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ค ำน ำ 

 
                    แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดแผนการจัดการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ตามแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา
บังคับ จ านวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) วิชาภาษาไทย (พท21001)  วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ทช21001) รายวิชาเลือกบังคับ 1 วิชา ได้แก่ วิชาวัสดุศาสตร์ 2 (พว22024) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบไปด้วย 
ค าอธิบายรายวิชา ตารางวิเคราะห์เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และบันทึกหลังการสอน ในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจาก ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาสาสมัครฯ       
คร ูกศน.ต าบล ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
                 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ท าให้แผนการจัดการเรียนการสอน
ในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยภำคเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กศน. ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ครั้งที่ ว/ด/ป กิจกรรม/โครงกำร สถำนที ่ วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1  โครงการปฐมนิเทศ นศ. 

ต าบล ภาคเรียน 2/2562 
กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  ท าข้อตกการพบกลุ่ม 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

2  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

3  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

4  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

5  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การจัดการความรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

6  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การคิดเป็น 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

7  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หวัเรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

8  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

9  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การฟัง การดู 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

10  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การพูด 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

11  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การพูด 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

 
ครู กศน. 
ต าบล 

 

12  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา  

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 
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ครั้งที่ ว/ด/ป กิจกรรม/โครงกำร สถำนที ่ วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
13  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 

ภาษาไทย 
หัวเรื่อง วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

14  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หัวเรื่อง พอเพียง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

15  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หัวเรื่อง สถานการณ์โลกกับ
ความพอเพียง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

คร ูกศน. 
ต าบล 

 

16  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง หลักวัสดุศาสตร์ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

17  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง มลพิษจากการผลิต 
และการใช้งาน 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

18  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง หลักสะเต็มศึกษา 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

19  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์   
หัวเรื่อง หลักสะเต็มศึกษา 
ส าหรับการประดิษฐ์วัสดุใช้
แล้ว 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

20  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

สนามสอบ
ที่ก าหนด 

- ข้อสอบปลายภาค ผอ.กศน.
และ
คณะท างาน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ครั้งที่  1 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1  1.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 
 

1.ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
2.การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(กพช.) 
5.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
6.การเทียบโอนผลการเรียน 
7.การจบหลักสูตร 
 

1.แนะน าสถานศึกษา/คณะครู 
   - กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
   - กศน.ต าบลทั้ง 8 แห่ง 
2.ชี้แจงการจัดการเรียนหลักสูตรนอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
    - หลักการของหลักสูตร 
    - จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
    - ระดับการศึกษา 
    - สาระการเรียนรู้ 
3.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.การเทียบโอนผลการเรียน 
6.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 
 

1. คู่มือนักศึกษา 
 

1.การสังเกต 
2.การมีส่วนร่วม 
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……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................……………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………..................…………………………………………………..……… 
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……………………………………………………………….................……………………………………………………………..…………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………....................................................…………………………………………………………………………………..……… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………..................................……………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................…………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 2 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ทักษะกำรเรียนรู้ รหัส ทร 21001  จ ำนวน 5 หน่วยกิต 

กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์ เห็นความส าคัญ และปฏิบัติการแสวงหาความรู้จากการอ่านและสรุปได้ ฟัง
ถูกต้องตามวิชาการ 

2. สามารถจ าแนก จัดล าดับความส าคัญ และเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารจ าแนกผลที่เกิดข้ึนจากขอบเขตความรู้ ตัดสินคุณค่า ก าหนดแนวทางพัฒนา 
4. ความสามารถในการศึกษา เลือกสรร จัดเก็บ และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งสามประการ

และการใช้เทคนิคในการฝึกทักษะ การคิดเป็น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาหา 
5. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเป็น เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการวิจัยกับการน าไปใช้ในชีวิต

และด าเนินการวิจัยทดลองตามข้ันตอน 
6. สามารถจ าแนก และวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้  และศักยภาพหลักของพ้ืนที่ในการเพ่ิมขีด

ความสามารถของการประกอบอาชีพ 5 กลุ่มอาชีพใหม ่
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมำยเหต ุ

1. 
 

หัวเรื่อง  1. การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
1.บอกความหมายตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.มีทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ทักษะการ
แก้ปัญหาและเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.อธิบายปัจจัยที่ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ 
4.สามารถวางแผนการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

1.ความหมาย ความส าคัญของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.การก าหนดเป้าหมายและการ
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.ทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหา
ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และ
เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.ปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความส าเร็จ 
5.การวางแผนการเรียนรู้และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
6.การฝึกทักษะวางแผนการ
เรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจารณ์ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมำยเหต ุ

2 หัวเรื่อง  2.การใช้แหล่งเรียนรู้ 
1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญ ของการใช้ 
ห้องสมุดอ าเภอ 
2.อธิบายการเข้าถึง
สารสนเทศของห้องสมุด 
ประชาชน 
3.อธิบายแหล่งเรียนหอสมุด
แห่งชาติหอสมุดวิทยาลัย/ 
มหาวิทยาลัย ห้องสมเฉพาะ 
ห้องสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ์ 
อุทยานแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้
ส าคัญอ่ืน ๆในประเทศ 
4.อธิบายและปฏิบัติการใช้
อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ
และสนใจ 

1.ความหมายความส าคัญของการ
ใช้ห้องสมุดอ าเภอ 
2.การเข้าถึงสารสนเทศของ
ห้องสมุดประชาชน 
3.แหล่งเรียนรู้หอสมุดแห่งชาติ 
หอสมุดวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ์อุทยานแห่งชาติ แหล่ง
เรียนรู้ ส าคัญอ่ืน ๆ ในประเทศ 
4.การใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการและ
สนใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 หัวเรื่อง  3.การจัดการความรู้ 
1.อธิบายความหมาย
ความส าคัญ หลักการ
กระบวนการจัดการ ความรู้
การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้ พัฒนาขอบข่ายความรู้ 
ของกลุ่ม และ การจัดท า
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
2.ปฏิบัติการจัดการความรู้ใน
เนื้อหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
3.จัดท าสารสนเทศและ
เผยแพร่ความรู้ 

1.ความหมายความส าคัญ
หลักการ กระบวนการจัดการ
ความรู้การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้การพัฒนาขอบข่ายความรู้
ของกลุ่มการจัดท าสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้ 
2.การฝึกทักษะกระบวนการ
จัดการความรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการจัดการความรู้ด้วย
การรวมกลุ่มปฏิบัติ 
3.สรุปองค์ความรู้ของกลุ่มจัดท า
สารสนเทศองค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเองครอบครัว 
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ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมำยเหต ุ

4 หัวเรื่อง  4.การคิดเป็น 
1.อธิบายได้ถึงความเชื่อ
พ้ืนฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบและ
เชื่อมโยงมาสู่กระบวนการคิด
เป็นและระบบคิด การ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น 
2.อธิบายลักษณะของข้อมูล
วิชาการ ตนเองและสังคม 
สิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างของ
ข้อมูลทั้ง 3 ประการ 
3.อธิบายการฝึกปฏิบัติการคิด
เป็น จากกรณีตัวอย่างต่างๆ 
ถึงกระบวนการแก้ปัญหา
อย่างคนคิดเป็นได้อย่างเป็น
ระบบ 

1.ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษา
ผู้ใหญ่/ การศึกษานอกระบบที่
เชื่อมโยงมาสู่ปรัชญา คิดเป็น 
2.ความหมาย ความส าคัญของ
การคิดเป็น 
 2.1 ความหมาย/ความส าคัญ 
 2.2 ศัพท์เฉพาะ 
 2.3 การเชื่อมโยงของความเชื่อ
พ้ืนฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
กศน. สู่ปรัขญา คิดเป็น 
3.ลักษณะของข้อมูล 3 ด้าน ที่จะ
น ามาใช้ประกอบการคิดในการ
ตัดสินใจ คือ ข้อมูลทางวิชาการ 
ตนเอง และสังคม สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการเปรียบเทียบเพ่ือให้
เห็นความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 3 
ประการดังกล่าว 
4.กระบวนการคิดการแก้ปัญหา
อย่างคนคิดเป็นในรายละเอียด
พร้อมตัวอย่างการน าไปปฏิบัติใน
วิถีการด าเนินชีวิตจริง 
5.กรณีตัวอย่างที่หลากหลายเพ่ือ
การฝึกทักษะการปฏิบัติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  
  



10 
 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน
เสริม (ส.ส.) 

หมำยเหต ุ

5 หัวเรื่อง 5.การวิจัยอย่างง่าย 
1.อธิบายความหมายความ 
ส าคัญการวิจัยอย่างง่าย
กระบวนการและข้ันตอนของ
การด าเนินงาน   
2.มีทักษะในการใช้สถิติง่ายๆ
เพ่ือการวิจัยและจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3.มีทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่ายๆ 

1.ความหมาย  ความส าคัญการ
วิจัยอย่างง่าย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน   
2.ฝึกทักษะ สถิติง่ายๆ เพื่อการ
วิจัยเครื่องมือการวิจัย 
3.ฝึกทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่ายๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6 หัวเรื่อง ทักษะการเรียนรู้และ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ในการ
พัฒนาอาชีพ 
1.บอกความหมาย ตระหนัก
และเห็นความส าคัญ ของ
ทักษะการเรียนรู้ และ
ศักยภาพหลักของพื้นที่ 
2.มีทักษะการเรียนรู้พื้นฐาน 
และเทคนิควิธีในการแสวงหา
ความรู้ 
3.สามารถบอกอาชีพในกลุ่ม 
อาชีพใหม่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ การ
บริหารจัดการและการบริการ 
4.สามารถบอกและ
ยกตัวอย่างทักษะการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่ม
อาชีพใหม่ 

1.ความหมาย ความส าคัญ ของ
ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพ
หลักของพ้ืนที่ 
2.ทักษะการเรียนรู้พ้ืนฐาน และ
เทคนิควิธีทางศึกษาหาความรู้ 
3.การเข้าถึงและการเลือกใช้
ศักยภาพหลักของพื้นที่ 
4.ตัวอย่างอาชีพในกลุ่มอาชีพ
ด้าน 
 4.1 การเกษตรกรรม 
 4.2 อุตสาหกรรม 
 4.2 พาณิชยกรรม 
 4.3 ความคิด สร้างสรรค์ 
 4.4 บริหารจัดการ และการ
บริการที่สอดคล้องกับศักยภาพ
หลักของพ้ืน 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

2  1.บอกความหมายตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.ทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิคใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

1.ความหมาย
ความส าคัญของการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.การก าหนดเป้าหมาย
และการวางแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูและผู้เรียนสนทนาถึงการก าหนดเป้าหมาย
และการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ,ทักษะ
พ้ืนฐานว่ามีลักษณะอย่างไร ให้นักศึกษาแสดง
ความ คิดเห็น  
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้   
- ครูอธิบายใบความรู้ แล้วให้นักศึกษา 
แบ่งกลุ่ม ศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนดให้ดังนี้ 
- การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปโดยท าแผนผังความคิด 
(Mine Map) แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
- ครูอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ และ เฉลย 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามและ แสดง
ความคิดเห็น 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- ครูวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่ครู 
มอบหมายงานให้กับผู้เรียน เช่น ใบความรู้  
ใบงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย   
- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
ความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 
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 ใบควำมรู้ เรื่องที่ 1 ควำมหมำย และควำมส ำคัญ ของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 ในปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ความรู้ต่าง ๆ ได้เพ่ิมขึ้นเป็นอัน
มาก การเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาไม่อาจท าให้บุคคลศึกษาความรู้ได้ครบทั้งหมด การไขว่คว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสนองความต้องการของบุคคลได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลมีใจรักที่จะศึกษา 
ค้นคว้า สิ่งที่ตนต้องการจะรู้ บุคคลนั้นก็จะด าเนินการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครต้องบอก ประกอบ
กับระบบการศึกษาและปรัชญาการศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ใฝ่หาความรู้ รู้แหล่งทรัพยากรการเรียน รู้วิธีการหาความรู้ มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น มีนิสัยในการท างานและการด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 

กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของตนเองโดยการค้นพบความสามารถ
และสิ่งที่มีคุณค่าในตนเองที่เคยมองข้ามไป (“...it is possible to help learners expand their potential 
by discovered thatwhich is yet untapped…”) (Brockett & Hiemstra, 1991) 
 
ควำมหมำย และควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนรู้เป็นเรื่องของทุกคน ศักดิ์ศรีของผู้เรียนจะมีได้เมื่อมีโอกาสในการเลือกเรียนในเรื่องที่
หลากหลายและมีความหมายแก่ตนเอง การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ องค์ประกอบภายนอกได้แก่ 
สภาพแวดล้อม โรงเรียนสถานศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก และครู องค์ประกอบภายใน ได้แก่ การคิดเป็น 
พ่ึงตนเองได้ มีอิสรภาพ ใฝ่รู้  ใฝ่สร้างสรรค์ มีความคิดเชิงเหตุผล มีจิตส านึกในการเรียนรู้ มีเจตคติเชิงบวกต่อ
การเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดขึ้นจากการฟังค าบรรยายหรือท าตามที่ครูผู้สอนบอก  แต่อาจเกิดขึ้นได้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. กำรเรียนรู้โดยบังเอิญ การเรียนรู้แบบนี้เกิดข้ึนโดยบังเอิญ มิได้เกิดจากความตั้งใจ 
2. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจของผู้เรียน ซึ่งมีความปรารถนาจะรู้ในเรื่อง

นั้น ผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ทวีความส าคัญในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ บุคคลซึ่งสามารถปรับตนเองให้ตามทันความก้าวหน้า
ของโลกโดยใช้สื่ออุปกรณ์ยุคใหม่ได้ จะท าให้เป็นคนที่มีคุณค่าและประสบความส าเร็จได้อย่างดี 
 
ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนตาม
เป้าหมายของการศึกษา ผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนด้วยตนเองจะมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล  ความ
รับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าของตนเอง สามารถควบคุมและโต้ตอบสถานการณ์ สามารถควบคุม
ตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ตนเลือก โดยยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าที่มาจากความคิดตัดสินใจของ
ตนเอง 

3. กำรเรียนรู้โดยกลุ่ม การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันแล้วเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายให้กับสมาชิกท าให้สมาชิกมีความรู้เรื่องท่ีวิทยากรพูด 

4. กำรเรียนรู้จำกสถำบันกำรศึกษำ เป็นการเรียนแบบเป็นทางการ มีหลักสูตร การประเมินผล มี
ระเบียบการเข้าศึกษาทีชัดเจน ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที ก าหนด เมื่อ ปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดก็จะได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร จากสถานการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้อาจ
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เกิดได้หลายวิธี และการเรียนรู้นั้นไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเสมอไป การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากการเรียนโดยกลุ่มก็ได้ และการที่บุคคลมีความตระหนักเรียนรู้อยู่ภายใน
จิตส านึกของบุคคลนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ ที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีความส าคัญสอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและสนับสนุนสภาพ 
“สังคมแห่งการเรียนรู้” ได้เป็นอย่างด ี

กำรเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร 
 เมื่อกล่าวถึง การเรียนด้วยตนเอง แล้วบุคคลโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นการเรียนที่ผู้ เรียน
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามล าพังโดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้สอน  แต่แท้ที่จริงแล้วการเรียนด้วยตนเองที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ 
ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ 
จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือ
กับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเองทั้งนี้การเรียนด้วย
ตนเองนั้นมีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีกลุ่มมนุษย์นิยมที่มีความเชื่อในเรื่องความเป็นอิสระและความ
เป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี  มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 
สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งการเรียนด้วยตนเองก่อให้เกิดผลในทางบวกต่อการเรียน โดย
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีการใช้วิธีการเรียนที่หลากหลาย การเรียนด้วยตนเองจึงเป็นมาตรฐาน
การศึกษาที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ทุกคน เพราะเม่ือใดก็ตามที่ผู้เรียนมีใจรักท่ีจะศึกษา ค้นคว้าจาก
ความต้องการของตนเอง ผู้เรียนก็จะมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยไม่ต้องมีใครบอกหรือ“การ
เรียนรู้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์”(LEARNING makes a man fit company for himself) ... (Young)... 
 การเรียนด้วยตนเองมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มี่จุดเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนโดยเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการเรียนของตนเองโดยการวางแผน ปฏิบัติการเรียนรู้ 
และประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องเรียนด้วยตนเองเพียงคนเดียวตามล าพัง และผู้เรียน
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่ได้จากสถานการณ์หนึ่งไปยังอีก สถานการณ์หนึ่งได้ ในอีกลักษณะหนึ่ง
เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีอยู่ในตัวผู้ที่ เรียนด้วยตนเองทุกคนซึ่งมีอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันในแต่ละ
สถานการณ์การเรียน โดยเป็นลักษณะที่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้และจะพัฒนาได้สูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือกัน 
 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นแนวทางการเรียนรู้หนึ่งที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบัน และเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสมาชิกในสังคมสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้บุคคลมีการริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
เป้าหมายในการเรียนรู้ที่แน่นอน มีความรับผิดชอบในชีวิตของตนเอง ไม่พ่ึงคนอ่ืน มีแรงจูงใจ ท าให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้วิธีเรียน สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้มากกว่าการ
เรียนที่มีครูป้อนความรู้ให้เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้ด้วยตนเองได้นับว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดซึ่งมีอยู่ใน ตัว
บุคคลทุกคน ผู้เรียนควรจะมีคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองจัดเป็นกระบวนการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียนว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือที่ตนเองสามารถที่ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข ดังนั้น 
การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความส าคัญดังนี้ 
 1. บุคคลที่เรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะเรียนได้มากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายและมี
แรงจูงใจสูงกว่า สามารถน าประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าคนที่เรียนโดยเป็นเพียงผู้รับ 
หรือรอการถ่ายทอดจากครู 
การเรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือก
วิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการเรียนของ ตนเอง 
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติ ท าให้
บุคคลมีทิศทางของการบรรลุวุฒิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง คือ เมื่อตอนเด็ก ๆ เป็นธรรมชาติ
ที่จะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ต้องการผู้ปกครองปกป้องเลี้ยงดู และตัดสินใจแทนให้ เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้น เรื่อยๆ 
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ต้องพ่ึงพิงผู้ปกครอง ครู และผู้อ่ืน การพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพ่ิมความ
เป็นตัวของตัวเอง 
 3. การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ใหม่ๆ  ทางการศึกษา เช่น หลักสูตร ห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการวิชาการ การศึกษาอย่างอิสระมหาวิทยาลัย
เปิด ล้วนเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้เอง 
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้มนุษย์อยู่รอด การมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึนเสมอ ท าให้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กำรเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะอย่ำงไร 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
 1. ลักษณะที่เป็นบุคลิกคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนในการเรียนด้วยตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบ
ภายในที่จะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจอยากเรียนต่อไป โดยผู้เรียนที่มี คุณลักษณะในการเรียนด้วยตนเองจะมี
ความรับผิดชอบต่อความคิดและการกระท าเกี่ยวกับการเรียน รวมทั้ง รับผิดชอบในการบริหารจัดการตนเอง 
ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงสุดเมื่อมีการจัดสภาพการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกัน 
 2. ลักษณะที่เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยตนเอง ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนการ
เรียน   การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเรียน จัดเป็นองค์ประกอบ ภายนอกที่ส่งผลต่อการเรียน
ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด Knowles 
(1975) เสนอให้ใช้สัญญาการเรียน (Learning contracts) เป็นการมอบหมายภาระงานให้แก่ผู้เรียนว่าจะต้อง
ท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความรู้ตามเป้าประสงค์และผู้เรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น 

องค์ประกอบของกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้ำง 
 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความตั้งใจและมีแรงจูงใจสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นมากข้ึน มีการปรับพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ปรับและประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาของตนเองจัดการกับปัญหา
ได้ดีขึ้น และสามารถน าประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีและยาวนานขึ้น ท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จใน
การเรียน 
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความต้องการของตนเองจะเริ่มจากให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกความต้องการและความ
สนใจของตนในการเรียนกับเพ่ือนอีกคน ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะน า และเพ่ือนอีกคนท าหน้าที่จดบันทึก 
และให้กระท าเช่นนี้หมุนเวียน ทั้ง 3 คน แสดงบทบาทครบทั้ง 3 ด้าน คือ ผู้เสนอความต้องการ ผู้ให้ค าปรึกษา 
และผู้คอยจดบันทึก การสังเกตการณ์ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ 
ด้าน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน โดยเริ่มจากบทบาทของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนควรศึกษา
จุดมุ่งหมายของวิชา แล้วเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียนของตนให้ชัดเจน เน้นพฤติกรรมที่คาดหวัง วัดได้ มีความ
แตกต่างของจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ 
 3. การวางแผนการเรียน ให้ผู้เรียนก าหนดแนวทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จัดเนื้อหาให้
เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของตน ระบุการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
 4. การแสวงหาแหล่งวิทยาการทั้งที่เป็นวัสดุและบุคคล 
    4.1 แหล่งวิทยาการที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 
    4.2 ทักษะต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแสวงแหล่งวิทยาการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น ทักษะการตั้ง
ค าถาม ทักษะการอ่าน เป็นต้น 
 5. การประเมินผล ควรประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไว้ และ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคต ิค่านิยม มีข้ันตอนในการประเมิน คือ 
    5.1 ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
    5.2 ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ 
    5.3 รวบรวมหลักฐานจากผลการประเมินเพ่ือตัดสินใจซึ่งต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่สมบูรณ์
และเชื่อถือได้ 
    5.4 เปรียบเทียบข้อมูลก่อนเรียนกับหลังเรียนเพื่อดูว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพียงใด 
    5.5 ใช้แหล่งข้อมูลจากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมิน 

องค์ประกอบของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ผู้เรียนควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดจุดมุ่งหมายและการวางแผนในการ

เรียน มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งวิทยาการ และมีวิธีในการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
เพ่ือนเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันและมีครูเป็นผู้ชี้แนะ อ านวยความสะดวก และให้ค าปรึกษา ทั้งนี้ ครูอาจต้อง
มีการวิเคราะห์ความพร้อมหรือทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในการก้าวสู่การเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

กระบวนกำรของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะน าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้น หมายถึงการ
ที่ผู้เรียนควบคุมเนื้อหา กระบวนการ องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่การวาง
แผนการเรียนของตนเอง โดยอาศัยแหล่งทรัพยากรทางความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยน าแผนสู่การปฏิบัติ แต่ภายใต้
ความรับผิดชอบของผู้เรียน ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองต้องเตรียมการวางแผนการเรียนรู้ของตน  และเลือกสิ่งที่จะ
เรียนจากทางเลือกที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง วางโครงสร้างของแผนการเรียนรู้ของตนอีกด้วย ในการวางแผนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติงานที่ก าหนด วินิจฉัยความช่วยเหลือที่ต้องการ และท าให้ได้ความช่วยเหลือ
นั้น สามารถเลือกแหล่งความรู้ วิเคราะห์ และวางแผนการการเรียนทั้งหมด รวมทั้งประเมินความก้าวหน้าใน
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การเรียนของตนกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่ผู้เรียนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การวินิจฉัยความต้องการในการเรียน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 3. การออกแบบแผนการเรียน 
 4. การด าเนินการเรียนรู้จากแหล่งวิทยาการ 
 5. การประเมินผล 
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ใบงำนที่ 1 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 1 ให้อธิบายความหมายของค าว่า “การเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

 

2 ให้อธิบาย “ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 ให้สรุปสาระส าคัญ “ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. “องค์ประกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง” มีอะไรบ้าง 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ผู้ตรวจ................................................................ 

                (................................................................) 

คร ูกศน.ต าบล.................................................... 
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1. ข้อใดไม่ใช่ ควำมส ำคัญ ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ก. ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและมีแรงใจสูง 

ข. ท าให้เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค. มีเหตุผลและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ง. มีระเบียบวินัยในตนเองสูง 

2. การเรียนรู้ด้วยตนเองมีกี่ลักษณะ 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 

3. สิ่งที่เป็นตัวควบคุมท่ีส าคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองคืออะไร 
ก. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ข. ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
ค. ความอยากรู้อยากเห็น 
ง. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

4. ข้อใดคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ก. น้อยชอบลอกการบ้านเพ่ือน 
ข. นิดท าน้ าส้มปั่นตามที่ครูแนะน า 
ค. หน่อยชอบดูสาระคดีชีวิตสัตว์โลกทางอินเตอร์เน็ต 
ง. นุชสอนน้องให้รู้จักวิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

5. การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ กศน. คือการเรียนในข้อใด 
ก. มีแรงจูงใจอยากเรียนก็เรียน 
ข. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งหมด 
ค. มีการวางแผนและใช้สัญญาการเรียนรู้ 
ง. ผู้เรียนต้องบริหารเวลารับผิดชอบตนเองทั้งหมด 

6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
ก. วางแผนการเรียน   
ข. วิเคราะห์ความต้องการ 
ค. ตรวจสอบและติดตามผล 
ง. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

  

แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน วิชาทักษะการเรียนรู้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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7. เหตุใดจึงต้องมีการท าสัญญาการเรียนรู้ 
ก. เพ่ือให้ผู้เรียนควบคุมตนเองได้ 
ข. เพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้เรียน 
ค. เพ่ือก าหนดให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเรียน 
ง. เพ่ือควบคุมคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามที่สังคมยอมรับ 

8. สิ่งหนึ่งที่น ามาใช้ในการประเมินผลการเรียนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือข้อใด 
ก. การสังเกต 
ข. การมีส่วนร่วม 
ค. แฟ้มสะสมงาน 
ง. พฤติกรรมกลุ่ม 

9 .ข้อใดคือ “ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ”  
ก. ลินดาโทรศัพท์สอบถามอาจารย์  
ข. กนกจ้างครูมาสอน 
ค. อุษาสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
ง. โสพายืมหนังสือเพ่ือนมาอ่าน 

10. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนแรกคือข้อใด  
ก. การออกแบบการเรียน  
ข. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ค. จัดหาแหล่งเรียนรู้ 
ง. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียน 
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บันทึกหลังกำรสอน 
ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………....................…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..................………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………..................……………………………………………………..…… 
………………………………………….................………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………….................…………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………….................…………………………………………………………………..……… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................…………………………………………………………………………….…………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..................................………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..................................………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...................................…………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 3 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

3  2.ทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้
ทักษะการแก้ปัญหาและ
เทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
3.อธิบายปัจจัยที่ท าให้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ 
4.สามารถวางแผนการ
เรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ 

3.ทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา 
และเทคนิคในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
4.ปัจจัยที่ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ 
5.การวางแผนการเรียนรู้ 
และ การประเมินผลการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
6.การฝึกทักษะวาง
แผนการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การวิจารณ์ 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูและผู้เรียนสนทนาถึงการเข้าถึงทักษะ
พ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง , ปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ ว่ามีลักษณะอย่างไร ให้
นักศึกษาแสดงความ คิดเห็น  
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้   
- ครูอธิบายใบความรู้ แล้วให้นักศึกษา 
แบ่งกลุ่ม ศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนดให้ดังนี้ 
- ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ปัจจัยที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ 
- การวางแผนการเรียนรู้และ การระเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปโดยท าแผนผัง
ความคิด (Mine Map) แล้วน าเสนอหน้าชั้น
เรียน  

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือวารสาร
ต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีสว่นร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

- ครูอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อ และ 
เฉลย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามและ 
แสดงความคิดเห็น 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- ครูวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่ครู 
มอบหมายงานให้กับผู้เรียน เช่น ใบความรู้  
ใบงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย   
- ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น ความสนใจ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
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ใบควำมรู้เรื่องที่ 4 
ทักษะพื้นฐำนทำงกำรศึกษำหำควำมรู้ ทักษะกำรแก้ปัญหำและเทคนิคกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
         ค าถามธรรมดา ๆ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถฟังอย่างรู้เรื่อง
และคิดได้อย่างปราดเปรื่อง อ่านได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเขียนได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ ก็เพราะเราเข้าใจกันดี
ว่า ทั้งหมดนี้เป็นทักษะพ้ืนฐาน (basic skills) ที่ส าคัญ และเป็นความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตทั้งในโลกแห่งการท างาน และในโลกแห่งการเรียนรู้ 
   การฟัง เป็นการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับสารทางหูการได้ยินเป็นการเริ่มต้นของการ
ฟังและเป็นเพียงการกระทบกันของเสียงกับประสาทตามปกติ จึงเป็นการใช้ความสามารถทางร่างกายโดยตรง 
ส่วนการฟังเป็นกระบวนการท างานของสมองอีกหลายขั้นตอนต่อเนื่องจากการได้ยินเป็นความสามารถที่จะได้
รับรู้สิ่งที่ได้ยินตีความและจับความสิ่งที่รับรู้นั้นเข้าใจและจดจ าไว้ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา 
 การพูด เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้ทั้งวจนะภาษา และ อวัจนะ
ภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง การสื่อความหมายของมนุษย์โดย
การใช้เสียง และกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง 
 การอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง  ปัจจุบันมีผู้รู้นักวิชาการและ
นักเขียนน าเสนอความรู ้ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ มากนอกจากนี้
แล้วข่าวสารส าคัญ ๆ หลังจากน าเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้
เป็นหลักฐานแก่ผู้อ่านในชั้นหลัง ๆความสามารถในการอ่านจึงส าคัญและจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพในสังคมปัจจุบัน 
 การเขียน เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์  คือ
ตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจจากความข้างต้น ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน ใช้การเขียนบันทึกความรู้ ท าแบบฝึกหัดและตอบ
ข้อสอบบุคคลทั่วไป ใช้การเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรมและค้ าประกัน เป็นต้น พ่อค้า ใช้การเขียนเพ่ือ
โฆษณาสินค้า ท าบัญชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทย์ ใช้บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เป็น
ต้น 
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แบบสอบถำม คุณเป็นผู้ฟังที่ดีหรือเปล่ำ 
ให้ตอบแบบทดสอบต่อไปนี้ ด้วยการท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบทางด้านขวา เพ่ือประเมินว่าคุณเป็น
ผู้ฟังได้ดีแค่ไหน 
ค าตอบทัง้ 5 ค าตอบ (ในแต่ละช่อง) มีคะแนนดังนี้ 

เสมอ   = 5 คะแนน 
นาน ๆ ครั้ง    = 2 คะแนน 
ส่วนใหญ่      = 4 คะแนน 
ไม่เคย   = 1 คะแนน 
บางครั้ง   = 3 คะแนน 
น าคะแนนจากท้ัง 10 ข้อ มารวมกัน เพ่ือดูว่า คุณจัดอยู่ในกลุ่มนักฟังประเภทไหนใน 3 กลุ่ม ต่อไปนี้ 
40 คะแนนขึ้นไป จดัว่าคุณเป็นนักฟังชั้นยอด 
25-39 คะแนน คุณเป็นนักฟังที่ดีกว่าผู้ฟังทั่ว ๆ ไป 
ต าว่า 25 คะแนน คุณเป็นผู้ฟังที่ต้องพัฒนาทักษะการฟังเป็นพิเศษ 
แต่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพัฒนาทักษะในการฟังของคุณอยู่เสมอ เพราะว่าผู้ส่งสาร 
(ทั้งคนและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
  

ลักษณะของการฟัง 
ความบ่อยครั้ง 

เสมอ ส่วนใหญ่ บางครั้ง นาน ๆครั้ง ไม่เคย 
1. ปล่อยให้ผู้พูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไม่
ขัดจังหวะ 

     

2. ในการประชุม หรือระหว่างโทรศัพท์ มีการจดโน้ต
สาระส าคัญของสิ่งที่ได้ยิน 

     

3. กล่าวทวนรายละเอียดที่ส าคัญของการสนทนากับผู้พูด 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกต้อง 

     

4. พยายามตั้งใจฟัง ไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอ่ืน      
5. พยายามแสดงท่าทีว่าสนใจในค าพูดของผู้อื่น      
6. รู้ดีว่าตนเองไม่ใช่นักสื่อสารที่ดี ถ้าผูกขาดการพูดแต่ผู้
เดียว 

     

7. แม้ว่าก าลังฟังก็แสดงอาการต่าง ๆ เช่น ถาม จดสรุปสิ่ง
ที่ได้ฟังกล่าวทวนประเด็นส าคัญ ฯลฯ 

     

8. ท าท่าต่าง ๆ เหมือนก าลังฟังอยู่ในที่ประชุม เช่น ผงก
ศีรษะเห็นด้วยมองตาผู้พูด ฯลฯ 

     

9. จดโน้ตเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารที่ไม่ใช่ค าพูดของ
คู่สนทนา เช่น ภาษากาย น้ าเสียง เป็นต้น 

     

10. พยายามที่จะไม่แสดงอาการก้าวร้าว หรือตื่นเต้นเกินไป 
ถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้พูด 
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แบบทดสอบควำมขยันสู่ควำมส ำเร็จ 
ให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบเกี่ยวกับควำมขยันของตนเองโดยขีดเครื่องหมำย ว่ำมีลักษณะ เช่นใด 
โดยตอบให้ตรงกับควำมคิดหรือควำมรู้สึกของตนเองมำกที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ข้อควำม 
ใช่ 
(3) 

ไม่ใช่ 
(2) 

บำงครั้ง 
(1) 

1 ข้าพเจ้าอยากเรียนหนังสือมากกว่าท าอย่างอ่ืน    
2 ข้าพเจ้าท าการบ้านทุกวิชาที่ครูให้โดยสม่ าเสมอ    
3 ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายชีวิตไว้แล้ว และจะด าเนินการตามนั้น    
4 ข้าพเจ้าชอบค้นคว้าบทเรียนในเรื่องท่ีสนใจเป็นพิเศษ    
5 ข้าพเจ้าชอบอธิบายบทเรียนยาก ๆ ให้เพ่ือนฟังเสมอ    
6 ข้าพเจ้ามักจะดูหนังสือโดยพยายามท าความเข้าใจบทเรียนอยู่เสมอ    
7 ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าชอบเรียนหนังสือมากกว่าบริการผู้อ่ืน    
8 ข้าพเจ้าชอบมาโรงเรียนทุกวัน    
9 ข้าพเจ้าเห็นว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย    
10 ข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งที่ให้บริการเพื่อนหรือครู    
11 เมื่อครูสั่งให้เขียนรายงานส่งข้าพเจ้ามักจะส่งทันตามก าหนดเวลา

เสมอ 
   

12 ถ้าข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบทเรียนข้าพเจ้า
จะมีความรู้สึกตื่นเต้นและสนใจ 

   

13 เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท างานใด ๆ ข้าพเจ้าจะท างานนั้นได้
ส าเร็จ 

   

14 ถ้ามีใครมาขอความร่วมมือจากข้าพเจ้าในเรื่องที่ไม่ใช่การเรียน
ข้าพเจ้ามักจะให้ความร่วมมือ 

   

15 เมื่อมีวันเวลาว่าง ข้าพเจ้าชอบท างานอดิเรกมากกว่านั่งท่องหนังสือ    
แหล่งที่มา : http//203.146.122.12/gmidance/homeroom 2550/indexeq50.htm 
การแปลผลคะแนน 
31-45 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนขยันในการเล่าเรียน มีความมานะพยายาม สนใจ ศึกษาหาความรู้ใน
เรื่องบริการ หรือช่วยเหลือผู้อ่ืน ผู้เรียนคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจฉะนั้นผู้เรียนควรจะฝึกให้มีนิสัยรักการท างาน 
แล้วจะเป็นคนที่น่าคบมาก 
16-30 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนท าตามอารมณ์ของตนเอง ผู้เรียนพอใจจะท าสิ่งใดก็ท าสิ่งนั้น ถ้าไม่ชอบ
ก็ไม่อยากท า ควรปรับปรุงตนเองให้มีนิสัยรักความขยัน แล้วผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จในทุกด้าน 
1-15 คะแนน หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนค่อนข้างจะไม่ขยันในการเล่าเรียน แต่มีความสุขในการท างานบริการ
ผู้อื่น มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นคนที่น่ารักมาก ๆ สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
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กิจกรรม “บัณฑิตสูงวัย” 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจในแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือน าไปสู่ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถที่จะเรียนรู้ด้วย
ตนเองความรับผิดชอบในการเรียนรู้ การมองอนาคตในแง่ดี ของสมาชิก รวมทั้งสมาชิกเห็นความส าคัญ และ
ตระหนักในพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แนวคิด 
คุณลักษณะพิเศษในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยมิจ าเป็นต้องรอคอยจากการศึกษาหรือ
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียว คุณลักษณะพิเศษ ดังกล่าวคือ “ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการ
ชี้น าตนเอง” ซึ่งเป็นความคิดเห็น ว่า ตนเองมีเจตคติ ความรู้ ความสามารถที่จะเรียนรู้โดยมิต้องให้คนอ่ืน
ก าหนดหรือสั่งการที่จะเรียนรู้วิธีการเรียนรู้และประเมินการเรียนรู้ ทั้งอาจด้วยความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนหรือไม่
ก็ตาม การที่บุคคลสามารถชี้น าตนเองที่จะเรียนรู้ ย่อมเป็นโอกาสที่บุคคลจะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาการเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง  ย่อมเป็นหนทางที่ท าให้บุคคลเรียนรู้
อย่างไม่สิ้นสุด 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนศึกษาภาพข่าว การส าเร็จการศึกษาจากภาพ ของ บัณฑิตสูงวัย พร้อมอธิบายในประเด็น 
(1) “ความรู้สึกของท่านต่อภาพที่ได้เห็น” 
(2) “ท าไมบุคคลในภาพ ถึงประสบความส าเร็จในการเรียนรู้” 
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ใบงำนที่ 3 

“บทสะท้อนจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้ประสบควำมส ำเร็จ” 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
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แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน    ครั้งที่ 2 
1.ข้อใดไม่ใชบ่ทบาทของผู้เรียนในการประเมินผล 

ก. มีส่วนร่วมในการประเมิน 
ข. ผู้เรียนประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยตนเอง 
ค. มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ง. ให้เพ่ือนมีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนของเรา 

2. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อพ้ืนฐานของการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ก. ความเชื่อเก่ียวกับศาสนา 
ข. ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ค. ความเชื่อเกี่ยวกับการสอน 
ง. ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

3. ข้อใดเป็นการใช้แผนพัฒนาความคิด (Mind Map)    ไปใช้ได้ถูกต้อง 
ก. ใช้ในการพบกลุ่มได้ 
ข. ใช้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ 
ค. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจ า 
ง. ใช้ท าวิจัยอย่าง 

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการเขียน Mind Map 
ก. วาดภาพสีหรือเขียนค าหรือข้อความที่สื่อหรือแสดงถึงเรื่องจะท า Mind Map กลางหน้า 

กระดาษ โดยใช้สีอย่างน้อย 3 สี และต้องไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 
ข. คิดถึงหัวเรื่องส าคัญท่ีเป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ท า Mind Map 
ค. แตกความคิดของหัวเรื่องส าคัญแต่ละเรื่องในข้อ ออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. ข้อใดคือแหล่งเรียนรู้ 
ก. ที่อยู่อาศัย 
ข. ที่เก็บเอกสารส าคัญ 
ค. ศูนย์รวมแหล่งองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ 
ง. ที่เก็บเก็บรวบรวมภูมิปัญญาของบุคคลส าคัญๆ 

6. ประโยชน์ของการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน คือข้อใด 
ก. ผู้เรียนสามารถแสดงความสามารถในการท างาน  
ข. เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรู้  
ค. ช่วยให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  
ง. ถูกทุกข้อ 
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7. กศน.ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบใด 
ก. มีแรงจูงใจอยากเรียนก็เรียน 
ข. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองทั้งหมด 
ค. มีการวางแผนและใช้สัญญาการเรียนรู้   
ง. ผู้เรียนต้องบริหารเวลารับผิดชอบตนเองทั้งหมด 

8. ข้อใดคือข้อดีของการใช้แผนพัฒนาความคิด  (Mind Map) 
ก. ท าให้จ าได้ง่ายขึ้น 
ข. ทุกคนได้มีส่วนร่วม 
ค. ได้ความเห็นของทุกคน 
ง. ถูกทุกข้อ 

9.ข้อใดไม่ใชอ่งค์ประกอบของการเรียนรู้ 
ก. วางแผนการเรียน   
ข. วิเคราะห์ความต้องการ 
ค. ตรวจสอบและติดตามผล 
ง. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 

10. แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญต่อผู้เรียนในข้อใดมากที่สุด 
ก. การศึกษาตามอัธยาศัย 
ข. ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ค. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการ 
ง. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
เฉลย 

1 = ง  2 = ก  3 = ค  4 = ง  5 = ค 
6 = ง  7 = ค  8 = ง  9 = ค  10 = ง 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………......................................……………………………..……… 
…………………………………………………………………………..........……………………………………………............……………… 
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………………… 
…………………………………………………………...................……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………...................……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………..................………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………….................…………………………………………………………………….….……… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…......................................................……………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...................................................…………………………………………….……. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..................................………………………………………………………………………………………….…… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

(………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..................................……………………………………………………………………………………………………….… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 4 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4  1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ของการ
ใช้ห้องสมุดอ าเภอ 
2. อธิบายการเข้าถึง 
สารสนเทศของ
ห้องสมุดประชาชน 
3.อธิบายแหล่งเรียน 
หอสมุดแห่งชาติ 
หอสมุดวิทยาลัย/ 
มหาวิทยาลัย ห้องสม 
เฉพาะ ห้องสมุด 
โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ 
อุทยานแห่งชาติ 
แหล่งเรียนรู้ส าคัญอ่ืน 
ๆในประเทศ 
4.อธิบายและ
ปฏิบัติการใช้
อินเทอร์เน็ต และการ 

1. ความหมายความส าคัญ
ของการใช้ห้องสมุดอ าเภอ 
2. การเข้าถึงสารสนเทศ
ของห้องสมุดประชาชน 
3.  แหล่งเรียนรู้หอสมุด
แห่งชาติ หอสมุดวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ห้องสมุด
เฉพาะห้องสมุดโรงเรียน 
พิพิธภัณฑ์อุทยาน
แห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ 
ส าคัญอ่ืน ๆ ในประเทศ 
4. การใช้อินเทอร์เน็ต 
การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศท่ีต้องการและ
สนใจ 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ-ครูผู้สอน
พูดคุยกับนักศึกษาเรื่องแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
รอบตัวเราและแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญใน
ประเทศไทย 
-การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- บอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- ครูให้ผู้เรียนยกตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปที่ผู้เรียนรู้จัก  
- ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมาเล่าถึง
ประสบการณ์ในการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เคยใช้บริการ(โดยใช้วิธีการ  เช่น การสุ่ม
จากเลข 2 ตัวท้ายของรหัสผู้เรียน) 
- ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน โดยครู
เตรียมลูกอมมา 3 สีๆละ 3-5 เมด็  และให้

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุด
ประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสาร
ต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 



35 
 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ 
ที่ต้องการและสนใจ       
 

ผู้เรียนออกมาหยิบลูกอมไปคนละ 1 เม็ด  
ใครได้ลูกอมสีเดียวกันก็อยู่กลุ่มเดียวกัน 
- ให้ผู้เรียนหาข้อมูลของแหล่งสืบค้นใน
หัวข้อที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่อไปนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 ห้องสมุด 
   กลุ่มท่ี 2 พิพิธภัณฑ์ 
   กลุ่มท่ี 3 อินเทอร์เน็ต 
- ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
และฟังผลงานของทุกกลุ่มพร้อมท าการสรุป
เนื้อหาสาระที่ได้น าเสนอ  
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปหลังจากทุกกลุ่ม
น าเสนอผลงานกลุ่ม 
- ครูให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 
- ครูเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอกับเนื้อหา
ในเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้  
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ใบควำมรู้ที่ 5  
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 

 ความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีการเผยแพร่ถึงกันโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในไม่ก่ีวินาที ท าให้มนุษย์ต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพ่ือให้สามารถรู้เท่า
ทันเหตุการณ ์และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศต่าง 
ๆ ดังกล่าวมีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ล้อมรอบตัวเรา ดังนั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนย่อมเป็นการไม่
เพียงพอในความรู้ที่ได้รับ 

ควำมหมำยของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง บริเวณ ศูนย์รวม บ่อเกิด แห่ง หรือที่ ที่มีสาระเนื้อหาเป็นข้อมูลความรู้ 

ควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้ 
    1. เป็นแหล่งที่มีข้อมูล/ ความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้นั้น เช่น สวนสัตว์ให้ความรู้เรื่อง
สัตว์ พิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เรื่องโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ 
    2. เป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่ความรู้ก่อให้เกิดทักษะ และช่วยการเรียนรู้สะดวกรวดเร็วเช่น 
อินเทอร์เน็ต 
    3. เป็นแหล่งช่วยเสริมการเรียนรู้ของการศึกษาประเภทต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
    4. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มนุษย์เข้าไปหาความรู้ได้ด้ วยตนเองตามความสนใจและ
ความสามารถ 
    5. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปปฏิบัติได้จริง เช่น การประดิษฐ์เครื่องใช้ต่าง ๆ การซ่อม
เครื่องยนต์ เป็นต้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ความใฝ่รู้ 
    6. เป็นแหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ยังไม่มีของจริงให้เห็นหรือไม่
สามารถเข้าไปดูจากของจริงได้โดยเรียนรู้ การดูภาพยนตร์ วีดีทัศน์ หรือสื่ออ่ืน ๆ 
    7. เป็นแหล่งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่นให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของแหล่งเรียนรู้ 
    8. เป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านยิมให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ แนวคิดใหม่ เกิดจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์กับผู้เรียน 
    9. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีการแบ่งแยกตามลักษณะได้ 6 ประเภท ดังนี้ 
    1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยรูปแบบวิธีต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่ให้ผู้สนใจหรือผู้ต้องการเรียนรู้ เช่นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ        
ผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มามาก หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ มีบทบาทสถานะทางสังคม 
หรืออาจเป็นบุคคลที่เป็นโดยการงานอาชีพหรือบุคคลที่เป็นโดยความสามารถเฉพาะตัว หรือบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นภูมิปัญญา 
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    2. แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อ
มนุษย์ เช่น ดิน น้ า อากาศ พืช สัตว์ ต้นไม้ แร่ธาตุ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจถูกจัดให้เป็นอุทยาน วน
อุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น 
    3. แหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุและสถานที่ ได้แก่ อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ           
ที่ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ให้ได้มาซึ่งค าตอบ หรือสิ่งที่ต้องการจากการเห็นได้ยิน สัมผัส เช่น 
ห้องสมุด ศาสนาสถาน ศูนย์การเรียน พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ ตลาดนิทรรศการ สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
    4. แหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อ ได้แก่ สิ่ งที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้
สารสนเทศ ให้ถึงกันโดยผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ แหล่งเรียนรู้ประเภทนี้ ท าให้
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ 
    5. แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิค สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ได้แก่ สิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรม 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นหรือพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้า 
เกิดจินตนาการ แรงบันดาลใจ 
    6. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติการด้านประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหา และปรับปรุงพัฒนาสภาพต่าง ๆ ในท้องถิ่น การที่มนุษย์เข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย การ
รณรงค์ความปลอดภัยของเด็กและสตรีในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญประเภทหนึ่ง ที่จัดหา รวบรวมสรรพวิชาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกมาจัดระบบ และให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตปัจจุบันมีค าอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในความหมายของ
ค าว่า ห้องสมุด เช่น ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ส านักบรรณาสารการพัฒนา ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักหอสมุด ส านักวิทยบริการ เป็นต้น 

ห้องสมุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. หอสมุดแห่งชำตินับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด าเนินการโดยรัฐบาล ท าหน้าที่หลัก คือ 
รวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ์ และสื่อความรู้ ทุกอย่างที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศ ไม่ว่าจะ
จัดพิมพ์ในประเทศใดภาษาใด ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สื่อความรู้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติมิให้สูญไป 
และให้มีไว้ใช้ในอนาคต นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพ์ในประเทศแล้ว ก็มีหน้าที่รวบรวมหนังสือที่มีคุณค่า ซึ่งพิมพ์
ในประเทศอ่ืนไว้เพ่ือการค้นคว้าอ้างอิง ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบรรณานุกรมต่าง ๆ และจัดท า
บรรณานุกรมแห่งชาติออกเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่ผลิตขึ้นในประเทศ หอสมุดแห่งชาติจึง
เป็นแหล่งให้บริการทางความรู้แก่คนทั้งประเทศ ช่วยเหลือการค้นคว้า วิจัย ตอบค าถาม และให้ค าแนะน า
ปรึกษาเก่ียวกับหนังสือ 
 2. ห้องสมุดประชำชน ห้องสมุดประชาชนด าเนินการโดยรัฐ อาจจะเป็นรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น 
หรือเทศบาล แล้วแต่ระบบการปกครอง ตามความหมายเดิม ห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดที่ประชาชน
ต้องการให้มีในชุมชนหรือเมืองที่เขาอาศัยอยู่ ประชาชนจะสนับสนุนโดยยินยอมให้รัฐบาลจ่ายเงินรายได้จาก
ภาษีต่าง ๆ ในการจัดตั้งและด าเนินการห้องสมุดประเภทนี้ให้เป็นบริการของรัฐ จึงมิได้เรียกค่าตอบแทน เช่น 
ค่าบ ารุงห้องสมุด หรือค่าเช่าหนังสือทั้งนี้เพราะถือว่าประชาชนได้บ ารุงแล้ว โดยการเสียภาษีรายได้ให้แก่
ประเทศ หน้าที่ของห้องสมุดประชาชนก็คือ ให้บริการหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต บริการ
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ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประชาชนควรทราบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการรู้จั กใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 3. ห้องสมุดของมหำวิทยำลัยและวิทยำลัย เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท า
หน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อ่ืน ๆ ในหมวดวิชาต่าง 
ๆ ตามหลักสูตร ช่วยเหลือในการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาการของ
อาจารย์และผู้เรียน และช่วยจัดท าบรรณานุกรมและดรรชนีส าหรับค้นหาเรื่องราวที่ต้องการ แนะน าผู้เรียนใน
การใช้หนังสืออ้างอิงบัตรรายการและคู่มือส าหรับการค้นเรื่อง 
 4. ห้องสมุดโรงเรียน เป็นห้องสมุดที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยการรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่น ๆ ตามรายวิชา แนะน า สอน
การใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะน าให้รู้จักหนังสือที่ควรอ่าน ให้รู้จักวิธี
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ให้รู้จักรักและถนอมหนังสือ และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนในการใช้ห้องสมุดและ
ยืมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติของทุกคนร่วมกัน ร่วมมือกับครูอาจารย์ในการจัดชั่วโมงใช้ห้องสมุด จัดหนังสือ และสื่อ
การสอนอ่ืน ๆ ตามรายวิชาให้แก่ครูอาจารย์ 
 5. ห้องสมุดเฉพำะ เป็นห้องสมุดซึ่งรวบรวมหนังสือในสาขาวิชาบางสาขาโดยเฉพาะ มักเป็นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชน หรือธนาคาร ท าหน้าที่จัดหาหนังสือและให้บริการความรู้ข้อมูล และ
ข่าวสารเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ ห้องสมุดเฉพาะจะเน้นการรวบรวม
รายงานการค้นคว้าวิจัย วารสารทางวิชาการ และเอกสารเฉพาะเรื่องที่ผลิตเพ่ือการใช้ในกลุ่มนักวิชาการ
บริการของห้องสมุดเฉพาะจัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องส่งให้ถึงผู้ใช้จัดส่งเอกสารและเรื่ องย่อ
ของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเป็นรายบุคคลห้องสมุดประชาชน  ในที่นี้จะกล่าวถึงห้องสมุด
ประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นห้องสมุดที่ให้บริการในทุกอ าเภอและใน กทม.บางเขต หรือให้บริการ
ประชาชนทั่วไป และอยู่ในชุมชนใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุดห้องสมุดประชาชน หมายถึง สถานที่จัดหา รวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการอ่านและการศึกษาค้นคว้าทุกชนิด ทุกประเภท มีการจัดระบบหมวดหมู่ตามหลัก
สากล เพ่ือการบริการและจัดบริการอย่างกว้างขวางแก่ประชาชนในชุมชน สังคม โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ความรู้ 
เชื้อชาติศาสนา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีบรรณารักษศาสตร์เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ห้องสมุดประชาชนด าเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงาน กศน. (ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ) 
กรุงเทพมหานคร (ห้องสมุดประชาชนในเขต กทม.) เทศบาล (ห้องสมุดประชาชนเทศบาล) เป็นต้น 

ประเภทของห้องสมุดประชำชน (สังกัดส ำนักงำน กศน.) 
ห้องสมุดประชำชน แบ่งตำมขนำดได้เป็น 3  ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดประชำชนขนำดใหญ่ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 
และหอสมุดรัชมังคลาภิเษกพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งมีลักษณะอาคารส่วนใหญ่เป็น 2 ชั้น ชั้นบน
จัดบริการหนังสือ เอกสาร และสื่อเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรระดับต่าง ๆโดยจัดเป็นห้องการศึกษานอก
โรงเรียนและห้องโสตทัศนศึกษา ห้องหรือมุมหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
และห้องหรือมุมศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น เป็นต้นส่วนชั้นล่างจัดเป็นชั้นหนังสือและบริการหนังสือ เอกสาร สื่อ
ความรู้ทางงวิชาการ สารคดีโดยทั่วไปและจัดบริการหนังสือส าหรับเด็ก สื่อส าหรับเด็ก เยาวชน มุมจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็ก 
 2. ห้องสมุดประชำชนขนำดกลำง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลักษณะอาคารเป็น 
2 ชั้น มีรูปแบบอาคารเหมือนกันเกือบทุกแห่ง ชั้นบนจัดเป็นห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นบริการเกี่ยวกับข้อมูลชุมชน 
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ห้องการศึกษานอกโรงเรียน บริการสื่อความรู้หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกหลักสูตร ทุกประเภท 
ตลอดจนห้องโสตทัศนศึกษาและห้องการศึกษาดาวเทียมไทยคม และห้องส าคัญที่สุดห้องหนึ่งคือห้องเฉลิมพระ
เกียรติฯ จัดบริการข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจโครงการในพระราชด าริหนังสือพระราช
นิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระราชวงศ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ชั้นล่าง
จัดบริการมุมเด็กซึ่งประกอบด้วยสื่อความรู้ส าหรับเด็กเครื่องเล่นพัฒนาความพร้อม สื่อความรู้ทุกประเภท 
รวมทั้งเป็น ที่จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก และจัดสื่อเอกสารหนังสือวิชาการ สารคดี ความรู้ทั่วไปส าหรับผู้ใหญ่ 
ประชาชนทั่วไปห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เป็นห้องสมุดที่ได้พระราชทานพระราชานุญาตจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษาและพระองค์
ทรงเสด็จเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทุกแห่งด้วยพระองค์เอง 
 3. ห้องสมุดประชำชนขนำดเล็ก ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทั่วไป จัดบริการหนังสือและสื่อ
ความรู้ประเภทต่าง ๆ จัดมุมเด็กและครอบครัว มุมวารสารหนังสือพิมพ์ มุมการศึกษานอกโรงเรียนและหนังสือ
วิชาการ สารคดีท่ัวไป รวมทั้งหนังสืออ้างอิง เป็นต้น  

 ทักษะกำรเข้ำถึงสำรเทศของห้องสมุดประชำชน  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ช่วยลด
ขั้นตอนการหาข้อมูลของห้องสมุดประชาชนผู้เรียนสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต ว่ามีห้องสมุดประชาชนที่
ใดบ้าง สถานที่ตั้ง เวลาเปิด-ปิดหมายเลขโทรศัพท์ กิจกรรมที่ให้บริการ ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกและสามารถเข้าถึง
ห้องสมุดได้ง่ายห้องสมุดทุกประเภททุกชนิดจะมีการจัดระบบหมวดหมู่ของสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสิ่งที่ต้องการสนใจได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และสะดวกในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดเพ่ือการบริการกลุ่มเป้าหมายในระยะยาวระบบหมวดหมู่ที่ห้องสมุดน ามาใช้จะเป็นระบบสากลที่ทั่ว
โลกใช้ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย ระบบที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มี 2 ระบบ ได้แก่ 
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี ซึ่งใช้ตัวเลขอารบิกเป็นสัญลักษณ์ แทนหมวดหมู่สารสนเทศ นิยมใช้ในห้องสมุด
ประชาชนกับอีกระบบหนึ่ง ได้แก่ระบบรัฐสภาอเมริกัน ใช้อักษรโรมัน (A-Z) เป็นสัญลักษณ์ นิยมใช้ในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยระบบทศนิยมของดิวอ้ี แบ่งความรู้ในโลกออกเป็นหมวดหมู่จากหมวดใหญ่ไปหาหมวดย่อย  จาก
หมวดย่อยแบ่งเป็นหมู่ย่อย และหมู่ย่อยๆ โดยใช้เลขอารบิก 0-9 เป็นสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 000  สารวิทยาความรู้เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
 100  ปรัชญาและวิชาที่เก่ียวข้อง 
 200  ศาสนา 
 300  สังคมศาสตร์ 
 400  ภาษาศาสตร์ 
 500  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์) 
 600  เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
 700  ศิลปกรรมและการบันเทิง 
 800  วรรณคดี 
 900  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
ระบบรัฐสภำอเมริกำ (Library of Congress Classification)ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่
ใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งปรับปรุงและพัฒนาโดย เฮอร์เบิร์ด พัทนัม (Herbirt Putnum) เมื่อปี พ.ศ. 
2445 
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ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแบ่งหมวดหมู่วิชาออกเป็น 20 หมวด ใช้อักษรโรมันตัวใหญ่A-Z ยกเว้นตัวอักษร 
I, O, W, X, Y เพ่ือส าหรับการขยายหมวดหมู่วิชาการใหม่ ๆ ในอนาคตตารางการแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบ
หอสมุดอเมริกัน แบ่งหมวดหมู่วิชาการเป็น 20 
หมวดใหญ่ ดังนี้ 
 1. หมวด A : ความรู้ทั่วไป 
 2. หมวด B : ปรัชญา ศาสนา 
 3. หมวด C : ประวัติศาสตร์ 
 4. หมวด D : ประวัติศาสตร์สากล 
 5. หมวด E-F : ประวัติศาสตร์อเมริกา 
 6. หมวด G : ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา คติชนวิทยา 
 7. หมวด H : สังคมศาสตร์ 
 8. หมวด J : รัฐศาสตร์ 
 9. หมวด K : กฎหมาย 
 10. หมวด L : การศึกษา 
 11. หมวด M : ดนตรี 
 12. หมวด N : ศิลปกรรม 
 13. หมวด P : ภาษาและวรรณคดี 
 14. หมวด Q : วิทยาศาสตร์ 
 15. หมวด R : แพทยศาสตร์ 
 16. หมวด S : เกษตรศาสตร์ 
 17. หมวด T : เทคโนโลย ี
 18. หมวด U : วิชาการทหาร 
 19. หมวด V : นาวิกศาสตร์ 
 20. หมวด Z : บรรณารักษศาสตร์ 
ส าหรับห้องสมุดประชาชนซึ่งผู้ใช้บริการเป็นประชาชนทั่วไป การจัดหมวดหมู่หนังสือ นอกจากระบบดังกล่าว
แล้ว ยังมีชื่อหมวดหนังสือและสื่อเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการค้นหา  เช่น นวนิยาย เรื่องสั้นสารคดี 
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กีฬา นันทนาการ เป็นต้น 
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศห้องสมุดประชำชน 
 ห้องสมุดประชาชนมีหลากหลายสังกัด เช่น สังกัดส านักงาน กศน. สังกัดกรุงเทพมหานครสังกัด
เทศบาล การจัดระบบการสืบค้นห้องสมุดประชาชนได้อ านวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศ ดังนี้  
 1. การใช้โปรแกรมเพ่ือการสืบค้น ในยุคปัจจุบัน ส านักงาน กศน. ได้พัฒนาโปรแกรมเพ่ือบริหาร
จัดการงานห้องสมุดให้ครบวงจร เช่น ข้อมูลหนังสือ สื่อ ข้อมูล สมาชิก ข้อมูลอ่ืน ๆ ดังนั้นหากผู้ใช้บริการ
ต้องการรู้ว่ามีหนังสือหรือสื่อที่ต้องการในห้องสมุดแห่งนั้นหรือไม่ ก็สามารถค้นหาได้ด้วยโปรแกรมดังกล่าว ซ่ึง
ห้องสมุดจะมีคอมพิวเตอร์ให้สืบค้นได้ด้วยตนเอง โดยพิมพ์ค าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เช่น ประวัติศาสตร์ สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม การศึกษา โลกร้อน ฯลฯ ส่วนรายละเอียดวิธีการใช้โปรแกรม สามารถศึกษาได้จากห้องสมุด
ประชาชนแห่งนั้น 
 2. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยบัตรรายการห้องสมุดประชาชนบางแห่งอาจยังจัดบริการสืบค้น
ด้วยบัตรรายการ ซึ่งมีลักษณะเป็นบัตรแข็ง เก็บไว้ในลิ้นชักในตู้บัตรรายการ 
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ตัวอย่างลักษณะของบัตรรายการ
บัตรรายการหนังสือที่ปรากฏข้างบน จะมีชื่อ
ผู้แต่งอยู่บรรทัดบนสุด มีชื่อเรียกว่า บัตรผู้
แต่ง 

  

 

กำรใช้แหล่งเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 มำรู้จักอินเทอร์เน็ตกันเถอะ 
 1. อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร 
1ถ้าจะถามว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร ก็คงจะตอบได้ไม่ชัดเจน คงตอบได้กว้างๆ ว่า คือ  
 1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากน าเอาคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยใช้ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายหรือใช้ภาษาสื่อสารหลัก (Protocol) เดียวกัน คือTCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol)  
 2) เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เกือบทุกประเภท  เป็น
เครื่องมือสื่อสารของคนทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก และ 3) เป็นเสื่อ (Media) เผยแพร่ข้อมูลได้หลายประเภท เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อโทรศัพท ์เป็นต้น 
 2. อินเทอร์เน็ตส ำคัญอย่ำงไร 
 เทคโนโลยีสนเทศ (Information Technology) หลายประเทศทั่วโลกก าลังให้ความส าคัญเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเรียกโดยย่อว่า “ไอที (IT) ซึ่งหมายถึงความรู้ในวิธีการประมวลผล จัดเก็บรวบรวม เรียกใช้ 
และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานไอที คือคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือ
เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้ไอที หากเราจ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลข่าวสารในการท างานประจ าวัน อินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางที่ท าให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือ
เหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในปัจจุบันสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายๆ กว่า
สื่ออ่ืนๆ อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นที่รวมทั้งบริการเครื่องมือสืบค้น
ข้อมูลหลายประเภท จนกระทั่งกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
 3. ควำมหมำยของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต(อังกฤษ : Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อการกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า  โพรโทรคอล 
(Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล์(E-mail), เว็บบอร์ด (Web 
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bord), แชทรูม (Chat room) การสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมา
ใช้ได ้

 อินเทอร์เน็ตในลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำคัญในโลกปัจจุบัน 
 ถ้าจะพูดถึงว่าอินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดคงจะไม่ผิดนักเพราะเรา
สามารถใช้ช่องทางนี้ท าอะไรได้มากมายโดยที่เราก็คาดไม่ถึง ถ้าอย่างนั้นลองมาดูวิว่าอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญ
อย่างไรกับเราในโลกปัจจุบัน 
 

1. เหตุผลส ำคัญที่ท ำให้แหล่งเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้รับควำมนิยมแพร่หลำย คือ 
 1. การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบปฏิบัติการก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
 2. แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคาร
เดียวกันห่างกันคนละมุมโลก ข้อมูลก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้ด้วยเวลารวดเร็ว 
 3. อินเทอร์เน็ตไม่จ ากัดรูปแบบของข้อมูล ซึ่งมีได้ทั้งมูลมูลที่เป็นข้อความอย่างเดียว หรืออาจมี
ภาพประกอบ รวมไปถึงข้อมูลชนิดมัลติมีเดีย คือมีทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบด้วยได้ 
  
 2. หน้ำที่และควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่กล่าวขานกันว่า
เป็นยุคไร้พรมแดนนั้น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ต้นทุนในการลงทุน
ต่ า เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานและอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ดังกล่าวได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่นี้ เพ่ือจะได้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเต็มที่อินเทอร์เน็ตถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากลที่เชื่อมต่อ
เข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสารเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศจาก
เครือข่ายต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น  อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้าน 
ทั้งบันเทิงและวิชาการตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ 
 3. ควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตกับงำนด้ำนต่ำงๆ 
ด้ำนกำรศึกษำ 
 1. สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการเมืองด้าน
การแพทย์ และอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
 2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 
 3. ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ทั้งที่
ข้อมูลที่เป็นขอ้ความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นต้น 
ด้ำนธุรกิจและกำรพำณิชย์ 
 1. ในการด าเนินงานทางธุรกิจ สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 2. สามารถซื้อขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 3. บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็สามารถเปิดให้บริการและสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ เช่น การให้ค าแนะน า สอบถามปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้า แจกจ่ายตัวโปรแกรมทดลองใช้ 
(Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น 
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ด้ำนกำรบันเทิง 
 1. การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอ่ืนๆ โดยมีภาพประกอบที่จอคอมพิวเตอร์
เหมือนกับวารสารตามร้านหนังสือท่ัวๆ ไป 
 2. สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 3. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่และเก่ามาดูได้จากเหตุผล
ดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ต มีความส าคัญในรูปแบบ ดังนี้ 
    3.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
    3.2 การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
    3.3 แหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก โดยสรุปอินเทอร์เน็ตได้น ามาใช้เครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับงานไอที ท าให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ช่วยในการตัดสินใจและบริหารงานทั้งระดับ
บุคคลและองค์กร 
3. ควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
ความส าคัญของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ตระหนักกันอยู่เสมอ 
 1. การจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การ
จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียน
สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษรส าหรับการสื่อสารข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ข้อมูลสามารถส่งผ่านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยอัตรา 120 
ตัวอักษรต่อวินาที และสามารถส่งข้อมูล 200 หน้า ได้ในเวลาเพียง40 นาที โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลานั่ง
ป้อนข้อมูลเหล่านั้นช้าใหม่อีก 
 2. ความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยปกติมีการส่งข้อมูลด้วย
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งด้วยระบบดิจิตอล วิธีการรับส่งข้อมูลจะมีการตรวจสอบสภาพ
ของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็มีการรับรู้และพยายามหาวิธีแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้
ท าการส่งใหม ่กรณีท่ีผิดพลาดไม่มาก ผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
 3. ความรวดเร็วของการท างานจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยปกติสัญญาณทาง
ไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ท าให้การส่งผ่านข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก
ซีกโลกหนึ่งสามารถท าได้รวดเร็ว ถึงแม้ว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลของแหล่งเรียนรู้นั้นจะมีขนาดใหญ่ ก็ตาม ความ
รวดเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะท าให้ผู้เรียนสะดวกสบายอย่างยิ่งเช่ น การท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผู้รับบริการสามารถท าที่ใดก็ได้ เพราะระบบฐานข้อมูลจะเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ทั่วประเทศ ท าให้
เกิดความสะดวกกับประชาชนผู้รับบริการ 
 4. แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนประหยัด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันเป็น
เครือข่ายเพ่ือรับและส่งหรือส าเนาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ราคาต้นทุนของการ
ใช้ข้อมูลประหยัดมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดส่งแบบอ่ืน ซึ่งผู้เรียนสามารถรับและส่ง ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ให้ระหว่างกันผ่านทางสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
 5. ชื่อและเลขที่อยู่ไอพีของแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ต่ออยู่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีเลขที่อยู่ไอพี ( IP address) และแต่ละเครื่องทั่วโลกจะต้องมีเลขที่อยู่ไอพีไม่ซ้ ากัน 
เลขที่อยู่ไอพีนี้จะได้รับการก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ให้แต่ละองค์กรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ระบบปฏิบัติการเรียกชื่อง่าย
และการบริหารจัดการเครือข่ายท าได้ดี จึงก าหนดชื่อแทนเลขที่อยู่ไอพี เรียกว่า โดเมน โดยจะมีการตั้งชื่อ
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ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่บนเครือข่าย เช่น nfe.go.th ซึ่ ง ใช้แทนเลขที่อยู่ ไอพี  
203.172.142.0 การก าหนดให้มีการใช้ 
ระบบชื่อโดเมนมีการก าหนดรูปแบบเป็นล าดับชั้น คือ 

http: // www.nfe.go.th 
 

                                                                         1              2        3    4   5 
หมายเลข 1 หมายถึง เป็นมาตรฐานการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต 
หมายเลข 2 หมายถึง เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ 
หมายเลข 3 หมายถึง ชื่อของหน่วยงานหรือเว็บไซต์ 
หมายเลข 4 หมายถึง ประเภทของหน่วยงาน 
หมายเลข 5 หมายถึง ชื่อย่อของประเทศของเว็บไซต์ที่จดโดเมน คือประเทศไทย 

ตำรำงโดเมนที่ประเทศไทยใช้ 
ชื่อโดเมนหมำยเลข 5 ควำมหมำย 

ac (academic)  สถาบันการศึกษา 
co (company)  บริษัท ห้างร้าน 
go (government)  หน่วยงานของรัฐบาล 
or (organization)  องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
in (individual)  ส่วนบุคคล 
mi (military)  หน่วยงานทางทหาร 
net (network)  ผู้ให้ริการเครือข่าย 
com (commercial)  หน่วยงานเอกชน ธุรกิจ 

 
บริกำรจำกอินเทอร์เน็ต 
 1. การสืบค้นข้อมูลความรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพียงแต่พิมพ์ค าส าคัญจากเนื้อหา หรือเรื่องที่ต้องการ
ค้นคว้าก็จะได้ชื่อเว็บไซต์จ านวนมาก ผู้เรียนสามารถเลือกหาอ่านได้ตามความต้องการ เช่นกล้วยไม้ สัตว์สงวน 
ข่าวด่วนวันนี้ ราคาทองค า อุณหภูมิวันนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฯลฯ (ผู้เรียนสามารถฝึกการใช้อินเทอร์เน็ต 
จากห้องสมุดประชาชน หรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือ) 
 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือที่เรียกกันว่า อีเมล์ เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือแบบ
ใหม่ แทนจดหมายบนกระดาษ สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
 3. การสนทนาหรือห้องสนทนา (Chat room) เป็นการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถโต้ตอบกันได้
ทันที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบปัญหาได้หลาย ๆ คน ในเวลาเดียวกัน 
 4. กระดานข่าว (Web Board) ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การให้ข้อเสนอข้อคิดเห็น 
อภิปรายโต้ตอบ ทุกคนสามารถเข้าไปให้ข้อคิดเห็นได้โดยมีผู้ให้บริการเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหา และสามารถลบ
ออกจากข้อมูลได ้
 5. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต่าง ๆ จะมีเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์องค์กร
หรือหน่วยงาน เราสามารถเข้าไปใช้บริการ เช่น สถานที่ตั้งของห้องสมุด บทบาทภารกิจของพิพิธภัณฑ์ สวน
สัตว์อยู่ที่ใดบ้าง แหล่งเรียนรู้มีที่ใดบ้าง ตารางสอบของผู้เรียน กศน.เป็นต้น 

http://www.nfe.go.th/
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 6. การอ่านข่าว มีเว็บไซต์บริการข่าว เช่น CNN New York Time ตลอดจนข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่าง 
ๆ ในประเทศไทย 
 7. การอ่านหนังสือ วารสาร และนิตยสาร มีบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จ านวนมากจัดท าเป็นนิตยสาร
ออนไลน์ เช่น นิตยสาร MaxPC นิตยสาร Interment ToDay นิตยสารดิฉัน เป็นต้น 
 8. การส่งการ์ดอวยพร สามารถส่งการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Card ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว 
 9. การซื้อสินค้าและบริการ เป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยสามารถเลือกดูสินค้าพร้อมทั้งคุณสมบัติ
ของสินค้า และสั่งซื้อสินค้าพร้อมช าระเงินด้วยบัตรเครดิตในทันที บริษัทต่าง ๆ จึงมีการโฆษณาขายสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศมาก 
 10. สถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย ปัจจุบันสถานีวิทยุบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีหลายร้อย
สถานี ผู้ใช้สามารถเลือกสถานีที่..และได้ยินเสียงเหมือนการเปิดฟังวิทยุ ขณะเดียวกันก็มีการส่งกระจายภาพ
วิดีโอบนเครือข่ายด้วย แต่ยังมีปัญหาตรงที่ความเร็วของเครือข่ายที่ยังไม่สามารถรองรับการส่งข้อมูลจ านวน
มาก ท าให้คุณภาพของภาพไม่ต่อเนื่อง 
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ใบงำนที่ 4  เรื่อง ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้และตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง 
…………………………..………………………………..…………………...…………………............................………………….………..
………………………………..…………………...…………………..........................…………………………..…………………..…………
…..…………………...…………………..........................…………………………..………………………………..…………………...……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..….....    
2.  แหล่งเรียนรู้มีความส าคัญอย่างไร 
…………………………..………………………………..…………………...…………………..........................…………..…………….…..
………………………………..…………………...…………………..........................…………………………..………………………..……
…..…………………...…………………..........................…………………………..………………………………..…………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.  แหล่งเรียนรู้แบ่งตามลักษณะได้ 6 ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ธรรมชาติ/วัสดุ และ
สถานที่/สื่อ/เทคนิค และกิจกรรม ให้ท่านบอกแหล่งเรียนรู้ที่ท่านรู้จักมา 2 แหล่ง 
 …………………………..………………………………..…………………...…………………..........................………………….….…
…..………………………………..…………………...…………………..........................………………………………………………..……
…………………………………………………………….…………………………..………………………………..…………………...…………
………..........................…………………………..………………………………..…………………...………………….........................
......................................................................................................................................................... .....................  
4.  หากท่านต้องการใช้บริการห้องสมุดท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
…………………………..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………
..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………..…………………… .…
………..…………………...…………………..................................…………………………..………………………………..………… .…
……...…………………................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................. .............     
5.  ให้ท่านอธิบายการใช้แหล่งสารสนเทศท่ีไม่ใช่ห้องสมุดมา 1 แห่ง 
…………………………..………………………………..…………………...…………………...............................………………………..
………………………………..…………………...…………………..................................…………………………..…………….…….…
………..…………………...…………………......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................  
6.  ให้ท่านอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลทาง Internet พร้อมเสนอตัวอย่างที่ได้จาการค้นหาข้อมูลจาก Internet  
 มา 1 ตัวอย่าง 
…………………………..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………
..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………..…………………….…
………..…………………...…………………...............................…………………………..………………………………..………… .……
…...………………….................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................................   
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ใบงำนที่ 5 เรื่อง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ค ำสั่ง ให้ผู้เรียนท ำกำรส ำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของผู้เรียนว่ำมีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้ำง และแต่ละแหล่ง
เรียนรู้  
          มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
…………………………..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………
..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………..………………… .……
………..…………………...…………………...............................…………………………..………………………………..…………… .…
…...…………………...............................…………………………..………………………………..…………………...…………………...
............................………………………..………………………………..…………………...…………………................................…
………………………..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………...
………………………………..…………………...…………………...............................…………………………..…………………………
……..…………………...…………………...............................…………………………..………………………………..………………….
..…………………...............................…………………………..………………………………..…………………...………………….... ..
...........................…………………………..………………………………..…………………...………………….................................
…………………………..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………
..………………………………..…………………...…………………...............................…………………………..……………… .………
………..…………………...…………………..............................…………………………..………………………………..……….………
…...…………………...............................………………………..………………………………..…………………...……………………...
..........................…………………………..………………………………..…………………...…………………..................................
………………………..………………………………..…………………...…………………...............................………………………… ...
………………………………..…………………...…………………............................................................................................ 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : สืบค้นจาก
................................................................................................................ .............................................................. 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………….......................……………………………………………… 
………………………………………………………………………………...................……………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………..................……………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………….................……………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………................……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….................………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................................………………………………………………………….…… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................……………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...................................…………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

         (………………..……………….……...…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..................................……………………………………………………………………………………………………….…… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 5 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การจัดการความรู้  

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

5  1.อธิบายได้ถึงความเชื่อ
พ้ืนฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่/
การศึกษานอกระบบและ
เชื่อมโยงมาสู่กระบวนการคิด
เป็นและระบบคิด การ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็น 
2.อธิบายลักษณะของข้อมูล
วิชาการ ตนเองและสังคม 
สิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบ
ให้เห็นความแตกต่างของ
ข้อมูลทั้ง 3 ประการ 

1.ความเชื่อพ้ืนฐานทาง
การศึกษาผู้ใหญ่/ การศึกษา
นอกระบบที่เชื่อมโยงมาสู่
ปรัชญา คิดเป็น 
2.ความหมาย ความส าคัญ
ของการคิดเป็น 
 2.1 ความหมาย/
ความส าคัญ 
 2.2 ศัพท์เฉพาะ 
 2.3 การเชื่อมโยงของความ
เชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษา
ผู้ใหญ่/กศน. สู่ปรัขญา คิด
เป็น 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
- ครูจัดเตรียมสื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้การคิดเป็น 
-ครูทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วและให้
ส่งรายงานสารสนเทศฯ คัดเลือกผลงาน
ดีเด่นถอดบทเรียนและองค์ความรู้ให้กับ
ผู้เรียน  
-น าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการจัดการความรู้ 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- ให้ผู้เรียนศึกษาหนังสือแบบเรียนวิชา
ทักษะการเรียนรู้ บทที่ 3 เรื่องการ
จัดการความรู้ 
- ครูให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองว่า ผู้เรียน
มีวิธีการแสวงหาความรู้  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้   
และการน าความรู้ที่ได้  รับไปแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้อย่างไร 
- จับคู่ผู้เรียน 2 คน   โดยให้นบัเลข 1-2  
ตามล าดับการนั่งเรียน          

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

- ครูให้ผู้เรียนช่วยกันออกแบบการจัดท า
สารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมี
ในชั้นเรียน  และที่ครูผู้สอนเตรียมไว้  
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปหลังจากทุก
กลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
- ครูเชื่อมโยงจากสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอกับ
เนื้อหาในเรื่องความหมาย ความส าคัญ 
และ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ 
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ข้อสอบ ก่อน-หลังเรียน 
1. การจัดการความรู้เรียกสั้นๆว่าอะไร  

ก. MK 
ข. KM 
ค. LO 
ง. QA 

2. เป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไร  
ก. พัฒนาคน 
ข. พัฒนางาน 
ค. พัฒนาองคกร 
ง. ถูกทุกขอ 

3. การจัดการความรู้  หมายถึง อะไร 
 ก. กระบวนการในการสั่งงาน คุมงาน ด าเนินงานเพื่อให้เข้าถึงความรู้ 
 ข. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  ค้นคว้าหรือประสบการณ์ควบกับการปฏิบัติ 
 ค. การจัดการกับความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร 
 ง. การประมวลเพ่ือกลั่นกรองความรู้  การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ 
4. ข้อใดคือหัวใจของการจัดการความรู้ 

ก. การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ข. การจัดการความรู้ที่มีอยู่ในต ารา 
ค. การจัดการความรู้ที่มีอยู่รอบๆตัวเรา 
ง.  ความรู้ที่กระจัดกระจายให้เข้าในระบบสัมฤทธิ์ผล 

5. การจัดความรู้จะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องท าอย่างไร 
ก. น าความรู้เผยแพร่ 
ข. น าความรู้นั้นไปแลกเปลี่ยน 
ค. น าความรู้นั้นไปปฏิบัติ 
ง.  น าความรู้ที่ได้ไปบันทึกเป็นต าราเผยแพร่ 

6. ชุมชนนักปฏิบัติ ( COP )  คืออะไร 
ก. การจัดการความรู 
ข. เปาหมายของการจัดการความรู 
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ 

7. โมเดลปลาทูคืออะไร 
ก. วิธีหนึ่งการจัดการความรู้ 
ข. รูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ 
ค. แนวปฏิบัติของหนึ่งของการจัดการความรู้ 
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ง.  กระบวนการจัดการความรู้ 
8. ชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP )  คือข้อใด 

ก. ชุมชนที่ร่วมมือกันท างานอย่างจริงจัง 
ข. กลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายให้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ค. กลุ่มท่ีถูกจัดตั้งโดยองค์กรหรือชุมชน ให้ปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่ง 
ง. กลุ่มคนที่ร่วมมือกันท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง 

9. จากโมเดลปลาทู ส่วนหางของปลาทูหมายถึงข้อใด 
ก. การจัดเก็บเป็นคลังความรู้ 
ข. การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ค. การก าหนดเป้าหมาย 
ง.  ความรู้ฝังลึก 

10. การแลกเปลี่ยนความรู้ตามโมเดลปลาทูข้อใดไม่ใช่เครื่องมือ 
ก .การสังเกต 
ข. การเล่าเรื่อง 
ค. การสนทนาเชิงลึก 
ง. การถอดบทเรียน                                   
 
 
 
เฉลย 

1 = ข    2 = ข   3 = ง  4 = ก     5 = ค                                     

6 = ค  7 = ข   8 = ข   9 = ก   10=ก 
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ใบงำนที่ 6  
เรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ 

ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้  และตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. การจัดการความรู้ หมายถึง 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
   
2. การจัดการความรู้ มีความส าคัญอย่างไร 

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

 
3. ผู้เรียนมีวิธีการจัดการความรู้อย่างไร  
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………......................................……………………………………………………………………………………………… 
…………………………...................………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………..................………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………..................…………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………................…………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………................…………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………….................……………………………………………………………………………………………..…………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................…………………………………………………………………………………………..…… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...................................................……………………………………….…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

         (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................……………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 6 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การคิดเป็น  

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

6  3. อธิบายการฝึก
ปฏิบัติการคิดเป็น จาก
กรณีตัวอย่างต่างๆ ถึง
กระบวนการแก้ปัญหา
อย่างคนคิดเป็นได้อย่าง
เป็นระบบ 

 3. ลักษณะของข้อมูล 3 
ด้าน ที่จะน ามาใช้
ประกอบการคิดในการ
ตัดสินใจ คือ ข้อมูลทาง
วิชาการ ตนเอง และสังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างของข้อมูลทั้ง 
3 ประการดังกล่าว 
4. กระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาอย่างคนคิดเป็นใน
รายละเอียดพร้อมตัวอย่าง
การน าไปปฏิบัติในวิถีการ
ด าเนินชีวิตจริง 
5. กรณีตัวอย่างที่
หลากหลายเพื่อการฝึก
ทักษะการปฏิบัติ 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเรื่ององค์
ความรู้ประเภทต่างๆที่มีรอบๆตัวเรา
และให้นักศึกษาลองยกตัวอย่างความรู้
ด้านต่างๆ 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
ให้ผู้เรียนแนะน าตัวเอง และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเล่าประสบการณ์ของการเรียนรู้
ด้วยตนเองในด้านต่างๆ 
- ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ที่มี  หน้าที่การงานที่ท า      
- จับคู่ผู้เรียน แบ่งกลุ่มๆละ5-7คน 
(กระบวนการแบ่งกลุ่มให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของครูผู้สอน)               
- ให้ผู้เรียนออกแบบการจัดการความรู้
ในชุมชนของตนเองระบุหัวข้อการ
จัดการความรู้ของชุมชนตามประเด็นที่

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ก าหนด ซึ่งต้องพัฒนาอาชีพต่าง ๆ คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภายในชุมชน
ของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม  
- ให้แต่ละกลุ่มน าผลการวิเคราะห์ที่
ออกแบบการจัดการความรู้ภายใน
ชุมชนของตนเอง  โดยต้องระบุว่ามีการ
พัฒนาต่อ ในด้านใด ออกมาน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน   
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ครู
สรุปหลังจากทุกกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
- ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ผู้เรียน
ขาดหาย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู้ 
ค าชี้แจง จงกากบาท X เลือกข้อที่ท่านคิดว่า ถูกต้องที่สุด 
11. ข้อใดคือความหมายของการจัดการความรู้ 

ก. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ข. กระบวนการเข้าถึงความรู้และน ามาปฏิบัติ 
ค. การเชื่อมโยงความรู้และบูรณาการความคิด 
ง. กระบวนการจัดการความรู้และประสบการณ์แล้วน ามาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ 

2. สิ่งส าคัญของการจัดการความรู้คือข้อใด  
ก. พัฒนาหน่วยงาน 
ข. พัฒนาความรู้  
ค. พัฒนาบุคคล 
ง. ถูกทุกข้อ 

3.กระบวนการเริ่มต้นของการเรียนรู้คืออะไร  
ก. ปัญญา  
ข. สารสนเทศ  
ค. ข้อมลู  
ง. ความรู้ 

4.ความหมาย ของชุมชนนักปฏิบัติ  คืออะไร  
ก. การจัดการความรู้  
ข. เป้าหมายของการจัดการความรู้  
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้  
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ 

5. ข้อใดถูกต้องมากท่ีสุด 
ก. การจัดการความรู้หากไม่ท าจะไม่รู้ 
ข. การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
ค. การจัดการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน  
ง. การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ที่ 
มีในเอกสาร ต ารา มาจัดให้เป็นระบบ 

6. รูปแบบการจัดการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “หัวปลา” หมายถึงอะไร  
ก. การก าหนดเป้าหมาย  
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ค. การจัดเก็บเป็นคลังความรู้  
ง. ความรู้ที่ชัดเจน 
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7. ปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้การรวมกลุ่มปฏิบัติการประสบผลส าเร็จคืออะไร  
ก. พฤติกรรมของคนในกลุ่ม  
ข. ผู้น ากลุ่ม  
ค. การน าไปใช้  
ง. ถูกทุกข้อ 

8. เป้าหลักของการจัดการความรู้คือข้อใด 
ก. พัฒนาคน 
ข. พัฒนางาน 
ค. พัฒนาองค์กร 
ง.  ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดคือโครงงานที่เป็นการส ารวจ  รวบรวมข้อมูล 
 ก.  ยากันยุงจากตะไคร้ 
 ข.  สารระงับกลิ่นจากพืช 
 ค.  การผลิตยาหม่องจากสมุนไพร 
 ง. การส ารวจแหล่งเรียนรู้จากชุมชน 
10. ข้อใดคือลักษณะของโครงงานที่เป็นการศึกษาค้นคว้าทดลอง 
 ก. เพื่อประยุกต์กับรายวิชา 
 ข. เพ่ือน ามาประกอบอาชีพ 
 ค. ไม่น าทักษะทางวิทยาศาสตร์มาใช้ 
 ง.  เพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
               โดยเฉพาะ 
 
 

เฉลย :  
 1) ง   2) ง   3) ก   4) ก   5) ง  
 6) ก   7) ง   8) ง   9) ง   10) ง 
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ใบงำน เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ วิชำทักษะกำรเรียนรู้ ทร 21001 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

เร่ืองรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
ชื่อ-นามสกุล..................................................................... วนัที่............. เดือน....................... ......... พ.ศ............. 

1.  ให้ท่านศึกษา “โมเดลปลาทู”  แล้ว อธิบาย  “โมเดลปลาทู” ที่เปรียบการจัดการ ความรู้ เหมือนปลาทู
หนึ่งตัวที่มี   

      3 สว่น โดยตอบค าถามข้างล่างนี้ 
 

 
1. 1 ส่วน “หัวปลา” (knowledge Vision-KV) หมายถึง 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
1.2 ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

1.3 ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) หมายถึง 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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2. ให้สรุปความรู้จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “โมเดลปลาตะเพียน” มาพอสังเขป 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. “เผยตน”  ให้ท่านออกแบบการน าเสนอความคิดที่มีเกี่ยวกับตนเองและวางแผนการพัฒนาตน  เพ่ือให้ทั้ง
ตนเองและชุมชนที่ประกอบไปด้วยเพื่อน ครู และผู้ปกครอง ได้รู้จักเป็น  ตัวตน ตลอดจนความใฝ่ฝันของท่าน
ได้อย่างชัดเจนที่สุด ตามประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ตัวท่านเป็นอย่างไร 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ประเด็นที่ 2 ท่านมีจุดดี จุดเด่นอะไร 
จุดเด่น 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
จุดด้อย 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ประเด็นที่ 3 ท่านต้องการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ประเด็นที่ 4 ในการเรียนรู้ของท่านที่ผ่านมา มีประสบการณ์การเรียนรู้ใดที่สร้างแรงบันดาล ให้กับท่าน
ได้มากท่ีสุด 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………....................................……………………………………………………………….…… 
……………………………………………………....................…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………....................………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................…………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………................………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….................……………..…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….....................................................………………………….… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................………………………………………………………….…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

         (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..................................……………………………………………………….…………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 7 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

7  เรื่อง การคิดเป็น 
1 อธิบายความหมายความ 
ส าคัญการวิจัยอย่างง่าย
กระบวนการและข้ันตอน
ของการด าเนินงาน   
2 มีทักษะในการใช้สถิติ
ง่ายๆเพ่ือการวิจัยและจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 

1. ความหมาย  ความส าคัญ
การวิจัยอย่างง่าย 
กระบวนการและข้ันตอน
ของการด าเนินงาน   
2. ฝึกทักษะ สถิติง่ายๆ เพ่ือ
การวิจัยเครื่องมือการวิจัย 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น งานวิจัยดา้นสุขภาพ 
ด้านอาหาร และโรคต่างๆ 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- สุ่มตัวอย่างผู้เรียน 2-3 คนให้เล่าถึง
กระบวนการคิดเป็นที่ผู้เรียนพอเข้าใจให้
เพ่ือนๆฟังว่ามีกระบวนการและข้ันตอน
อย่างไร และตอบข้อค าถามของครูและ
เพ่ือนๆได้ 
 - ครูให้ผู้เรียนทุกคนออกแบบในเรื่องของ
กระบวนการคิดเป็นว่ามีขั้นตอนและ
กระบวนการอย่างไรตามความเข้าใจของ
ผู้เรียน 
- ให้แต่ละคนน าเสนอผลการออกแบบ
ขั้นตอนและกระบวนการคิดเป็นหน้าชั้น
เรียน 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
- ครูสรุปหลังจากทุกคนน าเสนอหน้าชั้น
เรียนเรียบร้อยแล้ว 
- ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ผู้เรียนขาด
หาย 
- ครูเชื่อมโยงจากสิ่งที่ผู้เรียนน าเสนอกับ
เนื้อหาในเรื่องของกระบวนการคิดเป็น  
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ใบควำมรู้ที่ 6 
ปฐมบทของกำรคิดเป็น 

 
“คิดเป็น คืออะไร ใครรู้บ้าง 

มีทิศทางมาจากไหน ใครเคยเห็น 
จะเรียนร่ าท าอย่างไรให้ “คิดเป็น” 
ไม่ล้อเล่นใครตอบได้ขอบใจเอย” 

 
ควำมเชื่อพื้นฐำนทำงกำรศึกษำผู้ใหญ่ 
           ทุกวันนี้นอกจากเด็กและเยาวชนที่คร่ าเคร่งเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนกันมากมายทั่วประเทศแล้วก็
ยังมีเยาวชนและผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่างก็ใช้เวลาว่างจากการท างาน หรือวันหยุดไปเรียนรู้
เพ่ิมเติมทั้งวิชาสามัญ วิชาอาชีพ หรือการฝึกทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ จากสื่อและเทคโนโลยีที่แพร่หลาย
มากมายที่เรียกว่า การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เรียนเหล่านี้บางคนเป็นเยาวชนที่ยังเรียนไม่จบมัธยมศึกษาตอนต้น  แต่ต้องออกมาท างานเพราะครอบครัว
ยากจน มีพ่ีน้องหลายคน บางคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท างานเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต บางคนจบปริญญาแล้ว
ก็ยังมาเรียนอีก บางคนอายุมากแล้วก็ยังสนใจมาฝึกวิชาชีพและวิชาที่สนใจ เช่น ร้องเพลง ดนตรี หมอดูพระ
เครื่อง เป็นต้น และมีจ านวนไม่น้อยที่เรียนรู้ การท าร้านอาหาร การท าร้านขายทอง หรือการท าการเกษตร
ปลูกส้มโอตามที่พ่อแม ่ปู ่ย่า ตา ยาย ท ามาหากินมาหลายชั่วอายุคน 
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ใบงำนที่ 8 เรื่อง กำรส ำรวจตนเอง 
ให้ผู้เรียนส ารวจตนเอง ว่าเคยประสบปัญหาส าคัญอะไรบ้างที่หนักใจที่สุด เลือกมา 1 ปัญหาแล้ว 
ตอบค าถาม โดยการบันทึกสั้น ๆ ในแต่ละข้อที่ก าหนดให้ 
1. ชื่อปัญหา ................................................................................................................ ............ 
2. ลักษณะของปัญหา  

 ปัญหาการเรียน 

 ปัญหาการงาน 

 ปัญหากับครอบครัว 

 ปัญหาสังคม 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

3. สาเหตุ หรือท่ีมาของปัญหา  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
......................................................................................... ..................................................................................... 
4. อธิบายผลเสีย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว 
............................................................................................................................. ............................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..........................................................................……… 
5. ปัญหานั้นได้มีการแก้ไขเป็นที่พอใจหรือไม่ แก้ไขอย่างไร 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ..................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………….............................................................
......................................................................... ........................................................................................ ............ 
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ใบงำนที่ 9 เรื่องกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ 
1. ให้ผู้เรียนไปสนทนา หรือสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ หรือคนใกล้เคียง อย่างไม่เป็นทางการสัก 3-4 คนในหัวข้อเรื่อง
ต่อไปนี้ แล้วบันทึกข้อมูลไว้ 

1) ปัญหาครั้งใหญ่สุดที่เคยประสบในชีวิตที่ผ่านมาคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
......................................................... .................................................………………………………………………………….. 

2) สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
.............................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      3) ปัญหานั้นมีการแก้ไขที่ส าเร็จด้วยความพอใจหรือไม่ใช้ข้อมูลอะไรในการแก้ไขปัญหาบ้างหรือไม่อย่างไร      
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................………………………………………………………………………….… 
       4) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีข้ันตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
.....................................................................................................………………………………………………………………. 
       5) ถ้าเกิดปัญหาลักษณะนั้นขึ้นอีกจะใช้วิธีในการแก้ปัญหาแบบเดิมหรือจะมีวิธีใหม่ หรือมีข้ันตอนใหม่
อย่างไรหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       6) ให้เปรียบเทียบปัญหา สาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาของเพื่อน หรือบุคคลใกล้เคียง
ดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนกัน และมีอะไรบ้างที่ต่างกัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………......................……………………………………………….………………………………….……………… 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............…………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............……………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………….…….…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................…………………………………………………………………………………………………….………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

         (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………....................................………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 8 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร21001 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 5 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

7  2 มีทักษะในการใช้สถิติ
ง่ายๆเพ่ือการวิจัยและจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
3 มีทักษะในการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่ายๆ 

2. ฝึกทักษะ สถิติง่ายๆ 
เพ่ือการวิจัยเครื่องมือ
การวิจัย 
3. ฝึกทักษะในการ
เขียนโครงการวิจัย
อย่างง่ายๆ 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
ต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น 
งานวิจัยด้านสุขภาพ ด้านอาหาร และโรคต่างๆ 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อธิบาย
ความหมาย ความส าคัญ ของการวิจัยอย่างง่าย 
ขั้นตอนการด าเนินงานทางการวิจัย การใช้สถิติ
อย่างง่าย การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัย เขียนโครงการ รายงานการวิจัย 
และน าเสนอผลการวิจัย 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ครูผู้สอน
สรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้พร้อม
มอบหมายงานให้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ใบควำมรู้กำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
กำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
 ความหมายของการวิจัย  การวิจัย เป็นกระบวนการแก้ปัญหา โดยผ่านการวางแผน การรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะท าให้
ได้ความรู้ใหม่ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาคนให้สามารถเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
เป็นการลดความขัดแย้งของคนลง  
 ขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายการวิจัยอย่างง่าย สามารถก าหนดขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาและเป้าหมายของการวิจัย 
โดยหลักการทั่วไป ทั้งประเด็นปัญหาและเป้าหมายควรก าหนดจาก 
     1. ความต้องการค าตอบ หรือค าอธิบาย หรือการค้นหาสรุป 
     2. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
     3. ความต้องการในการพัฒนางาน 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวิธีการวิจัยอย่างง่าย  เป็นการวางแผนการด าเนินการช่วยในการวิจัย ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลได้ง่าย  ประกอบด้วย 
 1. สภาพปัจจุบันเป็นตัวก าหนดปัญหา 
 2. ขั้นตอนวิธีการ 
 3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. แผนของระยะเวลาในการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูล  จะด าเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้และระหว่างการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลความหมายที่ เป็นการน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หรือจัดกระท าให้ได้ความหมายที่จะ
น าไปตอบค าถามการวิจัยหรืออธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย  อาจเขียนไม่เป็นทางการ 
ไม่เน้นศัพท์เทคนิคทางการวิจัย แต่เน้นการเขียนตามสภาพจริงที่เกิดข้ึน 
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยอย่างง่าย มีดังนี้ 
 1.  ชื่อเรื่องการวิจัย 
 2.  ชื่อผู้วิจัย 
 3.  ความส าคัญของการด าเนินการวิจัย 
 4.  ปัญหาการวิจัย 
 5.  เป้าหมายของการวิจัย 
 6.  วิธีการวิจัยและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการวิจัย / ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สถิติง่ายๆ เพ่ือการวิจัย ขั้นตอนในการด าเนิน การวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
- ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
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- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ) 
- ก าหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ 
- ก าหนดแบบการวิจัย 
- ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
- สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
- การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ) 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การน าเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจัย) 
- ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย 
เป็นการก าหนดปัญหาของการวิจัย และเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในการวิจัยและในการเลือกปัญหา

ในการวิจัยต้องพิจารณาจากความรู้ ทัศนคติ ความสามารถของผู้วิจัย แหล่งความรู้ที่จะเป็นส่วนเสริมให้
งานวิจัยส าเร็จ ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเงินทุน เวลาที่จะท าให้งานวิจัย
ส าเร็จ ซึ่งมีข้อควรพิจารณาในการเลือกปัญหาคือ 

-  ต้องเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ 
- สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล 
- มีข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน 
- เป็นปัญหาที่แสดงถึงการริเริ่ม ซึ่งการก าหนดปัญหาดังกล่าวจะเป็นกรอบในการช่วยชี้แนวทางให้

ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ 
- เป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิจัย 
- เป็นแนวทางก าหนดตัวแปรและสมมุติฐาน ช่วยก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินการวิจัย 
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แบบทดสอบ ก่อน – หลงัเรียน ครั้งท่ี 8 
1.ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัยอย่างง่าย  

ก. ท างานอย่างเข้าใจ 
ข. การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ  
ค. การคาดเดาค าตอบอย่างมีระบบ  
ง. การศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  

2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิจัยต่อตัวผู้วิจัยเอง  
ก. ฝึกการท างานอย่างมีระบบ  
ข. เกิดการท างานและนวัตกรรม  
ค. เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  
ง. ช่วยวางแผนและตัดสินใจ  

3. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิจัยต่อหน่วยงาน  
ก. เกิดนวัตกรรมใหม่ 
ข. เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  
ค. เกิดสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ ๆ  
ง. ถูกทั้ง ก และ ข  

4. ข้อมูลทางสถิติมีประโยชน์ต่องานวิจัยอย่างไร 
ก. เพ่ือให้ทราบความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ต้องการท าวิจัย 
ข. เพ่ือง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการสรุปเชิงเปรียบเทียบทางสถิติ 
ค. เพ่ือแจกแจงข้อมูลที่ต้องท าวิจัยให้ได้ข้อเท็จจริง 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการท าวิจัย 
ก. การเขียนโครงการ 
ข. การเขียนรายงาน 
ค. การเผยแพร่งานวิจัย 
ง. การด าเนินการตามแผน 

6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการท าวิจัย 
ก. เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ข. ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผน 
ค. ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
ง. ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

7. ข้อใดเรียงล าดับขั้นตอนการท าวิจัยได้ถูกต้อง 
ก.  ก าหนดปัญหา , แก้ไขโครงการ , เขียนรายงาน  
ข.  เขียนโครงการ , เขียนรายงาน , ก าหนดปัญหา , เผยแพร่  
ค.  ก าหนดปัญหา , เขียนโครงการ , ด าเนินตามแผน , เขียนรายงาน , เผยแพร่       
ง.  เขียนโครงการ , เขียนรายงาน  
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8. กระบวนการ/วิธีการ ที่ใช้ในการวิจัยคือข้อใด  
ก. การอนุมาน     
ข. การอุปมาน  
ค. การลองผิดลองถูก    
ง. การสืบค้นข้อมูล 

9. การตั้งสมมติฐานในการวิจัยมีความจ าเป็นอย่างไร  
ก. บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย    
ข. คาดคะเนค าตอบหรือผลการวิจัย  
ค. บอกแนวทางแก้ปัญหาที่ได้จากการวิจัย  
ง. ก าหนดค่าสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย 

10.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการวิจัย 
ก. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
ข. ประโยชน์ในการวิจัย  
ค. ขอบเขตของการวิจัย 
ง. รายชื่อผู้วิจัย 

 
 
 
เฉลย 

1 = ง  2 = ก   3 = ง    4 = ง   5 = ค       
6 = ค  7 = ค    8 = ก  9 = ข  10 = ง 
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ใบงำนที่ 8 กำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการวิจัยอย่างง่าย และตอบค าถาม ต่อไปนี้ 

1. การวิจัย  หมายถึง………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..… 

2. การวิจัย มีความส าคัญอย่างไร ………………….……………………………………………………………………..……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

3. องค์ประกอบในการวิจัยมีหัวข้ออะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…… 

4. สถิติง่าย ๆ ที่ใช้เพื่อการวิจัย มีอะไรบ้าง ………………………………………………….……………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 

5. เครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้มาก ได้แก่  
(1)…………………………………………………………….……………………………………………………………………….…….…….… 
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 
(3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 
6.  จงบอกวิธีการเผยแพร่งานวิจัยมา  3 วิธ ี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
7.  ประโยชน์ของการวิจัย ………………………………………………………………………………………………………….……... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : สืบค้นจาก
............................................................................................................................. ............................................. 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท 21001 จ ำนวน 4 หน่วยกิต 

กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
กำรฟัง กำรดู 
 1.  สามารถสรุปความ จับประเด็นส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
 2.  วิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของ เรื่องที่ฟังและดู 
 3.  สามารถแสดงทรรศนะและความคิดเห็นต่อผู้พูด อย่างมีเหตุผล 
 4.  มีมารยาทในการฟังและดู 
กำรพูด 
 1.  สามารถพูดน าเสนอความรู้ แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง
ด้วยภาษากิริยาท่าทางท่ีสุภาพ ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.  มีมารยาทในการพูด 
 กำรอ่ำน 
 1.  สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  จับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
 3.  สามารถอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาตนเอง 
 4.  มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 
 กำรเขียน 
 1.  สามารถเลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.  สามารถใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด เพ่ือพัฒนา งานเขียน 
 3.  สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และลักษณะค าประพันธ์ 
 4.  สามารถเขียนสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
 5.  มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 
 หลักกำรใช้ภำษำ 
 1.  รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของค า พยางค์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของภาษา 
 2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ  ค าราชาศัพท์ 
 3.  สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
 4.  รู้และเข้าใจส านวน สุภาษิต  ค าพังเพยในการพูดและเขียน 
 วรรณกรรม  วรรณคดี 
  รู้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่นตลอดจนเห็น
คุณค่า 
 ภำษำไทยกับกำรประกอบอำชีพ 
 มีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ศักยภาพตนเองถึงความถนัดในการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ ได้ 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัด  
 

เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน 
เสริม (ส.ส) 

หมำย 
เหตุ 

1 หัวเรื่อง 1. การฟัง การดู   
1. สรุปความ จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
2. วิเคราะห์ความเชื่อถือจาก
การฟัง และดูสื่อโฆษณาและ
ข่าวสารประจ าวันอย่างมี
เหตุผล 
3. วิเคราะห์ วิจารณ์การใช้
น้ าเสียงกิริยาท่าทาง ถ้อยค า
ของผู้พูดอย่างมีเหตุผล 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู 

1.สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่ฟังและ ดู 
2. หลักการจับใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและสรุป
ความ 
4. การมีมารยาทในการฟังและดู 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

2 หัวเรื่อง  2 . การพูด 
1.พูดน าเสนอความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้ม
น้าวใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง
ด้วยภาษา กิริยาท่าทางที่
สุภาพ 

1. สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่พูดได้ 
2. การพูดน าเสนอ 
ความรู้ความคิดเห็น และการพูด
ในโอกาสต่างๆ เช่น 
    2.1 พูดแนะน าตนเอง 
    2.2พูดกล่าวต้อนรับ 
    2.3พูดกล่าวขอบคุณ 
    2.4พูดโน้มน้าวใจ 
2.5พูดปฏิเสธ 
    26พูดเจรจาต่อรอง 
   2.7พูดแสดงความคิดเห็น 
3. การมีมารยาทในการพูด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3 หัวเรื่อง  3 . การอ่านและการ
เขียน 
1. อ่านในใจได้คล่องและเร็ว 
2. อ่านออกเสียงและอ่าน
ท านองเสนาะได้อย่างถูกต้อง
ตามลักษณะค าประพันธ์ 
3. เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง 

1. หลักการอ่านในใจจากสื่อ
ประเภทต่างๆ 
2. หลักการอ่านออกเสียงที่เป็น
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
3. หลักการเลือกอ่านหนังสือและ
สื่อสารสนเทศ 
4. หลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
5. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัด  
 

เนื้อหำ 
เนื้อหำง่ำย 
ด้วยตนเอง 

(กรต) 

เนื้อหำ 
ปำนกลำง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหำยำก 
น ำมำสอน 
เสริม (ส.ส) 

หมำย 
เหตุ 

4. วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่าน 

6. มารยาทในการอ่านและนิสัย
รักการอ่าน 

 
 
 

4 หัวเรื่อง 4 หลักการใช้ภาษา 
ภาษาไทยกับช่องทางประกอบ
อาชีพ 
1.เลือกใช้ภาษาในการ
น าเสนอตามรูปแบบของงาน
เขียนประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. ใช้แผนภาพความคิด จัด 
ล าดับความคิดก่อนการเขียน 
3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กลอนสี่ กลอนสุภาพ 
4. เขียนบทร้อยแก้วประเภท
ประวัติตนเอง อธิบายความ 
ย่อความ ข่าว 
5. เขียนรายงานการค้นคว้า
สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ได้
ถูกต้อง 
6. กรอกแบบรายการต่างๆ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการเขียน และมีการจด
บันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

1. หลักการเขียน การใช้ภาษาใน
การเขียน 
2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด 
3. หลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ประเภทต่างๆเช่น การเขียน
เรียงความย่อความ เขียนชี้แจง
เขียนแสดงความคิดเห็น 
ค าขวัญ ค าคม ค าโฆษณาเขียน
รายงานการค้นคว้าการกรอก
แบบพิมพ์และใบสมัครงาน 
4. การปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทในการเขียน 
และมีนิสัยรักการเขียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 หัวเรื่อง  5. หลักการใช้ภาษา 
1.ใช้ความรู้การพูดภาษาไทย 
เป็นช่องทางในการประกอบ 
อาชีพ 
2. ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 

1.ใช้ความรู้การพูดภาษาไทยเป็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ 
2. ใช้ความรู้การเขียนภาษาไทย 
เป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 9 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การพูด 

ครั้งที่ 
วัน/

เดอืน/ปี 
หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1  1.พูดน าเสนอ
ความรู้ ความ
คิดเห็น สร้าง
ความเข้าใจ
โน้มน้าวใจ 
ปฏิเสธ เจรจา
ต่อรองด้วย
ภาษา กิริยา
ท่าทางที่สุภาพ 
 
 
 
 

1. สรุปความ จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่พูดได้ 
2. การพูดน าเสนอ 
ความรู้ความคิดเห็น และ
การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
   2.1พูดแนะน าตนเอง 
   2.2พูดกล่าวต้อนรับ 
   2.3พูดกล่าวขอบคุณ 
   2.4พูดโน้มน้าวใจ 
   2.5พูดปฏิเสธ 
   2.6พูดเจรจาต่อรอง 
   2.7พูดแสดงความคิดเห็น 
3. การมีมารยาทในการพูด 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู้    ( O : Orientation)   
1.นักศึกษาบอกถึงปัญหาในการพูดสื่อสารว่ามีอะไร 
2.นักศึกษายกตัวอย่างนักพูดชื่อดัง ที่ตนเองชื่นชอบ
พร้อมบอกลักษณะของบุคคลดังกล่าว 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ (N 
: New ways of learning) 
1.นักศึกษาศึกษาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด จากสื่อ
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
2.นักศึกษาศึกษาลักษณะการพูดที่ดีจากหนังสือ หรือ 
สื่อต่างๆ 
3.นักศึกษาศึกษามารยาทที่ดีในการพูดว่ามีลักษณะ
อย่างไร 
ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติและน ำไปประยุกต์  
(I : Implementation) 
1.นักศึกษาสรุปลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีในการพูด  พร้อม
น ามาประยุกต์ใช้กับการพูดของตนเองให้มีการพูดที่ดีขึ้น 
2.นักศึกษาน าลักษณะการพูดที่ดี มาปรับใช้กับตนเอง 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ 
วัน/

เดอืน/ปี 
หัวเรื่อง/
ตัวชี้วัด 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

3.ครูอธิบายวิธีการพูดในโอกาสต่างๆพร้อมยกตัวอย่าง
การพูดในโอกาสต่างๆให้ผู้เรียนฟัง 
4.นักศึกษาออกมาพูดหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อที่ครู
ก าหนด 
5.นักศึกษาสรุปลักษณะมารยาทท่ีดีในการพูดแล้วน ามา
ปรับใช้กับตนเอง 
6.ท าใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล (E : Evaluation) 
1.สังเกตบุคลิกภาพในการพูดและมารยาทที่ดีของผู้เรียน 
2.สังเกตลักษณะการพูดในโอกาสต่างๆของผู้เรียน 
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ใบควำมรู้ เรื่อง   กำรฟัง 

 การฟังเป็นทักษะการสื่อสารของมนุษย์ที่มนุษย์ใช้มากกว่าทักษะอื่นในชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะภาษา
ทักษะแรกที่มนุษย์สามารถปฏิบัติได้ อีกท้ังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการด ารงชีวิตเพราะการฟังเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวสั่งสมเป็นความรู้สืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 การที่ผู้ฟังจะสามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
ผู้ฟังควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการฟัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทีต่ั้งไว้เป็นอย่างดี  
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรฟัง 

 การฟัง หมายถึง การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง ซึ่งอาจจะรับรู้ผ่านผู้พูดโดยตรง หรือรับรู้
ผ่านอุปกรณ์บันทึกเสียงแบบต่าง ๆ โดยแหล่งเสียงจะส่งผ่านประสาทสัมผัสทางหูเข้ามา แล้วผู้ฟังเกิดการรับรู้
ความหมายของเสียงที่ได้ยิน จากนั้นน าความหมายที่ได้รับรู้ไปพิจารณาท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้พูด 
ประเมินค่าสารที่ได้ฟัง และสามารถน าสารที่ได้จากการฟังไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนได้ 
ขั้นตอนและกระบวนการการฟังเพ่ือรับสารมีดังนี้ 
 

                  

 

 

                การฟังที่ดีมีประสิทธิภาพคือ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ คือ การฟังที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก
การฟังเพ่ือการรับสารแล้ว  ต้องมีการวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจฉัย ประเมินค่า และเพ่ือใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างแท้จริงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ 
ขั้นตอนและกระบวนกำรฟัง 
 จากความหมายของการฟัง เราสามารถน ามาเขียนเป็นกระบวนการฟังได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นได้ยินเสียง กระบวนการฟังจะเริ่มต้นตั้งแต่การได้ยินเสียงจากแหล่งของเสียงซึ่งแพร่คลื่นเสียงที่
มีลักษณะเป็นคลื่นไฟฟ้าผ่านอากาศเข้ามา ประสาทสัมผัสทางหู หรือโสตประสาทจะรับเสียงเหล่านั้นผ่านเข้า
ไปยังสอง 
 2. ขั้นรับรู้ เมื่อเสียงผ่านเข้าไปยังสมองแล้ว สมองจะจ าแนกเสียงพยางค์ไปตามลักษณะโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ของแต่ละภาษา  หากเป็นเสียงในภาษาที่ผู้ฟังรู้จักและเข้าใจจะเกิดการรับรู้ แต่หากผู้ฟังไม่รู้จักเสียง
ที่ผ่านเข้ามาก็จะไม่เกิดความหมายใด 
 3. ขั้นตีควำม เป็นขั้นที่ผู้ฟังแปลความหมาย หรือตีความหมายของประโยคหรือสิ่งที่ได้ยิน ได้ฟัง 
 4. ขั้นเข้ำใจ เป็นขั้นการฟังซึ่งผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายของใจความส าคัญของผู้พูดได้อย่าง 
 
ถูกต้อง 
 5. ขั้นพิจำรณำหรือขั้นเชื่อ เป็นขั้นที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ฟังที่จะตัดสินว่าเรื่องที่ได้ยินมานั้น 
เป็นความจริงเพียงใด น่าเชื่อถือได้หรือไม่  ยอมรับได้หรือไม่ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ 

 

ได้ยิน             รับฟัง  ท ำควำมเข้ำใจ     น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

(รับสาร) 
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 6. ขั้นกำรน ำไปใช้ เมื่อพิจารณาสารเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟังจะน าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฟังไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป 
ควำมส ำคัญของกำรฟัง 
 การฟังเป็นกระบวนการสื่อสารที่มนุษย์ใช้ก่อนทักษะอ่ืน ดังนั้นทักษะการฟังจึงมีความส าคัญมากใน
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งสามารถจ าแนกความส าคัญเป็นประเด็น ๆ ดังนี้ 
 1. การฟังเป็นกระบวนการรับสารที่เราใช้มากที่สุดในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารการฟังโดยผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ฯลฯ จากสถิติการวิจัยของวิลเลียม เอฟ แมคคี เขียนไว้ในหนังสือ “Language Teaching Analysis” 
ว่า วันหนึ่ง ๆ ของคนเราจะมีการฟัง 48% การพูด 23% การอ่าน 16% และการเขียน 13% (อ้างถึงใน สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต. 2539: 6) 
 2. การฟังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ทุกสาขาวิชา  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการ
เรียนทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด 
 3. การฟังเป็นทักษะส่งเสริมความคิดและความฉลาดรอบรู้ เป็นพหูสูต(ผู้สดับตรับฟังมาก) ท าให้
ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การฟังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่โดยการวิเคราะห์ ตีความ น ามาประยุกต์
ปรับเปลี่ยนไดอ้ย่างเหมาะสม เกิดความงอกงามทางความรู้ ความคิด และสติปัญญา 
 5. การฟังเป็นทักษะที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การฟังเพลง นิทาน วรรณคดี เป็นต้น 
 6. การฟังช่วยให้ผู้รับสารเป็นผู้พูดและผู้เขียนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพราะการฟังช่วยให้
ผู้ฟังได้รับความรู้ ประสบการณ์ด้านเนื้อหาสาระ ภาษาถ้อยค าทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พูดและการเขียนต่อไป 
จุดมุ่งหมำยของกำรฟัง 

1. เพ่ือให้เกิดความรู้ 
2. เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและซาบซึ้งใจ 
3. เพ่ือให้ได้คติชีวิตหรือจรรโลงใจ 

ปัจจัยท่ีช่วยให้กำรฟังเกิดสัมฤทธิผล 
1. ประสบการณ์ 
2. วุฒิภาวะ 
3. สติปัญญา /การประมวลข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
4. การฝึกฝนตนเองอยู่เป็นนิจ 
5. การปลูกฝังนิสัยรักการฟัง 
6. ความคิดสร้างสรรค์ 

มำรยำทกำรฟังที่ดี 
1. มีความตั้งใจและพร้อมที่จะฟัง 
2. มีสมาธิ ติดตามเนื้อหาที่ฟังโดยตลอด 
3. มีจิตใจเป็นกลาง ไม่มีอคติในทางใดทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การจับผิด 
4. ให้เกียรติผู้พูด ไม่แสดงกิริยาดูหมิ่นหรือก้าวร้าว 
5. ไม่แสดงอาการใด ๆ เป็นการรบกวนสมาธิของผู้พูดหรือผู้ร่วมฟัง 
6. บันทึกเรื่องราวที่ได้ฟังอย่างถูกต้องตามล าดับ 
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7. มีความส ารวมในการนั่งฟังด้วยที่นั่งที่สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามวัฒนธรรม ไม่แสดงอาการง่วง
เหงาหาวนอน 

8. หากมีข้อสงสัยจะถาม ควรรอจังหวะที่เหมาะสม ขออนุญาตถามด้วยน้ าเสียงสุภาพ ห้ามประชด
ประชันหรือลองภูมิ 
กำรฟังประเภทต่ำงๆ               

- การฟังการสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารภายในกลุ่ม 
 - การฟังการสื่อสารสาธารณะ 
         - การฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก. กำรฟังกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล และกำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม 

1.กำรฟังกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น การสนทนา การทักทาย 
หลักในกำรฟังกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 
 1) ปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนระดับใด เพศใด หรือแม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 
         2) สนใจฟังสารอยู่ตลอดเวลา และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผู้ส่งสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา 
          3) มีมารยาทในการฟัง ใช้ค าพูดสุภาพ แสดงอาการสนใจ ซักถามและสนับสนุนบ้างตามความหมาะสม 
 อุปสรรคในกำรฟังเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 
         - มีอคติต่อคู่สนทนา 
          - ความคิดเห็นขัดแย้งกันอวัยวะในการฟังบกพร่อง 
        - รับสารจากคนต่างวัฒนธรรม 
1. กำรฟังกำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม 
 เป็นการสื่อสารภายในกลุ่มจะมีจ านวนตั้งแต่สามคนข้ึนไปสื่อสารกัน อาจเป็นการสื่อสารภายในองค์กร
หน่วยงาน เพ่ือระดมสมอง ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เช่น การประชุม สัมมนา 
   หลักกำรฟังกำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม 

- มีส่วนร่วมในการสื่อสาร 
          - ศึกษาข้อเท็จจริง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มาล่วงหน้า 
         - อ่านเอกสารที่ได้รับในการฟังประกอบ 
          - ฟังอย่างสงบ อดทน มีมารยาท 
       - แสดงความรู้ในเวลาที่เหมาะสม 
อุปสรรคของกำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม 
        - แยกตัวออกจากกระบวนการสื่อสาร/ไม่ติดตามเรื่องราวที่ก าลังประชุมและไม่เสนอความคิดเห็น 
         - เป็นฝ่ายค้านตลอดเวลา 
           - ผูกขาดการพูดคนเดียว 
         - สภาพแวดล้อมของสถานที่ไม่เอื้ออ านวย 
ข. กำรฟังกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
          การสื่อสารสาธารณะเป็นการสื่อสารที่มีคนจ านวนมาก แบ่งบทบาทชัดเจนว่าใครเป็นผู้ส่งสาร และ
ผู้รับสาร แม้จะไม่ได้ระบุกลุ่มผู้ฟังไว้โดยเฉพาะ แต่ผู้ฟังมักจะเป็นผู้มีความรู้ ความสนใจ ความคิดและค่านิยม
ใกล้เคียงกับผู้ส่งสาร เช่น การฟังปาฐกถา การฟังบรรยายหรือการฟังปราศรัย 
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หลักกำรฟังกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
    - ศึกษาผู้พูดและเรื่องที่จะฟังมาล่วงหน้า 
          - มีสมาธิ 
          - พยายามฟังและจับประเด็นส าคัญ 
อุปสรรคของกำรฟังกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
          - ขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ฟัง 
          - ไม่รู้จักภูมิหลังของผู้พูด 
         - ไม่มีความกระตือรือร้นในการฟัง 
ค.   กำรฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
           เป็นการฟังสารผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นการสื่อสารทาง
เดียวที่มีบทบาทมากที่สุดในปัจจุบัน 
หลักกำรฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        - มีวิจารณญาณในการฟัง 
         - ฟังอย่างรู้เท่าทันผู้ส่งสาร 
อุปสรรคในกำรฟังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        - สื่อช ารุด เสียงขาดหาย ภาพพร่ามัว 
        - สารเข้าใจยากเกินไป สลับซับซ้อนเกินไป 
        - ผู้รับสาร หากฟังจากสื่อแหล่งเดียวท าให้ความคิดไม่กว้าง 
กำรฟังค ำบรรยำย 
   ค าบรรยาย หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟังหรือเขียนเพ่ือชี้แจง หรืออธิบาย
เรื่องราวต่าง ๆ ให้อ่านโดยเฉพาะข้อความที่เป็นความรู้ 
หลักกำรฟังค ำบรรยำย 
ขั้นก่อนกำรฟังค ำบรรยำย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
       - ผู้ฟังควรตระหนักถึงจุดมุ่งหมายการฟังให้ชัดเจนว่า การฟังค าบรรยายเป็นการฟังเพ่ือความรู้ใน
ศาสตร์หรือวิชาการต่าง ๆ ที่ตนก าลังศึกษาอยู่ขณะนี้ 
       - ผู้ฟังต้องทราบว่า การฟังค าบรรยายครั้งนี้ จะฟังจากบุคคลที่เป็นผู้ส่งสารโดยตรง หรือ ฟังจากสื่อ 
       - ผู้ฟังต้องเตรียมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
        - ผู้ฟังควรเลือกท่ีนั่งให้เหมาะสม ควรนั่งในต าแหน่งที่มองเห็นผู้พูด และได้ยินเสียงผู้พูดชัดเจน 
        - ผู้ฟังควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ดินสอ ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น 
ขั้นขณะฟังค ำบรรยำย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
         - ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังค าบรรยาย 
         - ผู้ฟังต้องมีสมาธิขณะที่ฟัง 
          - ผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟัง 
          - ผู้ฟังต้องมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับผู้พูด เช่น การพยักหน้า สั่นศีรษะ ยิ้ม เป็นต้น 
         - ผู้ฟังควรวางใจเป็นกลาง 
        - ผู้ฟังควรจดบันทึกสาระส าคัญของการบรรยาย 
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ขั้นหลังกำรฟังค ำบรรยำย ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
- ผู้ฟังควรทบทวนเรื่องราวที่บันทึกไว้ขณะที่ฟังในทันทีที่มีโอกาส 
- ผู้ฟังควรน าเนื้อหาสาระของค าบรรยายที่ได้ฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- ผู้ฟังควรน าเนื้อหาสาระที่ฟังมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้มีความคิดกว้างไกลมาก 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรฟัง 
*   เกิดจากผู้ฟัง 

- ขาดสมาธิ  ขาดการใฝ่รู้ ไม่มีแรงแรงจูงใจที่จะฟัง 
- ขาดพ้ืนความรู้ที่จ าเป็นต่อการรับสารครั้งนั้น 
- ขาดความเป็นกลาง  ขาดความอดทน อดกลั้น และการควบคุมอารมณ์เท่าท่ีควร 
- ขาดความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

        *  เกิดจากผู้พูดหรือสารที่ฟัง 
 - ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงที่จะสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ฟัง 
        - ขาดกลวิธีที่เหมาะสมในการสร้างความสนใจ 
       - ขาดความแม่นย าในเนื้อหา 
        - พูดเสียงเบา พูดช้า หรือเร็วเกินไป 
         - มีบุคลิกภาพไม่ดีไม่มีมนุษยสัมพันธ์ 
         - ไม่วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด 
           - สารที่ฟังมีเนื้อหายากเกินไป สารไม่เหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ 
          *  เกิดจากสภาพแวดล้อม  

- สถานที่ฟังมีบรรยากาศไม่เหมาะสม 
          - แสงสว่างในห้องที่ฟังเพียงพอ 
         - อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
           - เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกิดขัดข้อง 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรฟัง 

- ถ้าไม่มีพ้ืนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ก็ควรหาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 - ใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟัง เช่น สมุด ปากกา แถบบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง 

- ถ้าฟังแล้วจับใจความไม่ได้ ต้อฝึกหัดฟังมากข้ึน 
 - ต้องฝึกตนเองให้มีความอดทน อดกลั้น ในการฟังให้ได้ 
 

 



90 
 

ใบงำนครั้งที่ 1 

เรื่อง  การฟัง  การดู  (หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู) 
1.  ให้ผู้เรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของการฟังและการดู
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ............................................................. 
 1.2 บอกจุดมุ่งหมายของการฟังและการดู  มา 3 ข้อ 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
2. ให้ผู้เรียนใช้วิจารณญาณให้รอบคอบว่า เมื่อฟังข้อความโฆษณานี้แล้ว น่าเชื่อถือหรือเป็นความจริงมากน้อย 
เพียงไร 
 “ ครีมถนอมผิว ช่วยให้ผิวนิ่ม  ผิวที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นจะกลับเต่งตึงเปล่งปลั่ง 
 ผิวที่อ่อนเยาว์ในวัยเด็กจะกลับคืนมา คุณสุภาพสตรีโปรดไว้วางใจ และเรียกใช้ครีมถนอมเนื้อ” 
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบงำนครั้งที่ 2 

เรื่อง  การฟัง  การดู  (หลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ และมารยาทในการฟัง การดู) 
1.  ให้นักศึกษาบอกถึงมารยาทในการฟังและการดูมา 5 ตัวอย่าง 

1.1........................................................................... ............................................................................. 
1.2.......................................................................................................................... .............................. 
1.3................................................................................................................................................ ........

 1.4....................................................................................................................... ................................. 
1.5.......................................................................................................................... .............................. 

2.  นักศึกษาสามารถจะฟังและดูได้อย่างมีวิจารณญาณจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกดูรายการโทรทัศน์ 1 รายการ  แล้วบอกจุดประสงค์ในการรับสารและสรุป 
                สาระส าคัญของสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บันทึกหลังกำรสอน 
 

ครั้งที่...........วันที่..................เดือน...................................พ.ศ............... .... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ            

จุดประสงค์ในการรับสาร         …………... 

สาระส าคัญของสาร           
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 10 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 หน่วยกิต 

  หัวเรื่อง การพูด 

ครั้งที่ 
วัน/

เดือน/ปี 
หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

10  1.พูดน าเสนอ
ความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างความ
เข้าใจโน้มน้าวใจ 
ปฏิเสธ เจรจา
ต่อรองด้วยภาษา 
กิริยาท่าทางที่สุภาพ 
 
 
 
 

1. สรุปความ จับ
ประเด็นส าคัญของ
เรื่องท่ีพูดได้ 
2. การพูดน าเสนอ 
ความรู้ความคิดเห็น 
และการพูดในโอกาส
ต่างๆ เช่น 
    2.1 พูดแนะน า
ตนเอง 
    2.2พูดกล่าวต้อนรับ 
    2.3พูดกล่าว
ขอบคุณ 
    2.4พูดโน้มน้าวใจ 
2.5พูดปฏิเสธ 
    26พูดเจรจาต่อรอง 
   2.7 พูดแสดงความ
คิดเห็น 
3. การมีมารยาทใน
การพูด 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้     
( O : Orientation)   
1.นักศึกษาบอกถึงปัญหาในการพูดสื่อสาร
ว่ามีอะไร 
2.นักศึกษายกตัวอย่างนักพูดชื่อดัง ที่ตนเอง
ชื่นชอบพร้อมบอกลักษณะของบุคคล
ดังกล่าว 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการ
จัดการเรียนรู้ (N : New ways of 
learning) 
1.นักศึกษาศึกษาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด 
จากสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
2.นักศึกษาศึกษาลักษณะการพูดที่ดีจาก
หนังสือ หรือ สื่อต่างๆ 
3.นักศึกษาศึกษามารยาทที่ดีในการพูดว่ามี
ลักษณะอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ 
(I : Implementation) 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ 
วัน/

เดือน/ปี 
หัวเรื่อง/ตวัชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1.นักศึกษาสรุปลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีใน
การพูด  พร้อมน ามาประยุกต์ใช้กับการพูด
ของตนเองให้มีการพูดที่ดีขึ้น 
2.นักศึกษาน าลักษณะการพูดที่ดี มาปรับใช้
กับตนเอง 
3.ครูอธิบายวิธีการพูดในโอกาสต่างๆพร้อม
ยกตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆให้ผู้เรียน
ฟัง 
4.นักศึกษาออกมาพูดหน้าชั้นเรียน ตาม
หัวข้อทีค่รูก าหนด 
5.นักศึกษาสรุปลักษณะมารยาทท่ีดีในการ
พูดแล้วน ามาปรับใช้กับตนเอง 
6.ท าใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล  
(E : Evaluation) 
1.สังเกตบุคลิกภาพในการพูดและมารยาทที่
ดีของผู้เรียน 
2.สังเกตลักษณะการพูดในโอกาสต่างๆของ
ผู้เรียน 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  การพูด 

กำรพูดขั้นพื้นฐำน 
ความหมายของการพูด 

การพูด คือ การเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า  การพูดเป็นการสื่อความหมายโดยใช้เสียงและภาษา
ท่าทางเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกความรู้ ความคิด   ความต้องการ ฯลฯของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร     
ลักษณะส ำคัญของกำรพูด 

*** ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบกัน  
***เป็นกระบวนการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการฟัง 
***เป็นการสื่อสารสองทางต้องมีท้ังผู้พูดและผู้ฟัง  
*** ความสามารถในการพูดแบ่งเป็น  3 ขั้น  คือ พูดได้   พูดเป็น  และพูดดี/พูดเก่ง  
*** การพูดเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ซึ่ง

แต่ละคนอาจใช้เวลาฝึกฝนไม่เท่ากัน 
*** การพูดมีความส าคัญทั้งต่อบุคคล  ต่อสังคม ต่อประเทศ     

องค์ประกอบของกำรพูด ผู้พูด + สาร + เสียง/สื่ออ่ืนๆ + ผู้ฟัง + ผลของการสื่อสาร)  
 1. ผู้พูด   
 2. ผู้ฟัง 
 3. เนื้อหาสาระท่ีพูด 
 4. สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร  
 5. จุดมุ่งหมายหรือผลที่เกิดจากการพูด 
จุดมุ่งหมำยของกำรพูด 

1. การพูดเพ่ือให้ความรู้  การเล่าเรื่องราวต่างๆ  การอธิบาย การสาธิต   
2. การพูดเพ่ือให้ความบันเทิง  
3. การพูดเพ่ือจรรโลงใจ   เพ่ือให้ได้คติชีวิต  
4. การพูดเพ่ือชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจ   

ประเภทของการพูด 
  1. การพูดแบบไม่เป็นทางการ 
  2. การพูดแบบเป็นทางการ  
ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน 
 1. การพูดแบบกะทันหัน 
 2. การพูดแบบท่องจ า 
 3. การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ 
 4. การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า 
ลักษณะผู้พูดที่ดี 
 1.    ผู้พูดต้องเตรียมการพูดมาอย่างดี 
 2.   ผู้พูดต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 
 3.   ผู้พูดต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ช านาญ 
 4.   ผู้พูดควรมีความมั่นใจและมีปฏิภาณ ไหวพริบดี 
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กำรเตรียมกำรพูด 
1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูด 
2. การเลือกเรื่องที่จะพูด  

- เลือกเรื่องที่ผู้พูดสนใจและมีความรู้ดี  
- เลือกเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ เหมาะสมกับวัย ความรู้ของผู้ฟัง   
-  เลือกเรื่องที่มีขอบเขตจ ากัดและเหมาะสมกับเวลาและกาลเทศะ   

4. การวางโครงเรื่อง    
4. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
5. การเรียบเรียงเนื้อหา 
6. การฝึกซ้อม 
7. ปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านต่างๆ  

7.1 การแต่งกาย  
7.2 การเดิน-การยืน-การนั่ง  
7.3 การแสดงสีหน้า- การใช้เสียง     
7.4  การแสดงท่าทาง 
7.5 การใช้สายตา 
7.6 การใช้ไมโครโฟน 
7.7 การใช้ภาษา-การออกเสียง 

มำรยำทท่ีดีของกำรพูดในที่ประชุมชน 
- การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช้ค าพูดสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวล ไม่ใช้อารมณ์ 
- ไม่กล่าววาจาเสียดแทง 
- ไม่พูดอวดตนข่มผู้อื่น (ไม่พูดเรื่องส่วนตัว) 
- ไม่ผูกขาดการสนทนาเพียงผู้เดียว 

 - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลังพูดอยู่ 
- หากน าค าพูดของผู้อื่นมาอ้าง/กล่าวถึงผู้พูดต้องเอ่ยชื่อคนผู้นั้นด้วย 
- ผู้พูดจะต้องไม่พูดสิ่งที่เป็นการท าลาย ความน่าเชื่อถือของตนเอง 
- ผู้พูดต้องพูดตามหัวข้อที่ก าหนดและรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 

กำรประเมินผลกำรพูด  
(เพ่ือน าไปปรับปรุงการพูดให้ดียิ่งขึ้น)  มี 2 ระยะ 

1. ระหว่างที่ก าลังพูด  ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟัง      
2. เมื่อพูดจบแล้ว  ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรม  ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังหรือใช้ 
     แบบสอบถาม 

ปัญหำกำรพูดที่พบเป็นประจ ำ 
-  การใช้น้ าเสียงและจังหวะการพูด   
 - การใช้ภาษา  / เรื่อง-เนื้อหาที่พูด / วิธีการพูด  
 - ท่าทางการพูด ฯลฯ 
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หลักกำรพูดเนื่องในโอกำสต่ำงๆ 

     1. การกล่าวทักทายผู้ฟัง   
- สวัสดี / เรียน / กราบเรียน  
- เรียกต าแหน่งแทนการใช้ “กราบเรียน”   

2. การกล่าวแนะน าตนเอง 
3. การกล่าวอวยพร  

- ขอให้...   
- ขออ านวยพรให้... 
- ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้.....  

ขั้นตอนกำรพดในที่ประชุมชน 
1.ทักทายผู้ฟัง 
2.แนะน าตนเอง  (กรณีไม่มีผู้ด าเนินรายการ) 
3.กล่าวน าก่อนเข้าเรื่องที่ต้องการพูด   
4.พูดเนื้อหาที่เตรียมมาให้ตามโครงเรื่องที่วางไว้ เนื้อเรื่องจะไม่วกวน  และพูดต่อเนื่องเป็นล าดับ คน

ฟังจะไม่สับสน  
5.ระหว่างที่พูดควรใช้สายตา น้ าเสียงและท่าทางประกอบการพูด  ที่เหมาะสม 
6.เมื่อพูดจบแล้วควรกล่าวสรุปจบ กล่าวทิ้งท้ายและกล่าวสวัสดี/ขอบคุณผู้ฟังก่อนที่จะยุติการพูด    

***ไม่ควรจบการพูดด้วยค าพูดเหล่านี้ 
- เวลาหมดพอดี พอแค่นี้ 
- ที่เตรียมมาเนื้อหาหมดพอดี ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดี พอแค่นี้ 
- ขอบคุณที่อดทนฟัง หวังว่าคงจะได้อะไรกลับไปบ้าง  
- ท้ายที่สุดคงต้องขออภัยหากพูดอะไรผิดพลาดไป หวังว่าผู้ฟังจะให้อภัย 
- ในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ  ฯลฯ 

        *** เมื่อพูดจบแล้วผู้พูดจะต้องประเมินผลการพูดของตนเอง เพ่ือน าไปปรับปรุงวิธีการพูดของของตน
ให้ดียิ่งขึ้น 
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ใบงาน 
เรื่อง  การพูด   

1.  ให้ผู้เรียนเขียนค าพูดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.1 เขียนค าขอบคุณสั้นๆที่เพ่ือนคนหนึ่งเก็บกระเป๋าสตางค์ที่ตกหายมาให้เรา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................ ............................ 
 1.2 เขียนค าพูดอวยพรวันเกิดของเพ่ือน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................... ........................................ 
 1.3 เขียนค ากล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เพ่ือนสอบสัมภาษณ์เข้าท างานได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 เขียนค าแนะน าตนเองในกลุ่มผู้เรียน 
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
2.  ให้นักศึกษาจัดท าต้นร่างเรื่องที่จะพูดในโอกาสดังต่อไปนี้ 
 2.1  กล่าวขอบคุณวิทยากรในงานฝึกอบรม 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... ......................................................................... ..... 
2.2 กล่าวต้อนรับผู้ที่มาศึกษา – ดูงานใน กศน. ต าบล 
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ............................................................. 
 3.  ให้นักศึกษาบอกถึงมารยาทในการพูดให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 11 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การอ่านและการเขียน 

ครั้งที่ 
วัน/

เดือน/ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 

เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

11  1. อ่านในใจได้
คล่องและเร็ว 
2. อ่านออกเสียง
และอ่านท านอง
เสนาะได้อย่าง
ถูกต้องตามลักษณะ
ค าประพันธ์ 
3. เลือกอ่านหนังสือ
และสื่อสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 
4. วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของ
เรื่องท่ีอ่าน 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาทในการอ่าน

1.การอ่านในใจ 
2.การอ่านออกเสียง 
3.การอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
4. หลักการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ 
5.มารยาทในการ
อ่านและนิสัยรักการ
อ่าน 
 
 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการใน
การเรียนรู้    ( O : Orientation)   

1. นักศึกษากล่าวถึงหนังสือหรือเรื่องราวที่เคยอ่านแล้วเกิด
ความประทับใจ 

2. นักศึกษาบอกถึงปัญหาต่างๆที่เกิดกับการอ่าน 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ 
(N : New ways of learning) 

1. นักศึกษาเลือกประเภทหนังสือที่ชื่นชอบ 1 เล่ม แล้วฝึก
อ่านในใจพร้อมจับใจความ 

2. นักศึกษาเลือกบทความ  1 บท  เพื่อฝึกการอ่าน 
3. ออกเสียงให้ชัดเจน 

นักศึกษา ศึกษามารยาทที่ดีในการอ่านจากใบ 
ความรู้และหนังสือเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ 
(I : Implementation) 

1. 1.อ่านในใจจากเรื่องที่ก าหนดและจับใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีอ่าน 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือวารสาร
ต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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และมีนิสัยรักการ
อ่าน 

2.ครูคัดเลือกนักศึกษาที่ทักษะการอ่านที่ดี  ออกมาอ่าน
หน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนในชั้นเรียน 
3.ครูก าหนดเนื้อหาให้ผู้เรียนอ่านแล้วท าใบงาน 
4.นักศึกษาน าหลักที่ดีในการอ่านมาปรับใช้กับตนเอง 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล (E : Evaluation) 

4. 1.สังเกตการอ่านออกเสียงของนักศึกษาว่าชัดเจนและ
ถูกต้องตามอักขรวิธีหรือไม่ 
2. .สังเกตมารยาทในการอ่านในใจและการอ่านออก
เสียง 

4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ หนังสือวารสาร
ต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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ใบความรู้ 
เรื่อง  การอ่าน 

 
การอ่าน = การออกเสียงตามตัวหนังสือ(พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์) หรือ  การดู การเข้าใจข้อความ

ในหนังสือ  
การอ่านเป็นกระบวนการรับสารจากลายลักษณ์อักษรมาแปลเป็นความรู้ความเข้าใจโดยผ่านการคิด

ประสบการณ์ ความเชื่อ เพ่ือพัฒนาตนเองด้านสติปัญญา อารมณ์ และทางสังคม    
การอ่านเป็นทักษะที่ใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ คนที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะการอ่านดีจะสามารถ

แสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูด
และการเขียนได้ฯลฯด ี

การอ่านสิ่งต่างๆแล้วได้ผลดี ผู้อ่านต้องรู้ก่อนว่าอ่านเพื่ออะไร     
การอ่านของแต่ละคนจะได้ผลไม่เท่ากันทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเร็ว+ประสบการณ์ในการอ่านของคนๆนั้น 

จุดประสงค์ของกำรอ่ำน 
1.อ่านเพื่อรู้     
2.อ่านเพื่อคิด   
3.อ่านเพื่อให้เกิดความบันเทิงเพลิดเพลินจรรโลงใจ  
4.อ่านเพื่อปฏิบัติตาม  

วิธีกำรอ่ำนหนังสือ 
1. การอ่านแบบคร่าว ๆ  ( Skimming ) 
2.การอ่านแบบกวาดสายตา ( Scanning ) 
3. การอ่านแบบละเอียด ( Intensive  Reading ) 
4. การอ่านแบบ SQ3R 

กำรอ่ำนเพื่อจับใจควำม 
การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านเพื่อค้นหาความคิดส าคัญของเรื่องหรือสารที่ผู้เขียนมุ่งเสนอต่อ

ผู้อ่าน     
ขั้นตอนการอ่านจับใจความส าคัญ 

1. อ่านชื่อเรื่อง ย่อหน้าแรก ย่อหน้าสุดท้ายเพื่อดู แนวคิดส าคัญของเรื่อง ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
2. อ่านเรื่องคร่าวๆ ให้เข้าใจความคิดรวมของเรื่อง 
3. อ่านอย่างละเอียด พิจารณาข้อความทีละย่อหน้า เพ่ือหาใจความส าคัญซึ่งอาจจะเป็นความรู้หรือ

ความคิดของผู้เขียน ( อาจจะอยู่ตอนต้น/ตอนท้าย /ตอนกลาง /ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าฯลฯ ) 
4.อ่านอย่างละเอียดทีละย่อหน้าเพื่อหาใจความรอง       
-  การอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มเติม ( การให้ข้อมูลเพิ่มเติม) 
-  การยกตัวอย่าง ( เช่น เป็นต้นได้แก่.....เป็นต้น  อาทิ  ฯ    ฯลฯ ) 
-  การให้เหตุผล  ( เพราะ  เนื่องจาก  เพราะฉะนั้น ท าให้ ) 
-  การให้ค านิยามค าจ ากัดความ (การอธิบายความหมาย   หมายถึง  แปลว่า ) 
-  การเปรียบเทียบ (เหมือนกัน ต่างกัน  คล้ายกัน  มากกว่า ที่สุด ) 
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5.หากพบศัพท์ยากไม่เคยรู้จักมาก่อน ควรพิจารณาความหมายโดยอาศัยค าแวดล้อม 
6. เมื่ออ่านเรื่องจนจบแล้วควรทบทวนความเข้าใจในการอ่านทุกครั้งว่าเป็นเรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ที่

ไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม  และควรกลับไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อมีโอกาส 
ตัวอย่ำง    (ต าแหน่งใจความส าคัญ และใจความรองประเภทต่างๆ) 

1) ควายป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่มากในป่าของประเทศไทย ลักษณะ
ทั่วไปของควายป่าไม่แตกต่างไปจากควายบ้านแต่จะมีรูปร่างปราดเปรียวและตัวโตกว่า อาหารหลักของควาย
ป่าคือหญ้าชนิดต่างๆ ยอดไม้ ใบไม้อ่อน หน่อไม้ ต้นพงซึ่งขึ้นอยู่ริมห้วยขาแข้ งคือพืชที่ควายป่าชอบ         
ดังนั้นในช่วงเช้าๆ เราจึงมักพบเห็นร่องรอยการกัดกินต้นพงในช่วงกลางคืนของฝูงควายป่าอยู่เสมอ 
(“สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยขาแข้ง” บุญชู ธงน าชัยมา และ โรเบิร์ต มาเธอร์) 

2) ศิลปะกลุ่มคอบร้าเกิดจากการรวมตัวของศิลปินในสามประเทศซึ่งน าชื่อเมืองหลวงของแต่ละ
ประเทศมารวมกันตั้งเป็นชื่อกลุ่มได้แก่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก กรุงบลัสเซลส์ประเทศเบลเยี่ยม และกรุง
อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์  ชื่อคอบร้าได้ถูกเอ่ยถึงครั้งแรกโดยนักเขียนชาวเบลเยียมที่ชื่อ คริสเตียน 
โดทรีมอนต์ ในปีค.ศ 1948 ซึ่งเป็นปีที่ศิลปินกลุ่มคอบร้าจัดแสดงงานศิลปะร่วมกันขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุง
อัมสเตอร์ดัมและได้ใช้ชื่อดังกล่าวในการแสดงงานครั้งนี้ (“พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลุ่มคอบร้า”  อ าพร อรุณนภาพร) 

3) ขยะเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่ เหตุอย่างหนึ่งก็เพราะเรามีคนอยู่ในโลกมากขึ้น คนโบราณก็มีขยะ
หรือของไม่เอาเหมือนกัน แต่เขาสามารถขจัดมันไปได้เพราะปริมาณของขยะมีน้อยกว่าปัจจุบันนี้เป็นเหตุผลที่
เห็นชัดเจนและง่ายดีแต่ความจริงแล้วการที่ขยะเป็นปัญหาของโลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีประชากรโลก
มากขึ้นเท่านั้น มีปัจจัยที่ส าคัญเสียยิ่งกว่านั้นอีกสองอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นในโลกยุคก่อน หนึ่งก็คือการ
เติบโตของเมือง และสองคือลัทธิบริโภคนิยมของปัจจุบัน ( “โลกขยะ” ของ รังรอง) 

4) คนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตายเพราะคนไทยโบราณนั้นใช้บ้านเป็นที่
เกิด การคลอดลูกจะกระท ากันที่บ้านโดยมีหมอพ้ืนบ้านที่ เรียกว่า หมอต าแย เป็นผู้ท าคลอด มิได้ใช้
โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์อย่างในปัจจุบันนี้ และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพ
ของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะท าพิธีเผา เพ่ือท าบุญ และเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครั้ง
สุดท้าย ดังนั้นบ้านจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยใช้ชิวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (บ้านไทย ของ วิบูลย์ ลี้
สุวรรณ)           

5) เมื่อจะต้องกล่าวถึงบางสิ่งที่มิอาจกล่าวได้ตรงๆ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรืออาจกลายเป็น
เรื่องไม่งามได้ถ้ามองผิดมุม เช่น ฉากพิศวาสระหว่างชายหญิง เป็นต้นกวีที่มีความสามารถจะใช้ภาพพจน์เป็น
สิ่งก าบังความไม่งาม และสร้างภาพเปรียบเทียบที่งดงามด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนการใช้ภาพพจน์ลักษณะนี้
เรียกว่า สมาโสกติ เป็นวิธีที่พบมากในบทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทย (ดั่งรัตนะแห่งโกสินทร์ ของ กุสุมา  รักษมณี) 

6) ขนบประเพณี คือ ประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้โดยตรงหรือโดยปริยาย โดยตรงคือวาง
เป็นระเบียบพิธีการไว้แจ้งชัดโดยปริยายคือรู้กันเองและไม่ได้วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรจะประพฤติ
และปฏิบัติกันอย่างไร ขนบแปลว่าระเบียบแบบแผน เช่น ขนบราชการคือระเบียบแบบแผนของราชการ  
ขนบประเพณีบางทีก็เรียกว่าระเบียบประเพณีซึ่งเป็นค าเกิดใหม่ เมื่อลืมค าแปลของค าว่า ขนบเสียแล้ว  
   

 (ราชบัณฑิตยสถาน ของ เสฐียรโกเศศ) 
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7) มะลิเป็นไม้ที่ไม่ใช่ของพ้ืนเมืองของไทย เข้าใจกันว่าจะมาจากประเทศจีนตอนใต้หรือประเทศ
อินเดีย ในเมืองไทยเรามีอยู่หลายชนิด เช่น มะลิลา มะลิซ้อน มะลิวัลย์ มะลิถอด ลักษณะของดอกไม้เหมือนกัน 
อย่างมะลิซ้อนก็จะมีกลีบซ้อนกันหนาเหมือนอย่างดอกดาวเรือง ส่วนมะลิถอดก็มีลักษณะเหมือนเอาดอกมะลิ
ลาซึ่งมีกลีบชั้นเดียววางซ้อนกันขึ้นไป และจะถอดออกมาได้เป็นดอกๆจึงเรียกว่ามะลิถอด   

(พฤกษนิยาย ของ ส. พลายน้อย) 
8) สัญลักษณ์ในวรรณคดีมีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะเป็นรูปธรรมที่เป็นเครื่องแทนนามธรรม 

เช่น ดอกไม้ใช้แทนหญิงงาม น้ าค้างมักแทนความบริสุทธิ์ พระเพลิงใช้แทนความร้อนแรง หรืออาจใช้ตัวละคร
ในนิยายหรือบทละครเป็นตัวแทนนามธรรม เช่น ทศกัณฐ์เป็นตัวแทนของความเลวร้ายของผู้มีอ านาจที่ไม่มี
ธรรมะ สีดาเป็นตัวแทนของหญิงที่ซื่อตรงต่อสามี (วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย ของ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ) 

9) คันสุนเป็นเครื่องมือยิงสัตว์ขนาดเล็กมักพูดกันว่ายิงนกยิงหนู คือไม่เชิงเจาะจงว่าจะจับสัตว์ใด
โดยตรง  เป็นเครื่องใช้ติดไม้ติดมือที่ยิงสัตว์ก็ได้ ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวก็ได้เครื่องมือนี้เปรียบได้กับยาสามัญ
ประจ าบ้าน เครื่องมือในกลุ่มนี้ก็เช่นหนังสติ๊กซึ่งใช้ลูกดินใช้วิธีเล็งยิงเเบบเดียวกับคันสุน เเต่หนังสติ๊กเกิดขึ้น
หลังคันสุนเพราะใช้หนังยางซึ่งผลิตไม่กี่สิบปีมานี้ เครื่องมืออีกอย่างคือหน้าไม้ ซึ่งใช้ลูกยิงเเบบ ลูกธนู เเละยิง
สัตว์ขนาดใหญ่ได้ดีกว่า (“คันสุน : เครื่องมือพ้ืนๆ ความต้องการพื้นๆ” พรศิริ บูรณเขตต)์ 

10) เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีความรับผิดชอบมากว่าเด็กสมัยก่อน จะเห็นได้จากการที่เด็กนักเรียนสมัยนี้มี
รถยนต์ขับขี่เอง ผิดกับสมัยก่อนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้มีน้อยคน นอกจากนี้ในสังคมปัจจุบันพ่อแม่ที่
ร่ ารวยมักให้เงินลูกใช้อย่างเต็มท่ี ส่วนครอบครัวที่ยากจนลูกก็สามารถท างานหาเงินมาใช้เองได้บ้าง       ตรงกัน
ข้ามระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เด็กวัยรุ่นสมัยนั้นไม่รู้จะไปหางานท าในเวลาว่างได้จากที่ไหน  พ่อแม่ก็ไม่ใคร่
มีรายได้ เด็กจึงได้เงินจากพ่อแม่น้อย  อีกประการหนึ่งโรงเรียนสมัยนี้ดูเหมือนจะเน้นหนักถึงการสอนให้เด็ก
รู้จักรับผิดชอบ  บางโรงเรียนถึงกับหัดให้นักเรียนทุกคนรับผิดชอบในงานของโรงเรียนเท่าที่ตนจะสามารถท าได้  
นับว่านโยบายนี้ต่างกับสมัยก่อนมากเพราะในสมัยก่อนนั้นครูเป็นผู้บริหารกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง  แทบ
จะเรียกได้ว่านักเรียนไม่มีเสียงในกิจการต่างๆของโรงเรียนเลย(การเขียนย่อหน้า ของ ศรีนวล  บุณยวัฒน) 
............................................................... 
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ใบงำนครั้งที่  4 
เรื่อง  การอ่าน 

1. ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.1 การอ่านในใจมรจุดมุ่งหมายอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................. ...............  
............................................................................................................................. ................................................
1.2 การอ่านออกเสียงมีลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................... .......... 
1.3 จงยกตัวอย่างการอ่านออกเสียงที่เป็นทางการมา 5 ตัวอย่าง 
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. ............................................................  
1.4 การจับใจความส าคัญ คือการอ่านอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. ......................................................................................................... ....... 
1.5 การอ่านอย่างไร จึงจะเรียกว่าเป็นการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
............................................................................................................................. .............................................. 
1.6 ในการอ่านที่ดี ควรมีมารยาทอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................... ...............  
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ใบงำนที่ 5 

เรื่อง  การเขียน  (หลักการเขียน) 

1. การใช้ภาษาในการเขียน มีหลักการอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................................  

2. ให้นักศึกษาแก้ไข้ค าต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
2.1  โน้ต ควรเป็น.................................................................................................................... ............. 
2.2  หน้ารัก ควรเป็น.............................................................................. ................................................... 
2.3  อัฒจรรย์ ควรเป็น.............................................................................................................. ................... 
2.4  โจษจรรย ์ ควรเป็น.................................................................................................................... ............. 
2.5  พรามณ์ ควรเป็น................................................................................................................... .............. 
2.6  ไอศครีม ควรเป็น............................................................................................................... .................. 
2.7  บรรได       ควรเป็น........................................................................................... ...................................... 
2.8  กระเพา      ควรเป็น..................................................................................................... ........................... 
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ใบงำนที่  6 

เรื่อง  การเขียน  (การเขียนเรียงความ) 

1. ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อต่อไปนี้ 1  ข้อแล้วน ามาเขียนเรียงความ 1 กระดาษ A 4 
( กีฬาที่ชอบ,ศิลปินที่ชอบ,หนังสือที่โปรด) 

2. ให้นักศึกษาย่อความ  แบบของข่าว  ตามที่ครูให้อ่านหนังสือพิมพ์ 
ย่อข่าวเรื่อง...................................จาก.............................. ......ลงวันที่.......................................................... ...... 
.............................................................................................ความว่า......................... ......................................... 
 ข้อความ............................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................ ................................ 
.................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบงำนที่  7 

เรื่อง    การเขียน  (การเขียนเพ่ือการสื่อสาร) 

1. ประเภทของจดหมายแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 

2. ให้นักศึกษาเขียนจดหมายส่วนตัว 1 ฉบับ  ส่งถึงเพ่ือนในห้องตามรูปแบบของจดหมาย 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .......................................................... .............. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ............................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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ใบงำนที่ 8 

เรื่อง  การเขียน (การสร้างนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า) 

1.  จงบอกประโยชน์ของการสร้างนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

2. ให้นักศึกษาฝึกเขียนค าโฆษณาโดยก าหนดสินค้าหรือบริการที่ต้องโฆษณาเอง 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ครั้งที่ 12 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา 

ครั้ง
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู้ 
การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

14  1. อธิบายความ
แตกต่างของค า 
พยางค์ วลี ประโยค 
การสะกดค าได้
ถูกต้อง 
2. ใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน 
อักษรย่อ ค าราชา
ศัพท์ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายความ
แตกต่างระหว่าง
ภาษาพูดและภาษา
เขียน 
 

1.การใช้ค าและการ
สร้างค าใน
ภาษาไทย 
2.การใช้
เครื่องหมายวรรค
ตอนและอักษรย่อ 
 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา ความ
ต้องการในการเรียนรู้ ( O : Orientation)   
1.นักศึกษายกตัวอย่างค า คนละ 1 ค า (ไม่ให้ซ้ ากับ
คนในห้อง) 
2.ฝึกการนับพยางค์จากค าที่ยกตัวอย่าง ว่าแต่ละ
ค ามีกี่พยางค์ 
3.ครูน าสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร เป็นต้น มาให้นักศึกษาสังเกตการณ์ใช้
เครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการจัดการ
เรียนรู้ (N : New ways of learning) 
1.นักศึกษา ศึกษาจากใบความรู้และหนังสือเรียน
ถึงความแตกต่าง  
ระหว่างค า วลี และ ประโยค 
2.ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย และ
รูปแบบต่างๆของค า 
3นักศึกษาน าค าในรูปแบบต่างๆ เช่น ค ามูล ค า
ประสม ค าสมาส ฯลฯ มาแต่งเป็นวลีและประโยค 

1.ใบความรู้และใบงาน 
2.ตัวอย่างค าชนิดต่างๆ (บัตรค า) 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
และ วารสาร 
4.หนังสือต่างๆจากห้องสมุด เพ่ือ
ใช้ผู้เรียนค้นคว้าเรื่องการใช้ค า 
 
 

1.ตรวจใบงาน 
2.สังเกตการอ่านค าที่ใช้
อักษรย่อ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/
เดือน/ปี 

หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู้ 
การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

4.นักศึกษา ศึกษา เรื่องชื่อและวิธีการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่างๆจากใบความรู้และ
หนังสือเรียน 
5.ครูอธิบายเรื่องหลักเกณฑ์การเขียนและการอ่าน
อักษรย่อ พร้อมให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เรียนรู้(ห้องสมุด) 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ (I : 
Implementation) 
1.นักศึกษาท าใบงานเรื่องค าชนิดต่างๆ 
2.นักศึกษาฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนกับ
ประโยคต่างๆจากใบงานที่ก าหนด 
3.ครูจัดกิจกรรม (เล่นเกม) เรื่องการอ่านอักษร ย่อ 
โดยครูน าอักษรย่อ ต่างๆแล้วให้นักศึกษาอ่านค า
เต็มเหล่านั้นให้ถูกต้อง 
4.นักศึกษาท าใบงานเรื่องการเขียนอักษรย่อ 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล (E : Evaluation) 
1.สังเกตการณ์ใช้ค าชนิดต่างๆของนักศึกษาในการ
แต่งวลีและประโยค 
2.สังเกตการใช้เครื่องหมายวรรคตอนว่าถูกต้อง
หรือไม่ 
3.สังเกตการณ์อ่านค าเต็มอักษรย่อว่านักศึกษาอ่าน
ได้ชัดเจนและถูกต้องหรือไม่ 
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ใบควำมรู้ 
เรื่องหลักกำรใช้ภำษำ 

ประโยค ตอนที่ 1 ประโยคควำมเดียว 

    ประโยค คือข้อความ หรือถ้อยค าสมบูรณ์ประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง 
ภาคประธาน ประกอบด้วยประธานและส่วนขยายของประธาน 
ภาคแสดง ประกอบด้วย กริยา กรรม ส่วนขยายกริยา ส่วนขยายกรรม 

ประโยคแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 
1. ประโยคความเดียว 
2. ประโยคความซ้อน 
3. ประโยคความรวม 

    ประโยคควำมเดียว คือประโยคที่มีใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว มีภาคประธานภาคเดียว ภาคแสดงเดียว 
มีกริยาส าคัญเพียงตัวเดียว ดังตัวอย่างเช่น 

 
ตัวอย่างประโยคความเดียว 

 
นกบิน กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ นกบิน 
ฝนตก กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ ฝนตก 
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ลมพัด กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ ลมพัด 
เด็กยิ้ม กล่าวถึงใจความส าคัญเรื่องเดียวคือ เด็กยิ้ม 
ดอกไม้บาน กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ ดอกไม้บาน 
พ่อปลูกต้นไม้ กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ พ่อปลูกต้นไม้ 
ฉันกินมะม่วง กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียว คือ ฉันกินมะม่วง 
น้องอ่านหนังสือ กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวคือ น้องอ่านหนังสือ 
เด็กปอกส้ม กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวคือ เด็กปอกส้ม 
ครูสอนหนังสือ กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวคือ ครูสอนหนังสือ 
วิชัยเป็นนายอ าเภอ กล่าวถึงใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวคือ วิชัยเป็นนายอ าเภอ 
 
นกบิน 
อาจจะเพ่ิมส่วนขยายประโยคได้ดังนี้ 
นกสวย บิน (ขยาย นก ด้วยค าว่า สวย) 
นกอ้วน บิน (ขยาย นก ด้วยค าว่า อ้วน) 
นกสีแดง บิน (ขยาย นก ด้วยกลุ่มค า (วลี) สีแดง) 
นกของนุช บิน 
(ขยาย นก ด้วยกลุ่มค า (วลี) ของนุช) 
นกที่อยู่ในสวน บิน (ขยาย นก ด้วยประโยค ที่อยู่ในสวน) 
นกซึ่งซ้ือจากจตุจักร บิน (ขยาย นก ด้วยประโยคซึ่งซื้อจากจตุจักร) 
 
นกจากนี้ยังอาจจะ ขยายค า บิน ได้อีก เช่น 
นก บิน เร็ว (ขยาย บิน ด้วยค า เร็ว) 
นก บิน สูง (ขยาย บิน ด้วยค า สูง) 
นก บิน สูงมาก (ขยาย บิน ด้วยกลุ่มค า (วลี) สูงมาก) 
 
นก บิน ช้า จริง ๆ 
(ขยาย บิน ด้วยกลุ่มค า (วลี) ช้าจริง ๆ ) 
นก บิน อย่างนกมีความสุข 
(ขยาย บิน ด้วยประโยคอย่างนกมีความสุข) 
นก บิน เร็ว จนเขามองไม่ทัน 
(ขยาย เร็ว ด้วยประโยค จนเขามองไม่ทัน) 
 
เพียงเท่าที่ยกตัวอย่างมานี้ สามารถน าประโยค นกบิน มาเรียบเรียงได้ถึง 36 ประโยค เช่น 
1. นกสวยบินเร็ว 
2. นกสวยบินสูง 
3. นกสวยบินสูงมาก 
4. นกสวยบินช้าจริง ๆ 
5. นกสวยบินอย่าง 
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6. นกมีความสุข 
7. นกสวยบินเร็วจน 
8. เขามองไม่ทัน 
9. นกอ้วนบินเร็ว 
10. นกอ้วนบินสูง 
11. นกอ้วนบินสูงมาก 
12. นกอ้วนบินช้าจริง ๆ 
13. นกอ้วนบินอย่าง 
14. นกมีความสุข 
15. นกอ้วนบินเร็วจน 
16. เขามองไม่ทัน ฯลฯ 
 
ขอให้ดูประโยคความเดียวที่มีส่วนขยายดังต่อไปนี้ 
1. นกสวยบินเร็ว (ขยาย นก ด้วย ค า สวย) 
2. นกสวยมากบินเร็ว (ขยาย นก ด้วย กลุ่มค า (วลี) สวยมาก) 
3. นกซึ่งมีขนสวยบินเร็ว (ขยาย นก ด้วยประโยค ซึ่งมีขนสวย) 
 
ประโยคความรวม 

ประโยคความรวม หรือ อเนกรรถประโยค คือประโยคที่มีใจความส าคัญอยู่ตั้งแต่สองใจความขึ้นไป 
นั่นคือประกอบด้วยภาคแสดงหรือภาคกริยาที่มีมากกว่าหนึ่งส่วน โดยทุกประโยคย่อยมีน้ าหนักใจความส าคัญ
ที่เท่าเทียมกัน ประโยคความรวมยังอาจแบ่งย่อยได้ตามลักษณะเนื้อความได้เป็น 4 ประเภทคือ 

1. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน หรือ อันวยาเนกรรถประโยค ลักษณะส าคัญคือมีการ
เชื่อมประโยคความเดียวหลายประโยคเข้าด้วยกันด้วยค าสันธาน และ และอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับค าว่าและ 
ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกันส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ประโยคความเดียวย่อยเหล่านี้มี การใช้
ภาคประธาน หรือภาคกริยาร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น 

- พ่อและแม่ไปตลาดโดยรถยนต์: เป็นการรวมกันระหว่างประโยคความเดียวสองประโยค คือ พ่อไป
ตลาดโดยรถยนต์ และ แม่ไปตลาดโดยรถยนต์ 

- เธอท าการบ้านและฟังเพลงไปพร้อมๆ กัน: เป็นการรวมกันระหว่างประโยคความเดียวสองประโยค 
คือ เธอท าการบ้าน และ เธอฟังเพลง 

2. ประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้ง หรือ พยติเรกาเนกรรถประโยค เป็นประโยคความรวมที่
ประโยคความเดียวที่เป็นส่วนประกอบมีเนื้อความไปในทางตรงกันข้าม ได้แก่ประโยคความรวมที่ใช้สันธาน 
"แต่" และอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับค าว่าแต่ ตัวอย่างเช่น 

- แม่เป็นคนจุกจิกจู้จี้แต่พ่อก็อยู่กับแม่ได้: แม่เป็นคนจุกจิกจู้จี้ + พ่ออยู่กับแม่ได้ 
- ฉันสั่งข้าวผัดแต่เธอกลับสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้า: ฉันสั่งข้าวผัด + เธอสั่งก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
- คุณอรซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่ าสุดถึงแม้จะใช้ไม่เป็น: คุณอรซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ล่าสุด + คุณ

อรใช้(คอมพิวเตอร์)ไม่เป็น 



119 
 

3. ประโยคความรวมให้เลือก หรือ วิกัลปาเนกรรถประโยค คือ ประโยคความรวมที่ประกอบด้วย
ประโยคความเดียวสองประโยคซึ่งเชื่อมกันด้วย "หรือ" หรืออ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับค าว่าหรือ อาจเป็น
ประโยคบอกเล่า หรือประโยคค าถาม ยกตัวอย่างเช่น 

- เสด็จให้มาเรียนถามเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จ 
- พระยาอธิการบดีเสนอให้คุณหญิงกีรติไปเที่ยวมิตาเกะหรือไม่ก็ภูเขาไฟฟูจิ  
4. ประโยคความรวมที่เป็นเหตุผล หรือ เหตวาเนกรรถประโยค คือประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็น

เหตุเป็นผล ส่วนใหญ่มักเชื่อมด้วยค าว่า "จึง" หรือ "เพราะฉะนั้น" ยกตัวอย่างเช่น 
- ฉันท าการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอน 
- เพราะก้องเกียรติเป็นคนมีฐานะ เรยาจึงต้องการสานสัมพันธ์ 

******ประโยคความรวมที่ไม่มีค าเชื่อม******* 
ขนมหวานอร่อย  (ขนมหวาน+ขนมอร่อย) 
แม่นั่งป้อนข้าวน้อง  (แม่นั่ง+แม่ป้อนข้าวน้อง) 
 
ประโยคความซ้อน  

ประโยคความซ้อน หมายถึง ประโยคที่รวมประโยคความเดียว 1 ประโยคเป็นประโยคหลัก แล้วมี
ประโยคความเดียวอ่ืนมาเสริม มีข้อสังเกตคือ ประโยคหลัก (มุขยประโยค) กับ ประโยคย่อย (อนุประโยค) 
ลักษณะของประโยคความซ้อน 
1. เป็นประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียว 2 ประโยคไว้ด้วยกัน และมีสันธานเป็นเครื่องเชื่อม 
2. เมื่อแยกประโยคความซ้อนออกจากกันแล้ว จะมีน้ าหนักหรือความส าคัญไม่เท่ากัน ประโยคหนึ่งจะเป็น
ประโยคหลัก อีกประโยคหนึ่งจะเป็นประโยคย่อย 
3. ประโยคย่อยท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคกรรมของประโยควิเศษณ์ขยายกริยา หรือวิเศษณ์ของ
ประโยควิเศษณ์ขยายประธานหรือกรรมตัวอย่างของประโยคความซ้อน 

คุณลุงเอ็นดูหลานซึ่งเป็นก าพร้าตั้งแต่อายุ 7 ปี 
คุณปู่ฟังเพลงไทยเดิมมันมีลีลาเนิบนาบ 
คุณตารับประทานยาที่ได้มาจากโรงพยาบาล 

ประโยคความซ้อนมี 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยท าหน้าที่เหมือนค านาม (นามานุประโยค) เช่น 

- ฉันไม่ชอบคนรับประทานอาหารมูมมาม  (กรรม) 
- คนขาดมารยาทเป็นคนน่ารังเกียจ  (ประธาน) 
- ฉันไม่ได้บอกเธอว่าเขาเป็นคนฉลาดมาก  (กรรม) 
- คนไม่ท างานเป็นคนเอาเปรียบผู้อ่ืน  (ประธาน) 
- คนทะเลาะกันก่อความร าคาญให้เพ่ือนบ้าน (ประธาน) 
- ฉันไม่ชอบคนเอาเปรียบผู้อ่ืน (กรรม) 

2. ประโยคความซ้อนที่มีประโยคย่อยท าหน้าที่คล้ายค าวิเศษณ์ขยายค านามหรือขยายสรรพนาม และมีสันธาน 
ที่   ซึ่ง  อัน  เป็นเครื่องเชื่อม เช่น 

- ท่านที่ร้องเพลงอวยพรโปรดมารับรางวัล 
- เราหวงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา 
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- ฉันเห็นภูเขาซึ่งมีน้ าขังอยู่ข้างใต้ 
- ครูที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากย่อมทราบอุปนิสัยของนักเรียน 
- คนที่ประพฤติดีย่อมมีความเจริญในชีวิต 
- ก้อยคอยไล่นกกระจอกท่ีมาขโมยข้าว 
- พวกท่ีออกมาตีนกอีลุ้มได้น าเรือเข้ามาหลบฝน 

ค าท่ีเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยให้เป็นประโยคความซ้อนแบบนี้ได้แก่  ที่  ซึ่ง  อัน เรา เรียกว่า ประพัน
ธสรรพนาม หรือสรรพนามเชื่อมประโยค 

3.   ประโยคความซ้อนที่มีประโยคหลักและประโยคย่อย  และประโยคย่อยนั้น ๆ อาจท าหน้าที่
เหมือนค านามก็ได้ ท าหน้าที่เหมือนค าวิเศษณ์ก็ได้ จะมีสันธาน  เมื่อ , จน, เพราะ, ตาม, ราวกับ, ให้, ทว่า, 
ระหว่างที,่ เพราะเหตุว่า, เหมือน, ดุจดัง, เสมือน, ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม เช่น 

- เพ่ือน ๆ กลับไปเมื่องานเลิกแล้ว 
- ปลัดอ าเภอท างานหนักจนป่วยไปหลายวัน 
- เธอนอนตัวสั่นเพราะกลัวเสียงปืน 
- คนป่วยกินยาตามหมอสั่ง 

ข้อสังเกต   ประโยคความซ้อน 
-  ถ้ามีอนุประโยคท าหน้าที่เป็นนามหรือมีค า "ว่า" อยู่ในประโยคเรียกว่า  นามานุประโยค 
           - ถ้าอนุประโยคมีค าว่า "ที่"  "ซึ่ง"  "อัน"  อยู่หน้าประโยคเรียกว่า  คุณานุประโยค 

 - ถ้าอนุประโยคมีค าว่า "เมื่อ"  "เพราะ"  "แม้ว่า" อยู่หน้าประโยค 
ประโยคความเดียว,ความรวม,ความซ้อน คือ 
ประโยคความเดียว เป็นประโยคที่น าค ามาเรียงกัน เเล้วมีความหมายสมบูรณ์บอกให้รู้ว่า ใคร ท าอะไร โดยมี
เนื้อความเพียงเนื้อความเดียว หรือกล่าวถึง สภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสภาพเดียว  ประโยคความเดียว มี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ ภาคประธาน และภาคเเสดง ซึ่งทั้งภาคประธานและภาคเเสดงนี้อาจมีบท
ขยาย เพื่อท าให้ประโยคมีความหมายชัดเจนมากขึ้น 
ตัวอย่าง ส่วนประกอบของประโยคความเดียว 
            ประโยค         ประธาน        บทขยายประธาน          กริยา          บทขยาย
กริยา         กรรม          บทขยายกรรม 
             นก 
บิน             นก                  -                       บิน                   -                    -                    - 
          วัวกิน 
หญ้า           วัว                  -                       กิน                    -                  หญ้า                 - 
     เสือตัวใหญ่นอนหลับ   เสือ             ตัวใหญ่                 นอน 
หลับ               -                    -                    - 
       เก่ง เล่น 
สกปรก        เก่ง                  -                       เล่น                สกปรก                -                    - 
    คน สวยอุ้มเเมว 
อ้วน       คน                สวย                     อุ้ม                    -                  แมว                อ้วน 
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ประโยคควำมรวม  (อเนกัตถประโยค)  คือประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมา
รวมกัน โดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อมแต่ก็สามารถแยกออกเป็นประโยคความเดียวที่มีใจความ สมบูรณ์ได้
เหมือนเดิมโดยไม่ต้องเพ่ิมส่วนใดส่วนหนึ่งในประโยค เช่น    
 
ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
 

ฉันอ่านหนังสือแต่ 
น้องเล่นตุ๊กตา 

ฉันอ่านหนังสือ น้องเล่นตุ๊กตา แต ่

            ประโยคความรวมแบ่งย่อยได้เป็น 4 แบบ ดังนี้ 
               2.1  ประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน คือ ประโยคความเดียว 2 ประโยคที่น ามารวมกันโดยมี
เนื้อความสอดคล้องกันมีสันธาน และ แล้ว  แล้ว...ก็  ครั้ง...จึง พอ...ก็ ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม  แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ  คือ 
                       2.1.1 ประธานหนึ่งคนท ากริยา 2 กริยาต่อเนื่องกัน เช่น 
 
ประโยคความรวม 

ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 

 
พอฉันท าการบ้านเสร็จก็

ไปดูโทรทัศน์ทันที 
ฉันท าการบ้านเสร็จ ฉันไปดูโทรทัศน์ พอ...ก็ 

                       2.1.2 ประธานสองคนท ากริยาอย่างเดียวกัน เช่น 
 
ประโยคความรวม 

ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 

 
สุมาลีและจินดาเรียน 
ยุวกาชาดเหมือนกัน 

สุมาลีเรียนยุวกาชาด จินดาเรียนยุวกาชาด และ 

               2.2 ประโยคที่มีเนื้อความขัดแข้งกัน  คือ  ประโยคความเดียว 2 ประโยคที่น ามารวมกัน โดยมี
เนื้อความขัดแย้งกัน กริยาในแต่ละประโยคตรงกันข้ามกันส่วนใหญ่จะมีสันธาน  แต่ แต่ทว่า กว่า...ก็  ฯลฯ 
เป็นตัวเชื่อม  เช่น   
ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
 

ฉันรักเขามากแต่ทว่า 
เขากลับไม่รักฉันเลย 

ฉันรักเขามาก เขากลับไม่รักฉันเลย แต่ทว่า 

            2.3 ประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ประโยคที่มีกริยา 2 กริยาที่ต่างกัน มี
สันธาน หรือ  หรือไม่ก็ มิฉะนั้น...ก็  ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม เช่น 
ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
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แก้วหรือไม่ก็ก้อยไปช่วย
แม่ยกของหน่อยจ้ะ 

แก้วไปช่วยแม่ยกของ ก้อยไปช่วยแม่ยกของ หรือไม่ก็ 

           2.4 ประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผล คือ ประโยคที่มีประโยคความเดียวประโยคหนึ่งมีเนื้อความ
เป็นประโยคเหตุและมีประโยคความเดียวอีกประโยคหนึ่งมีเนื้อความเป็นประโยคผล มีสันธาน จึง ฉะนั้น 
ดังนั้น เพราะฉะนั้น ฯลฯ เป็นตัวเชื่อม  เช่น 
ประโยคความรวม ประโยคความเดียว ประโยคความเดียว สันธาน 
 

เพราะเธอเป็นคนเห็น 
แก่ตัวจึงไม่มีใครคบค้า 

สมาคมด้วย 

เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว 
(ประโยคเหตุ) 

ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย 
(ประโยคผล) 

เพราะ...จึง 

 
ข้อสังเกต        ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลนั้น  ประโยคเหตุจะต้องมาก่อน 
                      ประโยคผลเสมอ 
 
ประโยคควำมซ้อน (สังกรประโยค) คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (มุขยประโยค) และประโยค
ย่อย (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยมี ประพันธสรรพนาม (ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน) ประพันธวิเศษณ์ 
หรือบุพบทเป็นบทเชื่อม 
   ประโยคหลัก (มุขยประโยค) คือ ประโยคที่เป็นใจความส าคัญท่ีต้องการสื่อสาร 
   ประโยคย่อย (อนุประโยค) คือ ประโยคที่ท าหน้าที่ขยายความประโยคหลักให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ตัวอย่าง 
 
ประโยคความซ้อน 

ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคย่อย 
(อนุประโยค) 

ตัวเชื่อม 

 
ฉันรักเพ่ือนที่มีนิสัย 

เรียบร้อย 
ฉันรักเพ่ือน ที่มีนิสัยเรียบร้อย 

ที ่
(แทนค าว่า"เพ่ือน") 

 
พ่อแม่ท างานหนักเพ่ือ 
ลูกจะมีอนาคตสดใส 

พ่อแม่ท างานหนัก 
ลูกจะมีอนาคตสดใส 

(ท างานหนักเพ่ืออะไร) 
เพ่ือ(ขยายวิเศษณ์ 

"หนัก") 
 

เขาบอกให้ 
ฉันลุกขึ้นยืนทันที 

เขาบอก 
ฉันลุกขึ้นยืนทันที 
(ขยายกริยา"บอก" 
บอกว่าอย่างไร) 

ให้ 

    ประโยคย่อย (อนุประโยค)  ที่ซ้อนอยู่นี้อาจท าหน้าที่เป็นประธาน บทขยายประธาน กรรม หรือบทขยาย
กรรมของประโยคหลัก  (มุขยประโยค) 
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อนุประโยคแบ่งออกเป็น  3  อย่ำง  คือ 
        3.1 นามานุประโยค หมายถึง  ประโยคย่อยท าหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค เช่น 

ประโยคความซ้อน 
ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคย่อย 
(นามานุประโยค) 

ตัวเชื่อม 

 
นายกรัฐมนตรีพูดว่า 

เยาวชนไทยต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

นายกรัฐมนตรีพูด 
เยาวชนไทยต้องมี 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

(เป็นกรรม) 
ว่า 

 

พ่ีสาวท าให้น้องชายเลิก
เล่นเกมได้โดยเด็ดขาด 

พ่ีสาวท า้..... 
น้องชายเลิกเล่นเกม 

ได้โดยเด็ดขาด 
(เป็นกรรม) 

ให้ 

 
ภาพยนตร์เรื่องนี้สอนว่า 

ทุกคนควรช่วยเหลือ 
สังคมเม่ือมีโอกาส 

ภาพยนตร์เรื่องนี้สอน 
ทุกคนควรช่วยเหลือ 
สังคมเม่ือมีโอกาส 

(เป็นกรรม) 
ว่า 

 
รัฐสภาจัดงานใหญ่เป็น 
เกียรติแก่ผู้แทนราษฎร์ 

.....เป็นเกียรติแก่ 
ผู้แทนราษฎร 

รัฐสภาจัดงานใหญ่ 
(เป็นประธาน) 

ว่า 

       3.2 คุณานุประโยค  หมายถึง  อนุประโยคที่ท าหน้าที่เหมือนค าวิเศษณ์เพ่ือขยายนามหรือสรรพนามให้
ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น ท าหน้าที่เช่นเดียวกับวิเศษ คุณานุประโยคมักจะใช้ประพันธสรรพนาม(ที่ ซึ่ง อัน ว่า ผู้) 
เป็นตัวเชื่อม  เช่น 

ประโยคความซ้อน 
ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคย่อย 
(คุณานุประโยค) 

ตัวเชื่อม 

 
บ้านสวยที่อยู่บนภูเขา 

นั้นเป็นของนักร้องชื่อดัง 
บ้านสวยเป็นของนักร้อง

ชื่อดัง 
  ที่อยู่บนภูเขา 

(บ้านอยู่บนภูเขา) 
ที ่

 

ครูทุกคนไม่ชอบนักเรียน 
ที่แต่งตัวไม่สุภาพ 

เรียบร้อย 

 ครูทุกคนไม่ชอบ 
นักเรียน 

 ที่แต่งตัวไม่สุภาพ 
เรียบร้อย 

(นักเรียนแต่งตัวไม่ 
สุภาพเรียบร้อย) 

ที ่

 
คนซึ่งไปรับรางวัลเป็น 
น้องสาวของฉันเอง 

 คนเป็นน้องสาวของ 
ฉันเอง 

ซึ่งไปรับรางวัล 
(คนไปรับรางวัล) 

ซ่ึง  
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 3.3 วิเศษณานุประโยค  คือ อนุประโยคที่ท าหน้าที่้้ขยายกริยาหรือวิเศษณ์เรียกว่า วิเศษณานุประโยค โดย
สังเกตจากสันธาน เมื่อ จน เพราะ ราวกับ ระหว่างที่ฯลฯ เช่น  
 
ประโยคความซ้อน 

ประโยคหลัก 
(มุขยประโยค) 

ประโยคย่อย 
(วิเศษณานุประโยค) 

ตัวเชื่อม 

 
นักเรียนถูกลงโทษไม่ให้
ออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 นักเรียนถูกลงโทษ 
ไม่ให้ออกนอกบริเวณ 

โรงเรียน 
- 

 
หล่อนไปท างานตั้งแต่ 

ฟ้าเพ่ิงจะสาง ๆ 
เท่านั้นเอง 

 หล่อนไปท างาน 
ตั้งแต่ฟ้าเพ่ิงจะสาง ๆ 

เท่านั้นเอง 
ตั้งแต่ 

 
   ข้อสังเกต               ประโยคความซ้อนลักษณะนี้ ประโยคผลจะมาก่อนประโยคเหตุ 
 
ข้อสังเกต        ประโยคความซ้อน 
                                      -  ถ้ามีอนุประโยคท าหน้าที่เป็นนามหรือมีค า "ว่า" อยู่ใน
ประโยค 
                         เรียกว่า  นามานุประโยค 
                                      -  ถ้าอนุประโยคมีค าว่า "ที่"  "ซึ่ง"  "อัน"  อยู่หน้าประโยค 
                         เรียกว่า  คุณานุประโยค 
                                      -  ถ้าอนุประโยคมีค าว่า "เมื่อ"  "เพราะ"  "แม้ว่า" อยู่หน้า
ประโยค 
                         เรียกว่า  วิเศษณานุประโยค                           
1. ประโยคบอกเล่า คืออะไร 
ประโยคบอกเล่า คือ ประโยคที่มีเนื้อหารายละเอียดเพียงเพ่ือให้คนฟังรับทราบ รับรู้เพียงเท่านั้น ว่าใคร ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เช่น  

วันนี้แม่พาเราไปกินสุกี้ MK 
ฉันชอบอ่านบทความของเว็บเด็กทีนมาก 

2. ประโยคปฏิเสธ คืออะไร 
ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่บอกถึงการไม่ยอมรับ ข้อเสนอ หรือข้อตกลงต่างๆ ซึ่งมักจะมีค าว่า ไม่ ไม่ใช่ 
ไม่ได้ ประกอบอยู่ในประโยคด้วย เช่น 

แม่ยังไม่ได้กลับบ้านเลย 
ฉันไม่ต้องการท าการบ้านตอนนี้ 
ฉันไม่รักเธอ 
ทศพร ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ 
ทศพล ไม่ใช่พี่ของทศพร 
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3. ประโยคค าถาม คืออะไร 
ประโยคค าถาม คือ ประโยคที่ต้องการ ค าตอบในสิ่งที่ถามมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

3.1 ประโยคค าถามที่ต้องการค าตอบเป็นค าอ่ืนแทนที่ใช้ค าถาม (ค าถามปลายเปิด ตอบแบบไหนก็ได้) 
มักจะมีค าว่า ใคร อะไร เหตุใด เช่น 

อะไรอยู่ในกล่องใบนี้ ? (ค าตอบจะเป็นอะไรก็ได้) 
ใครตด? (อาจจะเป็นใครก็ได้) 
เหตุใดถึงมาโรงเรียนสาย (เหตุผลเป็นร้อยเป็นพันเก้าท่ีจะตอบ) 
3.2 ประโยคค าถามที่ต้องการค าตอบรับ หรือ ปฏิเสธ ซึ่งจะมีค าว่า ไหม หรือ หรือไม่ อยู่ในประโยค

ค าถามเช่น เธอจะไปดูหนังกับฉันไหม ? (ค าตอบคือ ไป กับ ไม่ไป ซึ่งถ้าไม่ไปก็จะได้ใช้ประโยคปฏิเสธในข้อ 2 
มาเก่ียวด้วย) เธอชอบดูดารารึเปล่า ? (ค าตอบคือ ชอบ กับ ไม่ชอบ) 
4. ประโยคค าสั่ง คืออะไร 
ประโยคค าสั่ง คือ ประโยคที่บอกให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตาม ให้ท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ไม่ให้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

4.1 ประโยคค าสั่งให้ท า มักนิยมใช้ ค ากริยา ขึ้นต้นประโยค หรือ ใช้ค าว่า “จง” ขึ้นต้น และใน
ประโยคมักจะมีค าว่า ซิ นะ หน่อย อยู่ในประโยคด้วยเช่นกัน เช่น 
เธอ จง ท างานที่ครูสั่งให้เสร็จ นะเดิน ให้มันดีๆ หน่อย 

4.2 ประโยคห้าม หรือ สั่งไม่ให้ท า มักละประธานไว้ และ ใช้ค าว่า อย่า ห้าม เช่น ห้ามออกนอกบ้าน
เวลากลางคืนอย่าส่งเสียงดัง 
5. ประโยคแสดงความต้องการ คืออะไร 

ประโยคความต้องการ คือ ประโยคที่บอกถึงความต้องการ ความยากได้ ความอยากมี ความอยากเป็น 
หรือ ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเราจะพบค าว่า ต้องการ ปรารถนา ประสงค์ อยู่ในประโยคด้วย เช่น 

เขาต้องการที่จะเป็นที่มีชื่อเสียง *สังเกตจะมีความต้องการอยู่ในประโยค 
โตขึ้นมาหนูอยากเป็นคุณหมอ 
ผมอยากมีรถสักคันเอาไว้ขับไปเที่ยว 
ฉันมีความปรารถนาที่สอบได้ที่ 1 

6. ประโยคขอร้อง คืออะไร 
ประโยคขอร้อง คือ ประโยที่ขอให้ผู้ฟังท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ ซึ่งผู้ฟังจะท าหรือไม่ท าก็ได้ จะแตกต่างจาก

ประโยคค าสั่ง ซึ่งประโยคขอร้อง จะร่วมไปถึงประโยคชักชวน และ ประโยคอนุญาต ซึ่งจะมีค าว่า กรุณา โปรด 
วาน ขอ ช่วย อยู่หน้าประโยค และจะมีค าว่า ซิ หน่อย นะ น่า อยู่หลังประโยค เช่น 

ช่วยหยิบดินสอให้หน่อย 
กรุณาเขาแถว 
เธอช่วยฉันท าการบ้านหน่อยนะ 

ลักษณะประโยคทั้ง 6 แบบ ประโยคบอกเล่า ,ประโยคปฏิเสธ,ประโยคค าถาม,ประโยคค าสั่ง,ประโยคแสดง
ความต้องการ,ประโยคขอร้อง ซึ่งๆแล้ว เราก็ใช้ประโยคพวกนี้ในชีวิตประจ าวันของพวกเราอยู่แล้วครับ น้องๆ
ลองแบ่งแยกดูนะครับว่าประโยคพูดประโยไหนเป็นประโยคอะไร 
 
 
 



126 
 

ใบงำนที่  

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา (การใช้ค า) 

1.  ค ามูลคือ..................................................................................................................... .......................... 
2. ค าประสมคือ..........................................................................................................................................  
3. ค าสมาสคือ.................................................................................................................... ......................... 
4. ค าสนธิคือ.......................................................................................................................... ................... 
5. ค าแผลงคือ..................................................................................................... ...................................... 
6. ค าซ้อนคือ.................................................................................................................... ......................... 
7. ให้นักศึกษาบอกค าต่อไปนี้เป็นค าใดบ้าง 

7.1 แม่ยาย............................................  7.2 ยิ้มแย้ม............................................................  

7.3 ธุรกิจ...............................................  7.4 สิ้นอายุ...................................................... ...... 

7.5 ปรมินทร์.........................................  7.6 มกราคม..........................................................  

7.7 วชิราวุธ.........................................   7.8  โอชา............................................................ ... 

7.9 ว่างเปล่า......................................     7.10  โง่เขลา......................................................... 

8. ให้นักศึกษาบอกชื่อเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อต่อไปนี้ 
8.1..........ๆ........... ชื่อว่า.................................................................. ..................................... 

8.2.........”..………..ชื่อว่า.......................................................................................................  

8.3....“......”……...ชื่อว่า............................................................ .............................. 

8.4.........ฯ............ชื่อว่า............................................................................................. .......... 

8.5........ฯลฯ........ชื่อว่า............................................................ .......................................... 

8.6.........ชม..........อ่านว่า.............................................................................................. ........ 

8.7........พ.ร.ก.......อ่านว่า................................................. ..................................................... 

8.8.....กศน............อ่านว่า............................................................................................... ....... 

8.9.....เม.ย............อ่านว่า....................................................................................................... 

8.10.......ปน.........อ่านว่า................................................................................................ ....... 
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ใบงำนที่  

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา  (ชนิดและหน้าที่ของประโยค) 

1.  ประโยคความเดียว คือ.......................................................................................................... ........................... 

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

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

2. ประโยคความรวม คือ..................................................................................................................... ................... 

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

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

ประโยคความซ้อน คือ....................................................................................................................... ................ 

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

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

ประโยคเน้นผู้กระท า คือ.................................................................................................................... ............... 

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

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

ประโยคเน้นผู้ถูกกระท า คือ.............................................................................................................. ................ 

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

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

3. ประโยคค าสั่งและขอร้อง คือ.................................................. ........................................................... ................ 

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

...................................................................................................................................... .................................... 
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ใบงำนที่  

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา  (หลักในการสะกดค า) 

1. ให้นักศึกษาบอกหลักการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต (..อ์..) มีอะไรบ้าง 

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

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

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

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

2. ไตรยางค์ หรือ อักษร  3  หมู่ ได้แก่ 

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

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

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

3. ให้นักศึกษาจงบอกค าต่อไปนี้ค าใดมาจากภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสฤกต 

3.1 ก าเนิด.............................................. 3.2 จ ารัส............................................................ 

3.3 ต ารวจ.............................................. 3.4 ต ารัส............................................................ 

3.5 วุฒิ.................................................. 3.6 รัฐ................................................................ 

3.7 อัฒจันทร์....................................... 3.8 ส าเร็จ........................................................... 
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ใบงำนที่ 

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา  (ค าราชาศัพท์) 

1.  ให้นักศึกษาเขียนค าต่อไปนี้เป็นค าราชาศัพท์ที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

1.1  กิน............................... 1.2 นอน.......................................... 

1.3 เดิน.............................. 1.4 มอง.......................................... 

1.5 เขียน............................ 1.6 ออกก าลัง.................................. 

1.7 ร้องเพลง...................... 1.8 ผ้าเช็ดหน้า................................. 

1.9 หน้าผาก....................... 1.10 จดหมาย.................................. 

2. การใช้ค าขอบคุณ ถ้าเรากล่าวแก่พระมหากษัตริย์ ใช้ค าว่า

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

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

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

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

3. การใช้ค าขออนุญาต ถ้าเรากล่าวแก่พระมหากษัตริย์ ใช้ค าว่า

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

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

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

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

การกล่าวเมื่อถวายสิ่งของขนาดเล็ก  ใช้ค าว่า

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

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

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

การกล่าวเมื่อถวายสิ่งของขนาดใหญ่ ใช้ค าว่า

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

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

................................................................................................................................................................. ............. 
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ใบงำนที่ 

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา  (การใช้ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย) 

1. ถ้อยค าส านวน หมายถึง พร้อมยกตัวอย่าง  

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

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

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

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

2. ค าพังเพย หมายถึง พร้อมยกตัวอย่าง

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

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

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

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

3. อุปมาอุปไมย หมายถึง พร้อมยกตัวอย่าง

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

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

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

................................................................................................. .............................................................. ............... 
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ใบงำนที่ 

เรื่อง  หลักการใช้ภาษา (หลักการแต่งค าประพันธ์) 

1. ตอบค าถามต่อไปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความ 

1.1)การแต่งค าประพันธ์ตามหลักฉันทลักษณ์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

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

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

............................................................................................................................. ......................................... บท

ประพันธ์ต่อไปนี้เป็นค าประพันธ์ประเภทใด…………………………………………………..…………………………………… 

2.1) ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่ 

            ถึงราตรีมีจันทร์อันอ าไพ   ไม่เห็นโฉมประโลมใจให้มืดมน 

2. นักศึกษาเขียนประโยคภาษาทางการ และ ไม่เป็นทางการอย่างละ 3 ประโยค 

ภาษาทางการ   

1............................................................................................................................ .................................. 

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

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

ภาษาไม่เป็นทางการ 

1............................................................................................................................. ................................. 

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

3............................................................................................................................ ..................................
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที ่………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ครั้งที่ 13 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 4 หน่วยกิต 

  หัวเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม 

ครั้งที่ 
วัน/

เดือน/ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

13  1.หลักกการพินิจ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 
 
 
 

1. สรุปความ จับ
ประเด็นส าคัญของ
เรื่องท่ีพูดได้ 
2. การพูดน าเสนอ 
ความรู้วรรณคดีและ
วรรณกรรม     
3. หลักการพินิจ
วรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคม 
 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา 
ความต้องการในการเรียนรู้   
( O : Orientation)   
1.นักศึกษาบอกถึงปัญหาในการพูดสื่อสาร
ว่ามีอะไร 
2.นักศึกษายกตัวอย่างนักพูดชื่อดัง ที่ตนเอง
ชื่นชอบพร้อมบอกลักษณะของบุคคล
ดังกล่าว 
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาข้อมูลและการ
จัดการเรียนรู้ (N : New ways of 
learning) 
1.นักศึกษาศึกษาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด 
จากสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
2.นักศึกษาศึกษาลักษณะการพูดที่ดีจาก
หนังสือ หรือ สื่อต่างๆ 
3.นักศึกษาศึกษามารยาทที่ดีในการพูดว่ามี
ลักษณะอย่างไร 
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ 
(I : Implementation) 

1.ใบความรู้  
2.หนังสือแบบเรียน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 
1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ต าบล 
3.แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
4.internet 
5.สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 
6.แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ 
วัน/

เดือน/ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

1.นักศึกษาสรุปลักษณะบุคลิกภาพท่ีดีใน
การพูด  พร้อมน ามาประยุกต์ใช้กับการพูด
ของตนเองให้มีการพูดที่ดีขึ้น 
2.นักศึกษาน าลักษณะการพูดที่ดี มาปรับใช้
กับตนเอง 
3.ครูอธิบายวิธีการพูดในโอกาสต่างๆพร้อม
ยกตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆให้ผู้เรียน
ฟัง 
4.นักศึกษาออกมาพูดหน้าชั้นเรียน ตาม
หัวข้อที่ครูก าหนด 
5.นักศึกษาสรุปลักษณะมารยาทท่ีดีในการ
พูดแล้วน ามาปรับใช้กับตนเอง 
6.ท าใบงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ขั้นประเมินผล  
(E : Evaluation) 
1.สังเกตบุคลิกภาพในการพูดและมารยาทที่
ดีของผู้เรียน 
2.สังเกตลักษณะการพูดในโอกาสต่างๆของ
ผู้เรียน 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  วรรณคดีและวรรณกรรม 

1.  ความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม 
          1.1 วรรณคดี  หมายถึง หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเป็นงานประพันธ์ในสมัยก่อนที่มีคุณค่า โดย
มีผู้ยกย่องไว้ว่ามีคุณค่า และกาลเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่าดีจนเป็นที่ยอมรับ 
          ค าว่า วรรณคดี  ได้ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกาการตั้งวรรณคดีสโมสรใน พ.ศ.  2547  ซึ่งเป็นสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และหนังสือที่จัดว่าเป็นวรรณคดี ได้แก่ กวีนิพนธ์  
ละครไทย นิทาน ละครพูด และพงศาวดาร 
          1.2  วรรณกรรม  หมายถึง งานนิพนธ์หรืองานเขียนทุกชนิดที่ท าขึ้นโดยทั่ว ๆ ไปที่ยังไม่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นวรรณคดี ซึ่งค าว่า วรรณกรรมนี้ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้ให้ค าจ ากัดความเพ่ิมเติมไว้ว่า 
วรรณกรรมเป็นศิลปกรรมประเภทหนึ่ง มีรูปเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารทางวิชาการ หรือเป็นบทความ นั่นก็
คือ เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ และหมายรวมไปถึงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค าปราศรัย สุนทรพจน์  จุลสาร สิ่ง
บันทึกเสียง ภาพ เป็นต้น ค าว่าวรรณกรรมใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.  2474  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
วรรณกรรม 
          การแบ่งแยกว่าอะไรเป็นวรรณคดีและอะไรเป็นวรรณกรรมนั้นใช้ระยะเวลาของการรับอิทธิพลจาก
ตะวันตกเป็นเกณฑ์ นั่นคือ หนังสือใดที่แต่งขึ้นว่าเป็นวรรณคดี ส่วนหนึ่งที่แต่งขึ้นจากนั้นจะได้รับอิทธิพลจาก
ตะวันตก ถือว่าเป็นวรรณกรรม 
 2.  ประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมการแบ่งประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรมจะมีบทบาทส าคัญ
โดยเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ และการประเมินค่าวรรณคดี และวรรณกรรมนั้น ทั้งนี้เพราะ
วรรณคดีและวรรณกรรมแต่ละประเภทมีองค์ประกอบที่ต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปวรรณกรรมสามารถแบ่งเป็น
ประเภท ได้ดังนี ้
                2.1  แบ่งตามลักษณะการแต่ง  ได้  2 ประเภท คือ 
        1)  ร้อยแก้ว เป็นลักษณะการแต่งที่ไม่บังคับจ านวนค า สัมผัส หรือเสียงหนักเบา งานวรรณกรรม
ประเภทร้อยแก้ว เช่น นิทาน นิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร พงศาวดาร สารคดี และบทความเป็นต้น 
        2)  ร้อยกรอง เป็นลักษณะงานแต่งที่บังคับจ านวนค า คณะ สัมผัส หรือเสียงสูงต่ า หนักเบา รูปแบบ
ของบทร้อยกรองไทยประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย และแต่ละประเภทยังแบ่งแยกย่อย
ไปได้อีกมาก ส่วนงานวรรณกรรมประเภทร้อยกรองได้แก่ นิทาน นิยาย บทละคร นิราศ บทพรรณา สดุดี เพลง
ส าหรับร้องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 
                2.2  แบ่งตามลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรม ได้  2  ประเภท คือ 
        1) บันเทิงคดี เป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเป็นประการส าคัญ จะมีลักษณะการแต่ง
เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ งานประเภทบันเทิงคดี เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน นิยาย บทละคร เป็นต้น 
          2)  สารคดี เป็นงานเขียนที่มุ่งเน้นให้ความรู้และข้อคิดเห็นเป็นประการส าคัญ งานประเภทสารคดี 
เช่น สารคดีวิชาการ ท่องเที่ยว บันทึก บทความ บทสัมภาษณ์ ปาฐกถา เป็นต้น 
3. หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม 
                การพินิจ คือ การพิจารณาตรวจตรา พร้อมทั้งวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินค่าได้ ทั้งนี้นอกจากจะ
ได้ประโยชน์ต่อตนเองแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพ่ือน าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงให้ ผู้อ่ืนได้ทราบด้วย                
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การพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมมีแนวให้ปฏิบัติอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมงานเขียนทุกชนิด ซึ่งผู้พินิจ
จะต้องดูว่าจะพินิจหนังสือชนิดใด มีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะมีแนวในการพินิจที่จะต้องประยุกต์หรือปรับใช้ให้
เหมาะสมกับงานเขียนชิ้นนั้น ๆ  ลักษณะกว้าง ๆ ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม มีดังนี้  

1) ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง เพ่ือช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ ได้ดีขึ้น                        
2) ลักษณะค าประพันธ์ 

         3) เรื่องย่อ 
         4) เนื้อเรื่องให้วิเคราะห์เรื่องตามหัวข้อต่อไปนี้ตามล าดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ตาม
ความจ าเป็น เช่น โคลงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยค าส านวนในเรื่อง
ท่วงท านองการแต่ง วิธีคิดท่ีสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียนเป็นต้น   
       5) แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง หรือบางทีก็แฝงเอาไว้ในเรื่อง ซึ่งจะต้อง
วิเคราะห์ออกมา 
       6) การพินิจคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม มี 4 ประเด็น ดังนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งวรรณคดีสโมสรรับรอง ถือ 
   1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์  คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากรสของค าที่ผู้แต่ง
เลือกใช้ และรสความที่ให้ความหมายกระทบใจผู้อ่าน 

2. คุณค่าด้านเนื้อหา คือการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้คุณค่าทางปัญญาและความคิดแก่ผู้อ่าน               
3. คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมในอดีตและวรรณกรรมที่ดี

สามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย 
          4. การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ในคุณค่าของชีวิต ได้ความคิด
ประสบการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต น าไปเป็นแนวปฏิบัติหรือแก้ปัญหารอบ ๆ ตัว 
 4. ประโยชน์ของการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม 
         การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะท าให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ ความคิด 
ความเพลิดเพลิน และประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกดังนี้ 
        1. ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ มีปัญญา เสมือนหนึ่งเป็นอาหารสมอง 
          2. ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขใจอันเกิดจากเนื้อเรื่องความไพเราะของ
ถ้อยค าที่ได้อ่าน 
          3. สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ 
        4. เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความจรรโลงใจ 
         5. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพราะการใช้เวลาว่างด้วยการอ่านเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านที่
ควรปฏิบัติ และมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
         6. ได้คติชีวิต เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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ใบงำน 

เรื่อง  วรรณคดี  และวรรณกรรม  (หลักการพิจารณาวรรณคดีและการพินิจวรรณกรรม) 

1. วรรณคดี ความหมายว่า

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

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

วรรณกรรม ความหมายว่า

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

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

2. วรรณกรรมแบ่งออกเป็น กี่ประเภท อะไรบ้าง

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

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

การพินิจ คือ

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

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

จงบอกหลักเกณฑ์ในการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรม

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

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

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

...................................................................................................................................................... ........................                                             
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ใบงำน 

เรื่อง  วรรณคดี  และวรรณกรรม (หลักการพินิจวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม) 

1. วรรณศิลป์  หมายถึง

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

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

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

2. ภาษากวีเพ่ือสร้างความงดงามไพเราะแก่บทร้อยแก้วและร้อยกรองนั้น มีหลักส าคัญกี่ด้าน อะไรบ้าง 

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

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

3. การเรยีบเรียงค า คือ

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

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

4. การใช้โวหาร คือ

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

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

5. อุปมา คือ

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

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

6. สังคม คือ

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

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

7. การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีด้านสังคมแบ่งได้กี่ลักษณะอะไรบ้าง         

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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ใบงำน 

เรื่อง  วรรณคดี  และวรรณกรรม (เพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก) 

1.นักศึกษาคิดว่า  ค าว่า “เพลงพื้นบ้าน” ความหมายว่าอย่างไร 

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

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

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

2.นักศึกษาคิดว่า “เพลงพ้ืนบ้าน” มีอะไรบ้าง และในท้องถิ่นของนักศึกษามีการละเล่นพ้ืนบ้านอะไรบ้าง 

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

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

 3.นักศึกษาคิดว่า “เพลงพื้นบ้าน” ในชุมชนหรือท้องถิ่นแต่ละภาคมีความเหมือนกันหรือแตกต่าง 

อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 14 
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ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
รำยวิชำ  เศรษฐกิจพอเพียง  รหัส  ทช 21001 

ระดับ ม.ต้น 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
รู้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน ชุมชน และ 

มีคุ้มกันในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

 
หัวเรื่อง 1. ควำมพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

1.  รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1. ความเป็นมา ความหมายหลักแนวคิด  
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การจัดการความรู้ 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
หัวเรื่อง 2.  ชุมชนพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด 
      1.  อธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.  อธิบายการบริหารจัดการชุมชนองค์กร และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1. ความหมาย/ความส าคัญ การบริหารจัดการ
ชุมชน องค์กร 
2.การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.กระบวนการ  เทคนิคการบริหารจัดการ
ชุมชน องค์กร 
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หัวเรื่อง 3.  การแก้ปัญหาชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
3.  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคคล ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นฐาน 
 2.  การพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ   
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จสู่อาเซียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
หัวเรื่อง 4.  สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้  
2. ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาประเทศและเลือกแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
3. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ 
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รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  การวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาประเทศสถานการณ์ของ
ประเทศที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงินเฟ้อ  
ราคาผลผลิตตกต่ า  ค่าครองชีพสูงฯลฯ) 
    -  การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 
 

  

 
หัวเรื่อง 5.  สถานการณ์โลกกับความพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

1. วิเคราะห์การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์โดยยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเลือกแนวทางหลัก 
3. ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.สถานการณ์ของโลก(ประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์) ที่เก่ียวข้องกับ ภาวะโลกร้อน  
การสื่อสารไร้พรมแดน น้ ามันเชื้อเพลิงฯลฯ  
2.การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวเรื่อง  6.  การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

1.  อธิบายแนวทาง กระบวนการเข้าสู่อาชีพได้ 
2.  อธิบายแนวทางการพัฒนาอาชีพได้ 
3.  สามารถสร้างงานตามกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างน้อย 1 อาชีพ 
4.  น าความรู้มาใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ 
5.  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพ 
   1.1  การเข้าสู่อาชีพ 
   1.2  การพัฒนาอาชีพ 
2.  การสร้างงานอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 5 กลุ่มอาชีพ 
   2.1  เกษตรกรรม 
   2.2  อุตสาหกรรม 
   2.3  พาณิชยกรรม 
   2.4  ความคิดสร้างสรรค์ 
   2.5  การอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
3.  แนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จ 
   3.1  มีความรู้ คือ ต้องรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง 
   3.2  คุณธรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
ประสบความส าเร็จ คือความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน 
อดทน แบ่งปัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช 21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง พอเพียง 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พอเพียง 
   วิเคราะห์กระบวนการ 
เทคนิค การบริหาร
จัดการชุมชน และ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอย่างสมดุลพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 
 
กำรแก้ปัญหำชุมชน 
    ส ารวจและวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชนด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม-พ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.  การบริหารจัดการชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  กระบวนการ  เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน 
3.  ปัญหาของชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  การพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 
ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำกำร
เรียนรู้ 
1.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเคยทราบเรื่อง
นี้มาก่อนหรือไม่และมีความเข้าใจว่า
อย่างไร 
2.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและ
ชุมชนว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใดบ้าง 
เช่น ปัญหาความยากจน การ
ว่างงาน ครอบครัวแตกแยก  
ขั้นที่ 2 แสวงหำข้อมูลและจัดกำร
เรียนรู้ 
1.  ครูและผู้เรียนระดมปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในครอบครัว  ชุมชนของ
ตนเอง เขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
2.  เรียงล าดับความส าคัญของ 
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

-  ใบความรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  อินเตอร์เน็ต 

-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
เรียนและประเมินการ
ท างานกระบวนการ
กลุ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ท างาน 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
3.  ครูแจกใบความรู้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิด
เป็น 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติและกำรน ำไปใช้ 
1.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 5 คน ท าการศึกษา
ค้นคว้า สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวและชุมชน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหัวข้อ
ที่ครูก าหนด กลุ่มละ 1 เรื่อง และให้
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้า
ชั้นเรียน 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
1.  ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 30 ข้อ  
2.  ครูเฉลยแบบทดสอบ 
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ใบควำมรู้ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

จากปัญหาการท าเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินท ากิน ทั้งยังต้องดิ้นรนท าในปริมาณมาก เป็น
หนี้เป็นสิน ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท ามาแต่ได้น้อยเนื่องจากปลูกเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ราคาขายผลผลิตไม่
เพียงพอต่อการบริโภค ด้วยอัฉริยะภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงได้พระรำชทำน “ทฤษฎี
ใหม่” ในการจัดการพ้ืนที่ขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการไร่นาอย่าง
เหมาะสม มีการจัดสรรแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรแบบผสมผสานให้ใช้ได้ในหน้าแล้ง ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยง
ตัวเองได้ มีรายได้และอาหารไว้บริโภคตลอดปี เป็นการท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรชาวไทย  และ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้มีพระรำชด ำรัสว่ำ “…ถึงบอกว่ำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สอง
อย่ำงนี้จะท ำควำมเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีควำมเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…” 
        พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงท ำกำรศึกษำและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มำเป็น
เวลำนำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนำด 16 ไร่ 2 งำน 23 ตำรำงวำ ใกล้วัดมงคล ต าบล
ห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเสริมโครงการของรัฐ 
ทั้งนี้ก่อนที่จะทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2537 นั้น ทรงให้จัดตั้ง “ศูนย์บริหำร
พัฒนำ” ตามแนวพระราชด าริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือเป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนา
ด้านการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตรและ
จริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่อ่ืน ๆ 
ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรนั้น ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนำม 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” 

แนวทำงหรือหลักกำรของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
        ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือการจัดสรรที่ดินระดับไร่นา ซึ่งมีการจัดการดินและน้ าเพ่ือใช้ในการท า
เกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 

30 % เป็นสระน้ าส าหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ า 
30 % ส าหรับปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าครัวเรือน 
30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ เพื่อใช้กินในชีวิตประจ าวันและ

จ าหน่าย 
10 % เป็นที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนอ่ืน ๆ ถนน คันดิน กองฟาง โรงหมักปุ๋ย ลานตาก สวนไม้

ดอกไม่ประดับ 
ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง คือการรวมพลังกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจใน

การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
การผลิต ร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดิน หาพันธุ์ หาน้ า เตรียมปุ๋ย เพ่ือเพาะปลูก 
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การตลาด เตรียมจ าหน่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง รวมตัวกันขายเพ่ือให้
ได้ราคาดี เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปในตัวความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีสมฐานะ
สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรจัดตั้งกองทุนไว้ให้สมาชิกเมื่อจ าเป็น เช่น การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตการศึกษา มี
โรงเรียนในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรกในการสอนและเน้นให้นักเรียน
ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองให้ได้สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว 
        ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำ เมื่อผ่านพ้นไป 2 ขั้นแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น และมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยในกลุ่มสหกรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
อีกด้วย เช่น เกษตรกรจ าหน่ายข้าวได้ในราคาสูง เป็นการขายตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ,เกษตกร
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคได้ในราคาต่ าเพราะรวมกันซื้อมาก ๆ (รวมกลุ่มซื้อในนามสหกรณ์) เป็นต้น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา เน้นการพ่ึงพา
ตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก โดยเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองในด้านอาหารก่อน เช่น ข้าว พืชผักผลไม้ ฯ 
จากนั้นค่อยไปเน้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ใน 3 ขั้นตอนที่กล่าวมา และทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพ่ึงพาการ
ปลูกพืชชนิดเดียวซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ผันผวน ควบคุมไม่ได้และความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติ ฯ 
        เกษตรทฤษฎีใหม่น าไปสู่การท าเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติ ที่เน้นไปที่การลดคาใช้จ่ายและการ
พ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหมุนเวียนเพ่ือให้ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ โดย
เป็นการหันมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือเกษตรยั่งยืน มีลักษณะการผลิตที่เลียนแบบระบบนิเวศของธรรมชาติ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และส่งผลเสียต่อดินในระยะยาว ปลูกพืชที่เกื้อกูลกันเพ่ือ
สร้างความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว เป็นการจัดการระบบเกษตรที่ยั่งยืน 
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ใบงำน 
ให้ท่ำนวำดภำพกำรจัดแปลงที่ดินตำมหลักทฤษฎีใหม่ 
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1.จงเล่าประสบการณ์การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ .............. 
2. ในการท าการเกษตรของท่าน ได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ......................................... 
 
3.  ท่านได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมใดบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... .................................................. 
4.  จงอธิบายวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5.  ให้ท่านคิดและเขียนอธิบายการกระท าของตนเองที่คิดว่าท ามากเกินไปหรือน้อยเกินไป ในด้านต่าง 
ต่อไปนี้ แล้วปรับปรุงตนเองโดยบันทึกผลการปรับปรุงตนเองในทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

กำรประมำณตนด้ำนต่ำง ๆ กำรกระท ำ ที่มำก/น้อยเกินไป บันทึกกำรปรับปรุงตนเอง 
1.  ด้านการกิน  

 
 
 
 

 

2.  ด้านการพักผ่อน 
และออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 

 

3.  ด้าน การพูด การฟัง 
การอ่าน 

 
 
 
 
 

 

4.  ด้านการท างานและการ 
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 

5.  ด้านการประหยัด อดออม  
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6.  ให้ท าเครื่องหมายถูก (√) หน้าข้อที่เห็นว่าถูก และท าเครื่องหมายผิด (×) หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
 

................ 1.  การช่วยตนเอง (Self – help) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนค้นหาปัญหารับสมัครสมาชิก 
และให้บริการกันเองโดยรับความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด 

................ 2.  การท างานร่วมกัน (Co production) หมายถึงการจัดตั้งกลุ่มองค์กรในชุมชนขึ้นมารับผิดชอบ
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

................ 3.  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้าน จิตใจด้านสังคมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยี 

................ 4.  ช่วยแรงผู้อื่นโดยไม่ต้องเอ่ยขอ 

................ 5.  มีแขกมาเยี่ยมบ้านท าเฉยไม่มีน้ าท่ามาต้อนรับ 

................ 6.  เพ่ือนบ้านทุกคนไปช่วยเตรียมงานบุญที่วัดแต่เรากลับนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆ 

................ 7.  แผนปฏิบัติการของชุมชนควรชี้ให้เห็นถึงเดี๋ยวนี้ชุมชนเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นสุดแผน 
แล้วต้องการที่จะเป็นอย่างไรจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลง 

................ 8.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ปัญหามลภาวะต่าง ๆ 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลฝอยกับธรรมชาติต่างๆ 

................ 9.  ปัญหาด้านสังคมการเมืองการปกครองได้แก่ การเกิดอาชญากรรมแหล่งอบายมุข 
ความขัดแย้งทางการเมืองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 

.................10.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด/ฟ้ืนฟูทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด 
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เฉลยใบงำนที่ 7 
ข้อ 1. ( √ )  
ข้อ 2. ( √ )  
ข้อ 3. ( √ )  
ข้อ 4. ( √ )  
ข้อ 5. ( × ) 
ข้อ 6. ( × )  
ข้อ 7. ( √ )  
ข้อ 8. ( √ )  
ข้อ 9. ( √ )  
ข้อ.10. ( √ ) 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………................................……………………………………………………………………………………… 
……………………………………...............………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………................…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………..............…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….............…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………............……………………………………………………………………………………………….…… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….....................................................………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..................................................………………………………………………………………………..…. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...............................……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 

                              (………………..……………….…......…………) 
   ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………....................................……………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ…................................................. 
(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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. 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 15 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา สาระทักษะการด าเนินชีวิต รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช21001 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง สถานการณ์โลกกับความพอเพียง 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถำนกำรณ์ของ
ประเทศกับควำม
พอเพียง    
   1. อธิบายและวิเคราะห์
การพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2. ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติ 
สถำนกำรณ์โลกกับ
ควำมพอเพียง 
1. วิเคราะห์สถานการณ์
ของโลก ประเทศในการ
การพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
สถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงินเฟ้อ  
ราคาผลผลิตตกต่ า  ค่าครองชีพสูง 
ฯลฯ) 
2. การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลก ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลก
ร้อน การสื่อสารไร้พรมแดน 
น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
4. การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของโลก
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำกำร
เรียนรู้ 
1. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์
ของโลกและสถานการณ์ของ
ประเทศว่าเคยทราบหรือติดตาม
ข่าวในเรื่องใดบ้าง 
2. ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศและใน
โลก เช่น ปัญหาความยากจน การ
ว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ  ราคา
ผลผลิตตกต่ า  ค่าครองชีพสูง ฯลฯ  
ขั้นที่ 2 แสวงหำข้อมูลและจัดกำร
เรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนระดมปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในประเทศและในโลก 
เขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
2. เรียงล าดับความส าคัญของ 
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

-  ใบความรู้ 
-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  อินเตอร์เน็ต 

-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
และข่าวสถานการณ์
ปัจจุบันและประเมิน
การท างาน
กระบวนการกลุ่มจาก
การแบ่งกลุ่มท างาน 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
2. ตระหนักใน
ความส าคัญของการ
พัฒนาประเทศภายใต้
กระแสโลกา 
ภิวัตน์และเลือกแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์

3.  ครูแจกใบความรู้สถานการณ์
ของประเทศและโลกโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเลือก
แนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของประเทศโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติและกำรน ำไปใช้ 
1.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ 5-6 คน ท าการศึกษา
ค้นคว้า การเลือกแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ตามหัวข้อที่ครู
ก าหนด กลุ่มละ 1 เรื่อง 
และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
1.  ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 30 ข้อ  
2.  ครูเฉลยแบบทดสอบ 
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ใบควำมรู้ 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน (ช่วงปี 2551-2552) 
           เมื่อสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเศรษฐกิจของตน สูทุนนิยมโลก ตลาดทุนจากทั่วโลก หลั่งไหลสูตลาดทุน
ในสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย และขยายตัวออกไปทั่วโลก สตอกทุนจ านวนมหาศาลใน
แต่ละประเทศ ไมสามารถน าไปลงทุนได เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้น วิกฤต เม็ดเงินจากสตอกทุน ทั่วทุก
มุมโลกไดไหลบาทะลักสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา ปัญหาใหญ่ของทุนในสหรัฐอเมริกาก็คือการขยายพ้ืนที่การ
ลงทุน ให้กว้างที่สุด เพ่ือรองรับการขยายตัวของทุน ที่นับวันจะเติบใหญ่ ป พ.ศ.2541 ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจ
ก าลังเป็นภัยคุกคามประเทศต่างๆ จากทั่วโลก ตลาดทุนใน สหรัฐอเมริกา กลับพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว ดัชนีหุ้น 
Dow Jones พุ่งทะยานทะลุ 10,000 จุดเป็นครั้งแรก และสูงสุดกว่า 11,000 จุด สูงกว่า 3,800 จุดสร้างความ
เลื่อมใสศรัทธา และเศรษฐกิจอเมริกา ที่สวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องที่สามารถท าความเข้าใจไดไม
ยาก เมื่อสตอกทุนในแต่ละประเทศ ไมสามารถน าไปลงทุนภายในประเทศได และความเชื่อมั่นในตลาดทุน 
อเมริกายังคงอยู่ในความรูสึกที่ดีของนักลุงทุน ดังนั้น ทุนจากท่ัวทุกมุมโลกจึงหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดทุนใน อเมริกา 
เมื่อตลาดทุนในอเมริกาไมไดเติบโตบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ ฟองสบู่ของ
สหรัฐอเมริกา จึงน่าจะยืนอยู่ไดไมนาน 

ปี 2001 ปฐมวัยย่างก้าวแรก ของรอบพันปีที่ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอย ประกาศ
ผลประกอบการก าไรที่ลดลง และการประกาศปลดพนักงาน เมื่อเดือนธันวาคม 2543 เจเนอรัลมอเตอรส ปลด
พนักงาน 15,000 คน วันพุธที่ 24 มกราคม 2544 ลูเซนต์เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์ โทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ ปลด
พนักงาน 16,000 ต าแหนง เวิร์ลพูลผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปลดพนักงาน 6 ,000 คน เอโอแอลไทม์ วอรเนอร์ 
กิจการสื่อยุคใหม่ กับ ไทม์ วอร์เนอร์ปลดพนักงาน 2,000 คน  

การแกว่งตัวอย่างไรทิศทางและไมชัดเจนของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เริ่มที่จะผันผวนและไม
แน่นอน  นักลงทุนเริ่มไมแน่ใจต่อความเชื่อมั่นตลาดทุนอเมริกา และเมื่อ รัฐมนตรีคลัง ญี่ปุน กล่าวเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2544 ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ยอมรับ ความปราชัยทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรก 
หลังจากที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นผุกร่อนเป็นปัญหายืดยื้อ ยาวนานมาร่วม 10 ปี ว่าฐานะการเงินของประเทศก าลัง
ย่ าแย่ หลังการแถลงของมิยาซาวา ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา น าโดย NASDAQ รวงลงกว่า 30% ตามด้วย 
Dow Jones, S&P และตลาดทุนทั่วโลก พังทลายลงทันที จอรจ บุช เรียกสถานการณนี้ ว่าเป็น World Stock 
Crisis  

ขณะที่นักลงทุนจากท่ัวโลก เกิดความไมเชื่อมั่นตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เหตุการณความตึงเครียด ใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในช่วงของเดือนมีนาคม 2544 ไล่ตั้งแต่การประกาศจะพัฒนาขีปนาวุธ ปองกันตนเอง
ของสหรัฐอเมริกา การจับตัว มิโลเซวิช อดีตผู้น า ยูโกสลาเวีย การต่อสู ของชาวปาเลสไตน์ที่ พัฒนาจากการ
ขว้างก้อนอิฐก้อนดิน มาเป็นการวางระเบิดและมีการใช้ปืน ความตึงเครียดในเชสเนีย การท าลายพระพุทธรูปที่
ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มตาลีบัน ในอัฟกานิสถาน ไดสร้างแผลลึกในจิตใจของ ชาวพุทธ ต่อชาวมุสลิม องค์ทะ
ไลลามะธิเบต เยือนใต้หวัน เรือด าน้ าอเมริกาโผล่ที่ เกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุ น โดยไมมีการแจ้งล่วงหนา 
สหรัฐอเมริกาประกาศขายอาวุธแก่ใต้หวัน ปิดท้ายด้วยการยั่วยุจีน ด้วยการใช้ เครื่องสอดแนมบินรุกล้ า เข้าไป
ในน่านฟ้าจีน กระทั่งท าให้จีนต้องใช้เครื่องบินขับไล่สองล า ขึ้นบังคับให้ เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐลงจอด
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บนเกาะไหหล าเหตุการณที่เกิดความตึงเครียดดังกล่าว ลวนเกิดข้ึนใน เดือนมีนาคม ขณะที่วิกฤตตลาดทุนของ
สหรัฐอเมริกาก าลังเกิดขึ้นพอดี โดยเบื้องลึกจะเกิดจากการสร้าง สถานการณโดยสหรัฐอเมริกาหรือไมก็ตาม
ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones  ก็ดีดกลับขึ้นมายืนอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดือน
มกราคมเสียอีก ทั้งที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังตกอยู่ใน ภาวะที่เลวร้าย  สถานการณ เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา – ญี่ปุน ก าลังจะน าไปสูวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยม การเตรียม พรอมของสหรัฐอเมริกาในการตั้งรับ 
และเปิดแนวรุกต่อสถานการณดังกล่าวมานานกว่า 20 ป นั่นก็คือการ เตรียมพร้อมด้านยุทธศาสตร์ “การท า
สงครามเลี้ยงเศรษฐกิจ” เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ได พัฒนาปัจจัยการ ผลิตสู ยุค IT (Information 
Technology) ดังนั้น ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทางสงคราม ไดถูกพัฒนารูปแบบ สงครามสูยุค IT ขณะที่รูปแบบ
ยุทธศาสตร์ - ยุทธปัจจัย ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังคงใช้รูปแบบของ สงครามในยุคอุตสาหกรรม (บาง
ประเทศมหาอ านาจอย่าง จีน –รัสเซีย รูปแบบสงครามอาจพัฒนาสูยุค IT แลว แต่ยังไมมีการสาธิต เช่น
สหรัฐอเมริกาท่ีไดผ่านการสาธิตแล้วในสงครามอ่าว)   ประเทศจีนหลังจากที่ เติ้งเซี่ยวผิง ไดประกาศนโยบายสี่
ทันสมัย น าประเทศจีน สูการพัฒนาด้านพลัง การผลิต ด้วยนโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบ ท าให้ GDP จีน 
เติบโตระหว่าง 8–12% มาโดยตลอด แม้ปัจจุบันที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบกับทุกประเทศ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ของจีน ก็ยังยืนอยู่ในระดับ7-8% จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกล่าว ยอมที่จะไป
กระทบ และขัดขวางต่อผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะแผ่อิทธิพลสูการเป็นจักรวรรดินิยมจ้าวโลก 
ดังนั้น ความพยายามในการที่จะท าลายจีนให้อ่อนก าลังลง ด้วยการแยกสลายจีนจาก 8 เขตปกครองตน ให้
เป็น ประเทศเช่นเดียวกับรัสเซียจึงนับเป็นสุดยอดของยุทธศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการ เป็น
จักรวรรดินิยมจ้าวโลก   
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ใบงำน  
 

1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 5 คน แล้วระดมความคิดในหัวข้อ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าเป็นผังความคิด (Mind Map) พร้อม
ทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 5 คน วิเคราะห์สถานการณ์โลกว่าเหตุใดประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าให้ผู้เรียนบันทึกสาเหตุที่ท าให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ทั่วโลก เป็นผังความคิด (Mind Map) พร้อมทั้งน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
     (………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

                   วันที…่…. เดือน ……………. พ.ศ………….. 



164 
 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 16 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ วัสดุศำสตร 2 รหัสวิชำ พว22024  จ ำนวน 3 หน่วยกิต 

กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ  
 1. มีความรูความเขใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและน าความรู ไปใชในการ
ด าเนินชีวิต 
  2.  มีความรู ความเขาใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
น ามา สอน
เสริม (ส.ส.) 

1 หัวเรื่อง  1. หลักวัสดุศาสตร์ 
1. บอกความหมายของวัสดุได 
2. อธิบายประเภทของวัสดุได้  
3. อธิบายสมบัติของวัสดุได  
4. ทดสอบสมบัติของวัสดุได  
5. น าความรูเรื่องสมบัติของ
วัสดุไปใชได  

1. หลักวัสดุศาสตร  
 1.1 ความหมายของ วัสดุ
ศาสตรและประเภท ของ
วัสดุ  
 1.2 สมบัติวัสดุ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

2 หัวเรื่อง  2. การใชประโยชน์
และผลกระทบ จากวัสดุ 
1.อธิบายถึงการใชประโยชน์
จากวัสดุ  
2.สามารถประยุกตใชประ 
โยชน จากวัสดุได้ 
3.อธิบายสาเหตุของมลพิษ
จากการ ผลิตและการใชงาน
ได  
4.น าความรูเรื่องมลพิษจาก
การ ผลิตและการใชงานไปใช
ได  
5.อธิบายผลกระทบที่เกิดจาก
การใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดลอม  

2. การใชประโยชนและ 
ผลกระทบจากวัสดุ 
  2.1 การใชประโยชน จาก
วัสดุ 
  2.2 มลพิษจากการผลิต 
และการใชงาน      
  2.3 ผลกระทบจากการ ใช
วัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม   
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ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
น ามา สอน
เสริม (ส.ส.) 

6.น าความรูเรื่องผลกระทบที่
เกิด จากการใชวัสดุตอสิ่งมี
ชีวิต และสิ่งแวดลอมไปใชได้ 

3 3. การคัดแยก และการรี ไซเคิล
วัสด ุ
1.อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได  
2.น าความรูเรื่องการคัดแยก
วัสดุไป ใชได  
3.อธิบายหลัก 3R ในการ
จัดการ วัสดุและแนวทาง
ด าเนินการที่ เหมาะสมได้  
4.น าความรูเรื่องหลัก 3R 
ไปใชใน การจัดการวัสดุได  
5.อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุ
แต่ละประเภทได  
6.น าความรูเรื่องการรี
ไซเคิลวสัดุแต ละประเภท
ไปใชได้ 

3. การคัดแยกและการรี
ไซเคิล  
3.1 การคัดแยกวัสดุใช แลว   
3.2 การจัดการวัสดุดวย 
การรีไซเคิล    

 
 
 
 

   

4 หัวเร่ือง  4. แนวโนมการใช
วัสดุและทิศ ทางการพัฒนา 
วัสดุในอนาคต 
1.อธิบายแนวโน้มการใชวัสดุใน
อนาคตได  
2.น าความรเูร่ืองแนวโนมการใช
วัสดุในอนาคตไปใชได  
3.อธิบายทิศทางการพัฒนาวสัดุ
ใน อนาคตได  
4.น าความรเูร่ืองทิศทางการ
พัฒนา วัสดุในอนาคตไปใชได  
5.อธิบายถึงความส าคัญของการ 
พัฒนาวัสดุในอนาคตได ้

4. แนวโนมการใชวัสดุและ 
ทิศทางการพัฒนาวัสดุใน 
อนาคต  
  4.1 แนวโนมการใชวัสดุ 
ในอนาคต     
  4.2 ทิศทางการพัฒนา 
วัสดุในอนาคต   

 
 
 
 
 
 

   

5 หัวเรื่อง 5. สิ่งประดิษฐ
จากวัสด  ุ ตามหลัก สะเต็ม
ศึกษา 
1.อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได  

5. สิ่งประดิษฐจากวัสดุ ตาม
หลักสะเต็มศึกษา      
5.1  หลักสะเต็มศึกษา  
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ที่ ตัวชี้วัด เนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 
หมาย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย
ด้วยตนเอง 

(กรต.) 

เนื้อหา
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
น ามา สอน
เสริม (ส.ส.) 

2.อธิบายประโยชนของสะเต็ม 
ศึกษาได  
3.อธิบายหลักสะเต็มศึกษา
ส าหรับการประดิษฐวัสดุใช้ 
แลวได  
4.น าความรูเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษา ส าหรับการ
ประดิษฐวัสดุใชแลวไปใชได  
5.สามารถออกแบบและสราง 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใชแลวได้ 

5.2  หลักสะเต็มศึกษา 
ส าหรับการประดิษฐวัสดุ ใช
แลว      
5.3 การประดิษฐวัสดุ ใชแลว  
 

 
 
 
 

 
 
 

6 หัวเรื่อง 6 เทคโนโลยีการ 
ก าจัดวัสดุ 
1.อธิบายเทคโนโลยีการก าจัด
เศษ วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผา
ได  
2. น าความรูเรื่องเทคโนโลยี
การ ก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ดวยการเผาไป ใชได  
3.อธิบายการผลิตพลังงาน
จากเศษ วัสดุเหลือทิ้งได  
4.น าความรูเรื่องการผลิต
พลังงาน จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ไปใชได 

6. เทคโนโลยีการก าจัด วัสดุ       
6.1 เทคโนโลยีการก าจัด 
เศษวัสดุเหลือทิ้ง ดวยการ
เผา       
6.2 การผลิตพลังงาน จาก
เศษวัสดุเหลือทิ้ง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร 2  รหัสวิชา พว 22024   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 3 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง หลักวัสดุศาสตร์ (สมบัติวัสดุ) 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหาสาระการ

เรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

16  1.  อธิบายสมบัติของ
วัสดุได  
2.  ทดสอบสมบัติของ
วัสดุได  
3.  น าความรูเรื่อง
สมบัติของวัสดุไปใช้ได้ 

1. สมบัติวัสดุ 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการเรียนรู้
ของ กศน. 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง
ความหมายและความส าคัญของ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองในหัวข้อสมบัติวัสดุ และอธิบายสมบัติของ
วัสดุที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการรู้ด้วยตนเอง 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องทักษะพ้ืนทางการศึกษา
และกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้พร้อม
มอบหมายงาน 
 

1.  ใบความรู้  
2.  หนังสือแบบเรียน 
3.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  ห้องสมุด
ประชาชน 
2.  กศน.ต าบล 
3.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.  internet 
5.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

1.  สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
2.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
1.  ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  สมบัติของวัสดุ 

สมบัติวัสดุประเภทโลหะ  (Metallic Materials)   
 วัสดุพวกนี้เป็นสารอนินทรีย Inorganic substances) ที่ประกอบดวยธาตุ ที่เปนโลหะเพียงชนิด
เดียวหรือหลายชนิดก็ได และอโลหะประกอบอยูดวยก็ได ธาตุที่ เป็นโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
นิกเกิล และไทเทเนียม ธาตุที่เปนอโลหะ ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โลหะที่มีโครงสรางเปน 
ผลึกซ่ึงอะตอมจะมีการจัดเรียง ตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ ท าใหโลหะมีสมบัติ ดังนี้  
     1.  กำรน ำไฟฟำ  เปนตัวน าไฟฟาไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปไดงายทั่วทั้งกอนของโลหะ แต่โลหะ
น าไฟฟาได้นอยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากไอออนบวกมีการสั่นสะเทือนดวย ความถี่และชวงกวางที่สูงขึ้น
ท าใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไมสะดวก 
     2.  กำรน ำควำมรอน  โลหะน าความรอนไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิเล็กตรอน ซึ่งอยูตรง
ต าแหนงที่มีอุณหภูมิสูง จะมีพลังงานจลนสูงและอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลนสูงจะเคลื่อนที่ไปยังสวนอ่ืนของ
โลหะจึงสามารถถายเทความรอนใหแกสวนอื่นๆของแทงโลหะท่ี มีอุณหภูมิต่ ากวาได  
     3.  ควำมเหนียว   โลหะตีแผเปนแผนหรือดึงออกเปนเสนได เพราะไอออนบวก แตละ ไอออนอยูในสภาพ
เหมือนกันๆ กัน และไดรับแรงดึงดูดจากประจุลบเทากันทั้งแทงโลหะ ไอออนบวกจึงเลื่อนไกลผานกันไดโดยไม
หลุดจากกัน เพราะมีกลุมขอองอิเล็กตรอนท าหนาที่ คอยยึดไอออนบวกเหลานี้ไว  
     4.  ควำมมันวำว   โลหะมีผิวเปนมันวาว เพราะกลุมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิสระจะรับและ
กระจายแสงออกมา จึงท าให โลหะสามารถสะทอนแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาได  
     5.  จุดหลอมเหลว  โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เพราะพันธะในโลหะ เปนพันธะที่เกิดจากแรง ยึดเหนี่ยว
ระหวางวาเลนซอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดในกอนโลหะกับไอออนจึงเปนพันธะที่แข็งแรงมาก   
      
 สมบัติวัสดุพอลิเมอร ชนิดของสมบัติของพอลิเมอรแบงอยางกวางๆไดเปนหลายหมวดขึ้นกับความ 
ละเอียด ในระดับนาโนหรือไมโครเปนสมบัติที่อธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะ โครงสรางของ                 
พอลิเมอรในระดับกลาง เปนสมบัติที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอรเมื่ออยูใน ที่วางในระดับกวางเปนการอธิบาย
พฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร ซ่ึงเปนสมบัติในระดับการใชงาน    
  1.  จุดหลอมเหลว  จุดหลอมเหลวที่ใชกับพอลิเมอรไมใชการเปลี่ยนสถานะ จากของแข็ง
เป็นของเหลวแตเปนการเปลี่ยนจากรูปผลึกหรือ กึ่งผลึกมาเปนรูปของแข็ง บางครั้งเรียกวาจุด หลอมเหลวผลึก 
ในกลุ่มของพอลิเมอรสังเคราะหจุดหลอมเหลวผลึกยังเปนที่ ถกเถียงในกรณี ของเทอรโมพลาสติก เชน เทอรโม
เซต พอลิเมอร ที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกวาจะหลอมเหลว     
  2. พฤติกรรมกำรผสม  โดยทั่วไปสวนผสมของพอลิเมอรมีการผสมกันไดนอยกวา การผสม
ของ โมเลกุลเล็กๆผลกระทบนี้เปนผลจากแรงขับเคลื่อนส าหรับการผสมที่เปนแบบระบบปด ไมใชแบบใช
พลังงาน หรืออีกอยางหนึ่ง วัสดุที่ผสมกันไดที่เกิดเปนสารละลายไมใชเพราะปฏิสัมพันธ ระหวางโมเลกุล                                 
ที่ชอบท าปฏิกิริยากัน แตเปนเพราะการเพ่ิมคาเอนโทรปและพลังงานอิสระที่ เกี่ยวของกับ การเพ่ิมปริมาตรที่
ใชงานไดของแตละสวนประกอบ การเพ่ิมข้ึนในระดับเอนโทรป ขึ้นกับจ านวนของอนุภาคท่ีน ามาผสมกัน   
       3. กำรแตกกิ่ง  การแตกกิ่ง ของสายพอลิเมอรมีผลกระทบตอสมบัติทั้งหมดของพอลิเมอร
สายยาวที่แตกกิ่งจะเพ่ิมความเหนียว เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของความซับซอนตอสาย ความยาวอยางสุม 
และสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอรเพราะการรบกวนการจัดตัวโซขางสั้น ๆ ลดความเปนผลึกเพราะรบกวน
โครงสรางผลึก การลดความเปนผลึกเกี่ยวของกับการเพ่ิม ลักษณะโปรงใสแบบกระจกเพราะแสงผานบริเวณที่
เปนผลึกขนาดเล็ก    



170 
 

      4. กำรน ำควำมรอน  การน าความรอนของพอลิเมอร สวนใหญมีคาต่ า ดวยเหตุนี้วัสดุพอลิ 
เมอรจึงถูกน ามาใชเปนฉนวนทางความรอน เนื่องจากคาการน าความรอนต่ าเชนเดียวกับวัสดุ เซรามิกส โดย
สมบัติความเปนฉนวนของพอลิเมอรจะสูงขึ้นจากโครงสรางที่มีลักษณะเปน รูอากาศเล็ก ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการเกิด polymerization เชน โฟมพอลีไสตรีนหรือที่เรียกวา Styrofoam ซึ่งมักถูกน ามาใชเปน 
ฉนวนกันความรอน     

  สมบัติวัสดุเซรำมิกส วัสดุเซรามิกส เปนสารอนินทรียที่ประกอบดวยธาตุที่เปนโลหะและธาตุที่เปน 
อโลหะรวมตัวกันดวยพันธะเคมี ที่ยึดจับตัวกันจากการผานกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง วัสดุ เซรามิกส มี
โครงสรางเปนไดทั้งแบบมีรูปรางผลึก และไมมีรูปรางผลึกหรือเปนของผสมของทั้งสองแบบ   
      1. กำรน ำควำมรอน  การน าความรอนของเซรามิกส จะเปนฉนวนความรอนมากขึ้นตาม 
จ านวนอิเล็กตรอนอิสระที่ลดลง คาการน าความรอนของวัสดุเซรามิกอยู ในชวงประมาณ 2 ถึง 50 วัตต์                   
ตอเมตร  เคลวิน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการกระเจิงจากการสั่นของผลึกจะมากข้ึน ท าใหการ น าความรอนของวัสดุ
เซรามิกสลดลง แตคาการน าความรอนจะกลับเพ่ิมข้ึนอีกครั้งที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ เนื่องจากการถายเทความรอน 
ของรังสีอินฟราเรด จ านวนหนึ่งจะสามารถท าให ความรอน ถายเทผานวัสดุเซรามิกส โปรงใสได โดย
ประสิทธิภาพการน าความรอนของกระบวนการนี้จะเพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น สมบัติดานการเปนฉนวน 
ควบคูไปกับการทนความรอนสูง ๆ และทนตอการขัดสี  ท าใหเซรามิกสหลายชนิดสามารถน าไปใชบุผนัง
เตาเผาที่อุณหภูมิสูงเพ่ือหลอม โลหะ เชน เตาหลอมเหล็กกลา  การน าเซรามิกสไปใชงานทางอวกาศนับวามี
ความส าคัญมาก คือ ใชกระเบื้องเซรามิกสบุผนังกระสวยอวกาศ (space shuttle) วัสดุเซรามิกสเหลานี้ชวย
กัน ความรอนไมใหผาน เขาไปถึงโครงสรางอะลูมิเนียมภายในกระสวยอวกาศเมื่อขณะบินออก และ กลับเขา 
สูบรรยากาศของโลกซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาเซลเซียส   

       2. ควำมเหนียวของเซรำมิกส เนื่องจากพันธะที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางของเซรามิกส์ เป็น
พันธะแบบ ไอออนิก – โคเวเลนต ดังนั้นวัสดุเซรามิกสจะมีความเหนียว (toughness)  มีงานวิจัยมากมายที่
พยายามคนควาเพ่ือ ปรับปรุง ความเหนียวของเซรามิกส อาทิเชน การท าอัดดวย ความรอน (hot pressing) 
และเติม สารเคมีบางชนิดเพ่ือให เกิดพันธะขึ้น การทดสอบความ ตานทานตอการขยายตัวของรอยแตก 
(fracture – toughness tests) กับวัสดุเซรามิกสเพ่ือหา คาความสามารถกระท าไดเชนเดียวกับในโลหะ    
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ใบงำน เรื่องสมบัติของวัสดุศำสตร์ 

 
ข้อที่ 1 กิจกรรม บอกสมบัติของวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มาพอสังเขป  
1. สมบัติของโลหะ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
2. สมบัติของพอลิเมอร์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
3. สมบัติของเซรามิกส์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
     (………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

                   วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 17 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร 2  รหัสวชิา พว 220024   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 3 หน่วยกิต 
หัวเรื่อง มลพิษจากการผลิต และการใชงาน      

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

17  1.  อธิบายสาเหตุของ
มลพิษจากการ ผลิตและ
การใชงานได  
2.  น าความรูเรื่องมลพิษ
จากการ ผลิตและการใช
งานไปใชได  

1.  มลพิษจากการผลิต 
และการใชงาน      
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ถึงความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้
ในหัวขอ้สาเหตุของมลพิษจากการ ผลิตและ
การใชงานท าให้ผู้เรียนเกิดการรู้ด้วยตนเอง 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องมลพิษเพ่ือให้ผู้เรียน
น าความรูเรื่องมลพิษจากการ ผลิตและการใช
งานไปใชได  
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้
พร้อมมอบหมายงาน 

1.  ใบความรู้  
2.  หนังสือแบบเรียน 
3.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ห้องสมุด
ประชาชน 
2.  กศน.ต าบล 
3.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.  internet 
5.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทศัน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

1.  สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
2.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
1.  ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  มลพิษจำกกำรผลิตและกำรใชงำน 
มลพิษจำกกำรผลิต 
        อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ พอลิเมอร และเซรามิกสส จัดเปนอุตสาหกรรม ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย
ที่มีบทบาทส าคัญของประเทศ เนื่องจากโลหะ พอลิเมอร และ เซรามิกส เปนวัตถุดิบพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรม 
เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม การผลิตเครื่องใช
ในครัวเรือน เปนตน กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเปนแหลงก าเนิดมลพิษที่ส าคัญ  ทั้งมลพิษทางอากาศ  
กากของเสียและน้ าเสีย ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได หากมีการจัดการไม
เหมาะสม    
 สำเหตุที่ท ำใหเกิดมลพิษจำกกำรผลิต    
          1.  กระบวนการหลอมและเกิดมลพิษ กระบวนการหลอม เปนการน าวัตถุดิบทั้งในรูปวัสดุ
ใหมและเศษวัสดุที่ใช แลวมาใหความรอนเพ่ือใหหลอมละลาย และท าการปรับปรุงคุณภาพดวยสารตาง ๆ 
มลพิษ หลักท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหลอม คือ ฝุนควัน ไอโลหะ และกาซพิษตาง ๆ    
           2.  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ กระบวนการหลอ สามารถท าได 2 ลักษณะ คือ                    
การหลอโดยใชเครื่องหลอ แบบตอเนื่อง และการหลอในแมแบบชนิดตางๆ  ในการหลอชิ้นงานในแมแบบวัสดุ
เหลวจะถูกเทใสในแมแบบ แลวปลอย ใหแข็งตัวระยะหนึ่ง  จากนั้นรื้อแบบแยกออกเอาชิ้นงานออกแบบหลอ 
แลวเอาไปท าความ สะอาดตกแตงชิ้นงานใหได้คุณภาพตามตองการ มลพิษหลัก ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการหลอ 
ทั้งสองลักษณะจะเกิดขึ้น ในระหวางการหลอ แตส าหรับการหลอโลหะบางชนิดจะเกิดมลพิษในระหวาง               
การท าแมแบบ  ไสแบบและการน าชิ้นงานออกจากแบบหลอ ซึ่งควรมีการจัดการอยางเหมาะสมเชนเดียวกัน           
          3.  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ การรีดมักใชอุตสาหกรรมโลหะ เปนการน าแทงโลหะ   
ผานการรีดลดขนาด ที่วางตอกันหลายชุดจนไดขนาดตามตองการ ซึ่งการรีดโลหะมีทั้งการรีดรอนและรีดเย็น
ขึ้นอยู กับผลิตภัณฑที่ตองการ มลพิษที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในกระบวนการรีดรอน คือ ฝุนควัน ไอโลหะ กาซพิษ 
และน้ าเสีย 
          4.  กระบวนการสนับสนุนการผลิตและเกิดมลพิษ ระบบสนับสนุนการผลิตที่ส าคัญระบบหนึ่ง
คือ ระบบหลอเย็น ซึ่งหากระบบ หลอเย็นเกิดขัดของ กระบวนการผลิตบางสวนอาจหยุดการผลิตลง                  
ซึ่งท าใหเกิดความเสียหาย กับโรงงานได มลพิษท่ีเกิดขึ้นโดยทั่วไปในกระบวนสนับสนุนการผลิตคือมลพิษทาง
อากาศ และน้ าเสียจากน้ าหลอเย็น ซึ่งอาจใชเพียงครั้งเดียวแลวระบายทิ้ง   
 
 สำเหตุที่ท ำใหเกิดมลพิษจำกกำรใชงำน    
          1.  จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความตองการ ดานตาง ๆ                  
ที่เกี่ยวของกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก็มากขึ้น ไมวาจะอยูในรูปของสินคา เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชใน
ครัวเรือน ดังนั้น จ านวนวัสดุที่ใชแลวจึงเพิ่มทวีคูณมากข้ึนเรื่อย ๆ   
           2.  คนทั่วไปไมมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการกับเศษวัสดุที่ใชแลว สวนใหญมักจัดการ
กับเศษวัสดุดวยวิธีการเผาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษทางอากาศ   
           3.  ความมักงายและขาดจิตส านึก ไมค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึน เชน การทิ้ง เศษวัสดุใชแลว 
ลงแมน้ าล าคลอง เปนสาเหตุใหเกิดน้ าเสีย   
           4.  การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจ าเปน เชน การผลิตสินคาที่มีกระดาษ หรือพลาสติก
หมุหลายชั้น การซื้อสินคาโดยหอแยกและใสถุงพลาสติกหลายถุง ท าใหเศษวัสดุใช แลวมีปริมาณมากข้ึน    
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ใบงำน เรื่องมลพิษจำกกำรผลิตและกำรใชงำน 

กิจกรรม จงอธิบาย สาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใช้งานวัสดุ มาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
     (………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

                   วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร 2  รหัสวชิา   พว22024   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 3 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง หลักสะเต็มศึกษา 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

18  1.  อธิบายประโยชนของ
สะเต็มศึกษาได้  

1.  หลักสะเต็มศึกษา 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันถึงความหมายและความส าคัญของการ
เรียนรู้ในหัวข้อหลักสะเต็มศึกษาท าให้
ผู้เรียนเกิดการรู้และประโยชนของสะเต็ม
ศึกษา 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องหลักสะเต็มศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรูเรื่องหลักสะเต็ม
ศึกษาไปใชได้ 
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 

1.  ใบความรู้  
2.  หนังสือแบบเรียน 
3.  ใบงาน 
แหลง่กำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  ห้องสมุด
ประชาชน 
2.  กศน.ต าบล 
3.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.  internet 
5.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

1. สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้ 
2. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
1. ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  หลักสะเต็มศึกษำ 
 หลักสะเต็มศึกษำ             

         ในยุคปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอยางรวดเรว็ 
จึงจ าเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียม
พรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
ดังกลาว คือ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจ าเปนอยางยิ่ง 
โดย จะตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือท าใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนา อยางเต็มที่ท า
ใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรู ดวยตนเองสามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ STEM จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการประกันคุณภาพผู เรียน เพ่ือใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและ พัฒนา 
ศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด ค าวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนค ายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 
สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร Engineering) และ
คณิตศาสตร Mathematics)  หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่ท่้มีความ เชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเปนจริงที่ตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน    ในการด าเนินชีวิตและการท างาน ค าวา 
STEM ถูกใช ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science 
Foundation: NSF) ซึ่งใชค านี้เพ่ืออางถึง โครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร อยางไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยาม
ที่ชัดเจน ของค าวา STEM มีผลใหมีการใชและใหความหมายของค านี้แตกตางกันไป  (Hanover Research, 
2011, p.5) เชน มีการใชค าวา STEM  ในการอางอิงถึงกลุมอาชีพที่มี ความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  

        สะเต็มศึกษำ (STEM Education)  

          คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ ความรู ใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน การน าความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ที่เปน ประโยชนตอการด าเนินชีวิต และการท างาน  ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 
4  สหวิทยาการ  กับชีวิตจริงและการท างาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการ เรียนรูที่ไม
เน้นเพยีงการทองจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการ สรางความเขาใจทฤษฎีหรือ
กฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะ การคิด  ตั้งค าถาม แกปญหาและการหาขอมูล
และวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ พรอมทั้งสามารถ น าขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 10 ประการ ไดแก 
  (1)  เชื่อมโยง เนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง  
  (2)  การสืบเสาะหาความรู  
  (3)  การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
  (4)  การสรางสรรคชิ้นงาน 
  (5)  การบูรณาการเทคโนโลยี   
  (6)  การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21   
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  (7)  การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน   
  (8)  การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น   
  (9)  การเรียนรูอยางไมเปนทางการ   
 (10)  การจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย    
        จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรัก และเห็นคุณคาของ
การเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และ เห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัว
ที่สามารถน ามาใชไดทุกวัน   STEM  Education ไดน าจุดเดนของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู
ของ แตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพ่ือใหผูเรียนน าความรูทุกศาสตร มาใชในการ แกปญหา 
การคนควา และการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการ เรียนรูที่ผูสอนผูสอน
หลายสาขาวิชารวมมือกัน เพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้น ตองใชความ รูหลายดานในการ
ท างานทั้งสิ้นไมไดแยกใชความรูเปนสวน ๆ นอกจากนี้  STEM Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา 
ทักษะส าคัญในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือทักษะที่จ าเปน ส าหรับศตวรรษที่ 21 อีกดวย ทั้งนี้  STEM Education 
เปนการจัดการศึกษาท่ีมีแนวคิด  ดังนี้           
         1.1  เปนการบูรณาการขามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ เปนการบูรณาการ
ระหวางศาสตรสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร E) และ คณิตศาสตร M) 
ทั้งนี้ ไดน าจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ สอนของแตละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ  
                  • วิทยาศาสตร S) เนนเกี่ยวกับความเขาใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศึกษา มักชี้แนะใหอาจารย
ผูสอนผูสอนใช วิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) 
กิจกรรมการสอนแบบแกปญหา (Scientific Problembased Activities) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ เหมาะกับผูเรียน
ระดับประถมศึกษา แตไมเหมาะกับ ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าใหผูเรียนเบื่อหนาย
และไมสนใจ แตการ สอนวิทยาศาสตรใน STEM Education จะท าใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึก 
ทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน  สงผลใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและประสบ ความส าเร็จในการเรียน                
                  • เทคโนโลยี (T) เปนวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ แกปญหา ปรับปรุง พัฒนา สิ่งตาง ๆ หรือ
กระบวนการตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของคนเรา โดยผานกระบวนการ ท างานทางเทคโนโลยี ที่
เรียกวา Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคลายกับ กระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึง  
มิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามท่ีคนสวนใหญ เขาใจ               
                  • วิศวกรรมศาสตร E) เปนวิชาที่วาดวยการคิด สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ใหกับนิสิตผู
เรียนโดยใช ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคน สวนใหญ มักเขาใจวาเปนวิชาที่
สามารถเรียนได แตจากการ ศึกษาวิจัยพบวาแมแตเด็กอนุบาลก็สามารถ เรียนไดดีเชนกัน  
                  • คณิตศาสตร M) เปนวิชาที่มิไดหมายถึงการนับจ านวนเทานั้น แตเกี่ยวกับ องคประกอบอ่ืนที่
ส าคัญ ประการแรก คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร Mathematical Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบ
การจ าแนก/จัดกลุม การจัดแบบรูปและการบอกรูปรางและ คุณสมบัติ ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร เด็ก
จะสามารถถายทอดความคิด หรือความเขาใจ ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรได โดยใชภาษา
คณิตศาสตรในการสื่อสาร เชน มากกวา นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา ฯลฯ ประการตอมาคือการสงเสริมการคิด 
คณิตศาสตร ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนของเด็กหรือการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน    
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1.2  เปนการบูรณาการที่สามารถจัดการเรียนรู ไดในทุกระดับ โดยใชวิธีการเรียน แบบ Project-based 
Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ท าใหผูเรียนสามารถสรางสรรค พัฒนา
ชิ้นงานไดดีรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education นอกจากจะเปนการบูรณาการ วิชาทั้ง 4 สาขา 
ดังที่กลาวขางตนแลว ยังเปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ที่เก่ียวของกับชีวิตประจ าวันอี
กดวย ซึ่งจะท าใหการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียน ท าใหผูเรียน เห็นคุณคาของการเรียนนั้น ๆ และสามารถ
น าไป ใชประโยชนในชีวิตประจ าวันได ซึ่งจะเพ่ิม โอกาสการท างาน การเพ่ิมมูลคา และสามารถสรางความแข็ง
แกรงใหกับประเทศ ดานเศรษฐกิจ ได  

 1.3  เปนการจัดการเรียนรูที่ ท าใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ อยาง ครบถวน และสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาคนใหมี คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เชน               
                  • ดานปญญา ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา               
                  • ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เชน การ คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค ฯลฯ      
                   • ดานคุณลักษณะ ผูเรียนมีทักษะการท างานกลุมทักษะการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ การเปนผู
น าตลอดจนการนอมรับค าวิพากษวิจารณของผูอ่ืน ใบงาน เรื่องมลพิษจากการผลิตและการใชงาน 
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ใบงำน เรื่องหลักสะเต็มศึกษำ 
 

ข้อที่ 1 กิจกรรม  จงอธิบาย หลักสะเต็มศึกษา (STEM Education มาพอสังเขป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา วัสดุศาสตร 2  รหัสวิชา พว 22024   
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น จ านวน 3 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง หลักสะเต็มศึกษา ส าหรับการประดิษฐวัสดุ ใชแลว 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

19  1.  อธิบายหลักสะเต็ม
ศึกษาส าหรับการประดิษฐ
วัสดุใชแลวได  
2.  น าความรูเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษาส าหรับการ
ประดิษฐวัสดุใชแลวไปใช
ได 

1.  หลักสะเต็มศึกษา 
ส าหรับการประดิษฐวัสดุ 
ใชแลว 
 

ขั้นที่ 1 ก ำหนดสภำพปัญหำ 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นที่ 2 แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันถึงความหมายและความส าคัญของการ
เรียนรู้ในหัวข้อหลักสะเต็มศึกษา ส าหรับ
การประดิษฐวัสดุใชแลว 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษา ส าหรับการประดิษฐวัสดุใช
แลวไปใชได  
ขั้นที่ 3 กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้ 
ขั้นที่ 4 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 

1.  ใบความรู้  
2.  หนังสือแบบเรียน 
3.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
1.  ห้องสมุด
ประชาชน 
2.  กศน.ต าบล 
3.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
4.  internet 
5.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

1.  สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้ 
2.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
1. ใบงาน 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  หลักสะเต็มศึกษำส ำหรับกำรประดิษฐจำกวัสดุใชแลว 

 หลักสะเต็มศึกษำส ำหรับกำรประดิษฐจำกวัสดุใชแลว      
 ทุกวันนี้ปญหาเรื่องการจัดการขยะนับเปนปญหาระดับชาติ การจัดการเรียนการ สอนตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่ไดยินกนัอยางแพรหลายมากขึ้น เรื่อย ๆ หลายทานคงก าลังครุนคิดวา 
จะท าใหอยางใหการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และเชื่อมโยงการเรียนรู สูการแกปญหาจริงเรื่องขยะได การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ส าหรับการจัดการกับวัสดุใชแลว ท าได หลากหลายแนวทาง บางอยางเปนการเปลี่ยนแปลงงาย ๆ ทุกคน
สามารถท าไดดวยตัวเอง สวน บางแนวทางตองการ “แนวรวม” สนับสนุนที่กวางขวางข้ึน เชน การท างานรวม
กันระหวาง ผูสอนกับนักเรียน  การท างานรวมกันทั้งโรงเรียน หรือแมกระทั่งการด าเนินการรวมกันกับ ชุมชน 
หรือสถาบันการศึกษาทองถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว  
เปนสวนหนึ่งของวิธีการหลากหลายที่จะจัดการกับวัสดุใชแลว ซึ่งมีแนวทางดังนี้   
         1. เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สู่โลกจริง  หลายทานนาจะท าอยูแลวอยาง
สม่ าเสมอ เพราะในชีวิตประจ าวันเรามีการใช วัสดุตางอยูเสมอตลอดจนมีการบริหารจัดการวัสดุนั้นอยางมี
ประสิทธิภาพ เพียงมองเห็นวา แนวคิดหลัก หรือกระบวนการที่เรียนรูนั้น สามารถเกิดขึ้นไดในธรรมชาติ ใช
ประโยชนไดในชีวิต จริง ก็เปนกาวแรกสูการบูรณาการความรูสูการเรียนอยางมีความหมาย เพราะปรากฏกา
รณ หรือประดิษฐกรรมใดๆ รอบตัวเรา ไมไดเปนผลของความรูจากศาสตรหนึ่งศาสตรใดเพียง ศาสตรเดียว 
การประยุกตความรูงาย ๆ เชน การค านวณพ้ืนที่ของแกนมวนกระดาษช าระ เชื่อมโยงสูความรูความสงสัยดาน
วัสดุศาสตร เทคโนโลยีการผลิต และการใชกระบวนการทาง วิศวกรรมวิเคราะหปญหาและสรางสรรควิธีแกไข
ไดอยางหลากหลายจนนาแปลกใจ 
          2. การสืบเสาะหาความรู การเรียนรูสะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว โดยใหผูเรียนได
ศึกษา ประเด็นปญหา หรือตั้งค าถามซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือชุมชน เชน ในชุมชนมีการใช ขวดน้ า
พลาสติกจ านวนมากจนเกิดปญหาขยะ ผูเรียนน าประเด็นปญหา ไปสรางค าอธิบายดวย ตนเอง โดยการ
รวบรวมประจักษพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ สื่อสารแนวคิดและเหตุผล เปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ โดย
พิจารณาความหนักแนนของหลักฐาน กอนการตัดสินใจไป ในทางใดทางหนึ่งนับเปนกระบวนการเรียนรูส าคัญ
ที่ไมเพียงแตสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น ที่ศึกษาเทานั้น แตยังเปนชองทางใหมีการบูรณาการความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ ค าถาม นับเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สนับสนุนจุดเนนของสะเต็มศึกษา
ส าหรับการ ประดิษฐจากวัสดุใชแลวไดเปนอยางดี  
         3. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  การท าโครงงานเปนการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบหนึ่ง แตผู
เขียนไดแยก โครงงานออกมาเปนหัวขอเฉพาะ เนื่องจากเปนแนวทางท่ีสามารถสงเสริมการบูรณาการความรู สู
การแกปญหาไดชัดเจน การสืบเสาะหาความรูบางครั้งผูสอนเปนผูก าหนดประเด็นปญหา หรือ ใหขอมูลส าหรับ
ศึกษาวิเคราะห หรือก าหนดวิธีการในการส ารวจตรวจสอบ ตามขอจ ากัดของ เวลาเรียน วัสดุอุปกรณ หรือป
จจัยแวดลอมตาง ๆ แตการท าโครงงานนั้นเปนการเปดโอกาสให นักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูส าคัญใน
ทุกขั้นตอนดวยตนเอง ต้้งแตการก าหนดปญหา ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ ออกแบบวิธีการรวบรวมขอมูล 
ด าเนินการ ลงขอสรุป  และสื่อสารสิ่งที่ คนพบ (บางครั้งผูสอนอาจก าหนดกรอบกวาง ๆ เชน ใหท าโครงงาน
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐจาก วัสดุใชแลว โครงงานเกี่ยวกับการใชคณิตศาสตรในวัสดุใชแลวของชุมชน เปนตน) 
โครงงานใน รูปแบบสิ่งประดิษฐจะมีการบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมไดอยางโดดเดน   
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4. การสรางสรรคชิ้นงาน  ประสบการณการท าชิ้นงาน สรางทักษะการคิด การออกแบบ การตัดสินใจ 
การแกปญหาเฉพาะหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นงานที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุใชแลว เองและคิดอย
างอิสระและสรางสรรค การประดิษฐชิ้นงานเหลานี้จากเศษวัสดุใชแลว ประยุกตใชความรูวิทยาศาสตร คณิต
ศาสตร อยางไมรูตัวบางครั้งอาจจัดใหผูเรียนสะทอน ความคิดวาไดเกิดประสบการณหรือเรียนรูอะไรบางจาก
งานที่มอบหมายใหท า เพราะเปาหมาย ของการเรียนรูอยูที่กระบวนการท างานดวยเชนกัน หาก ผูเรียนมอง
เพียงเปาหมายชิ้นงานที่ ส าเร็จอยางเดียวอาจไมตระหนักวาตนเองไดเรียนรูบทเรียนส าคัญมากมายระหวา
งทางและมี สวนหรือบทบาทในการชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย  
         5. การบูรณาการเทคโนโลยี เพียงบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูกระบวนประดิษฐจากวัสดุใชแลว 
ก็ถือวา ไดกาวเขาใกลเปาหมายการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาอีกกาวหนึ่งแลว เทคโนโลยีที่ 
สามารถใชประโยชนในปจจุบันมีไดตั้งแตการสืบคนขอมูลลักษณะตาง ๆ การบันทึกและ น าเสนอขอมูลดวย
ภาพนิ่ง วีดิทัศน และมัลติมีเดีย การใชอุปกรณ sensor/data logger บันทึก ขอมูลในการส ารวจตรวจสอบ 
การใชซอฟตแวรจัดกระท า วิเคราะหขอมูล และเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกมากมาย การใชประโยชนจากเทคโนโลยี
เหลานี้ กระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรู เปดโอกาส ใหประยุกตใชความรู แกปญหา และท างานรวมกัน 
รวมทั้งสรางทักษะส าคัญในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย      
         6. การมุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาพัฒนาพัฒนา
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for 21st Century Skills ที่ครอบคลุม 4C คือ 
Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การ ท างานรวมกัน) 
และ Creativity (การคิดสรางสรรค จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ โครงงาน หรือการสรางสรรค
ชิ้นงานจากวัสดุใชแลวที่กลาวถึงขางตนนั้นสามารถสรางเสริม ทักษะเหลานี้ไดมากอยางไรก็ตามในบริบทของ
สถานศึกษาท่ัวไป ผูสอนอาจไมสามารถใหผูเรียน เรียนรูดวยการท าโครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานเทานั้น 
ดังนั้นในบทเรียนอ่ืน ๆ ถาผูสอน มุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่  21 ในทุกโอกาสที่เอ้ืออ านวย เปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความ คิดเห็น ท างานรวมกัน เรียนรูการหาที่ติ (ฝกคิดเชิงวิพากษ หาที่ชมหรือเสนอวิธีการใหม
(ฝกคิดเชิงสรางสรรค ก็นับวาผูสอนจัดการเรียนการสอนเขาใกลแนวคิดสะเต็มศึกษามากขึ้น ตามสภาพจริง
ของชั้นเรียน  
         7. การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน ผูสอนหลายทานอาจเคยมีประสบการณกับผู
ปกครองที่ไมเขาใจแนวคิด การศึกษาที่พัฒนาผูเรียนใหเปนคนเต็มคน แตมุงหวังใหสอนเพียงเนื้อหา อยากใหผู
สอนสราง เด็กท่ีสอบเรียนตอได แตอาจใชชีวิตไมไดในสังคมจริงของการเรียนรูและการท างาน เมื่อผูสอน มอบ
หมายใหผูเรียนสืบคน สรางชิ้นงาน หรือท าโครงงานผูปกครองไมใหการสนับสนุน หรืออีก ดานหนึ่งผูปกครอง
รับหนาที่ท าใหทุกอยาง อยางไรก็ตามหวังวาผูปกครองทุกคนจะไมเปนไป ตามที่กลาวขางตน ผลงานจาก
ความสามารถของเด็ก เปนอาวุธส าคัญที่ผูสอนจะน ามาเผยแพร จัดแสดงเพ่ือชนะใจผูปกครองและชุมชนให
การสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ เต็มศึกษา ผูสอนสามารถน าผูเรียนไปศึกษาในแหลงเรียนรูของ
ชุมชน ส ารวจสิ่งแวดลอม ธรรมชาติในทองถิ่น ศึกษาและรายงานสภาพมลพิษหรือการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ใหชุมชนรับทราบ ตลอดจนศึกษาและแกปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในชุมชน กิจกรรม
การ เรียนรูเหลานี้ เกิดประโยชนส าหรับนักเรียนเอง อาจเปนประโยชนส าหรับชุมชน และสามารถ สรางการ
มีสวนรวม ความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญอยางยิ่งคือความรูสึกเปนเจาของรวม รับผิดชอบคุณภาพการจัด
การศึกษาในทองถิ่นตัวเองใหเกิดขึ้นได  
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8. การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น การใหผูเรียนไดศึกษาปญหาปลายเปดตามความ
สนใจของตนเองในลักษณะ โครงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงการเรียนรูสูการใชประโยชนในบริบทจริงนั้น 
บางครั้งน าไปสู ค าถามท่ีซับซอนจนตองอาศัยความรูความช านาญเฉพาะทาง ผูสอนไมควรกลัวจะยอมรับกับ ผู
เรียนวาผูสอนไมรูค าตอบ หรือผูสอนชวยไมได แตควรใชเครือขายที่มีเชื่อมโยงใหผูเชี่ยวชาญ ในทองถิ่นมาชวย
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เครือขายดังกลาวอาจเปนไดทั้ง ศิษยเกา ผูปกครอง ปราชญชาวบาน  เจาหน
าที่รัฐ หรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น ผูสอน สามารถเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือสาธิต
ในบางหัวขอ หรือใชเทคโนโลยี เชน การ ประชุมผานวิดีทัศน เอ้ืออ านวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถพูดคุยใหความ
คิดเห็น หรือวิพากษ ผลงานของผูเรียน เปนตน 

         9. การเรียนรูอยางไมเปนทางการ (informal learning) ทุกคนชอบความสนุกสนานหากเราจ ากัด
ความสนุกไมใหกล้ ากรายใกล หองเรียน ความสุขคงอยูหางไกลจากผูสอนและจากผูเรียนไปเรื่อย ๆ แตจะ
บูรณาการความ สนุกสูการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานกระบวนประดิษฐสิ่งของจาก 
เศษวัสดุใชแลวเปนการแกปญหาไดอยางไร  ตองอาศัยความคิดสรางสรรคของผูสอนในการ ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูที่ทาทาย เพลิดเพลิน ใหการเรียนเหมือนเปนการเลน แตใน ขณะเดียวกันก็ตองสรางความรูและ
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดวย การเรียนรู อยางไมเปนทางการที่ไดรับความนิยม คือ การจัด
กิจกรรมคาย การเรียนรูจากบทปฏิบัติการ หรือการประกวดแขงขัน กิจกรรมเหลานี้เปนโอกาสดีที่จะสรางการ
มีสวนรวมจากชุมชน เชน อาจเชิญผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเปนวิทยากรในคาย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ใหการ สนับสนุนของรางวัล              
         10.  การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning)  เมื่อผูสอนไดด าเนินการ 9 ขอ ขางตนแลว 
อาจมองออกนอกสถานศึกษา สรางนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนวัฒนธรรมของชุมชนรวมกันสรางแหล
งเรียนรูดานสะเต็มในทองถิ่น เชน เขาคายวิทยาศาสตรที่ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาหรือประยุกตความรูสะ
เต็ม เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูวิถีชุมชน เชน สงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมน าเสนอขอมูลภูมิ
ศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในชุมชนสรางหอเกียรติยศสะเต็มของหมูบาน เพ่ือน าเสนอเรื่องราวการ
ใชความรูสะเต็มในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ผลงานดานการเกษตร ดานสาธารณสุข ดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ หรือดานการประยุกตใช เทคโนโลยี เปนตน การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐ วัสดุใชแลว เปนความพยายามจากหลากหลายภาคสวนในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา ใหพรอมส าหรับการด ารงชีวิต ดวยความรูความเขาใจในความงามและคุณคาของธรรมชาติ ดวย 
ความสามารถในการสรางสรรควิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบดวยกระบวนคิด เชิงวิศวกรรม และ
การใชศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารและท างานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  
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ใบงำน เรื่องสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุตำมหลักสะเต็มศึกษำ 
ข้อที่ 1 กิจกรรมที่   คัดแยกเศษวัสดุที่พบโดยเลือกเศษวัสดุ แล้วน ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือ ของตกแต่ง 
จ านวน 1 ชิ้น  พร้อมอธิบายตามหัวข้อที่ก าหนดให้   
1.1 ชื่อสิ่งประดิษฐ์  
.................................................................................................................................................................  
1.2   รูปภาพสิ่งประดิษฐ์    
 
 
 
 
 
 
 
 

น าภาพสิ่งประดิษฐ์ติดในกรอบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าภาพสิ่งประดิษฐ์ติดในกรอบนี้ 
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1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
................................................................... ........................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................ ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...........................................  
 
1.5  ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
......................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.................................................................... ................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. .........................................   
1.6  ค านวณหาต้นทุน / ราคาขาย  “ ต้นทุนการประดิษฐ์สิ่งของ” ถ้าต้นทุนสิ่งประดิษฐ์ เท่ากับ  50 บาท  ท า
ได้  10 ชิ้น ผู้เรียนจะก าหนดราคาขายหรือต้องการขายชิ้นละก่ีบาท เพ่ือให้ได้ก าไรและการตั้งราคา ในการขาย 
ผู้เรียนจะได้ก าไรจากการขาย กี่เปอร์เซ็นต์ 
...................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ........................................................................   
1.7 ประโยชน์และการน าไปใช้ 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................ .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
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บันทึกหลังกำรสอน 

ครั้งที่ ………….. วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
     (………………..……………….…......…………) 
ต าแหน่ง………………………………………………….. 

ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…................................................. 

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

                   วันที่……. เดอืน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

ครั้งที่ 20 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
การวัดและ
ประเมินผล 

20  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ด าเนินการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 

สนามสอบศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ได้แก่ 
สนามสอบโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
นางจิราภรณ์  อุทัยศรี                                         ผูอ้ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
นางนภาวรรณ  ธรฤทธิ์                                        บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
นายจักรพันธ์   นวลสุทธิ์                                      คร ู
นายไพบูลย์   ศักดา                                        ครูอาสาสมัคร กศน. 
นายธเนศ  สุขสวัสดิ์                                            ครูอาสาสมัคร กศน. 
นางสาวจุฑามาส   ศุภลักษณ์                                 ครูอาสาสมัคร กศน. 
นางสาวภูริชชญา    สุดสาย                                   ครูอาสาสมัคร กศน. 

 
 

ผู้จัดท ำ 
นายชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์                                     ครู กศน.ต าบล 
นายกฤษฏา     ภิรอด                                          ครู กศน.ต าบล 
นายพีระพงษ์   ค าจันทร์                                       ครู กศน.ต าบล 
นายวงวิทย์   ศักดา                                             ครู กศน.ต าบล 
นายธนสร   รัชชะ                                               ครู กศน.ต าบล 
นางบุบผา   คีรีมา                                               ครู กศน.ต าบล 
นางอโณทัย   ค าจันทร์                                         ครู กศน.ต าบล 
นางสาวภิญญดา  ศรีคิรินทร์                                   ครู กศน.ต าบล 

  นางสาวปาริฉัตร  อักษรสม         นักวิชาการศึกษา 
 

 


