 ปรับเครื่องรับโทรทัศนเปนชอง AV ตามชองที่ตอ



ประโยชนของการเผยแพรความรูผานอินเทอรเน็ต
1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผูสนใจจะสามารถรับชมขอมูลการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่สอนผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซไดทั้งรายวิชา
ถายทอดสดและรายวิชาที่สอนไปแลวในระบบวิดีโอออนดีมานด

2. นักศึกษาที่เรียนโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งผูสนใจจะไดรับความรูเกี่ยวกับดานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอนุบาล และการ ประถมศึกษา รวมทั้งการศึกษาพิเศษ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  รวมทั้ง
ผูสนใจทั่วไปจะไดรับขาวสาร และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของนักศึกษา
และของมหาวิทยาลัย 



โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธ



บทที่บทที่ 10 10

นวัตกรรมการเรียนรูนวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการบริหารจัดการศึกษาประเภทการบริหารจัดการศึกษา  

โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธ



โรงเรยีนวิถีพทุธโรงเรยีนวิถีพทุธ  คือคือ  โรงเรยีนระบบปกติทั่วไปที่นําโรงเรยีนระบบปกติทั่วไปที่นํา

หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช  หรือประยกุตใชในการหรือประยกุตใชในการ

บรหิารบรหิาร  และการพฒันาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาและการพฒันาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา  

เนนการพฒันาตามหลักไตรสิกขาอยางเนนการพฒันาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาบูรณาการการ

ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ  



รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธรูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ

1. 1. สัปสัปปุปุรสิสังรสิสังเสวะเสวะ  หมายถึงหมายถึง  การอยูใกลคนดีการอยูใกลคนดี  ใกลผูรูใกลผูรู  มีครูมีครู  

อาจารยดีอาจารยดี  มีขอมูลมีขอมูล  มีสื่อที่ดีมีสื่อที่ดี

2. 2. สัมธัมมัสสวสัมธัมมัสสวนะนะ  หมายถึงหมายถึง  เอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตรเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ดีการเรียนการสอนที่ดี

3. 3. โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการ  หมายถึงหมายถึง  มกีระบวนการคดิวิเคราะหมกีระบวนการคดิวิเคราะห  

พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธีพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี

4 นุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิต  

ไดถูกตองเหมาะสม



สภาพของสถานศึกษาสภาพของสถานศึกษา

การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธการจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวยประกอบดวย

1. 1. ดานกายภาพดานกายภาพ  คือคือ  อาคารสถานที่อาคารสถานที่  หองเรียนหองเรียน  แหลงเรียนรูแหลงเรียนรู  สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม  เปนตนเปนตน

2. 2. ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต  เชนเชน  กิจกรรมประจําวันกิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมวันสําคัญกิจกรรมวันสําคัญ  กิจกรรมกิจกรรม
นักเรียนตางๆนักเรียนตางๆ

3. 3. ดานการเรียนการสอนดานการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มตั้งแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดหนวยการจัดหนวย
การเรียนรูการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรูแผนการจดัการเรียนรู  จนถึงกระบวนการเรียนการสอนจนถึงกระบวนการเรียนการสอน

4. 4. ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  ในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียนในการปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน  
นักเรียนกับนกัเรียนนักเรียนกับนกัเรียน  หรือครูกับครูหรือครูกับครู  เปนตนเปนตน

5. 5. ดานการบริหารจัดการดานการบริหารจัดการ  ตั้งแตการกําหนดตั้งแตการกําหนด  วิสัยทัศนวิสัยทัศน  จุดเนนจุดเนน  การกําหนดการกําหนด
แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  การสนับสนุนการสนับสนุน  ติดตามประเมินผลและพัฒนาตอเนื่องติดตามประเมินผลและพัฒนาตอเนื่อง



การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
1. 1. การเตรยีมการการเตรยีมการ  เตรียมทั้งบคุลากรเตรียมทั้งบคุลากร  ผูเกี่ยวของผูเกี่ยวของ  แผนงานแผนงาน  
ทรัพยากรที่มุงเนนสรางศรทัธาและฉันทะในการพัฒนาทรัพยากรที่มุงเนนสรางศรทัธาและฉันทะในการพัฒนา

2. 2. การดําเนินการพฒันาทั้งผูเรียนการดําเนินการพฒันาทั้งผูเรียน  และบุคลากรตามระบบและบุคลากรตามระบบ
ไตรสิกขาอยางตอเนื่องไตรสิกขาอยางตอเนื่อง  โดยใชสภาพและองคประกอบที่โดยใชสภาพและองคประกอบที่
จดัไวขางตนจดัไวขางตน

3. 3. การดแุลสนับสนุนใกลชิดดวยทาทีของความเปนการดแุลสนับสนุนใกลชิดดวยทาทีของความเปน
กัลยาณมิตรตอกันกัลยาณมิตรตอกัน  ที่จะทําใหการพฒันานักเรียนและงานที่จะทําใหการพฒันานักเรียนและงาน  
ดําเนินไดอยางมปีระสิทธิภาพดําเนินไดอยางมปีระสิทธิภาพ



หลักการจัดวิถีพุทธสูวถิีการเรียนรูหลักการจัดวิถีพุทธสูวถิีการเรียนรู

1. 1. บูรณาบูรณาการพุทธธรรมการพุทธธรรม  สูการจัดการเรียนรูสูการจัดการเรียนรู  และการปฏิบัติจริงที่และการปฏิบัติจริงที่

สอดคลองกบัวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางตอเนื่องสอดคลองกบัวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง  สม่ําเสมอสม่ําเสมอ  

เพือ่นําสูการรูเพือ่นําสูการรู  เขาใจเขาใจ  ความจริงความจริง

2. 2. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานการณจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานการณ  ทุกสถานที่ทุกสถานที่  ทั้งโดยทั้งโดย

ทางตรงและทางออมทางตรงและทางออม

3. 3. ประสานความรวมมือประสานความรวมมือ  วัดวัด  //  คณะสงฆคณะสงฆ  และชุมชนในการจัดการและชุมชนในการจัดการ

เรียนรูเรียนรู



หลักธรรมสําคัญสูการจัดการเรียนรูหลักธรรมสําคัญสูการจัดการเรียนรู

โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวิถีพุทธ

1. 1. ปรโตโฆปรโตโฆสะสะ  ((ตามหลักตามหลักกัลยาณมิตกัลยาณมิตตาตา))

2. 2. โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการ

3. 3. ไตรสิกขาไตรสิกขา

4. 4. ปญญาวุฒธิรรมปญญาวุฒธิรรม  



  กระบวนการเรียนรูกระบวนการเรียนรู
3.1 3.1 พฒันาผูเรียนพฒันาผูเรียน  รอบดานรอบดาน  สมดุลสมดุล  สมบูรณสมบูรณ  ทั้งกายทั้งกาย  ((กายภาวนากายภาวนา))  

ความประพฤติความประพฤติ  ((สีลสีลภาวนาภาวนา))  จติใจจติใจ  ((จติตจติตภาวนาภาวนา))  ปญญาปญญา  

((ปญญาภาวนาปญญาภาวนา))

3.2 3.2 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู  และปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกบัและปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกบั

วิถีชีวิตวิถีชีวิต  ((กนิกนิ  อยูอยู  ดูดู  ฟงฟง))

3.3 3.3 สรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแสวงปญญาสรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแสวงปญญาและวัมนและวัมนธรรมเมตตาธรรมเมตตา

3.4 3.4 เนนใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการเนนใหเกิดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ  เขาใจเขาใจ  และคนพบและคนพบ

คุณคาแทของสรรพสิ่งคุณคาแทของสรรพสิ่ง



ลักษณะความสัมพันธลักษณะความสัมพันธ

ของสถานศึกษากับชุมชนของสถานศึกษากับชุมชน
ลักษณะของการรวมมือลักษณะของการรวมมือ  ทั้งสถานศึกษาทั้งสถานศึกษา  บานบาน  วัดวัด  และและ

สถาบันตางๆในชุมชนสถาบันตางๆในชุมชน  ดวยศรทัธาดวยศรทัธา  ที่จะพฒันาทั้งนักเรียนที่จะพฒันาทั้งนักเรียน  

และสังคมตามวิถีแหงพุทธธรรมและสังคมตามวิถีแหงพุทธธรรม  เพื่อประโยชนสุขรวมกันเพื่อประโยชนสุขรวมกัน



การบริหารสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

บทที่บทที่ 10 10

นวัตกรรมการเรียนรูนวัตกรรมการเรียนรู

ประเภทการบริหารจัดการศึกษาประเภทการบริหารจัดการศึกษา  



ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based 

Management : SBM) เปนการกระจายอํานาจการจัด

การศกึษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ให

สถานศึกษามีอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ มีอิสระและ

ความคลองตัวในการตัดสนิใจ



หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. มรีะบบการทํางานแบบมสีวนรวม บทบาทของผูมีสวนรวมเปน

แบบหุนสวน หรอืเปนผูรวมหุนของผูที่มสีวนไดเสยี 

2. การบรหิารโดยคณะกรรมการโรงเรียน ซึง่ประกอบ ดวยผูบริหาร

โรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครองและชมุชนรวมกันบริหาร

โรงเรียนใหสอดคลองกบัความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง 

และของชมุชนใหมากที่สุด



3. บรหิารโดยการริเริม่ดวยตนเองและตอบสนองความตองการ
ของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีน 
ผูปกครองและชมุชนจะเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการ
ตัดสนิใจในการบริหารจดัการโรงเรียนโดยตรงมากขึ้นและ
ชัดเจน  บรรยากาศของการทํางาน

ในโรงเรยีนจะเปลี่ยนแปลงบทบาท

ของทั้งครแูละของผูบริหารสถานศึกษา

หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน



หลักการดําเนินงานในการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

1. การกระจายอํานาจการบรหิารจัดการสูหนวยปฏิบัติการโดยตรง 

2. การบรหิารโดยหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายทีม่ีสวนเกี่ยวของ 

3.  การบรหิารตนเองดวยตนเองเปนหลกั

4. การบรหิารจัดการทีต่อบสนองความ

ตองการของผูเรียนและชมุชนมากทีสุ่ด



รูปแบบการดําเนินงานของสถานศึกษามี 5 รูปแบบ

1. รูปแบบทีม่กีารบรหิารจัดการโดยมชีมุชนเปนหลัก

2. รูปแบบทีม่กีารบรหิารจัดการโดยมีผูบริหารเปนหลกั

3. รูปแบบที่เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐ

4. รูปแบบที่บริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. รูปแบบที่ดําเนินการแบบการประกอบการ

ของเอกชน



1. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก

เปนแบบที่เพิม่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ใหแกชมุชนและผูปกครอง  โดยมุงเนนเพื่อให

ผูรับบรกิารการศึกษามคีวามพึงพอใจในการศึกษาที่

จัดใหมากทีสุ่ด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสดัสวน

จํานวนตัวแทนผูปกครองและชมุชนมากที่สุดบทบาท

ของคณะกรรมการโรงเรยีนกค็ือ การทาํหนาที่

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน



2. รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีผูบริหารเปนหลัก 

คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึน้จะมบีทบาทเปนคณะกรรมการ

ที่ปรกึษาของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน

คณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการมบีทบาทในการให

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหาร แตอํานาจการ

ตัดสนิใจในขั้นสดุทายจะยังคงอยูที่ผูบรหิารโรงเรียน โรงเรียน

สวนใหญในประเทศไทยใชการบริหารแบบนี้



3. รูปแบบที่เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐ

มีลกัษณะเปนโรงเรียนที่ไดรบัเงินอุดหนุนจากรัฐและมฐีานะเปน

หรือเสมือนเปนองคกรนติิบุคคล โรงเรียนดําเนินการของตนเอง

ไดแบบอิสระจากกฎระเบียบทีใ่ชบังคับกบัโรงเรียนทัว่ไป โรงเรยีน

สามารถออกกฎระเบียบของตนเองไดโดยมคีวามเปนอิสระใน

เรื่องการจัดการดานวิชาการ การเงิน และบุคคล แตโรงเรยีน

จะตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามขอตกลงที่ไดทาํไวกบั

หนวยงานที่มีอํานาจอนุมตัิใหเปนโรงเรียนในกํากับดูแลของรัฐ



4. รูปแบบที่บริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจดัการศึกษาจะกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและสถานศึกษาโดยตรง ไมตองผานเขตพื้นที่

การศกึษา ในระดับกระทรวงจะมหีนาทีแ่ละบทบาทสําคัญอยู

ทีก่ารกําหนดนโยบายระดับชาติ กาํหนดมาตรฐาน และ

สนับสนุนงบประมาณบางสวน แตงบประมาณสวนใหญ

สําหรับการดําเนนิงานทางการศึกษานั้น จะไดมาจากองคกร

ปกครองสวนทองถิน่นัน้ 



5. รปูแบบที่ดําเนินการแบบการประกอบการของเอกชน 

เอกชนที่จดัการศึกษาอาจจัดในรูปของบุคคล บริษัท มูลนธิิ 

หรือองคการทางศาสนา โดยการควบคุมตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาเอกชน ซึ่งเอกชนผูจัดทีม่คีวามพรอมและไดรับการ

อนุญาตใหจัดการโรงเรียนไดสามารถกาํหนดระบบการบริหาร

จัดการโรงเรียนของตนเองไดอยางอิสระ



กลยุทธสาํคัญสาํหรับการนํารูปแบบ

การบริหารฐานโรงเรียนไปใช

1. การเผยแพรประชาสัมพนัธใหทั่วถึง

2. กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาและใหมี

การกาํหนดมาตรฐานงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให

ชัดเจน

3. การสรรหา การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาตองใหได

คนทีม่คีวามรูความสามารถ เสียสละ และเปนตัวแทนของ

กลุมตางๆ อยางแทจริง 



กลยุทธสาํคัญสาํหรับการนํา

รูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนไปใช
4. ตองจัดการฝกอบรม / สัมมนาใหคณะกรรมการสถานศึกษา

5. สนับสนุนใหครูอาจารยปฏิบัติหนาทีร่วมกบัคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางใกลชดิ

6. จัดใหมีเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษา

7. ใหการสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดําเนนิงานตามแนวการ
บริหารฐานโรงเรียน
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