
 ค ำสั่ง สพฐ. 293/2551 
 โรงเรียนต้นแบบ 
 ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1-ป.6 , ม.1 , ม.4 
 ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1-ป.6 , ม.1 , ม.2 ,ม.4 , ม.5 
 ปีการศึกษา 2554 ทุกชั้นเรียน 

 โรงเรียนทั่วไป 
 ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1-ป.6 , ม.1 , ม.4 
 ปีการศึกษา 2554 ใช้ ป.1-ป.6 , ม.1 , ม.2 ,ม.4 , ม.5 
 ปีการศึกษา 2555 ทุกชั้นเรียน 

 สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎำคม พ.ศ. 2551 
 สมชำย วงศ์สวัสด์ิ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ลงนำม 

2. วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ฯ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

3. หลักกำร ( 6 ข้อ ) 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้ฯ  
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนฯ ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ

การศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาฯ 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยฯ สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

4. จุดหมำย ( 5 ข้อ ) 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดให้เป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย รักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ฯ 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

5. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ( 5 ประกำร )  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

1. ควำมสำรถในกำรสื่อสำร = ความสามารถในการรับและส่งสาร การ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดฯ การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งการเจรจาต่อรองฯ 

2. ควำมสำรถในกำรคิด = ความสารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ 

3. ควำมสำรถในกำรแก้ปัญหำ = ความสารถในการแก้ปัญหาบนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล 

4. ควำมสำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต = ความสารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจ าวันฯ 

5. ควำมสำรถในกำรใช้เทคโนโลยี = ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ฯ 

 
 

 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 8 ข้อ ) 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย   4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 

7. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 67 มำตรฐำน 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทาง
สมอง และพหุปัญญา  
 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( … สาระ ….มาตรฐาน) 
  1. ภาษาไทย 5 , 5   2. คณิตศาสตร์ 6 , 14  
 3. วิทยาศาสตร์ 8 , 13  4.สังคมศึกษา 5 , 11  
 5. สุขศึกษา 5 , 6   6. ศิลปะ 3 , 6 
 7. การงานอาชีพฯ 4 , 4 8. ภาษาต่างประเทศ 4 , 8 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น

เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 มาตรฐานการเรียนรู้ระบุ  สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ พึงปฏิบัติได้ฯ ที่ต้องการให้เกิด

กับผู้เรียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร/สอนอะไร/สอน

อย่างไร/ประเมินอย่างไร เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ระบบการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญช่วยสะท้อน

ภาพการจัดการศึกษา 
8. ตัวชี้วัด ( 2 ประเภท ) 

 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และพึงปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชั้น ซ่ึงสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง เป็น
รูปธรรม  
 น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการ
สอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน 
1. ตัวชี้วัดชั้นปี  = ระดับการศึกษาภาคบังคับ ( ม.1 – ม.3 ) 
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น = ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 – ม.6 ) 

 “ ว 1.1 ป.1/2“    ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   1.1 สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1  
   ป.1/2 ตัวชี้วัดชั้น ป.1 ข้อที่ 2 

 “ ต 2.2 ม.4-6/2” ต กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   2.2 สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2 
   ม.4 – ม.6/2 ตัวชี้วัดชั้น ม.ปลายข้อที่ 2 

9. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ( 3 ลักษณะ ) 
 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฯ เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกการท าประโยชน์เพื่อสังคม 

1. กิจกรรมแนะแนว = เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตฯ ครูรู้จักเข้าใจผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน = เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยความ
เป็นผู้น าผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 

 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 นักศึกษาวิชาทหาร 

 2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ = เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
 
 



 
10. ระดับกำรศึกษำ ( แบ่งเป็น 3 ระดับ ) 

1. ระดับประถมศึกษำ ( ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 ) 
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณฯ โดยเน้น

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ( ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ) 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนฯ ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อ 
3. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ( ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 ) 

เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

11. กำรจัดเวลำเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางฯ ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาสารถ
เพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยปรับให้เหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน 
1. ระดับประถมศึกษำ ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 )  
 จัดเวลาเรียนเป็น รายปี    มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) 
 จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  
คิดน้ าหนักของรายวิชา เกณฑ์ 40 ชม./ภาคเรียน เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก) 

3. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) 
จัดเวลาเรียนเป็น รายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  

คิดน้ าหนักของรายวิชา เกณฑ์ 40 ชม./ภาคเรียน เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก) 
 กำรก ำหนดโครสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนและเพิ่มเติม 

 เวลำเรียนพื้นฐำน  
o ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานได้ตาม

ความเหมาะสม แต่ต้องมีเวลาเรียนตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างฯ 
o ระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดและสอดคล้องกับ

เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 เวลำเรียนเพิ่มเติม  
o ทั้งในระดับประถมและมัธยม ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้น
ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร เฉพาะระดับชั้น ป.1 – ป.3 
เน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

 
หัวข้อ/

ระดับชั้น 
รำยวิชำ

สถำนศึกษำ
จัดเพิ่ม 

เฉพำะ
รำยวิชำ
พื้นฐำน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

กิจกรรม
พัฒนำ
สังคมฯ 

เวลำ
ทั้งหมด 

ประถมฯ 
(ป.1-ป.6) 

ปีละไม่น้อย
กว่า 40 

ชม. 

840 
ชม./ปี 

 
 

ปีละ 
120 ชม. 

รวม 6 ปี 
60 ชม. 

ไม่น้อย
กว่า 

1,000 
ชม./ปี 

มัธยมต้น
(ม.1-ม.3) 

ปีละไม่น้อย
กว่า 200 

ชม. 

840 
ชม./ปี 

(66 นก.) 

รวม 3 ปี 
45 ชม. 

ไม่น้อย
กว่า 

1,200 
ชม./ปี 

มัธยมปลาย
(ม.4-ม.6) 

ปีละไม่น้อย
กว่า 1,600 

ชม. 

1,640 
ชม./ปี 

(41 นก.) 

รวม 3 ปี 
360 ชม. 

รวม 3 ปี 
60 ชม. 

รวม 3 ปี
ไม่น้อย
กว่า 

3,600 

 
ปัจจุบันเพิ่มวิชา หน้าที่พลเมืองฯ   ระดับประถมศึกษา 40 ชม. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 ชม. ( 1 นก.) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 ชม. ( 2 นก.) 
       

 
12. กำรจัดกำรเรียนรู้ 
       1. หลักกำรจัดกำรเรียนรู้  = เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถฯ โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
       2. กระบวนกำรเรียนรู้  = ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายฯ 
ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเลือกใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. กระบวนกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ = ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แล้วจึงออกแบบการเรียนรู้ฯ 
       4. บทบำทของผู้สอนและผู้เรียน 
 ผู้สอน    ผู้เรียน 
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลฯ - ก าหนดเป้าหมายฯ ของตนเอง  
- ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  - เสาะแสวงหาความรู้ ,คิดหาค าตอบ 
- ออกแบบการเรียนรู้   - ลงมือปฏิบัติจริง/สรุปสิ่งที่ได้เรียน 
- จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  - มีปฏิสัมพันธ์ ในการท างาน 
- จัดเตรียมเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม - ประเมินและพัฒนาตนเอง 
- ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน   
13. สื่อกำรเรียนรู้ 

 เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ โดยผู้สอน
และผู้เรียนสามรถร่วมกันจัดท าและพัฒนาขึ้นได้  

 สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงคือ ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ฯ 
2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาและการค้นคว้าของผู้เรียน 
3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลาย 
4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ 
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ 

14. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 เป็นการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา 

สนับสนุน ส่งเสริม การใช้หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ระดับท้องถิ่น = ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด เป็น

หน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความสภาพและความต้องการของท้องถิ่นฯ 

      สถานศึกษา  = วางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร เพิ่มพูนคุณภาพ
โดยการวิจัยและพัฒนา โดยท าภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
15. หลักสูตรระดับท้องถิ่น  

 องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 1 ส่วนน า ความเป็นมาและขั้นตอนการท า 
 ส่วนที่ 2 เป้าหมายและจุดเน้น 
 ส่วนที่ 3 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 4 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 5 การน าหลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

16. หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 สถำนศึกษำ   จัดท าสาระของหลักสูตร เกี่ยวกับสภาพปัญหาในท้องถิ่น  
 บทบำทหลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นข้อก าหนดที่ทุกคนในสถานศึกษาต้อง

ปฏิบัติตาม , เป็นเอกสารใช้ประกอบการประเมินภายนอก 
 กระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ 2. วิเคราะห์ข้อมูล 
3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 4. ใช้หลักสูตร(ระดับชั้นเรียน) 
5. วิจัย ติดตาม ประเมินผล 

 
 



 
17. กำรเขียนส่วนน ำของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
      ประกอบด้วย  
       1. ควำมน ำ = แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างหลักสูตรแกนกลางฯ 
กับหลักสูตรท้องถิ่น จุดเน้น ความต้องการของโรงเรียน 
 2. วิสัยทัศน์ = เจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึง
ประสงค์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ฯ 
 3. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
18. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ( 4 ระดับ ) 

 การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ เพื่อตัดสินผลการเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้ 

1. ระดับชั้นเรียน     = อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ ใช้เทคนิคการประเมิน
ที่หลายหลาย เช่น การสังเกต การบ้าน โครงงาน แฟ้มสะสมผลงาน ฯ 

2. ระดับสถำนศึกษำ  = เป็นการตรวจสอบผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ,
ผลการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ , กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ = เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยข้อสอบมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา ( Las ป.2 , ป.5 , ม.2 , ม.5 ) 

4. ระดับชำติ = ประเมินระดับชาติตามาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
แกนกลาง ต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6 

19. เอกสำรทำงกำรศึกษำ ( 2 ประเภท ) 
 1. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

 1.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ( แบบ ปพ.1 ) 
     เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนตามรายวิชา การ 

อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลเป็นรายบุคคล ปพ.1 มี 3 แบบ ดังนี้ 
 ปพ.1 : ป = จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 ปพ.1 : บ = จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 ปพ.1 : พ = จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 1.2 ประกำศนียบัตร ( แบบ ปพ.2 ) 
      เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.2 มี 2 แบบ ดังนี้ 
 ปพ.2 : บ = จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 ปพ.2 : พ = จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 1.3 แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ( แบบ ปพ.3 ) 
      เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้
จบการศึกษา ปพ.3 มี 3 แบบ ดังนี้ 
 ปพ.3 : ป = จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) 
 ปพ.3 : บ = จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 ปพ.3 : พ = จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

 2. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนด  
1. แบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ 
   เป็นเอกสารเพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการ

เรียน ตามแผนการจัดการเรียนฯ ควรจัดท าเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง 
2. แบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน 
   เป็นเอกสารเพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของ

ผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์ฯ และส าหรับสือ่สารให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
3. ใบรับรองผลกำรเรียน  
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเป็น

ผู้เรียนในสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หรือรับรองผลการเรียนเป็นการชั่วคราว 
4. ระเบียนสะสม  

เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ 12 ปี 
   
 

 
20. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนได้ในกรณีต่างๆ เช่น การย้ายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 
 การพิจารณาการเทียบโอน พิจารณาจาก หลักฐานการศึกษา / ความรู้ 

ความสามารถของผู้เรียน / การปฏิบัติในสภาพจริง 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้น

ภาคเรียน ผู้ได้รับการเทียบโอนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 

21. กำรก ำหนดรหัสวิชำ ( ใช้เลขอำรบิก 6 หลัก ) 
 

หลกัที ่ หลกัที ่ หลกัที ่ หลกัที ่ หลกัที ่ หลกัที ่
1 2 3 4 5 6 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้ ระดับ
การศกึษา 

ปีในระดับ
การศกึษา 

ประเภทของ
รายวิชา 

ล าดับของรายวิชา 

ท 
ภาษาไทย 

1 
2 
3 

0 
ไม่ก าหนดปีที่

เรียน 

 
 
1  

วิชาพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

01-99 

 
ค  

คณติศาสตร ์

 
1 

ป.1,ม.1 ,ม.4 
 
2 

ป.2,ม.2,ม.5 

 
ว  

วิทยาศาสตร ์
 

 
 
2 

วิชาเพ่ิมเติม 

 
3 

ป.3, ม.3, ม.6 
ส  

สงัคมศกึษาฯ 
 

4  
ป.4 

 
พ  

สขุศกึษาฯ 
 
5  
ป.5 

 
ศ  

ศลิปะ 
 
6  
ป.6 

ง  
การงานอาชพีฯ 

 

22. กำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ค าอธิบายรายเป็นกรอบองค์ความรู้ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ตัวอย่าง 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา………………….   กลุ่มสาระการเรียนรู้………. 
ชั้น…….ภาคเรียนที่…….   เวลา….ชั่วโมง   จ านวน…หน่วยกิต 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
รหัสตัวชี้วัด 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
รวมทั้งหมด…………..ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



23. ควำมหมำยของหลักสูตร 
 หลักสูตร Curiculum มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Currere ซ่ึง

หมายถึงช่องทางส าหรับวิ่ง ถ้าในด้านการศึกษา หมายถึง แนวทางส าหรับการเรียนรู้ 
 นักพัฒนำหลักสูตรกับควำมหมำย 

o พจนำนุกรม  = ประมวลวิชาและกิจกรรมต่างๆที่ก าหนดไว้
ในการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

o กรมวิชำกำร = ข้อก าหนดที่ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย 
โครงสร้าง แนวทางวิธีการ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 

o นิรมล = ประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่ผู้รับผิดชอบจัด
การศึกษา 

o สงัด = ข้อผูกผันระหว่างนักเรียน ครู และสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียน 

o ทำบำ = วิธีเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิก
ที่สามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา 

o กู๊ด = โครงสร้างของเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ต่างๆที่
สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

o ไทเลอร์ = เป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมด โดยมีโรงเรียน
เป็นผู้วางแผนและก ากับเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมาย 

24. ควำมส ำคัญของหลักสูตร 
 1. ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ = การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคนในสังคม ตัวชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งคือ “คุณภาพการจัดการศึกษา” 
 2. ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ = หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศ
ส าหรับครูที่ก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 หากเปรียบการศึกษา เป็นรถยนต์ หลักสูตร เปรียบเสมือน พวงมาลัย 
 หากเปรียบการศึกษา เป็นเรือยนต์ หลักสูตร เปรียบเสมือน หางเสือ 

25. องค์ประกอบของหลักสูตร 
 นักกำรศึกษำกับทฤษฎี 

o ไทเลอร์ = ความมุ่งหมายทางการศึกษา , จัดประสบการณ์ , 
จัดให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร , ทราบได้อย่างไรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 

o ทำบำ = จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ , เนื้อหา
สาระและประสบการณ์เรียนรู้ , การประเมินผล 

o โบแชมป์ = เนื้อหา , จุดมุ่งหมาย , การน าหลักสูตรไปใช้ , 
การประเมินผล  

o สุมิตร คุณำนุกร = ความมุ่งหมาย , เนื้อหา , การน าไปใช้ , 
ประเมินผล 

 สรุป หลักสูตรประกอบด้วย  
1. ควำมมุ่งหมำย  Objectives 
2. เนื้อหำ  Content 
3. กำรน ำหลักสูตรไปใช้Curriculum Implementation 
4. กำรประเมินผล  Evaluation 

26. หลักสูตรที่ดีจะต้อง 
1. สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม  2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ใช้ประโยชน์ได้และเป็นจริง  4. ยืดหยุ่นได้ 
5. มีวัตถุประสงค์   6. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน  8. ร่วมจัดท าหลายฝ่าย 

26. กำรพัฒนำหลักสูตร ( มี 5 ประกำร ) 
 1. ปรัชญาการศึกษา 
 2. จิตวิทยา 
 3. สังคมและวัฒนธรรม 
 4. เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
 5. วิทยาการและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 

27. ประเภทของหลักสูตร 
1. หลักสูตรรำยวิชำ Subject Curriculum  

เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานสุด ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม “ สารัตถ
นิยม” ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  

จุดหมายของหลักสูตรต้องการ “พัฒนาการด้านสติปัญญา 
ความรู้ความจ า” 

 2. หลักสูตรสัมพันธวิชำ Correlated Curriculum  
  เป็นหลักสูตรที่ให้รายวิชาต่างๆมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น  

 จุดเด่นคือ ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น เพราะ
สามารถเชื่อมโยงความรู้จากอีกวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่งได้ 
3. หลักสูตรสหสัมพันธ์ Broad Field Curriculum 
 เป็นการเอารายวิชาที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายๆกัน หรือ
ใกล้เคียงกันมารวมกันไว้ในหมวดวิชาเดียวกัน เช่น สังคมศึกษาฯ 
4. หลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบกำรณ์ 
 เน้นประสบการณ์ตรง , ได้รับอิทธิพลจาก ”พิพัฒนาการ
นิยม” นักการศึกษาที่ส าคัญคือ จอห์น ดิวอี้ 
 เป็นการแก้ไขหลักสูตรเดิมที่เอาเนื้อหารายวิชา เป็นตัวตั้งโดย
ไม่ค านึงถึงความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 
 ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL 
 จุดเด่น คือ การส่งเสริมพัฒนาการแก้ปัญหา ความต้องการ
ของผู้เรียน ตามสภาพสังคม 
6. หลักสูตรแกน Core Curriculum  
 เอาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกน แล้วน าเอาวิชาอื่นๆมาสัมพันธ์กัน 
7. หลักสูตรบูรณำกำร Integrated Curriculum 
 เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์จาก
รายวิชาต่างๆมาจัดเป็นกลุ่ม เริ่มน ามาใช้จากโครงสร้างประถมศึกษา 
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8. หลักสูตรเอกัตภำพ 
 เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระไปตามความเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

28. ระดับของกำรพัฒนำหลักสูตร 
 - ระดับนานาชาติ  - ระดับชาติ 
 - ระดับภาค  - ระดับรัฐ 
 - ระดับเขตพื้นที่  - ระดับสถานศึกษา 
 - ระดับชั้นเรียน 
29.กระบวนกำรรูปแบบของกำรพัฒนำหลักสูตร 

 นักพัฒนำหลักสูตรและทฤษฎี 
o รำล์ฟ ไทเลอร์ “ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอน”  

1. ก าหนดวัตถุประสงค์  2. เลือกประสบการณ์เรียนรู้ 
3. เรียงล าดับประสบการณ์ 4.ประเมินผล 

o ฮัล ทำบำ “ทฤษฎีล่างสู่บน grass – root approach” 8 ขั้น 
1. วินิจฉัยความต้องการ 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ 
3. คัดเลือกเนื้อหา 4. เรียงล าดับเนื้อหา 
5.เลือกประสบการณ์เรียนรู้ 6. จัดประสบการณ์เรียนรู้ 
7. ประเมินผล  8. ตรวจสอบความเหมาะสม 

30. สรุป กำรพัฒนำหลักสูตร มีควำมหมำย 2 นัย คือ 
 1. จัดท าหลักสูตรใหม่ 
 2. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

 
 
 
 
 
 



 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
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หมวด ๔ แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรำ ๒๒ กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มำตรำ ๒๓ กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำร
เรียนรู้ และบูรณำกำรตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ในเรื่องต่างๆ
ดังนี้  ๑. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคมฯ 

๒. ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๓. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยฯ 
๔. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เน้นการใชภ้าษาไทยฯ 

  ๕. ทักษะในการประกอบอาชพีและการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 
มำตรำ ๒๔   กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำม
ถนัดของผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

๒. ฝึกทักษะ กระบวนกำรคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบกำรณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไ์ว้ในทุกวิชา 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสำมำรถใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ฯ 

๖. จัดกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลำทุกสถำนที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
มำตรำ ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทุกรูปแบบได้แก่   ห้องสมุดประชำชน  พิพิธ ภัณฑ์  หอศิล ป์  สวนสัตว์  
สวนสำธำรณะ  สวนพฤกษศำสตร์  อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์กำร
กีฬำ  และนันทนำกำร  แหล่งข้อมูล  และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 
มำตรำ ๒๖ ให้สถำนศึกษำจัดกำรประเมินผู้เรียนโดยพิจำรณำจำก 

พัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤต ิ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกจิกรรม 
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ

แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย 
มำตรำ ๒๗  ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อ (วัตถุประสงค์หลักสูตร) 

ควำมเป็นไทย  ควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ   
กำรด ำรงชีวิต  กำรประกอบอำชีพ กำรศึกษำต่อ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ จัดท าสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ 

มำตรำ ๒๘ สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มี
ความสมดุล  ด้ำนควำมรู้   ด้ำนควำมคิด  

ด้ำนควำมสำมำรถ   ด้ำนควำมดีงำม  
 ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

มำตรำ ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การ
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

 
 

 กำรจัดกำรกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ Analyzing 
 ควำมหมำย การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ

องค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อ
ค้นหาสภาพความเป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 

 องค์ประกอบของกำรคิดวิเครำะห์  
1. สิ่งที่จะวิเคราะห์ เช่น วัตถุ สิ่งของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์  
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเป็นข้อก าหนดส าหรับการใช้วิเคราะห์   
3. การค้นหาความจริง  

 คุณสมบัติที่เอ้ือต่อกำรคิดวิเครำะห์  
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์  
2. มีความช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างซักถาม  
3. มีความสามารถในการตีความ  
4. มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

 ประโยชน์ของกำรคิดวิเครำะห์  
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง  
2. ช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปในสิ่งใดง่ายๆ  
3. ช่วยในการพิจารณาสาระส าคัญอื่นๆ  
4. ช่วยพัฒนาความเป็นคนช่างสังเกต  
5. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล  
6. ช่วยประมาณความน่าจะเป็น  

 กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  
ขั้นที่ 1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์  
ขั้นที่ 2. ก าหนดปัญหา  
ขั้นที่ 3. ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์  
ขั้นที่ 4. พิจารณาแยกแยะตามเกณฑ์  
ขั้นที่ 5. สรุป 

 ประเภทของกำรคิดวิเครำะห์  
1. วิเคราะห์ส่วนประกอบ  
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์  
3. วิเคราะห์การจัดการ 

 ลักษณะของกำรคิดวิเครำะห์  
1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบหรือเรียบเรียงให้ง่ายต่อการท า

ความเข้าใจ 
2. การก าหนดมิติหรือแง่มุมที่จะท าการวิเคราะห์ โดย 

  2.1 อาศัยความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม 
  2.2 อาศัยการค้นพบ ลักษณะหรือคุณสมบัติของกลุ่มหรือบาง
กลุ่ม 

3. การก าหนดหมวดหมู่ในมิติและแง่มุมที่จะท าการวิเคราะห์ 
4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่โดยค านึงถึงความเป็น

ตัวอย่าง เหตุการณ์ การเป็นสมาชิก หรือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรง 
5. การน าข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดล าดับ

เรียงล าดับหรือจัดระบบให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
6. การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างในแต่ละหมวดหมู่ในแง่ของความมาก

น้อย ความสอดคล้อง ความขัดแย้ง ผลทางบวกทางลบ ความเป็นเหตุเป็นผล 
ล าดับความต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 แนวคิด ในการสอนครูต้องค านึงถึง การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้
เท่านั้น 

 ควำมหมำย เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่ืนตัว และใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆอันจะน าผู้เรียนไปสู่กำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

 กำรเรียนรู้อย่ำงตื่นตัว Active participation คือ การมีส่วนร่วมที่ผู้เรียน
รู้ เป็นผู้จัดกระท าต่อสิ่งเร้าเป็นการต่ืนตัวด้านพัฒนาการการฟัง 4 ด้านดังนี้  

1. ทำงกำย Physical   
การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เคลื่อนไหว

ร่างกาย ท ากิจกรรมต่างๆ เหมาะสมกับวัย  
2. ทำงสติปัญญำ Intellectual   

การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
การเคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรือสมองได้คิดได้กระท าโดยใช้ความคิด 
เป็นการใช้สติปัญญาของตนสร้างความหมาย          
3. ทำงอำรมณ์ Emotional  

ช่วยให้ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวทางอารมณ์และความรู้สึก เกิด
ความรู้สึกต่างๆอันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความหมายต่อตนเอง
และการปฏิบัติมากขึ้น  
4. ทำงสังคม Social       

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

 กำรเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่บุคคลรับรู้
และจัดกระท าต่อสิ่งเร้าต่างๆเพื่อสร้างความหมายของสิ่งเร้า ครุควรจะ
ด าเนินการส าคัญ 2 ประการคือ  

1. ครุต้องจัดเตรียมกิจกรรม ประสบการณ์ที่จะเอื้อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างตื่นตัวและไก้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  

2. ในขณะด าเนินการเรียนการสอน ครูควรลดบทบาทของตนเองลง และ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

 หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
1. หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง Student 
Center Instruction 
1. แบบเน้นตัวผู้เรียน 
 1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเอกัตภำพ Individualized 
Instruction หมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยการค านึงถึงภูมิหลัง สติปัญญาความสามารถ ความถนัด แบบการ
เรียนรู้ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดยมีผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือและเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้เรียนน ำตนเอง  Self – Directed 
Learning หมายถึง การให้โอการผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึง
ครอบคลุมการวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน ตั้ งเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การเลือกวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ครูจะอยู่ใน
ฐานะกัลยาณมิตร ท าหน้าที่กระตุ้นให้ค าปรึกษาผู้เรียนในการวินิจฉัยความ
ต้องการ 
2. แบบเน้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 2.1 กำรเรียนรู้แบบรู้จริง Mastery learning หมายถึง กระบวนการใน
การด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคน ซ่ึงมีความามารถและสติปัญญาแตกต่างกัน
สามารถเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สามรถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ทุก
ข้อ โดยผู้สอนวิเคราะห์เนื้อหาสาระและก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู ้
 2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบรับผลประกันผล Verification 
Teaching หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ผู้สอนก าหนด
วัตถุประสงค์ที่สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่ และผู้สอนด าเนินการทดสอบผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามวัตถุประสงค์นั้น 
โดยผู้เรียนทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

  
2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นมโนทัศน์ Concept – Based 

Instruction หมายถึง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยการระบุมโน
ทัศน์ หรือความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับและด าเนินการเรียนการ
สอนโดยใช้วิธีการและกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมโนทัศน์นั้น 

    3. แบบเน้นประสบกำรณ์  
 3.1 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ Experiential learning  

หมายถึง การด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวน
สิ่งที่เกิดขึ้น 
 3.2 กำรเรียนรู้แบบรับใช้สังคม Service Learning  
หมำยถึง การด าเนินการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไปมี
ประสบการณ์ในการรับใช้สังคม ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องมีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียน 
 3.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง Authentic Learning 
หมำยถึง การด าเนินการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการให้ผู้เรียนเข้าไป
เผชิญสภาพการจริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกันศึกษาความรู้ แสวงหา
ความรู้  
4. แบบเน้นปัญหำ  
 4.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก Problem – 
Based Instruction หมำยถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้
ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอน
อาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้
ผู้เรียนเผชิญปัญหา 
 4.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงกำรเป็นหลัก Project - 
Based Instruction หมำยถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดย
ให้ผู้เรียนได้เลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกัน ส ารวจ สังเกต และก าหนด
เร่ืองที่ตนสนใจ 
5. แบบเน้นทักษะกระบวนกำร 
 5.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรสืบสวน Inquiry - 
Based Instruction หมำยถึง การด าเนินการเรียนการสอน โดยผู้สอนกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามา
ประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง 
 5.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรคิด thinking - 
Based Instruction หมำยถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
วิธีการ และเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเนื่อง
จากความคิดเดิม 
 5.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรกลุ่ม Group 
Process - Based Instruction หมำยถึง การด าเนินการเรียนการสอนโดยที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนท างาน/กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสอน/ฝึก/แนะน าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุ่ม 
 5.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรวิจัย Research - 
Based Instruction หมำยถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน ที่ให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหา
สาระต่างๆ 
 5.5 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Instruction Emphasizing learning Process หมำยถึง การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนด าเนินการศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง  
6. แบบเน้นกำรบูรณำกำร 
 หลักกำร การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการ หมายถึง การ
น าเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม
และสามาระน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 



2. หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยไม่มีครู Instruction without Teacher 
2.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป Programmed 
Instruction หรือ บทเรียนโปรแกรม  

หมำยถึง การด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยให้
ผู้เรียนศึกษาบทเรียนโปรแกรมในเร่ืองนั้นด้วยตนเอง บทเรียนโปรแกรมมี 3 ลักษณะ 
คือ  

1.  ชนิดเส้นตรง เป็นบทเรียนที่น าเสนอเนื้อหาสาระไปทีละขั้น 
2.  ชนิดแยกสาขา บทเรียนแบบนี้จะมีค าถามให้ผู้เรียนตอบสนอง 
3. ชนิดบรรยาย เป็นบทเรียนที่ผสมระหว่างชนิดเส้นตรงและชนิด

บรรยายเข้าด้วยกัน 
2.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน C0mputer – 
Assisted Instruction  

หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยขยาย
ขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสามารถในการสอนของครู 
โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา 
2.3 กำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงไกล Distance Instruction 

หมายถึง การสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถ
ติดต่อสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีต่างๆ 
2.4 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย WWW Web - Based Instruction 

หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดห้องเรียนเสมือนจริง 
ที่จ าลองสภาพชั้นเรียนปกติเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผู้สอน
จะออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสืบค้นข้อมูล ความรู้จากเครือข่ายต่างๆ ใน
คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต www เป็นต้น 
 หลักกำรสอนและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ควำมหมำยของกำรสอน จ ำแนกตำมควำมมุ่งหมำย กำรสอน หมำยถึง 
การถ่ายทอดความรู้/การจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ /การฝึกให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาต่างๆ /การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อศึกษาหาความรู้/ การสร้างหรือ
จัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้/ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้/ เกิดความคิดที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะ/ การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้กับนักเรียนได้เผชิญ 
 องค์ประกอบของกำรเรียนกำรสอน  

1. ตัวป้อน   = ครู / ผู้สอน / ผู้เรียน / หลักสูตร  
2. กระบวนกำร  = การด าเนินการสอน การตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน  
3. ผลผลิต   = ผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน 

 จุดประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
ข้อความที่ระบุคุณลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ครู

ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
o ควำมส ำคัญของจุดประสงค์กำรเรียนกำรสอนแบ่งได้ 2 ระดับ คือ  

1. จุดประสงค์ทั่วไป   = มีความหมายกว้างไม่เฉพาะเจาะจง 
เช่น เพื่อให้มีนิสัยใฝ่หาความรู้  

2. จุดประสงค์เฉพำะ   = มีความหมายเฉพาะเจาะจง เช่น 
นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งได้  
o จุดประสงค์แบ่งตำมลักษณะกำรเรียนรู้ 3 ด้ำน  

1. ด้ำนพุทธพิสัย Cognitive Domain  
สติปัญญา ความรู้ การคิด ความจ า ความเข้าใจ  

2. ด้ำนทักษะพิสัย Psychoinotor Domain  
ด้านทักษะ ด้านร่างกาย ด้านการปฏิบัติ  

3. ด้ำนจิตพิสัย Effective Domain  
ด้านอารมณ์ จิตใจ ความสนใจ เจตคติ 
 
 
 
 
 

 หลักกำรสอน teaching Principle ความรู้ย่อยๆ ที่พรรณนา อธิบาย 
ท านาย อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ทอสอบ
และการยอมรับว่าเช่ือถือได้ 

 กำรสอนที่ดีจะต้อง  
1. ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยการกระท า Learning by doing  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม  
4. มีการตอบสนองความต้องการของนักเรียน  
5. มีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน  
6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย  
7. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ  
8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดค้นหาเหตุผลความเป็นไปของสิ่งที่เรียน  
9. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
10. มีการส่งเสริมความคิดร่ิเร่ิมสร้างสรรค์  
11. มีการใช้แรงจูงใจกับผู้เรียน  

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญสูงสุด ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 องค์ประกอบที่ส ำคัญที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 
1. ผู้เรียน Learner = มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้  
2. สิ่งเร้ำ Stimulus = สถานการณ์ต่างที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
3. กำรตอบสนอง Response = พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้  

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสาระของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
1. จัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ 2. มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
3. มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ 4. มีการผสมผสานเนื้อหา
สาระด้านต่างๆอย่างสมดุล 5. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียน 6. จัดให้มีการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 กำรเรียนรู้ Learning Ecology   
คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง

ความคิด 
 การเรียนรู้ตามแนวความคิดนักการศึกษา Klein = กระบวนการของ

ประสบการณ์ท าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร 
 สุรางค์ โค้วตระกูล = การเปลี่ยนแปลงพฤคิกรรมซ่ึงเนื่องมาจาก

ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ Learning Theory  

ข้อความรู้ที่พรรณนา อธิบาย ท านายปรากฏการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ ซ่ึงมนุษย์รับรู้ข้อมูลผ่านเส้นทางรับรู้ 3 ทางคือ  

1. พฤติกรรมนิยม Behaviorism  
2. ปัญญานิยม Cognitivism  
3. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา Constructivism  

 กำรเรียนรู้ทฤษฎีของ บลูม มี 6 ระดับ  
1. ความจ า Knowledge  
2. ความเข้าใจ Comprehension  
3. การประยุกต์ใช้ Application  
4. การวิเคราะห์ Analysis   การแก้ปัญหาตรวจสอบได้ 
5. การสังเคราะห์ Synthesis  
6. การประเมินค่า Evaluation  ตัดสินได้อะไรถูกผิด 

 กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีของเมเยอร์ Mayor ในการออกแบบสื่อการเรียนการ
สอน การวิเคราะห์ความจ าเป็นเป็นสิ่งส าคัญ มี 3 ส่วนย่อย   
1. พฤติกรรม  
2. เง่ือนไข  
3. มาตรฐาน  

โดย พฤติกรรมควรชี้ชัดและสังเกตได้  เง่ือนไขพฤติกรรมที่ได้นั้น
สามารถอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด เง่ือนไขพฤติกรรมความส าเร็จที่ได้ควรมีเง่ือนไขใน
การช่วยเหลือ ผู้เรียนควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง เนื้อหาควรถูกสร้างใน
ภาพรวมความต่อเนื่อง Continuity 

 



 กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีของบรูเนอร์ Bruner  
ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนอยู่อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง โดยการเรียนรู้
เกิดจากกระบวนการค้นพบตัวเอง 

 กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีของ Tyler  
1. ควำมต่อเนื่อง Continuity   

ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรและการฝึก
ประสบการณ์บ่อยๆ  
2. กำรจัดช่วงล ำดับ Sequence   

การจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่ สิ่งที่มีความยาก  
3. กำรบูรณำกำร Integration   

การจัดให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความคิดเห็น  
4. ประสบกำรณ์เรียนรู้   

เป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ Interaction ระหว่างผู้เรียนกับ
สถานการณ์แวดล้อม 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้นของกาเย่   
1. การจูงใจ   = เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดจากการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ  
2. การรับรู้เป้าหมายที่ตั้งไว้  = เป็นการรับรู้ต่อเนื่องจากการ

เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับกันตอบสนอง  
3. การปรุงแต่งส่ิงที่ได้รับรู้เป็นความจ า  
4. ความสามารถในการจ า   
5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว  
6. การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใช้ไปแล้ว  
7. การแสดงออกของพฤติกรรมที่เรียนรู้  
8. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน 

 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการ

เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมาย
ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ

ที่สุดคือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้แต่ละคนได้พัฒนาตนเอง
สูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน  

 แนวคิดจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 2542  
1. ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา  
2. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
3. ด้านบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา  
4. ด้านครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา  
5. ด้านหลักสูตร  
6. ด้านกระบวนการเรียนรู้  
7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้  
1. ด้านหลักสูตร กล่าวถึง การปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มี

ความสมดุล ในเนื้อหาสาระทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาการว่าด้วย
ความเป็นมนุษย์  

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  

3. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องท าการประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
 CIPPA Model   

C – construct  = การสร้างองค์ความรู้  
I - Interaction  = การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
P - Physical Partition = การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย 

การมีส่วนร่วม  
P – Process Learning = การเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ กิจกรรม

การเรียนรู้ที่ดี  
A – Application  = การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 PBL Problem – Based Learning กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน  
1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
2. จัดกลุ่มให้ผู้เรียนมีขนาดเล็ก 3 – 5 คน  
3. ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก  
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น  
5. ปัญหาที่ใช้ต้องมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน  
6. ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
7. ประเมินจากสถานการณ์จริง 

 Project – Based Learning กำรเรียนรู้แบบเขียนโครงงำน  
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม

ความสนใจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1. มีประสบการณ์ตรง  
2. ท าการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตนเอง  
3. ท างานอย่างมีระบบและมีขั้นตอน  
4. ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  
6. รู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  
7. ฝึกการวิเคราะห์ ประเมินตนเอง 

o ประเภทของกำรท ำโครงงำน แบ่งตำมลักษณะของกิจกรรม 4 
ประเภท 

1. โครงงำนประเภทกำรส ำรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อหา
สาเหตุของปัญหาหรือส ารวจความคิดเห็น 
2. โครงงำนประเภททดลอง โครงการที่ต้องออกแบบการทดลอง 
เพื่อศึกษาผลของการทดลองว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมตฐานหรือไม่ 
3. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานที่ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ 
4. โครงงำนประเภททฤษฎี โครงงานที่มีลักษณะ เป็นการหา
ความรู้ใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ 

o ขั้นตอนกำรท ำโครงงำน 
1. การคัดและเลือกหัวข้อเร่ือง มักมาจากค าถาม ปัญหา ความยาก

รู้อยากเห็น  
2. การวางแผน รวมถึงเค้าโครงของโครงงาน ประกอบด้วย 
  - ชื่อโครงงาน 
  - ชื่อผู้ท าโครงงาน 
  - ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
  - หลักการและเหตุผลของโครงงาน 
  - จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
  - สมมติฐาน 
  - วิธีการด าเนินงาน 
  - แผนการปฏิบัติงาน 
  - ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - เอกสารอ้างอิง 
3. การด าเนินงาน 
4. การเขียนรายงาน เป็นวิธีที่สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจถึง

แนวคิด วิธีด าเนินงาน  
5. การน าเสนอผลงาน 

 
 



 Inquiry Instruction เป็นกำรสืบเสำะหำควำมรู้  
ปลูกฝังให้นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้หรือวิเคราะห์

ข้อมูลได้ ขั้นตอน ของการสืบสืบเสาะหาความรู้ อาจท าเป็น 5E ก็ได้  
1. ขั้นสร้างความสนใจ Engagement  
2. ขั้นส ารวจและค้นหา Exploration  
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป Explanation  
4. ขั้นขยายความรู้ Elaboration  
5. ขั้นประเมิน Evaluation 

 Cooperative / Collaborative learning กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 

สมาชิกแต่ในกลุ่มแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน เช่น  
GI  = การสืบสวนสอยสวนเป็นทีม  
LT  = การเรียนรู้ร่วมกัน  
STAD  = การประสบความส าเร็จเป็นทีม  
TAI  = เพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคล กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ  
TGI  = กลุ่มร่วมมือแข่งขัน การแข่งขันเป็นทีม  
NHT  = กลุ่มร่วมกันคิด  
CIRC  = แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและเขียน 

 กำรสอนแบบอุปนัย Inductive Method  
เป็นการสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือสอน

จากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในรายละเอียดก่อนแล้วจึงสรุป 
เช่น การให้โอกาสนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่าง
ต่างๆ เพื่อน ามาเป็นข้อสรุป 

 กำรสอนแบบนิรนัย Deductive Method  
เป็นการสอนที่เริ่มจากกฎ หรือ หลักการต่างๆ แล้วให้นักเรียน

หาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน วิธีการสอนแบบนี้ฝึกหัดให้นักเรียนเป็น
คนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ  จนกว่าจะพิสูจน์ให้เป็นจริงเสียก่อน 

 กำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  
เป็นสื่อการเรียนทางคอมพิวเตอร์ ในการน าเสนอสื่อประสม 

โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้น
ให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ  
  1. สารสนเทศ Information  

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล Individualization  
3. การโต้ตอบ Interaction  
4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที Immediate feedback  

 เทคนิคกำรใช้หมวก 6 ใบ  
เป็นเทคนิคการสอนแบบตั้ งค าถาม เป็นการสอนเพื่อ

พัฒนาการคิด ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น  
1. สีขำว = การคิดอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง เป็นกลาง ไม่

อคติ ไม่ล าเอียง เช่น  เรามีข้อมูลอะไรบ้าง  
เราต้องการข้อมูลอะไรบ้าง  
เราได้ข้อมูลที่ต้องการวัดมาด้วยวิธีใด  

2. สีแดง = การคิดอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ และความรู้สึก 
ความโกรธ เช่น  เรารู้สึกอย่างไร  

นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ท า  
นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับความคิดนี้  

3. สีด ำ = การคิดที่บนพื้นฐาน ข้อควรระวังและค าเตือนเป็น
หัวใจของการคิด เหตุผลด้านลบ ความมืดครึ้ม เช่น  

อะไรคือจุดอ่อน  
อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาด  
อะไรคือสิ่งที่ยุงยาก  

4. สีเหลือง = การคิดอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่ดี เป็น
มุมมองในแง่บวก รวมถึงความหวัง และการคิดในแง่ดี ความสว่างไสว เช่น  

จุดดีคืออะไร  
ผลดีคืออะไร  

 

5. สีเขียว =  การคิดริเร่ิม คิดสิ่งใหม่ๆ ความเจริญเติบโตสมบูรณ์ เช่น  
นักเรียนจะน าความคิดนี้ไปท าอะไร  
ถ้านักเรียนจะท าสิ่งนี้ ….(ดีขึ้น)…. จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

6. สีฟ้ำ =  การคิดแบบควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิด ความเยือก
เย็น ภาวะผู้น า เช่น  

อะไรที่ต้องการ  
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร  
อะไรที่ท าไปก่อนแล้ว 

 กำรเรียนรู้แบบ 4 MAT โดย เบอร์นิส แมคคำร์ธี  
1. ผู้เรียนถนัดใช้จินตนำกำร WHY  = ท าไม/ชอบคิด/การค้นหา
เหตุผล  
2. ผู้เรียนถนัดกำรวิเครำะห์ WHAT = อะไร/ชอบเรียนรู้แบบดั่งเดิม 
อาศัยข้อเท็จจริงข่าวสาร  
3. ผู้เรียนถนัดใช้สำมัญส ำนึก HOW = อย่างไร/นามธรรม/รูปธรรม  
4. ผู้เรียนสนใจค้นพบด้วยตนเอง IF  = ถ้าอย่างนั้น/ชอบสัมผัสของ
จริง 

 กำรเรียนกำรสอนแบบ Story line Method กำรเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ โดย สตีฟ เบลล์ นักกำรศึกษำชำวสก๊อต  
วิธีกำร  - การผูกเร่ืองแต่ละตอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

- การก าหนดเส้นทางการเดินเรื่อง  
- การใช้ค าถามหลัก Key question  

องค์ประกอบ  
- ฉาก  
- ตัวละคร  
- วิธีการด าเนินชีวิต  
- ปัญหาที่ผู้เรียนฝึกแก้ไข 

 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์ 6 ขั้น Experiential 
Activities Planning : EPA  
1. ขั้นกำรอุ่นเครื่อง  

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
2. กำรแนะน ำปัญหำ Problem Identification  

การจัดกิจกรรมเพื่อน าเสนอ  
3. ไตร่ตรองทำงแก้เฉพำะตน  

การเข้าใจปัญหา/การหาทางแก้/แน่ใจในจุดยืน  
4. กำระดมสมองหำทำงออกกลุ่ม  

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย  
5. กำรสื่อสำรหำทำงออก  

การจัดกิจกรรมเพื่อการตัดสินใจ  
6. กำรถอดรหัสปรับใช้  

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

 วิธีกำรสอนแบบวิทยำศำสตร์ Scientific Method  
1. ก าหนดขอบเขต/ปัญหา  
2. การต้ังสมมติฐาน  
3. การทดลองรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
5. การสรุปผล 

 วิธีกำรสอนตำมขั้นของอริยสัจ 4 Buddha’s Method  
1. ทุกข์  = การก าหนดปัญหา  
2. สมุทัย  = การต้ังสมมติฐาน  
3. นิโรธ  = การทดลอง รวบรวมข้อมูล  
4. มรรค  = การวิเคราะห์  

   การสรุปผล 
 
 
 

 



 กระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
ควำมหมำย 

1. ผสมผสำนหลักสูตร ความรู้ ในสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน  
2. ผสมผสำนกำรสอน กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความสามารถทางสติปัญญา 
      เหตุผลในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  

1. ด้ำนจิตวิทยำ   
ผู้ เ รี ยนมี โ อกาสได้ คว ามรู้ ที่ หลากหลาย  น า มา ใช้ ใ น

ชีวิตประจ าวันได้  
2. ด้ำนสังคมวิทยำ  

ผู้เรียนต้องการทักษะจากหลายสาขาวชิารวมกัน จึงน ามาใช้ได้  
3. ด้ำนกำรบริหำร   

แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร แก้ปัญหาการซ้ าซ้อนของ
เนื้อหาวิชา  

       แนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสอดคล้องกับ  
1. ปรัชญาการศึกษาแบบ Progressivism ของ John Dewey  
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ในด้าน Cognitive ที่ใช้ Constructivism 

Approach  
3. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel  
4. การถ่ายโยงความรู้ Transfer of learning  

       ลักษณะส ำคัญของกำรบูรณำกำร กำรบูรณำกำรระหว่ำง  
1. ควำมรู้ของวิชำต่ำงๆ  

การบูรณาการหลักสูตร  
2. ควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้  

การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน  
3. ทักษะควำมรู้ (ไม่เน้นทักษะอย่ำงเดียว)  

การบูรณาการความรู้และการปฏิบัติ  
4. กำรเน้น เจตคติ ค่ำนิยม ควำมสนใจ (ไม่เน้นพุทธพิสัยอย่ำงเดียว) 

  เป็นการพัฒนาการทางความรู้และทางจิตใจ  
       หลักกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร Learning Integration จัดได้ 2 
ลักษณะคือ  

1. บูรณำกำรภำยในวิชำ Intradisciplinary = การบูรณาการที่
เกิดขึ้นภายในขอบเขตวิชาเดียวกัน เช่น วิชาภาษา กระบวนการทางภาษา  

2. บูรณำกำรระหว่ำงวิชำ Interdisciplinary = การรวมศาสตร์
ต่างๆตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไปในหัวเร่ือง Theme เดียวกัน  

        กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรทั้ง 2 ลักษณะน้ัน สำมำรถจัดรูปแบบของกำรบูร
ณำกำร ได้  4 รูปแบบ คือ  

1. บูรณำกำรแบบสอดแทรก Infusion Instruction  
ครูผู้สอนสอดแทรกของเนื้อหาวิชาอื่นๆ  

2. บูรณำกำรแบบขนำน Parallel Instruction  
ครตูั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนวิชาต่างกันวางแผนการสอนร่วมกัน

แต่ต่างคนต่างสอน  
3. บูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร  

ครูต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน โดยก าหนด
ว่า จะสอนหัวเร่ืองใด/ความคิดรวบยอด/ปัญหาเดียวกัน  

4. บูรณำกำรแบบข้ำมวิชำหรือสอนเป็นคณะ  
ครูทุกรายวิชาจัดท าแผนการสอนร่วมกันแล้วสอนเป็นหมู่คณะ

เป็น Team 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ทฤษฎีกำรสอนแบบพหุปัญญำ  
ผู้บุกเบิก ดร. โฮเวิร์ด กำร์ดเนอร์ ( Howard Gardner ) มีควำม

เชื่อพื้นฐำนเกี่ยวกับสติปัญญำที่ส ำคัญ 2 ประกำร คือ   
 1. เชาว์ปัญญาของคนเราไม่ได้มีเพียงด้านภาษาและคณิต
เท่านั้น แต่มีอยู่ถึง 8 ประเภท แต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้าน
แตกต่างกันไป      
 2. เชาว์ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงถาวรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
หากแต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และการส่งเสริมที่
เหมาะสม   

เชำว์ปัญญำประกอบด้วยควำมสำมำรถ 3 ประกำร ได้แก่         
1. ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ต่างๆที่

เป็นไปตามธรรมชาติ      
 2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน   
 3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อค้นหา
ค าตอบและเพิ่มพูนความรู้  

 ควำมสำมำรถ ลักษณะส ำคัญ ควำมสัมพันธ์กับ
อำชีพ 

กิจกรรมกำร
ออกแบบเรียนรู้ 

1 ด้ำนภำษำ 
 

ชอบเรียนภาษา 
ประวิติศาสตร์
มากกว่า   วิทย์ 

คณิต 

- เห็นคุณค่าหนังสือ  
- ใช้ภาษาอธิบายเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่าย 
- ใช้ภาษาในการใช้
ภาษาหว่านล้อม 
- ใช้ภาษาในการแสดง
ความรู้สึก 

- นักพูด 
- นักเล่านิทาน 
- นักกฎหมาย     
- ประชาสัมพันธ์  
- นักหนังสือพิมพ์ 
- บรรณาธิการ  
- นักเขียน 

- ฝึกเขียน/อ่าน  
- การฝึกอภิปราย  
- การฝึกพูด  
- การโต้วาที 
- ฝึกระดมความคิด  
- การเขียนบันทึก  
- การสรุปบทความ  

2 ด้ำนเหตุผล 
ตรรกศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 

 

ชอบเรียนวิชาที่
ซับซ้อน 

- ความสามารถในการ
ใช้ตัวเลข  
- การคิดคาดการณ์ กา
ร านาย 
- การคิดที่เป็นเหตุเป็น
ผล 

- นักคณิตศาสตร์ 
- นักสถิติ 
- นักบัญชี 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- โปรแกรมเมอร์  
- นักดาราศาสตร์ 

- การคิดแก้ปัญหา
เชิงวิทยาศาสตร์ 
- การทดลองและ
ออกแบบ 
- การฝึกคิดแบบ
อุปมาอุปไมย 

3 ด้ำนร่ำงกำย
และควำม
เคลื่อนไหว 

- ความสามารถในการ
ใช้ร่างกาย 
- มีทักษะที่แข็งแรง
รวดเร็ว ยืดหยุ่น 
- ความไวทางประสาท
สัมผัส 

- ศิลปิน ดารา 
- นักกีฬา  
- นักเต้น          
- ศัลยแพทย์ 
- ช่างปั้น 
- ช่างเครื่องยนต์ 

- การฝึกเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย 
- การฝึกสื่อสารโดย
ใช้ภาษา 
- การแสดงละคร  
- การฝึกกีฬา 

4 ด้ำนกำร
มองเห็นและ
มิติสัมพันธ์ 

- ความสารถด้านการ
สร้างแบบจ าลอง 
- การมองเห็นพื้นที่
รายละเอียดต่างๆ 
- ความไวต่อสี เส้น
รู ป ร่ า ง  อ อ ก แ บ บ
รูปร่าง 

- นักบิน  
- มัคคุเทศก์ 
- สถาปนิก 
- วิศวกร 
- ช่างภาพ 
- นักประดิษฐ์ 

- ฝึกแปลข้อความ
หรื อ เ นื้ อ ห า เ ป็ น
ภาพ 
- การฝึก
จินตนาการ 
- การให้เด็กได้ใช้
ความคิดแบบอิสระ 
 

5 ด้ำนดนตรี - ถูกควบคุมด้วยสมอง
ซีกขวาตอนบน  
- สนุกกับการฟังเพลง 
- มีความสามารถใน
การแต่งเพลง เรียนรู้
จังหวะ 

- นักดนตรี 
- นักแต่งเพลง 
- นักวิจารณ์ด้าน
ดนตรี และเพลง 
- นักร้อง 
- นักการฑูต 

- การฝึกแต่งกลอน
แต่งเพลง 
- การขับร้อง การ
เล่นตนตรี 
- การท าอุปกรณ์
ดนตรี 

6 ด้ำนมนุษย
สัมพันธ์ 

- มีความสารถในการ
ส ร้ า ง แ ล ะ รั ก ษ า
สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นใน
สังคม 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร การลดความ
ขัดแย้ง 

- ครู อาจารย์ 
- แพทย์ 
- พยาบาล 
- พิธีกร 
- นักการตลาด 
- นักธุรกิจ 

- การฝึกท างานเป็น
กลุ่ม 
- ฝึกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
 

7 ด้ำนกำรรู้จัก
และเข้ำใจ

ตนเอง 

- ความสามารถในการ
รู้จักและเข้าใจตนเอง 
- เข้าใจตนเองฝึกฝน
ควบคุมตนเองได้ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ 

- ผู้น าทางศาสนา 
- จิตแพทย์ 
- นักจิตวิทยา 

- การท าโครงการ
เด่ียว 
- การฝึกสมาธิ 
- การประเมินผล
งานตัวเอง 

8 ด้ำนควำม
เข้ำใจ

สภำพแวดล้อม 

- ความสามารถในการ
รู้จัก รักธรรมชาติ 
- การจ าแนกแยกแยะ  

- นักอนุรักษ์ 
- นักสิ่งแวดล้อม 

- การจัดกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 



 เพ่ิมเติม 
 ค ำศัพท ์

Inquiry Method   การเรียนรู้แบบสืบค้น 
Discovery Method   การเรียนรู้แบบค้นพบ 
Discussion Method  การเรียนรู้แบบอภิปราย 
Deductive Method  การเรียนรู้แบบนิรมัย 
Inductive Method  การเรียนรู้แบบอุปมัย 
Demonstration Method การเรียนรู้แบบสาธิต 
Role Playing  การแสดงบทบาทสมมติ 
Dramatization  การแสดงละคร 
Simulation  สถานการณ์จ าลอง 
 

 ปรัชญำกำรศึกษำ 
ล าดับ กลุ่ม ความหมาย 
1 สารนิยม สนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 

ผู้เรียนคือดวงจิตดวงเล็กๆ และประกอบด้วย
ระบบประสาทสัมผัส 

2 อัตถิภาวะ
นิยม 

ธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล้อมทางสังคม
ก็ดี เป็นสิ่งไม่ตายตัว คนแต่ละคนสามารถ
ก าหนดชีวิตของตนเองได้ เพราะมีอิสระใน
การเลือก 

3 พิพัฒนาการ
นิยม 

นักเรียนเป็นบุคคลที่มีทักษะพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้  ครูนั้นเป็นผู้น าทางในการ
ทดลองและวิจัย หลักสูตรเป็นเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ 

4 ปฏิรูปนิยม หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม และหลักสูตร
แบบแกนสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาสาขา
ใด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ศัพท์เกี่ยวจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 

 พฤติกรรม Behavior = กิริยาอาการแสดงออกทุกรูปแบบของสิ่งมีชีวิต 
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอก 

o พฤติกรรมภายนอก Overt Behavior  
 Molar สามารถมองเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเต้น  
 Molecular ต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบ เช่น ชีพจร  

o พฤติกรรมภายใน Covert Behavior = สังเกตไม่ได้ ใช้
เครื่องมือวัดไม่ได้ เช่น การจ า ความฝัน ฯ 

 จิตวิทยา Psychology = มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีก 2 ค า  
o Psyche   = จิตวิญญาณ 
o Logos = ศาสตร์ , วิชา , วิทยาการ 

 แปลไดว้่าเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ 
 ควำมหมำยของจิตวิทยำตำมนักกำรศึกษำ 

 จอห์น บี วัตสัน John B Watson = วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 วิลเลี่ยม เจมส์ William James = วิชาที่ว่าด้วยกิริยาอาการของมนุษย์ 
 ฮิลกำร์ด Hilgard = ศึกษาในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ 
สรุปได้ว่ำ = จิตวิทยำ คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของ

มนุษย์และสัตว์โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะท าให้
สามารถคาดคะเนหรือพยากรณ์ได้ ซ่ึงจะช่วยลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันก่อให้เกิด
ปัญหาในอนาคต 
 วิธีกำรศึกษำทำงจิตวิทยำ 

1. กำรตรวจสอบตนเอง ( Introspection ) = เป็นวิธีการที่ให้บุคคล
ส ารวจ ตรวจสอบตนเอง ด้วยการย้อนทบทวนการกระท า และความรู้สึกนึก
คิดของตนเองในอดีตที่ผ่านมา 

2. กำรสังเกต ( Observation ) = การเฝ้าดูพฤติกรรมในสถานการณ์ที่
เป็นจริงอย่างมีจุดมุ่งหมาย มี 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 การสังเกตอย่างมีแบบแผน Formal (การเตรียมตัว) 
  2.2 การสังเกตอย่างไม่มีแบบแผน Informal (ไม่เตรียมตัว) 

3. กำรศึกษำบุคคลเป็นรำยกรณี (Case Study ) = การศึกษา
รายละเอียดต่างๆที่ส าคัญของบุคคล แต่ต้องใช้เวลาศึกษาติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์พิจารณา  

4. กำรสัมภำษณ์ ( Interview ) = การสนทนาของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมาย 

5. กำรทดสอบ ( Testing ) = การใช้เครื่องมือที่มีเกณฑ์ในการวัด
ลักษณะของพฤติกรรม 

6. กำรทดลอง ( Experiment ) = การรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบ มี
ขั้นตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 ขอบข่ำยของวิชำจิตวิทยำ 
 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology 
 จิตวิทยาวิเคราะห์ Applied Psychology 

 ปัจจุบันนักจิตวิทยาสามรถแบ่งได้หลายแขนง ดังนี้ 
o จิตวิทยาสรีระ = มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

ทางสรีระวิทยากับจิตใจ 
o จิตวิทยาพัฒนาการ = ศึกษาตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนปิดฉากชีวิต 
o จิตวิทยาคลินิก = ศึกษาว่าบุคคลเมื่อประสบปัญหาแล้วจะมี

วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
o จิตวิทยาการศึกษาในโรงเรียน = ประยุกต์เพื่อใช้แก้ปัญหา

ของเด็ก ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจเด็ก 
o จิตวิทยาอุตสาหกรรม = ศึกษาการท างานในระบบ คือ 

ความสามารถท างานร่วมกับคนอื่น 
o จิตวิทยาการวัดผลและการทดสอบ = ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง

ข้อมูลและความเชื่อถือ 
o จิตวิทยาสังคม = ศึกษาวิธีการวัดลักษณะส่วนใหญ่ของ

พฤติกรรมมนุษย์ 

 
 จิตวิทยำกำรศึกษำ 

 เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ใน
สภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อคิดค้นทฤษฎีและหลักการที่จะน ามา
ช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษา 
 เนื้อหาจิตวิทยาการศึกษาประกอบด้วย 

1. ความส าคัญของวัตถุประสงค์ ของการศึกษาและบทเรียน 
2. ทฤษฎีพัฒนาการและบุคลิกภาพ 
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
5. ทฤษฎีการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. หลักการสอนและวิธีการสอน 
7. หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
8. การสร้างบรรยากาศของห้องเรียน 

 จิตวิทยำกำรเรียนรู้ 
 คิมเบิล = การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรมอัน

เป็นผลมาจาก การฝึกที่ได้รับการเสริมแรง 
 ฮิลกำร์ด และ เบำเวอร์ = เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน

เป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก 
 คอนบำค = การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ

เปลีย่นแปลงอันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ 
o สรุปได้ว่ำ กำรเรียนรู้ หมำยถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อันเนื่องมาจากประสบการณ์และการฝึกหัด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ค่อนข้างถาวร 

 จิตวิทยำกลุ่มพุทธนิยม 5 ทฤษฎี 
1. ทฤษฎีเกสตอลท์ 
2. ทฤษฎีสนาม 
3. ทฤษฎีเครื่องหมาย 
4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา 
5. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

  ทฤษฎีทำงจิตวิทยำได้เอำมำใช้ในเทคโนโลยีกำรศึกษำคือ 
 1. ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( ตาม ทบ.กาเย่) 
 2. จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีของเลวิน (ทฤษฎีสนาม) 
  2.1 พฤติกรรมเป็นผลมาจากพลังความสัมพันธ์ของกลุ่ม 
  2.2 โครงสร้างของกลุ่มเกิดจากการรวมกลุ่มที่แตกต่างกัน 
  2.3 การรวมกลุ่มแต่ละครั้งต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
  2.4 องค์ประกอบต่างๆจะก่อให้เกิดโครงสร้างของกลุ่ม 
  2.5 สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากัน 

 บิดำแห่งวงกำรจิตวิทยำ 
 บิดาแห่งจิตวิทยาโลก   = ซิกมัน ฟรอยด์ 
 บิดาแห่งจิตวิทยาวิเคราะห์  = ซิกมัน ฟรอยด์ 
 บิดาแห่งจิตวิทยาแผนใหม่  = จอห์น บี วัตสัน 
 บิดาแห่งพฤติกรรมนิยม  = จอห์น บี วัตสัน 
 บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง  = วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์ 
 บิดาแห่งสติปัญญา   = อัลเฟรด บิเนต์ 
 บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา  = ธอร์นไดด์ 
 บิดาแห่งการแนะแนว   = แฟรงค์ พาร์สัน 

 กลวิธำนในกำรปรับตัว Defense mechamnism 
1. Rationalization ยกเหตุผลเข้าข้างตัวเอง= องุ่นเปร้ียว มะนาวหวาน 
2. Projection โยนความผิดให้คนอื่น        = ร าไม่ดีโทษปีโทษกลอง 
3. Repression การเก็บกด        = ลืมเรื่องราวลืมความเจ็บปวด 
4. Compensation การชดเชย        = เรียนไม่เก่งไปเล่นกีฬา 
5. Sublimation การทดแทน  
6. Decrease การทดถอย 

 
 



 กลุ่มต่ำงๆทำงจิตวิทยำ มี 6 กลุ่มดังน้ี 
1. กลุ่มโครงสร้ำงทำงจิต Structulism  

 เชื่อว่ำ การได้สัมผัสเป็นสิ่งส าหรับการเรียนรู้/ความรู้สึก(การ
ตีความ,แปลความ)/มโนภาพ(การคิด,วิเคราะห์) 

    นักจิตวิทยำ : วิลเฮล์ม แมกซ์ วุ้นท์ 
2. กลุ่มหน้ำที่ทำงจิต Functionalism 

 แนวคิด เกิดจาก การรวมกันระหว่างทฤษฎีของ ชาว ดาวิน 
(Darwinian Theory) กับลัทธิปรัชญาที่เน้นความส าคัญของการปฏิบัติ
จริง (Pragmatic Philosophy ) , มาจากกลุ่มปฏิบัตินิยม แนวคิดกลุ่มนี้มี
อิทธิมากต่อวงการศึกษา เนื่องจากมีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมด้วยความผาสุก 

 มุ่งศึกษำ ด้ำนหน้ำที่ของจิต = การเรียนรู้/การจูงใจ/การ
แก้ไขปัญหา/จิตใจกับร่างกาย(จิตควบคุมกระบวนการในร่างกาย)/หรือ 
การที่บุคคลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม 

 เป็นวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ , Learning by doing 
 นักจิตวิทยำ : จอห์น ดิวอี้ , วิลเลี่ยม เจมส์ , วูดเธอร์ แอง

เกลล ์
3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม Behaviorism 

 เชื่อว่ำ พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีเหตุมากระตุ้นและสาเหตุนั้น
มาจากสิ่งเร้าในรูปใดก็ได้ที่มากระทบ ,อาศัยแนวคิดของ พาฟลอฟ 
 มีหลักกำร 3 ประกำร คือ  

1. การวางเง่ือนไขเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

2. พฤติกรรมของคนที่ปรากฏส่วนมาก เกิดจากการเรียนรู้
มากกว่าเป็นไปเองตามธรรมชาติ 

3. การเรียนรู้ของคนกับสัตว์ไม่ต่างกันมาก 
 นักจิตวิทยำ :  จอห์น บี วัตสัน 

4. กลุ่มจิตวิเครำะห์ Psychoanalysis 
 เป็นกลุ่มที่ศึกษำเกี่ยวกับ จิตไร้ส านึก(การกระท าที่ไม่ตั้งใจ),
แรงขับทางเพศ,การพัฒนาบุคลิกภาพ ซ่ึงทางกลุ่ม เชื่อว่ำ  พลังงาน
จิตท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์มี 3 ลักษณะคือ   

1. จิตส านึก    = ภาวะที่จิตรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา 
2. จิตกึ่งส านึก = ภาวะที่จิตระลึกได้ 
3. จิตไร้ส านึก  = ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัว 

 โครงสร้ำงทำงจิต 3 ส่วนส ำคัญ ของฟรอย์ คือ 
1. อิด (Id)     = ตัณหา ,ความต้องการของมนุษย์ ยังไม่ได้ขัด

เกลา มนุษย์จะยอมท าทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจ 
2. อีโก้ (Ego) = ส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากความ

ต้องการของ (Id) อาศัยกฎเกณฑ์ทางสังคม , หลักแห่งความจริง 
3. Super Ego = มโนธรรมหรือจิตส่วนที่ได้รับการพัฒนา

จากประสบการณ์ การอบรมส่ังสอน 
 พัฒนำกำรบุคลิกภำพของ ฟรอยด์ 5 ขั้น 

1. ขั้นปำก Oral Stage แรกเกิด 1 – 2 ขวบ = เด็กจะมี
ความสุขความพอใจ จะอยู่ที่ได้รับการตอบสนองทางปาก เช่น การ
ดูดนม การสัมผัสด้วยปาก 

2. ขั้นทวำรหนัก Anal Stage 2 – 3 ขวบ = ความพอใจ
จะอยู่ที่การขับถ่าย 

3. ขั้นอวัยวะเพศ Phallic Stage  3 – 5 ขวบ = ความ
สนใจของเด็กจะอยู่ที่อวัยวะเพศ เด็กชายหวงแม่(Odepus) เด็กหญิง
หวงพ่อ(Penis) มักถามว่า ตนเกิดมาจากไหน 

4. ขั้นแฝง Latency Stage 6 - 12 ขวบ = ระยะก่อนเข้า
วัยรุ่นจะสนใจในเพศเดียวกัน 

5. ขั้นวัยรุ่น Genital Stage 13 – 18 ขวบ = เด็กผู้หญิง
เร่ิมสนใจเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายเร่ิมสนใจเด็กผู้หญิง ช่วงนี้จะเป็นระยะที่
จะมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศอย่างแท้จริง 
 นักจิตวิทยำ : ซิกมันด์ ฟรอยด์ 

 
 

 
5. กลุ่มจิตวิทยำเกสตอล Gestalt Psychology 

 Gestal มาจากภาษาเยอรมัน แปลว่า โครงรูปแห่งการรวมหน่วย 
 แนวคิด การพิจารณาพฤติกรรมหรือประสบการณ์ของคน เป็น

ส่วนรวมซ่ึงส่วนรวมนั้นมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อยๆต่างๆ
รวมกัน 

 หลักส ำคัญ การรับรู้และการหยั่งเห็น , การเรียนรู้คือการแก้ปัญหา 
, การเรียนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย 

 นักจิตวิทยำ : แมกซ์ เวิทโฮเมอร์ ผู้ร่วมงาน คือ เคิทคอฟก้า วล์อฟ
แกงเคอเลอร์ 

6. กลุ่มมนุษยนิยม Humanism 
 มนุษย์พยำยำมปรับปรุงตัวให้มีควำมสมบูรณ์ที่สุด มี ดังนี ้

1. เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่มีจิตใจ มีความ
ต้องการความรัก 

2. เชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็พยายามจะรู้จักและเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริง 

3. มีความเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็เข้าใจผู้อื่น และยอมรับ
ตนเองอยู่แล้ว 

4. ให้คนมีสิทธิ์อิสระที่จะเลือกกระท า 
5. มีความเห็นว่า วิธีการค้นคว้าเสาะแสวงหา ความรู้

ข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
 นักจิตวิทยำ : อับราหัม มาสโลว์ , คาร์ล อาร์โรเจอร์ 
 คำร์ลอำรืดรเจอร์ การยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น 
 ทฤษฎีควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 ขั้นของ มำสโลว์  

1. ด้านร่างกาย Psysidogical 
2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย Security 
3. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ Affillation 
4. ด้านการยอมรับและยกย่องนับถือจากผู้อื่น Exteem 
5. ด้านการใช้ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์มาก

ที่สุด Selfactualization 
 กำรเรียนรู้ 

 ควำมหมำยของกำรเรียนรู้  
1. พฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่ถาวร 
2. ผลมาจากการฝึกฝน 
3. มิใช่มาจากการตอบสนองตามธรรมชาติ 

 การเรียนรู้ขึ้นกับตัวแปร 3 ประการ 
1. สิ่งเร้า  Stimulus – S 
2. อินทรีย์ Oganism – O 
3. การตอบสนอง Response - R 

 ดอลลำร์ด และ มิลเลอร์ Dollard and Miller มี 4 ประกำร คือ 
1. แรงขับ  2. สิ่งเร้า 
3. การตอบสนอง 5. การเสริมแรง 

 องค์ประกอบส ำคัญในกำรเรียนรู้ 
 วุฒิภาวะ Maturity = เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ เป็นล าดับขั้นความเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ 
 ความพร้อม Readiness = สภาวะของบุคคลที่จะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อย่างบังเกิดผล 
 แรงจูงใจ Motivation = พลังงานที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมน าไปสู่

จุดมุ่งหมาย แยกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก 

 การเสริมแรง Reinforcement 
 การถ่ายโอนความรู้ Tranfer of learning 

 
 
 
 
 



 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
 วิธีกำรและเงื่อนไขที่จะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่

ส ำคัญ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
1. ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ Cognitive Theories 
2. ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์เชื่อมโยง Associative Theories ซ่ึง

ปัจจุบัน เรียกว่า “ พฤติกรรมนิยม ” แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้  
    2.1 การวางเง่ือนไข Conditioning Theories 
  - แบบคลาสสิค 
  - แบบการกระท า 
    2.2 สัมพันธ์เช่ือมโยง Connectionism Theories 
  - สัมพันธ์เช่ือมโยง 
  - สัมพันธ์ต่อเนื่อง 

 กำรวำงเงื่อนไขของพำฟลอฟ  
พาฟลอฟ = เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการ

ตอบสนองที่ต้องวางเง่ือนไข การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค Classsical 
condition มี 4 กฎ ดังนี้ 

1. Law of extination การลดภาวะ การลบพฤติกรรม การ
สนองที่เคยปรากฏจะไม่ปรากฏ 

2. Law of spontaneous การฟื้นคืนสภาพหลังจากการลบ
พฤติกรรม 

3. Law of generalization การสรุปเกณฑ์ , การตอบสนอง
คล้ายกับเง่ือนไข 

4. Law of discrimination ความแตกต่างที่แยกแยะได้ 
พาฟลอฟ นักสรีระชาวรัสเซียผู้ท าการทดลอง(สุนัขกับกระดูก) 

เพื่อศึกษา  
ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต เ กิ ด จ า ก ก า ร ว า ง เ ง่ื อ น ไ ข 

Conditionning ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังนี้   
1. ก่อนวาเง่ือนไข UCS (อาหาร) UCR (น้ าลายไหล)สิ่งเร้าที่

เป็นกลาง(เสียงกระดิ่ง)น้ าลายไม่ไหล 
2. ขณะวางเง่ือนไข CS (เสียงกระดิ่ง) + UCS (อาหาร) UCR 

(น้ าลายไหล) 
3. หลังการวางเง่ือนไข CS (เสียงกระดิ่ง) CR (น้ าลายไหล) 

 แบบคลำสสิคของ วัตสัน  
นักจิตวิทยา ชาวอเมริกันท าการทดลอง(เด็กชายอายุ 11 

เดือนกับหนู) มีหลักการดังนี้  
1. การแผ่ขยายพฤติกรรม = มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่

วางเง่ือนไขต่อสิ่งเร้าคล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่เป็นเง่ือนไข 
2. การลดภาวะ = หรือการดับสูญการตอบสนอง ให้สิ่งเร้า

ใหม่ ตรงข้ามกับสิ่งเร้าเดิม เรียก Counter – Conditioning 
ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ ประกอบด้วยพื้นฐานส าคัญ  

3  ขั้นตอนคือ  1.ประสบการณ์  2. ความเข้าใจ  3. ความนึกคิด 
 ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดด์  

ท าการทดลองแมวกับอาหารโดยแมวถูกขังอยู่ในกรง 
การเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูก น าไปสู่การเชื่อมโยง

ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ประกอบด้วย 
กฎแห่งความพร้อม  Law of readiness  
กฎแห่งการฝึกหัด   Law of effect การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัด

หรือกระท าบ่อยๆ  
กฎแห่งความพอใจ Connectionlism  

น าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนดังนี้  
ลดการวางเง่ือนไข ศึกษาภูมิหลังของเด็กว่าเด็กชอบอะไร น า

สิ่งเร้ามาคู่กัน จากนั้นตรวจสอบว่าเด็กชอบหรือเปล่า 
สิ่งใดก็ตามที่กระท าบ่อยๆ ก็จะเกิดทักษะ ความช านาญ 
 
 

 
 

 ทฤษฎีกำรวำงเงื่อนไขแบบกำรกระท ำของสกินเนอร์ 
ทดลองให้หนูอยู่ในกล่องเอาเท้ากดคานอาหารก็ออกมา 
เน้นการกระท าของผู้เรียน  
การเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ 
 ทางบวกน าเข้ามาแล้วดีขึ้น 
 ทางลบน าออกไปแล้วดีขึ้น 
ตัวย่างทฤษฎีของสกินเนอร์  
 Operent Coditioning บทเรียนโปรแกรม  
“ถ้าครูไม่สามารถตั้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ ครูก็ไม่อาจ
บอกได้ว่าผู้เรียนประสบผลส าเร็จตามที่มุงหวังไว้หรือไม่” 

 ทฤษฎีกลุ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 กลุ่มเกสตัลท์ มีผู้น ำกลุ่มคือ เวอร์ไทเมอร์ , โคลเลอร์ , 

คอฟกา , เลวิน 
การเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลาย

มารวมกัน หรือการรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
รวมกัน 

กลุ่มเกสตัลท์ มีกฎ 6 ข้อ ดังนี้  
ด้านการรับรู้ 

1. ความชัดเจน 
2. ความคล้ายคลึง 
3. ความใกล้ชิด 
4. ความต่อเนื่อง 
5. ความสมบูรณ์ 

   ด้านการหยั่งเห็น Insight (โคลเลอร์) 
 ทฤษฎีสนำมของเลวิน 

การเรียนรู้เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา 

ครูต้องหาวิชาที่ท าให้ตัวครู เข้า ไปอยู่ ใน life 
space ให้ได้ 

 จิตวิทยำพัฒนำกำร 
เป็นจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษามนุษย์ทุกวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ

จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต  
 ควำมหมำยของ พัฒนำกำร Development 

สุชา จันทร์เอม  = ล าดับของการเปลี่ยนแปลงหรือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ทิพถ์พา เชษฐเชาวลิต  = การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 

ศรเีรือน แก้วสังวาน  = การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
 สรุปได้ว่ำ = พัฒนาการ เป็นกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆ

ด้านตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้าย 
พัฒนำกำร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบ คาดคะเนได้  
กำรเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงเห็นถึงการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณ 

 องค์ประกอบของกำรพัฒนำ  
1. วุฒิภาวะ Maturity   
2. การเรียนรู้ Learning 

 จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำพัฒนำกำรของมนุษย์ 
- เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ เข้าใจลักษณะของพัฒนาการ 
- มีส่วนช่วยในการแก้ไขและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 
- เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความยากล าบากของ

พัฒนาการแต่ละช่วงอายุ 
 ควำมหมำยของจิตวิทยำพัฒนำกำร 

คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ 
 จิตวิทยำพัฒนำกำรมี 4 ด้ำน  

1. ด้านร่างกาย  2. ด้านสติปัญญา   
 3. ด้านอารมณ์  4. ด้านสังคม 

 



 กำรแบ่งวัยระยะพัฒนำกำร แบ่งตำมอำยุได้ 8 ช่วงดังนี ้
1. ระยะก่อนคลอด = เร่ิมปฏิสนธิจนถึงคลอด 
2. ระยะหลังคลอด  
 2.1 แรกเกิด , ทารก  = คลอดถึง 2 ขวบ 
 2.2 เด็กตอนต้น = 2 - 6 ขวบ 
 2.3 เด็กตอนกลาง  = ช (7-12) , ญ (6-10) 
 2.4 ย่างสู่วัยรุ่น = ช(13-15), ญ(12-13)
 2.5 วัยรุ่น  = ตอนต้น(14-17), 

   ตอนปลาย(17-20)  
   2.6 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น = 18 – 40 ปี 
   2.7 วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง = 40 – 60 ปี 
   2.8 วัยชรา  = มากกว่า 60 ปี 

 ทฤษฎีจิตวิทยำพัฒนำกำรของ อิริคสัน  
อธิบายถึงลักษณะการศึกษาไปข้างหน้า โดยเน้นถึงสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของคน 
เป็นการพัฒนาของ Ego มี 8 ขั้น ดังนี้ 

1. ระยะทารก 0 – 2 ขวบ = ขั้นไว้วางใจและไม่ไว้วางใจผู้อื่น 
2. วัยเริ่มต้น 2 – 3 ขวบ  = ขั้นมีอิสระกับความละอาย 

ความสงสัย เป็นตัวของตัวเอง หรือเรียก ขั้นพลังจิต 
3. ระยะก่อนไปโรงเรียน 3 – 6 ปี = ขั้นมีความคิดริเริ่มกับ

ความรู้สึกผิด , ขั้นมีความมุ่งประสงค์ (วัยเด็กซุกซน) 
4. ระยะเข้าโรงเรียน 6 – 12 ปี = ขั้นเอาการเอางาน ขั้น

สมรรถภาพ กับความมีปมด้อย  
5. ระยะวัยรุ่น 12 – 20 ปี = ขั้นเข้าใจอัตลักษณ์ของตนเอง 

และ ไม่เข้าใจตนเอง 
6. ระยะต้นของวัยผู้ใหญ่ 20 – 40 ปี = ขั้นใกล้ชิดสนิทสนม

กับความรู้สึกเปล่าเปลี่ยว ขั้นความรัก 
7. ระยะผู้ใหญ่ 40 – 60 ปี = การอนุเคราะห์เกื้อกูลกับการ

พะว้าพะวงตัวเอง ขั้นเอาใจใส่  
8. ระยะสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป = มีความมั่นคงทางจิตใจกับ

ความสิ้นหวัง , ขั้นบูรณาการ , วัยชรา  
 ทฤษฎีพัฒนำกำรของเพียเจท์ 

เป็นการใช้ความสามารถในการใช้เหตุผลและตรรกวิทยา มีอยู่ 
4 ขั้น 

1. Sensorimotor แรกเกิด – 2 ขวบ =  การรับรู้ด้วยการ
เคลื่อนไหวและใช้ประสาทสัมผัส , พัฒนาการทางความคิดก่อนพูดได้  

2.  Preoperational  วัย 2 – 7 ปี = ขั้นก่อนการคิดแบบมี
เหตุผล , ริเริ่มความเข้าใจ เป็นวัยก่อนเข้าโรงเรียนยังไม่สามารถใช้
ปัญญาได้เต็มที่  

3. Concrete วัย 7 – 11 ปี  = ขั้นการคิดแบบมีเหตุผล
เชิงรูปธรรม มีการจัดหมวดหมู่ 

4. Formal วัย 11 – 15 ปี  = ขั้นการคิดแบบมีเหตุผล
เชิงนามธรรม 

 ทฤษฎีกำรจัดประเภททำงปัญญำของบรูเนอร์ มี 3 แบบ 
1. แบบใช้การปฏิบัติ Enactive = รับรู้ประสบการณ์ด้วยการ

กระท า 
2. แบบใช้ภาพความคิด Ikonic = เด็กจะเริ่มรับสิ่งแวดล้อม

เข้ามาด้วยจินตภาพ 
3. แบบสัญลักษณ์ Symbotic  = อธิบายลักษณะของวัตถุ

ด้วยภาษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงควำมคิดของโคล์เบิร์ก 

เป็นการสร้างทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ซ่ึง เบิร์กศึกษา
จากเพียเจท์แล้วพบว่ามนุษย์มีพัฒนาการทางจริยธรรมหลายขั้นตอน 
เบิร์กเองได้แบ่งเป็น 3 ขั้น 6 ข้อย่อยดังนี้ 

1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ Pre – Conventional  ( 2-10ปี ) 
เด็กจะสนองตามเกณฑ์ภายนอกมักเกี่ยวข้องกับร่างกาย 

1.1 หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เพราะกลัวความ
เจ็บปวด 

1.2 ยินยอมท าเพื่อให้ได้รางวัล ตลอดจน
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
2. ระดับตำมเกณฑ์ Conventional ( 10-16ปี ) ยอมรับ

ความมุ่งหวังของครอบครัว พยายามปฏิบัติให้เหมาะสม 
2.1 เกณฑ์เด็กดี คล้อยตามการชักจูง ท าตาม

ความคาดหวังของสังคม 
 2.2 ยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม 
3. ระดับเหนือเกณฑ์ Post – Conventional ( 16 ปี ขึ้น

ไป ) ระดับการตัดสินขัดแย้งด้านจริยธรรม 
 3.1 การกระท าตามค ามั่นสัญญา 

3.2 ยินยอมท าตามเพื่อหลีกเลี่ยงการติเตียน
ตนเอง มีหลักการทางจริยธรรมสากล 

 จิตวิทยำกำรแนะแนว 
กำรแนะแนว Guidance = กระบวนการทางการศึกษาที่

ช่วยให้บุคคลรู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม เลือกตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 ควำมส ำคัญของกำรแนะแนว  

ป้องกันปัญหาและแก้ไขพฤติกรรมทุกอย่างที่ผิดปกติให้ทุกคน
ไปสู่จุดหมายของชีวิต 
 เป้ำหมำยของกำรแนะแนว 

ป้องกันปัญหา , แก้ไขปัญหา , ส่งเสริมและพัฒนา 
 ปรัชญำของกำรแนะแนว  

1. ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน 
2. บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่า 
3. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
4. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ 
5.บุคคลย่อมมีศักดิ์และศรีและความต้องการยอมรับ 
6. ผู้คนเม่ืออยู่ร่วมกันย่อมต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน 

 หลักของกำรแนะแนว 
1. บริการแนะแนวในโรงเรียนเพื่อนักเรียนทุกคน 
2. นักเรียนสามารถน าไปพัฒนาตนเองได้ 
3.ต้องมีข้อมูลนักเรียนทุกคน 
4. จะต้องจัดอย่างต่อเนื่องกันไป 
5. จะต้องมีการประสานงาน 
6.จะต้องท าควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 
7. จัดให้ครอบคลุมทุกด้าน  

 หน้ำที่และหลักของกำรแนะแนว 
1. ต้องยึดปรัชญาการแนะแนว 
2. จัดให้ครอบคลุมเป็นระบบทั้ง 3 ด้าน 5 บริการ 
3. ในโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่มี

ปัญหา 
4. ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5. อาศัยความร่วมมือจากหลายๆผ่าย 

 
 

 
 
 



 
 ขอบข่ำยของกำรแนะแนว 3 ด้ำน 

1. แนะแนวการศึกษา = มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้
เต็มศักยภาพ 

2. แนะแนวอาชีพ = มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของ
งาน 

3. การแนะแนวส่วนตัว = เป็นการแนะแนวให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สมบูรณ์ 

 กำรบริกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ 5 บริกำร 
1. รวบรวมข้อมูลศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล = บันทึกประวัติ

นักเรียน , ทดสอบความถนัด , ส ารวจพฤติกรรม  
2. บริการสารสนเทศ = บริการข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การ

เลือกอาชีพ ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
3. การบริการให้ค าปรึกษา = หัวใจของการแนะแนว มี 5 

ด้านย่อย ดังนี้ 
 3.1 การศึกษา 3.2 อาชีพ  
 3.3 สังคม,ส่วนตัว 3.4 พัฒนานักศึกษา 
 3.5 วิชาการ 
4. การจัดวางตัวบุคคล = ฝึกฝนประสบการณ์ตรง การจัดหา

ทุนการศึกษา 
5. ติดตามผล และ ประเมินผล 

 โครงสร้ำงขององค์กรแนะแนว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา 

คณะอนุกรรมการการแนะแนว 
คณะท างานแนะแนว 

ผู้ปฏิบัติ (ครู) 
ครู = ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ครูแนะแนว = เป็นที่ปรึกษา Supervizer , ผู้ให้ค าปรึกษา 
Counselur , ผู้ประสานงาน Co-ordinator 

 กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
- ประเมินระหว่างด าเนินการ 
- ประเมินรวบยอด ( อย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือภาคเรียนละ1
ครั้ง ) 

 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแนะแนว 
Plan = เตรียมการวางแผนวิเคราะหข์้อมูลผู้เรียนความ

ต้องการของผู้เรียน 
Do = ลงมือปฏิบัติ สร้างและตระหนกักบับุคลากรทุกฝ่าย 
Check = ติดตาม ประเมินผล รายงาน 
Action = ปรับปรุงและพัฒนา 

 ระบบกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
 

คณะท างานแนะแนว 
กลุ่มปกต ิ       กลุ่มเสี่ยง 
 
ครูทุกคน      ผูป้กครอง/ชุมชน/เพื่อน     ครู แนะแนว/ที่ปรกึษา/ประจ าชั้น 
 
  ด าเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขส่งเสริมและพัฒนา 
 
   ติดตามและประเมินผล 
 
บรรลุเป้าหมาย   ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
   รายงานผล 

 
 
 
 

 
 ค ำศัพท์เกี่ยวกับจิตวิทยำท่ีควรรู้ 

 เชาว์ปัญญา = ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว  
 ผู้คิดค้น = สเติร์น 
 IQ 140 – 170 อัจฉริยะ ร้อยละ 1 

120 – 139 ฉลาดมาก ร้อยละ 11 
110 – 119   ฉลาดปานกลาง ร้อยละ 18 
90 – 109 ปานกลาง ร้อยละ 47 
80 – 89  ต่ ากว่าระดับปานกลาง ร้อยละ 15 
70 – 79  เกือบปัญญาอ่อน ร้อยละ 6 
ต่ ากว่า 70  ปัญญาอ่อน ร้อยละ 2 

 เจตคติ = ความรู้สึกที่ค่อนข้างถาวรต่อสิ่งเร้า ที่เรารู้จักหรือเข้าใจ 
ประกอบด้วย  

1. ทิศทาง + , -  
2. ความเข้มข้น = ขึ้นกับว่าเจตคติมีมากน้อยเพียงใด 
3. ขอบเขต      = เจตคติที่มีขยายอิทธิพลถึงสิ่งอื่น 
4. ระยะเวลา    = ความยาวนานหรือความคงทนของเจตคติ 

 ออทิซึม = ความสามารถในการพัฒนาด้านอารมณ์ เกิดขึ้นก่อนอายุ 3 
ขวบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. กำรพัฒนำผู้เรียน 
จุดเน้น เพื่อคุณภาพของเด็กไทย คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ก้าวไกลสู่สากล 

เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
 กำรพัฒนำด้ำนควำมสำมำรถและทักษะ 

1. ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 = อ่านออกเขียนได้ คิด
เลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วง
วัย ดังนี้ 

 1.1 อ่านออก = รับรู้ , เข้าใจความหมายของ ค า ประโยค ข้อความสั้นๆ 
 1.2 เขียนได้  = ความสามารถเขียนค าประโยค ข้อความสั้นๆ 
 1.3 คิดเลขเป็น = มีวิธีการคิดหลายรูปแบบประยุกต์ใช้ได้ 

1.4 ทักษะการคิดพื้นฐาน = ความสารถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม มี 
2 ส่วนย่อย ดังนี้ 
  1.4.1 ทักษะการส่ือสาร = ฟัง , พูด , อ่าน , เขียน 

 1.4.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกน = การสังเกต การจับกลุ่ม 
รวบรวมข้อมูล เช่ือมโยง จ าแนกประเภท 

 1.5 ทักษะชีวิต = การรู้จักตนเอง และมองผู้อื่นในแง่บวก 
1.6 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย = ความสามารถในการ

สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ใช้ค าที่สุภาพ 
2. ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 = อ่านคล่อง เขียน

คล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

2.1 อ่านคล่อง = อ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จับ
ใจความเร่ืองที่อ่านได้ 

2.2 เขียนคล่อง = เขียนค า ประโยค ข้อความ เรื่องราวถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ 

2.3 คิดเลขคล่อง = คิดหาค าตอบได้รวดเร็วถูกต้อง 
2.4 ทักษะการคิดพื้นฐาน = ความสามรถในการแสดงออกถึงพฤติกรรม 
 2.4.1 ทักษะการส่ือสาร = ฟัง , พูด , อ่าน , เขียน 
 2.4.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกน = ตั้งค าถาม ใช้เหตุผล แปล
ความ 
2.5 ทักษะชีวิต = เน้นให้มีความสามารถในการปรับตัว เคารพสิทธิของ

ตนเองและผู้อื่น 
2.6 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย = รับและส่งสารอย่างมี

เหตุผล 
3. ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 = แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

3.1 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง = กระบวนการค้นคว้า น ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยตนเอง 

3.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ = น าแนวคิด หลักการกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

3.3 ทักษะการคิดขั้นสูง = การคิดต้องอาศัยทักษะการส่ือความหมาย จน
ช านาญ เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมิน สรุปลงความเห็น 

3.4 ทักษะชีวิต = เน้นให้ความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน
ชีวิต มีจิตอาสา หลีกเล่ียงจากสถานการณ์ขับขัน 

3.5 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ = รับและส่งสารอย่างมีเหตุผล 
4. ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 = การแสวงหาความรู้เพื่อ

แก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ
การคิดขั้นสูง 

 4.1 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ปัญหา = ใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู้ และน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

 4.2 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ = ความสามารถในการน าแนวคิด 
หลักการ เทคนิค ความรู้ วิธีการมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 4.3 ภาษาอังกฤษ = รับส่งสาร ได้ตรงความหมาย คล่องแคล่วถูกต้อง
ชัดเจน 

 4.4 ทักษะการคิดขั้นสูง = อาศัยการสื่อความหมาย ทักษะที่เป็นแกน
หลายๆทักษะมาพัฒนาจนช านาญ 

4.5 ทักษะชีวิต = เน้นการมีความสามารถในการปรับเป้าหมาย 
แผนและทิศทาง การด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จ สร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิต
ตัวเอง 

4.6 ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย = รับ และ ส่ง
สาร แสดงความคิดใหม่ จากเรื่องที่ฟัง ดู และ อ่าน ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

 ด้ำนคุณลักษณะ  
จุดเน้นตำมช่วงวัย  
 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 = ใฝ่ด ี
 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 = ใฝ่เรียนรู ้
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 = อยู่อย่างพอเพียง 
 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 = มุ่งมั่นในการท างาน 

 ควำมหมำย 
ใฝ่ดี = การแสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูก ผิด 

  ใฝ่เรียนรู้ = รักการอ่าน แสวงหาความรู้เพิ่ม 
 อยู่อย่างพอเพียง = ด าเนินชีวิตด้วยความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย 
 มุ่งมั่นในการท างาน = แสดงออกถึงความตั้งใจและความ
รับผิดชอบด้วยความเพียร 

 กำรพัฒนำผู้เรียน 
ความสามารถในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา

ทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

 กำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณภาพของผู้เรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

จิตส านึกที่ก าหนดขึ้นโดย พิจารณาจากสภาพของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบัน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 

 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. สถานศึกษาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูที่รับผิดชอบกิจกรรม  
 2.1 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมตัวบ่งชี้ เกณฑ์การให้
คะแนน 
 2.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ศึกษาและก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน 

- ครูประจ าชั้นบูรณาการร่วมกันประเมินกับครูใน 
8 กลุ่มสาระ 

- ครูประจ าชั้นบูรณาการกับครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ครูประจ าชั้นบูรณาการร่วมกันประเมินกับครูที่
รับผิดชอบจัดโครงการ 

- ครูประจ าชั้นร่วมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สอดแทรกในชีวิตของผู้เรียน 

 2.4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนก่อนพัฒนา 
 2.5 สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม 
 2.6 ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ
ประเมินเป็นระยะๆ  
 2.7 รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



 ควำมหมำย ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ ของคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ = คุณลักษณะที่แสดงออกถึงกำรเป็นพลเมืองดี
ของชำติ 
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ ยืนตรงเคารพธงชาติทุกครั้ง  

สามัคคีในหมู่คณะ  
ท าตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
ร้องเพลงชาติได้ 

1.2  ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย พูด เขียน ภาษาไทยได้ถูกต้อง  
ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  
แ ต่ ง ก า ย ชุ ด นั ก เ รี ย น ด้ ว ย ค ว า ม
เรียบร้อย  
ภูมิใจในความเป็นไทย  
หวงแหนปกป้องชาติไทย 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏบิัติตน 
ตามหลักศาสนา 

เข้าร่วมศาสนาที่ตนนับถือ  
ปฏิบัติตามหลักศาสนา  
เป็นแบบอย่างที่ดี  
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

1.4  เคารพเทิดทูนสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นฯ  
ยืนตรงร้องเพลงสรรเสริญได้  
แสดงความจงรักภักดี  
ติดธงสัญลักษณ์ 

 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต = ลักษณะที่แสดงออกถึงกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง 
ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็น

จริง ทั้งกาย วาจา ใจ  
ให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริง 
ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  
ไม่พูดโกหก 

2.2 ปฏิบัติตรงตามความเป็นจริง
ต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ไม่ลักขโมย  
มีความซ่ือสัตย์ต่อผู้อื่น  
ไม่ลอกการบ้าน  
เก็บของได้ส่งคืนครู 

 
3. มีวินัย = แสดงออกถึงควำมยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
3.1 ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง 

กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม 

ท าตามข้อตกลง 
ส่งงานตรงเวลา 
เข้าแถวทุกวัน 
รับผิดชอบงาน 
แต่งกายถูกต้อง 
เข้าห้องเรียนตามเวลา 
แปรงฟันตอนกลางวัน 

 
4. ใฝ่เรียนรู้ = ต้ังใจเพียรพยำยำมในกำรเรียนแสวงหำควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภำยใน ภำยนอกห้องเรียน 
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการ

เรียน และเข้าร่วมกิจกรรม  
ตั้งใจเรียน เข้าเรียนทุกชั่วโมง  
สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ 

4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่ง
เ รี ย น รู้ ต่ า ง ๆ  ทั้ ง ภ า ย ใ น
ภายนอกห้องเรียน ด้วยการ
เลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม 

เข้าห้องสมุด บันทึกความรู้ 
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนและครู 
ใช้ส่ือ อินเตอร์เน็ต ค้นคว้าหาความรู้ 

 
 

 

  
 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน = ต้ังใจและรับผิดชอบในกำรท ำหน้ำที่กำรงำน ด้วย
ควำมเพียรพยำยำมอดทน 
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่

การงาน  
ตั้งใจในการท างาน รับผิดชอบงาน เอาใจ
ใส่ต่องาน แก้ไขงาน 

6.2 ท า ง า น ด้ ว ย ค ว า ม เ พี ย ร
พยายาม อดทน เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

ขยัน อดทน ในการท างาน 
ชื่นชมผลงานของตนและเพื่อน 
มีความพยายามในการท างาน 

 
7. รักควำมเป็นไทย = แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำร่วมอนุรักษ์ 
สืบทอดภูมิปัญญำไทยฯ 
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
กตัญญูกตเวที  

มีมารยาท สัมมาคารวะ 
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทย
ในการส่ือสารได้ถูกต้อง 

ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  
พูดภาษาไทยได้ถูกต้อง 
สื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจได้ 

7.3 อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ สื บ ท อ ด ภู มิ
ปัญญาไทย 

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
สามารถบอกภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้ 
มีส่วนร่วมในการสืบทอด 

 
8. มีจิตสำธำรณะ = แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถำนกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้อ่ืน ชุมชน สังคม 
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็ม

ใจ ไม่หวังผลตอบแทน  
ช่วยเหลือพ่อแม่ในการท างาน 
ช่วยเหลือครูในการท างาน 
แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนที่ขาดแคลน 
ท างานกลุ่มอย่างเต็มใจ 

8.2 เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
ประ โ ยชน์  ต่ อ  โ ร ง เ รี ย น 
ชุมชน สังคม  

เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ท ากิจกรรมเขตรับผิดชอบ 
รักษาความสะอาดห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. อยู่อย่ำงพอเพียง = แสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิต อย่ำงพอประมำณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกัน 
5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 

มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม 
ใช้จ่ายอย่างประหยัด  
มีการออมทรัพย์  
ใช้ทรัพย์สินของตนอย่างประหยัด 

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพื่ออยู่ ในสังคมได้อย่ างมี
ความสุข 

น าเสนอข่าวสารหน้าชั้นเรียน ร่วมกัน
วิเคราะห์ ติดตามข่าวสาร  
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ 
วางแผนการเรียน การท างาน  
ยอมรับเพื่อน 
เช่ือฟังค าสั่งสอนของ ครู อาจารย์ 



 ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกิจกรรมตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ล ำดับ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวอย่ำงกิจกรรม 

1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1. กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
วันพ่อ วันแม่ วันรัฐธรรมนูญ  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา 
2. ร้องเพลงชาติหน้าเสาธง 
3. กิจกรรมนักเรียนวิถีพุทธ 
4. สวดมนต์แผ่เมตตา กรวดน้ า 
5. กิจกรรมท าบุญ ตักบาตร 

2 ซ่ือสัตย์ สุจริต 1. ธนาคารความดี  
2. เข้าค่ายคุณธรรม/จริยธรรม 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ 
4. บันทึกความดี 
5. ของหายได้คืน 

3 มีวินัย   1. กิจกรรมประชาธิปไตย 
2. เข้าค่ายลูกเสือ 
3. กิจกรรม 5 ส 
4. การออมทรัพย์ 
5. ท าความสะอาดเวรฯ 

4 ใฝ่เรียนรู้ 1.ห้องสมุดมีชีวิต 
2. การสอนแบบโครงงาน 
3. รักการอ่าน 
4. ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 

5 อยู่อย่างพอเพียง  1. กิจกรรมการงานอาชีพฯ 
2. ใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ประกันคุณภาพชีวิต 
4. บันทึกรายรับ รายจ่าย 

6 มุ่งมั่นในการท างาน 1.กิจกรรมกลุ่มสี 
2. กิจกรรมอื่นๆ 

7 รักความเป็นไทย  1. ชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ 
2. การละเล่นไทย 
3.มารยาทไทย 

8 มีจิตสาธารณะ 1.ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ 
2. ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
3. อาสาพัฒนา 
4. เพื่อนช่วยเพื่อน 

 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 หลักกำร 
1. มีการก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มศักยภาพ 
3. ปลูกฝังจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
4. ยึดหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม 
 เป้ำหมำย 

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 

 แนวกำรจัดกิจกรรม 
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

            1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
            2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย 
            3. จัดกิจกรรมทั้ง 3 อย่าง สมดุล (แนะแนว,นักเรียน , เพื่อสังคมฯ) 

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีการส ารวจและใช้ข้อมูล
ประกอบการวางแผนอย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์ 

             5. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 

 ขอบข่ำยกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ตอบสนองความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน 
3. ปลูกฝัง จิตส านึก การท าประโยชน์ต่อสังคม 
4. ฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่างๆ 

 โครงสร้ำงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีละ 120ชั่วโมง 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะดังนี ้
1. กิจกรรมแนะแนว 
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ฯ 
  หลักกำร จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ 

ความสนใจและธรรมชาติของผู้ เรียนและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

  วัตถุประสงค ์
1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น 
2. วางแผนการศึกษา อาชีพ การด าเนินชีวิต 
3. ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

   กำรประเมินกิจกรรมแนะแนว มี 2 ลักษณะ 
1. ประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน = ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
2. ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน = ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. กิจกรรมนักเรียน 
 มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ ดี 

รับผิดชอบท างานร่วมกัน  
  หลักการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
 การด าเนินกิจกรรม ควรจัดท าดังนี้ 

1. จัดให้สอดคล้องกับความสารถและความสนใจ 
2. จัดให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานร่วมกัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามความถนัดและสนใจ 

 ขอบข่ำยกิจกรรม  
1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญฯ นศท. 
     1.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี = เป็นกิจกรรม 
กระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองด ี
หลักการ      1. หลักศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ 
  2. จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม 
  4. รับผิดชอบ 
  5. ยึดมั่นในกฎ ค าปฏิญาณ 
ขอบข่าย ลูกเสือ มี 4 ประเภท “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
 1. ลูกเสือส ารอง ( ป.1 –ป.3 ) จงท าดี ดวงดาว
ดวงที่ 1 2 3  หมู่ 2 – 6 หมู่ หมู่ละ 4 – 6 คน ( 6 - 10ปี ) 
 2. ลูกเสือสามัญ ( ป.4 – ป.6 ) จงเตรียมพร้อม 
ลูกเสือ ตรี โท เอก หมู่ 2 – 6 หมู่ หมู่ละ 6 – 8 คน ( 11 - 
16ปี ) 
 2. ลูกเสือสามัญรุนใหญ่ ( ม.1 – ม.3 ) มองไกล 
ลูกเสือ โลก ชั้นพิเศษ หลวง หมู่ 2 – 6 หมู่ หมู่ละ 4 – 8 คน 
( 14 - 18ปี ) 

2. ลูกเสือวิสามัญ ( ม.4 – ม.6 ) จงเตรียมพร้อม 
เตรียมลูกเสือวิสามัญ ส ารวจตนเอง วิชาพิเศษ หมู่ 2 – 6 หมู่ 
หมู่ละ 4 – 6 คน ( 16 – 25 ปี ) 
 
 
 

 



     1.2 กิจกรรมยุวกำชำด = เป็นกิจกรรมที่มุงพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตส านึกในหารท าประโยชน์แก่สังคม 
หลักการ   1. สร้างพื้นฐานในการคิด 

2. หลากหลายในกิจกรรม 
3. ตอบสนองความต้องการแท้จริงในสถานศึกษา  

ขอบข่าย ยุวกาชาด มี 4 ระดับ  
1. สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้น ป.1 – ป.3 
2. สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 ชั้น ป.4 – ป.6 
2. สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้น ม.1 – ม.3 
2. สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4 ชั้น ม.4 – ม.6 

     1.3 กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ = เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร
นานาชาติส าหรับเด็กผู้หญิงและสตรีไม่จ ากัดเชื้อชาติ 
เป้าหมาย    เด็กผู้หญิงให้เป็นพลเมืองดีมีประโยชน์ต่อสังคม  
ขอบข่าย ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มี 4 รุ่น  

1. รุ่นที่ 1 นกน้อย อนุบาล 1 – 3  
2. รุ่นที่ 2 นกสีฟ้า  ป.1 – 6 

  2. รุ่นที่ 3 รุ่นกลาง ม.1 – 3 
2. รุ่นที่ 1 รุ่นใหญ่  ม.4 – 6 

     1.4 กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร = มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
เช่ือฟังปฏิบัติตามค าสั่ง เกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้เรียนเอง 
ขอบข่าย นศท มี  ระดับ  

1. นศท ชั้นปีที่ 1 , 2 ศึกษาวิชาทหารเบื้องต้น ระดับพื้นฐาน 
2. นศท ชั้นปีที่ 3 ศึกษาระดับบังคับหมู่ 

2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนนวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความ

สนใจ 
1. ชุมนุม = รวมกลุ่มตามความสนใจความถนัดเร่ืองเดียวกัน 
2. ชมรม = มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

จามความสนใจในลักษณะอาสมัคร 
หลักกำร ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นให้ความส าคัญทั้ง

ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
กำรจัดกิจกรรม  
 1. ภายในโรงเรียน = กิจกรรมวิถีชีวิตเพื่อปลูกฝังจิตส านึก 
 2. ภายนอกโรงเรียน = กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจ ศึกษา ปัญหาต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา 
 ขั้นตอนที่ 3 วางแผนออกแบบกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
 ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถำนศึกษำจัดสรรเวลำดังนี้ 

  ป.1 – ป.6 รวม 60 ชม. ปีละ 10 ชม. 
  ม.1 – ม.3  45 ชม.    ปีละ 15 ชม. 
  ม.4 – ม.6  60 ชม.     ปีละ 20 ชม. 
 

 แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน 
1. เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
2. ชุมชน ท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คน เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทั้งทางธรรมชาติ สังคมการเมือง 
3. การเรียนรู้จากวิถีชีวิตในชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย

และเช่ือมโยงกับชีวิตของผู้เรียน 
 
 
 
 

 

 แนวคิดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน 
ในโรงเรียน  นอกห้องเรียน 

สถำนศึกษำ     1. ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ 1. ทุกที่ กว้างใหญ่ 
แหล่งเรียนรู้     2. ครู หนังสือ ต ารา 2. ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
วิธีกำรเรียนรู้    3. นักเรียน ผู้รับความรู้ 3. ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้  
บรรยำกำศ       4. ในโลกสี่เหลี่ยมแคบๆ 4. ในโลกกว้างใหญ่ 
ทักษะ       5. การรับรู้  5. ก าส ารวจ รวบรวม 
 กำรออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนำทักษะ และ 

ควำมสำมำรถตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1. ก ำหนดเป้ำหมำย = ระบุทักษะ ความสารถที่ต้องการพัฒนา
ตามจุดเน้น 

2. ปรับตำรำงเรียน = จัดสัดส่วนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้
สัมพันธ์กัน  

 ตัวอย่าง  
 ช่วงเช้า  1. จัดกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรแนะแนว เหตุการณ์

ข่าวสั้นๆ จัดทุกวันวันละ 30 นาที 
  2. จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลัก ไทย คณิต 

วิทย์ อังกฤษ สังคม 
   ไทย คณิต เรียนทุกวัน วันละ 1 ชม. 
   ประวัติศาสตร์ สัปดาห์ละ 1 ชม. 
   ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 ชม. 
 ช่วงบ่าย ลงมือปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มสาระ 
3. ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัดภาพความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับโรงเรียน 
ก าหนดแผนเดินทางสู่ความส าเร็จ 
ระยะที่ 1 เริ่มต้นวิเครำะห์ ทบทวนสิ่งที่มีอยู่แล้ว 
  ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล   

   มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น  
  มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ   

   ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น 
  มีกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
  เครื่องมือวัดที่หลากหลาย 
ระยะที่ 2 บ่มเพำะประสบกำรณ์ 
  ผู้เรียนสืบค้นท าโครงงาน   

   ครูใช้แหล่งเรียนรู้ที่คุ่มค่า 
  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

   ชุมชนเข้าใจร่วมมือฯ 
  ครูพัฒนากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ  

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะที่ 3 สำนต่อองค์ควำมรู้ 
  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   วิจัยผู้เรียนอย่าต่อเนื่อง 
  รายงานผลความก้าวหน้า   

   สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระยะที่ 4 น ำวิถีคุณภำพ 
  มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน   

   มีนวัตกรรมตามจุดเน้น 
   มีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ   
   มีการเผยแพร่งานวิจัย 

ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ใหม่ 
  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข   

   ครูเป็นมืออาชีพ 
  โรงเรียนมีการจัดการความรู้   

   มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 
  สาธารณชน ยอมรับและพึงพอใจ 

 
 



 แนวทำงในกำรช่วยเหลือและพัฒนำผู้เรียน 
 อัตมโนทัศน์ ( Self concept ) = เจตคติ ความรู้สึก และการยอมรับ

ของแต่ละบุคคลที่มีต่อตนเอง “ การมีความรู้สึกเกี่ยวกับจนเองเช่นไร จะ
สะท้อนให้เห็นว่าตนเองมองคนอื่นอย่างไร ”  

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  พัฒนำกำรตำมวัย 
 ระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น ( ป.1 – ป.3 ) ( 6 – 9 ปี ) 
o ด้ำนร่ำงกำย =  ครูควรให้เด็กพักผ่อนบ่อยๆ และให้ได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรม เด็กวัยนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อ ครูผู้สอน
ควรระมัดระวัง 

o ด้ำนสังคม =  ครูควรจัดกิจกรรมศึกษาสัมพันธภาพของเด็กๆ 
เด็กวัยนี้จะปฏิบัติตามเกณฑ์เคร่งครัด ครูควรคอยชี้แนะ 

o ด้ำนอำรมณ์ =  ครูควรระมัดระวังหลีกเล่ียง ค าพูดถากถาง  
  ครูควรมอบหมายงานให้เด็กท าอย่างทั่วถึง 

o ด้ำนสติปัญญำ =  ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนตอบ  
  ครูควรจัดกิจกรรมสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
ของเด็กได้ 

 ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย ( ป.4 – ป.6 ) ( 9 – 12 ปี ) 
o ด้ำนร่ำงกำย =  ครูควรให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก  

  ครูควรอธิบายและชักจูงให้ไปท ากิจกรรมอย่างอื่น 
เช่น การเล่นกีฬาฯ     
  ครูควรสนับสนุนให้เด็กท างานที่ใช้ความปราณีต 

o ด้ำนสังคม =  ครูควรพยายามลดความซาบซ้ึงที่นักเรียนมีลงแต่
ไม่ควรท าเป็นเร่ืองตลก 

o ด้ำนอำรมณ์ =  ครูควรให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นมากกว่าการ
ท่องจ า      
  ครูควรให้เด็กตั้งเกณฑ์เกี่ยวกับระเบียบวินัยใน
ห้องเรียน 

o ด้ำนสติปัญญำ = ครูควรท ากิจกรรมหลายอย่างและให้เลือกว่าชอบ
กิจกรรมใดมากที่สุด     
  ครูควรอดทนให้มากที่สุด 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ( ม.1 – ม.3 ) ( 12 – 15 ปี ) 
o ด้ำนร่ำงกำย =  เด็กวัยนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ครูควนสอนเรื่อง

เพศศึกษา ครูควรชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 
o ด้ำนสังคม =  ครูควรให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองแก่เด็ก 

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวางตัวและ
การคบเพื่อนต่างเพศ 

o ด้ำนอำรมณ์ =  เด็กวัยนี้จะไม่มีอารมณ์แน่นอน ครูควรมีความคง
เส้นคงวา ในการปฏิบัติต่อเด็กแสดงการยอมรับและให้เกียรติ 

o ด้ำนสติปัญญำ =   ครูควรหากิจกรรมที่ท้าทายให้เด็กท า แต่ทั้งนี้ครู
ต้องมีความอดทนในการอธิบายไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายหรือเยาะ
เย้ย   

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ( ม.4 – ม.6 ) ( 15 – 18 ปี ) 
o ด้ำนร่ำงกำย =  เด็กโตเต็มที่ครูควรให้ค าแนะน าที่ดีแก่เด็กวัยนี้  
o ด้ำนสังคม =  เด็กชอบท าตามกลุ่มมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่มาก

ขึ้น ครูควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสมและยอมรับความคิดเห็นของเด็ก 
o ด้ำนอำรมณ์ =  เด็กวัยนี้จะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่ ครูควรให้

ความเห็นอกเห็นใจและค าปรึกษาที่ดี 
เด็กจะมีการแสดงออกที่แข็งกร้าว ครูต้องพยายาม

เข้าใจพฤติกรรมเหล่านั้น ส่งเสริมให้เขาพิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่ในการ
ท ากิจกรรมที่เขาถนัด      

o ด้ำนสติปัญญำ = ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กท ากิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัว เด็กวัยนี้จะค านึงถึงการมี “ปรัชญาชีวิต” 
โดยมุ่งเกี่ยวกับ ศีลธรรม ศาสนา 
  ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีการอภิปรายถึงสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิต 
 
 

 ลีลำกำรเรียนรู้ Learning style หรือ รูปแบบกำรเรียนรู้ 
เด็กแต่ละคนจะมีลีลาการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน 
Learn how to learn การสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีที่ถูกต้อง 

 กำรเรียนรู้ของมนุษย์มี 3 ทำง 
1. กำรเรียนรู้โดยกำรมองเห็น (ทำงสำยตำ) Visual percepters 
 เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง เขียนเรื่องราวเนื้อหาเป็นรูปภาพ
ได้ ลักษณะค าพูดของกลุ่มนี้คือ “ฉันเห็นหรือฉันเห็นเป็นภาพ” 
 ควรแนะน าให้เรียนทางด้าน สถาปัตยกรรม การออกแบบ มัณฑนาการ  
 พวก Visual percepters 60 -65 % ของประชากร 
2. กำรเรียนรู้ทำงโสตประสำทหรือกำรได้ยิน Aduditory percepters  
 จะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ฟังหรือได้พูด จะไม่สนใจรูปภาพ ไม่สร้างภาพ 
 ทักษะกลุ่มนี้คือ ได้ยิน และได้ฟังเหนือกว่าคนอื่น ชอบพูดว่า “ฉันได้ยินมา
ว่า ได้ฟังมาเหมือนกันว่า ”  
 ครูควรแนะน าให้เรียนด้านดนตรี ด้านกฎหมาย นักการเมือง นักจิตวิทยา 
พิธีกร ดีเจ ฯ 
 พวก Aduditory percepters 30 -35 % ของประชากรทั้งหมด 
3. กำรเรียนรู้ทำงร่ำงกำยและควำมรู้สึก kinesthetic percepters 
 เป็นพวกที่เรียนรู้ผ่านทางความรู้สึกการเคลื่อนไหวและร่างกายเรียนรู้ได้
จากการสัมผัสและความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียน เวลานั่งในห้องจะนั่งไม่ติดที่ ไม่
สนใจบทเรียน “ครูสามารถจัดค าพูดส าหรับเด็กว่า ฉันรูสึกว่า….” 
 เด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหามากหาครูผู้สอนให้เด็กไปยืนเล่าเร่ืองราวหน้าห้อง  
 ครูควรแนะน าให้เด็กเรียน การก่อสร้าง การเต้นร า พลศึกษา  

พวก kinesthetic percepters 5 – 10% ของประชากรทั้งหมด 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การส่งเสริมป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 
กระบวนการท างานมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 - ระเบียนสะสม   - การประเมินพฤติกรรม SDQ 
 - การสัมภาษณ์นักเรียน  - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - บันทึกข้อมูลสุขภาพ    - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2. กำรคัดกรองนักเรียน 
 - แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง 
3. กำรส่งเสริมนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมโฮมรูม      - จัดประชุมผู้ปกครอง 
4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
 - ให้ค าปรึกษา 

- จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหา เสริมหลักสูตร (กิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทยฯ) 
- ประสานงานกับชุมชน  
- การตรวจปัสวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

5. กำรส่งต่อ  
1. ทีมน า(ผอ.สถานศึกษา)ประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
           2. ทีมประสาน(รองผอ.)ประชุมเดือนละ1ครั้ง 
 3.ทีมท า(หัวหน้าระดับชั้น)ประชุมสัปดาห์ละ1ครั้ง 

ขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. คัดกรองนักเรียน 
 
กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
 
3.ส่งเสริมและพัฒนา 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
  ดีขึ้น พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่ 
    ไม่ด ี

 
5. ส่งต่อ (ครูแนะแนว ครูฝ่าย

ปกครอง หรือ ครูท่านอื่นในโรงเรียน ) 



5. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน  
Classroom management 

 ค ำจ ำกัดควำม ควำมหมำยของ นักกำรบริหำรกำรศกึษำ 
 Moore = การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการ

จัดระบบระเบียบ และน ากิจการของห้องเรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 Kauchak , Eggen = การบริหารจัดการชั้นเรียนประกอบด้วย 

ความคิด การวางแผน และการปฏิบัติทั้ งหลายทั้ งปวงของครูที่
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบระเบียบ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ มีเป้าหมาย 2 ประการคือ 

o 1. รังสรรค์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะส่งเสริมให้การ
เรียนรู้มีความเป็นไปได้มากที่สุด ครูสะท้อนการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

o 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการจัดการและ
น าตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 Profee โปรฟ ี= การที่ครูสร้างและคงสภาพสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในการเรียนรู้ ที่น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างกฎระเบียบ 

 Berden เบอร์เดน = เป็นยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ครูใช้เพื่อคงสภาพ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 สุรำงค์ โคว้ตระกูล = การสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน เพื่อ
เอื้ต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน 

 สรุป >>>> การบริการจัดการชั้นเรียนหมายถึง การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดmการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน 
การก ากับดูแลนักเรียนรายชั้นหรือรายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัยของผู้เรียน  

 สิ่งที่จะได้จำกกำรจัดกำรในชั้นเรียน  
1. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. สภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ ลดทอนปัญหาทางพฤติกรรม 
4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก 
5. บรรยากาศทางจริยธรรมและสังคมประชาธิปไตย 

 กระบวนกำรจัดกำรในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน 
1. กำรก ำหนดสภำพที่พึงปรำรถนำ ( Specifying Desirable condition ) 

= การท าให้ชั้นเรียนอยู่ในสภาพที่เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพให้ประโยชน์  
2 ประการ คือ 

 1.1 ครูมีทิศทางที่แน่นอน 
 1.2 ครูมีพฤติกรรมที่มุ่งสูเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถประเมินผลได้ 
2. กำรวิเครำะห์สภำพห้องเรียนอย่ำงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน      
( Analyzing Existing Classroom Conditions ) 
3. กำรเลือกใช้ยุทธวิธีกำรจัดกำรในชั้นเรียน         
(Selecting and Utilizing Managerial Strategies ) 
4. กำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรในชั้นเรียน            
( Assessing Managerial Effectiveness ) 

 วิธีกำรจัดกำรในชั้นเรียน 
1. Weber ประกอบด้วย 
 1. การใช้อ านาจ   2. การข่มขู่ 
 3. การให้อิสระ   4. การท าตาม  

5. การจัดการเรียนการสอน  6. การปรับพฤติกรรม 
 7. การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์และสังคม 8. กระบวนการกลุ่ม 
2. ชิคเคด แดนซ์ ประกอบด้วย 
 1. วิธีการจัดการตามมุมมองด้านพฤติกรรมศาสตร์ พื้นฐานจาก การ

เสริมแรง 
 2. วิธีการจัดการตามมุมมองด้านจิตวิทยา ครูต้องให้ความรัก ความเข้าใจ 
 3. วิธีการจัดการตามมุมมองการจัดการกับกลุ่ม การเข้ามามีปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม 
 

 กำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรียน 
 ควำมหมำย  

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนช่วย
ส่งเสริมกระบวนการสอนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความสนใจ
ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนสร้างความมีระเบียบวินัย 
 ควำมส ำคัญ 

1. การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น 
2. สร้างเสริมลักษณะที่ดีงาม ความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความสนใจในบทเรียนให้มากยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การมาโรงเรียน 

 สรุป การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนในด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รัก
การเรียน ใฝ่เรียนรู้ในที่สุด 

 ลักษณะ บรรยำกำศที่พึงปรำรถนำในชั้นเรียน มี 6 ลักษณะ ดังนี้ 
1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) =  ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียน 
2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) = มีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ ไม่เครียด 
3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) = นักเรียนเป็นบุคคลส าคัญ 
4. บรรยากาศที่อบอุ่น (warmth) = เป็นบรรยากาศด้านจิตใจ ส่งเสริมการ
เรียนรู ้
5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) = ฝึกความมีระเบียบ วินัย 
6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) = ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จ 

 ประเภท บรรยำกำศในชั้นเรียน มี 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บรรยำกำศทำงกำยภำพ Physical = การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
1.1 กำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน 
 ขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน 
 ให้มีช่องว่างระหว่างแถว เพื่อความสะดวกและท ากิจกรรม 
 ให้มีความสะดวกต่อการท าความสะอาด และการเคลื่อนย้าย 
 มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น T U O เป็นต้น 
 ที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานได้ชัดเจน 
 แถวหน้าของโต๊ะนักเรียนห่างกระดานไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

1.2 กำรจัดโต๊ะครู 
 ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือ(ด้านหลังของห้องเรียน) 
 ให้มีความระเบียบเรียบร้อยทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชัก 

1.3 กำรจัดป้ำยนิเทศ 
 ออกแบบให้สวยงาม สร้างความดึงดูดใจ 
 จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน 
 จัดให้ใหม่อยู่เสมอ 
 จัดติดผลงานนักเรียน 

o แนวการจัดป้ายนิเทศ 
3.1 ก าหนดเนื้อหา , ศึกษาเนื้อหา 
3.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัด 
3.3 ก าหนดชื่อเร่ือง (สั้นๆได้ใจความ) 
3.4 วางแผนการจัดคร่าวๆไว้ในใจ 
3.5 ออกแบบการจัดการที่แน่นอน 
3.6 ลงมือจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ 
3.7 ลงมือจัดจริงจามแบบที่วางไว้ 

 1.4 กำรจัดสภำพห้องเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
     4.1 อากาศถ่ายเท   4.2 แสงสว่างพอเหมาะ 
     4.3 ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ   4.4 สะอาด 
 1.5 กำรจัดมุมต่ำงๆในห้อง 
    5.1 มุมหนังสือ, มุมรักการอ่าน  5.2 มุมเสริมความรู้ 
    5.3 มุมแสดงผลงานนักเรียน  5.4 ตู้เก็บสื่อการเรียน 
    5.5 การประดับตกแต่งห้องเรียน 5.6 มุมเก็บอุปกรณ์ความสะอาด 



2. บรรยำกำศด้ำนจิตวิทยำ Phychological = บรรยากาศด้านจิตใจ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 บุคลิกภำพของครู  
 การเดิน ยืน นั่ง ท่าทาง เหมาะสมกับความเป็นครู 

2.2 พฤติกรรมกำรสอนของครู  
 ครูต้องใช้เทคนิค ทักษะที่สอดคล้องเหมาะสม 
 ตอบสนองพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม 
 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
 ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
 ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่ไม่เบื่อหน่าย 

2.3 เทคนิคกำรปกครองชั้นเรียนของครู ควรยึดหลักดังต่อไปน้ี 
 หลักประชาธิปไตย 
 หลักพรหมวิหาร 4  
 หลักความยุติธรรม 
 หลักความใกล้ชิด 

2.4 ปฏิสัมพันธ์ ( Interaction ) เป็นควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำง
บุคคล 2 คน หรือ 2 ฝ่ำย มี 3 ลักษณะคือ 

 1. ครูกับนักเรียน 
 2. นักเรียนกับนักเรียน 
 3. ทางวาจา 

หลักปฏิสัมพันธ์ทางวาจา มีดังนี้ 
3.1 สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3.2 การเรียนได้ผลดี ความหมายถูกต้อง 
3.3 นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะรับวิชาการ 
3.4 นักเรียนเกิดความไว้วางใจในครู 
3.5 แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ดี 
3.6 สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้เกิดเจตคติ  

 หลักกำรจัดกำรชั้นเรียน 
1. ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
2. จัดชั้นเรียนเพื่อเสริมความรู้ทุกด้าน 
3. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
4. จัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม 
5. จัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
6. จัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย 
 - การท างานกลุ่มแลกเปลี่ยนทัศนะ 
 - การสลับที่นั่ง 
 - การหมุนเวียนการเป็นผู้น ากลุ่ม 
7. การจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร 

 ลักษณะชั้นเรียนที่ดี 
1. สีสันน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเท 
2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ เอื้อต่อการเรียนการสอน 
3. ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
4. ใช้ประโยชน์ในชั้นเรียนให้มีคุณค่า 
5. จัดชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละคร้ัง 
6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น 

 รูปแบบกำรจัดชั้นเรียน  
แบ่งตำมวิธีกำรสอนได้ 2 แบบ ดังนี้ 
1. ชั้นเรียนแบบธรรมดำ “ครูเป็นศูนย์กลำง”ไม่เอื้อต่อหลักสูตรใหม่ 

 โต๊ะเรียนอาจเป็นโต๊ะเดี่ยวหรือคู่ 
 ครูเป็นศูนย์กลางคอยป้อนให้ผู้เรียนตลอดเวลา 

2. ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม “เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน” 
 โต๊ะครูไม่จ าเป็นต้องอยู่หน้า อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่างๆ 
 ครูพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ซักถาม แก้ไขปัญหา 

 
 
 
 

 กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น เบิกบาน 
2. ผู้เรียนเกิดก าลังใจ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ท้อแท้ ท้อถอย 
3. ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง 
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 ประเภทของกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข (ตำมท่ำน พระธรรมปิฎก) 
มี 2 แบบ ดังน้ี 
 1. ควำมสุขที่อำศัยจำกปัจจัยภำยนอก = เกิดจากสภาพแวดล้อม มี
กัลยาณมิตร เช่น ครู อาจารย์ เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความรัก 
 2. ควำมสุขที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน = ซ่ึงเกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง ซ่ึง
ควรมุ่งสร้างความสุขจากปัจจัยภายใน 

 ข้อค ำนึงในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ควรเริ่มจากง่าย ไปสู่ ยาก ค านึงถึง วุฒิภาวะความสารถในการรับรู้
ของเด็กแต่ละวัย 
2. เรียนสนุกไม่น่าเบื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียน 
3. ทุกขั้นตอนมุ่งพัฒนาส่งเสริมกระบวนการคิด 
4. การเรียนรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับธรรมชาติ 
5. กิจกรรมหลากหลายสนุก ชวนให้นักเรียนสนใจต่อบทเรียน 
6. สื่อที่ใช้ ควรเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ 
7. การประเมินผล มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน 

 สิ่งท ำส ำคัญที่สุดครูต้องมีบุคลิกภำพที่เหมำะสมมีควำมสำรถใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ด้ำนบุคลิกภำพ  ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 กิริยา วาจา เหมาะสม  เกม เพลง น ามาใช้ 
 ภาษาแจ่มชัด  ปลูกใจให้มั่นคิด 
 ขจัดความล าเอียง  ไม่เกาะติดในห้องเรียน 
 หลีกเล่ียงการต าหนิ  ผลัดเปลี่ยนเวียนรายงาน 
 คิดริเร่ิมสร้างสรรค์  บูรณาการทุกวิชา 
 อารมณ์ขันแทรกสร้าง  สรรหาสื่อหลาหลาย 
 สัมพันธ์ฉันมิตร  เลิกบรรยายให้ปฏิบัติ 
 ทันโลกเสมอ  จัดท าหลัก Child - Centered  
 ค้นเจอความสามารถ   
 บุคลิกภำพของครู 

ประเภทที่ 1  
 ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร นักเรียนจะอบอุ่นใจ 
 ถ้าครูยิ้มแย้ม  นักเรียนจะแจ่มใส 
 ถ้าครูอารมณ์ขัน  นักเรียนจะเรียนสนุก 

 ถ้าครูกระตือรือร้น  นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า 
ถ้าครูมีน้ าเสียงนุ่มนวล  นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม 

 ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย  นักเรียนจะเคารพ 
 ถ้าครูให้ความเมตตาปราณี นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน  
 ถ้าครูให้ความยุติธรรม  นักเรียนจะศรัทธา 

ประเภทที่ 2  
 ถ้าครเูข้มงวด  นักเรียนจะหงุดหงิด 
 ถ้าครูหน้านิ่วค้ิวขมวด  นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
 ถ้าครูฉุนเฉียว  นักเรียนจะอึดอัด  
 ถ้าครูปั่นปึ่ง   นักเรียนจะกลัว  
 ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเรียบร้อย 
 ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน  นักเรียนจะหวาดกลัว 

ประเภทที่ 3      
 ถ้าครูท้อถอย  นักเรียนจะท้อแท้  
 ถ้าครูเฉยเมย  นักเรียนจะเฉื่อยชา  
 ถ้าครูเชื่องช้า  นักเรียนจะหงอยเหงา  
 ถ้าครูน้ าเสียงราบเรียบ  นักเรียนจะไม่สนใจฟัง  
 ถ้าครูปล่อยปะละเลย  นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย 

 



 กำรบริหำรชั้นเรียนแบบคละชั้น 
การจัดชั้นเรียนแบบคละชั้นเป็นการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก 

เร่ิมในโรงเรียนต้นแบบ 800 โรงเรียนปีการศึกษา 2557  
ควำมหมำย เป็นการน านักเรียนต่างกลุ่ม ต่างอายุ ต่างความสามารถมา

เรียนรู้พร้อมกันในห้องเดียวกัน มีครูคนเดียวจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 แนวคิดหลักกำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้น 

1. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. จัดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ (เป็นห้องเรียนแบบธรรมชาติที่สอดคล้อง
กับวิถีการด ารงชีวิตปกติ เด็กทุกคนมีครูสอนดูแลได้ตลอดเวลา) 
3.จับกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการระดับความสามารถในการเรียนรู้ใกล้เคียงกัน
ไว้ด้วยกัน 
4. จัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองและจากผู้อื่น 

 กำรบริหำรชั้นเรียนแบบคละชั้น สถำนศึกษำควรค ำนึงถึงองค์ประกอบ
ดังต่อไปน้ี มี 3 ข้อ ดังนี้ 
1. กำรจัดครูเข้ำสอน 

       1.1 ด้ำนควำมรู้ ครูควรมีควำมรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 
- เทคนิคการจัดชั้นเรียนคละชั้นประกอบด้วย 

 มีวิธีการหลากหลายในการจัดชั้นเรียน 
 จัดกิจวัตรประจ าวันให้เด็กคุ้นเคยสามารถเรียนรู้ต่อเนื่อง

ได ้
 มีประสิทธิภาพสูง 
 วิธีการสอนหลากหลาย เช่น การสอนเป็นทีม ฯ 

- ความรู้เรื่องประโยชน์ผลดีของการสอนแบบคละชั้น 
- การจัดโครงสร้างหลักสูตรที่สมดุล ครอบคลุมการสอนทั้งรายวัน 

รายสัปดาห์ รายภาคเรียน รายปี 
- การจัดพื้นที่ในห้องเรียน 
- วิธีการประเมินผล ที่ปฏิบัติได้ และมีประสิทธิภาพ 

     1.2 ด้ำนทักษะและสมรรถนะ ครูผู้สอนควรมีดังนี้ 
- ทักษะในการจัดการชั้นเรียน (มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกแก่ผู้เรียน) 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล 
- ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เอื้อต่อการ

เรียนรู ้ที่ตอบความสามารถของผู้เรียน 
- ทักษะการจัดท า/หาสื่อ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบคละชั้น 
- ทักษะการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตรงตามสภาพจริง 

     1.3 ด้ำนทัศนะคติ 
   - มีความเชื่อว่าการสอนแบบคละชั้นจะเกิดประโยชน์แก่เด็กทั้ง  
ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ 

          - เช่ือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันได้ 
        - ผู้ปกครองเห็นประโยชนการสอนแบบคละชั้น ทั้งด้านวิชาการ 

อื่นๆ  
        - การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นช่วยแก้ปัญหาการขาด

แคลนคร ู
 1.4 กำรเสริมสร้ำงวินัยเชิงบวก 
  ครูก าหนดข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
    - จัดท าระเบียบข้อตกลงร่วมกัน ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
    - จ านวนข้อไม่มาก 
    - ภาษาเข้าใจง่าย บ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด 
    - ภาพประกอบมีสีสัน/เป็นค ากลอน  
2. กำรจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น ครูควรค ำนึงถึงเรื่องต่อไปน้ี 
 2.1 พัฒนาการหรือระดับความสามารถของเด็ก 
 2.2 ระดับการเรียน ความสนใจ ความพึงพอใจในกลุ่มเพื่อน ภาษา

ถิ่น ที่เด็กใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2.3 ปริมาณเด็กในชั้นเรียน ครู 1 คน ไม่ควรเกิน 20 คน 
 
 
 

3. กำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้แบบคละชั้น มีองค์ประกอบ
ส ำคัญ 2 ประกำร คือ 

 3.1 กำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน ให้ค านึงถึงลักษณะกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งที่เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย รายบุคคล ดังนี้ 

  - มุมสงบ มุมท างานเดียว 
  - ศูนย์ทดสอบ 
  - บริเวณที่ครูใช้สอนทั้งชั้นรวมกัน 
  - มุมท างานแบบจับคู่ 
  - บริเวณที่จัดไว้ส าหรับท างานกลุ่มย่อย 
  - ศูนย์โสตศึกษา ค้นคว้าเอกสาร 
  - บริเวณที่ครูสอนกลุ่มย่อย 
  - มีป้ายนิเทศหรือป้ายแสดงผลงานนักเรียน 
 3.2 ลักษณะชั้นเรียน เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กว้ำงขวำง มีที่จัดกิจกรรม 
 3.3 กำรจัดบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ ค ำนึงถึงเรื่อง ดังนี้ 
  - นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
  - สร้างแรงจูงใจเมื่อเด็กเกิดความสนใจ 
  - จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างของนักเรียน 
  - ใช้ส่ือที่หลากหลาย 
  - จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ท้าทาย 
  - ห้องเรียนสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ 
  - นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  - มีป้ายนิเทศ ที่จัดแสดงผลงานเหมาะสม 
 3.4 กำรจัดตำรำงเรียน  
  ควรจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา

หรือจุดเน้นของสถานศึกษา  
  ช่วงเช้าเน้น ภาษา และ คณิตศาสตร์ 
  ช่วงบ่าย จัดตารางแบบบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้โดย

เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ เช่น การคิด การท างานร่วมกับผู้อื่น 
การส่ือสาร ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
 ควำมหมำยของกำรวิจัย 

นักกำรศึกษำกับควำมหมำย 
 นันทนัน สุชำโต = กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหา

ค าตอบหรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ 
 ศิริชัย กำญจนำวสี = กระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ ที่มี

ลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระเบียบแบบแผน 
 สุชำติ ประสิทธ์รัฐสินธุ์ = กระบวนการแสวงหาความรู้ความเช้าใจที่ถูกต้อง

ในส่ิงที่ต้องการศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล 
 สรุปได้ว่ำ  การวิจัย หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 

โดยใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. ค้นหาค าตอบในเรื่องที่ยังไม่รู้ 
2. ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
3. สร้างหลักเกณฑ์ทฤษฎีแนวคิดใหม่ๆ 
4. เป็นพื้นฐานในการวางแผน 
5. แก้ปัญหาต่างๆ 

 ประเภทของกำรวิจัย 
1. แบ่งตำมประโยชน์กำรน ำผลไปใช้ 3 ประเภท 

 1. วิจัยพื้นฐำนหรือวิจัยบริสุทธิ์ Basic or pure research  
วิจัยเพื่อขยายขอบข่ายของความรู้ให้กว้างออกไป 
 2. กำรวิจัยประยุกต์ Applied research  
มุ่งน าผลไปใช้เพื่อปรับปรุงสภาพของสังคมและความเป็นอยู่ 
 3. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร Action research  
เพื่อพัฒนาทักษะหรือวิธีการใหม่ๆน ามาแก้ปัญหาการท างานโดยตรง 

    2. แบ่งตำมวัตถุประสงค์และกำรน ำเสนอข้อมูล 5 ประเภท 
1. กำรวิจัยขั้นส ำรวจ Exploration research    

 การรวบรวมข้อมูล พื้นฐานเบื้องต้น เพื่อหาข้อเท็จจริงต่างๆ 
2. กำรวิจัยเชิงบรรยำย Descriptive research  

 ต้องการหาค าตอบว่า อะไร อย่างไร มากกว่า ท าไม ไม่มีการคาดคะเน 
3. กำรวิจัยเชิงอรรถำธิบำย Explanatory research  
การวิจัยที่พยายามชี้หรืออธิบายให้เห็นว่าตัวแปรใดมีความสัมพันธ์ 
4. กำรวิจัยเชิงคำดคะเน Predictive research   
พยายามชี้ให้เห็นหรือคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต 

   5. กำรวิจัยเชิงวินิจฉัย Diagnostic research  
เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

    3. แบ่งตำมควำมสำมำรถในกำรควบคุมตัวแปร 3 ประเภท 
1. กำรวิจัยเชิงทดลอง Experimental research  
การวิจัยที่ผู้ จัดสร้างสถานการณ์และเง่ือนไขต่างๆมาทดลอง 

2. กำรวิจัยเชิงกึ่งทดลอง Quasi experimental research  
 ผู้วิจัยสามารถสร้างสถานการณ์เง่ือนไขได้บ้างเป็นบางประเด็น 

3. กำรวิจัยเชิงธรรมชำติ Naturalistic research  
การวิจัยที่ไม่มีการจัดสร้างสถานการณ์ 

    4. แบ่งตำมระเบียบวิธีกำรวิจัย 3 ประเภท 
1. กำรวิจัยเชิงประวัติศำสตร์ History research  
การวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะศึกษาหาข้อเท็จจริง 
2. กำรวิจัยเชิงบรรยำย Descriptive research  
การบรรยายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร 
3. กำรวิจัยเชิงทดลอง Experimental research  
การศึกษาหาข้อเท็จจริงด้วยการทดลองภายใต้การควบคุมตัวแปร 

    5. แบ่งตำมระเบียบวิธีกำรวิจัยทั่วไป 6 ประเภท 
 1. การวิจัยเชิงทดลอง  2. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
 3. การวิจัยเชิงย้อยรอย 4. การวิจัยเชิงส ารวจ 
 5. การวิจัยเชิงชาติพันธ์ วรรณะ 6. การวิจัยเชิงประเมินผล 

 
 
 

 
 
6. แบ่งตำมลักษณะของข้อมูล 2 ประเภท 
      1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ Quantitive research = เน้นข้อมูลตัว
เลขที่เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ 
      2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ Qualitative research = เน้นอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ปรากฏการณ์สภาพแวดล้อม 

 รูปแบบของกำรวิจัย 
1. กำรศึกษำเฉพำะรำยกรณี Case Study  

ศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี 
2. กำรศึกษำแบบส ำรวจ Survey Design  

การส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล 
3. กำรศึกษำแบบกำรทดลอง Experimental Design  

การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆ  
 ค ำถำมที่ดีในกำรวิจัย 

1. เป็นประเด็นหรือค าถามที่ท าให้นักวิจัยต้องศึกษา เชิงทฤษฎี ปฏิบัติ
ผสมผสานกัน 

2. มีความน่าสนใจ เช่ือมโยงกับความรู้และงานวิจัยที่ผ่านมา 
3. ควรอธิบายให้เห็นจุดประสงค์และขอบเขตของการวิจัยอย่างชัดเจน 

 ล ำดับขั้นตอนในกำรท ำวิจัย แบ่งได้ 5 ขั้นดังน้ี 
1. ขั้นก ำหนดปัญหำ Problem  
เป็นข้อสงสัยใคร่รู้ของผู้วิจัยในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพบเห็น 
2. กำรต้ังสมมติฐำน Hypothesis 
การคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
3. ขั้นทดลองและเก็บข้อมูล Experimental and data Collection 
ขั้นตอนที่ผู้วิจัยท าการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวกับข้อปัญหาที่ก าหนดไว้ 
4. ขั้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล Data analysis  
การน าข้อมูลจากข้อ 3 มาจัดกลุ่มหมวดหมู่ด้วยวิธีการทางสถิติเป็นข้อมูล
เชิงปริมาณที่ประกอบด้วยตัวเลขต่างๆ 
5. ขั้นกำรสรุปผล Conclusion  
เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 4 มาสรุปผลเป็นการตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1  

 ลักษณะของงำนวิจัยท่ีดี 
1.ควำมถูกต้อง Correctness = สาระถูกต้อง แม่นย า มีหลักฐาน 
2. เป็นเหตุผล Cogency = สาระของวิจัยมีเหตุผลน่าเช่ือถือ 
3. ควำมกระจ่ำงแจ้ง Clarity = โครงการวิจัย ชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่
ก ากวม 
4. ควำมสมบูรณ์ Completeness = มีสาระส าคัญครบทุกหัวข้อตาม
ขั้นตอน 
5. ควำมกะทัดรัด Concise 
6. ควำมสม่ ำเสมอ คงเส้นคงวำ Consistency  
7. ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้อง Correspondence 

 กำรเขียนเค้ำโครงวิจัย 
ประโยชน์กำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย 
1. ใช้เป็นกรอบในการด าเนินการตามแนวทางที่เสนอ โดยไม่หลงทางหรือ
ท าเกินขอบเขต 
2. ส าหรับไว้ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานวิจัย 
3. เป็นข้อมูลให้ผู้รู้ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
4. เป็นเครื่องมือยืนยันความส าคัญและคุณค่างานวิจัย และใช้ขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 กำรเขียนเค้ำโครงวิจัยมีหัวข้อเป็นล ำดับ ดังต่อไปน้ี 
1. ชื่องำนวิจัย  - ต้องตังชื่อเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเราจะท าอะไร 

กับใคร อย่างไร ให้ชัดเจน 
  - ควรระบุชื่อตัวแปรส าคัญ คือ  

ตัวแปรอิสระ Independent  
 ตัวแปรตาม Dependent 

  - ควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูล เพื่อจะ
ให้รู้ว่าเก็บข้อมูลที่ไหน หรือกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะ
อย่างไร 

  - ควรบอกวิธีการวิจัยคร่าวๆ ว่าท าวิจัยประเภทใด 
(ถ้าพอจะบอกได้) 

  - ชื่อวิจัยไม่นิยมตั้งเป็นค าถาม 
2. วัตถุประสงค ์  - เขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับชื่อเร่ือง 
3. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  - เป็นการให้เหตุผลสนับสนุนการที่เราเลือกท า

วิจัยเร่ืองนี้ 
4. ขอบเขตกำรวิจัย  - บอกกรอบของงานวิจัยว่ามีขอบเขตแค่ไหน 
5. สมมติฐำนกำรวิจัย  - การคาดเดา หรือ ทายเหตุของปัญหาหรือผลที่

จะได้รับจากการวิจัย 
6. ข้อตกลงเบ้ืองต้น  - การก าหนดข้อตกลงในการท าวิจัยล่วงหน้า 
7. ควำมจ ำกัดในกำรท ำวิจัย – เป็นการกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้ 
8. นิยำมศัพท์เฉพำะ  - ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเร่ือง 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ – การแสดงความคาดหวัง เมื่อท าการวิจัยแล้ว 

จะได้ประโยชน์อย่างไร 
10. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  - กล่าวถึงประชากร กลุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้เป็น

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
11. ผู้รับผิดชอบกำรวิจัย - ชื่อผู้วิจัยเอง 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง Population 
ลักษณะของตัวอย่ำงที่ดี 

1. มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
2. เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด (เลือกมาโดยการสุ่ม) 
3. มีความเชื่อถือได้ 
4. มีความยืดหยุ่น เพิ่มลด ตัวอย่างได้โดยไม่ท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผิดพลาด 
 กำรเลือกตัวอย่ำงเพ่ือใช้ในกำรวิจัย 2 กลุ่มใหญ่ 

1. Probability Sampling เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบสุ่ม 
 1.1 เลือกแบบสุ่มอย่ำงง่ำย Simple random sampling 
 - สุ่มจากหน่วยย่อยของประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เปิดโอกาสให้
หน่วยย่อยของประชากรทุกหน่วยมีสิทธิ์ได้รับเลือกเท่าๆกัน   

- สุ่มโดยใช้หลักสถิติ   
- สุ่มกับประชากรที่สมาชิกไม่มากนัก โดยสมาชิกทุกหน่วยมีหมายเลข

ก ากับ เช่น รหัสบัตรประชาชน รหัสนักศึกษา น ามาหมายเลขมาจับสลากหรือใช้
ตารางเลขสุ่ม 

1.2 เลือกแบบสุ่มตำมระดับชั้น , แบบแบ่งขั้น Stratified random 
sampling 

- สุ่มตัวอย่างจากหน่วยย่อยของประชากรเป็นพวกหรือขั้น Stratum 
- สุ่มกับประชากรที่มีสมาชิกจ านวนมากๆ โดยจ าแนกสมาชิกทั้งหมด

ออกเป็นระดับขั้นตามตัวแปรอิสระ เช่น เพศ ช่วงอายุ เกรดเฉลีย  
1.3 เลือกแบบมีระบบ , เป็นระบบ Systematic sampling 
-  สุ่มจากประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สุ่มเป็นช่วงๆ 
- สุ่มกับประชากรที่มีสมาชิกจ านวนมากๆ โดยสมาชิกทุกหน่วยมี

หมายเลขก ากับ และแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อยๆจะได้กลุ่มตัวอย่างที่
สมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกอย่างเหมาะสม 

1.4 เลือกตัวอย่ำงแบบ Area or Cluster sampling 
- สุ่มจากประชากรที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีลักษณะภายในที่

หลากหลาย 
 

 
 
1.5 เลือกแบบสุ่มหลำยๆขั้น, กำรสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม Multi – Stage 

sampling 
- เป็นการสุ่มกับประชากรที่มีจ านวนมากๆ มีข้อมูลประชากรเพียงพอแต่

กรณีไม่มีข้อมูลประชากรจะพิจาณาจากลักษณะที่จัดกลุ่มตามธรรมชาติ 
- สุ่มแบบแบ่งชั้นประชากรออกเป็นล าดับชั้นต่างๆ เช่น ภาค จังหวัด 

อ าเภอ เขตพื้นที่ 
     2. Non – probability sampling 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ให้หน่วยของตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน 

- เลือกโดยการวินิจฉัย Judgement sampling อาศัยเกณฑ์บางอย่างที่
วางไว้ 
- เลือกโดยก าหนดโควตา Quota sampling ผู้วิจัยใช้วินิจฉัยผสมการสุ่ม 

 กำรก ำหนดตัวแปร 
ตัวแปร Variable = ลักษณะคุณสมบัติที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ซ่ึงลักษณะ

ดังกล่าวจะต้องวัดได้ อย่างน้อยต้องมี 2 ค่าหรือ 2 ลักษณะ 
เราแบ่งประเภทตัวแปรตามลักษณะได้ 3 ชนิด คือ 
1. ตัวแปรต้น , ตัวแปรอิสระ Independent 

ก าหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
2. ตัวแปรตำม Dependent 

ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต้นหรือผลของตัวแปรต้น 
3. ตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดลอง 
 กำรต้ังสมมติฐำนในกำรวิจัย 

สมมติฐำน Hypothesis = ผลการวิจัยที่คาดว่าจะเป็น เป็นลักษณะของ
การคาดเดาหรือทายเหตุของปัญหาหรือผลที่จะได้รับจากการวิจัยแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. สมมติฐำนเชิงบรรยำย 
 2. สมมติฐำนเชิงสถิติ 

 ลักษณะของสมมติฐำนที่ดี 
1. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
2. สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
3. ทดสอบได้ด้วยข้อมูลหรือหลักฐาน 
4. อธิบายหรือตอค าถามได้หมด 
5. สมเหตุสมผลตมทฤษฎีความรู้พื้นฐาน 
6. ภาษาที่เขียนต้องง่ายต่อการเข้าใจ 
7. มีอ านาจในการพยากรณ์สูง น าไปใช้อธิบายสภาพการณ์คล้ายๆกันได้ 

 ข้อมูล 
ข้อมูล Data มี 2 ประเภท  
 1. เชิงปริมาณ 
 2. เชิงคุณภาพ 
แบ่งตำมที่มีมี 2 ชนิด 
 1. ปฐมภูมิ Primary 
 2. ทุติยภูมิ Secondary 

 เครื่องมือ 
เครื่องมือ Tool or Instrument = สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อให้ได้ผลการวัด

ที่เรียกว่าข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย = สิ่งที่เราจะใช้ในการเก็บข้อมูล ซ่ึงเราต้อง

สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ดี 

1.มีควำมเที่ยงตรง Validity = วัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด 
2. มีควำมเชื่อถือได้ Reliability = วัดได้คงที่แน่นอน 
3. มีประสิทธิภำพ Efficiency 
4. มีอ ำนำจจ ำแนก Discrimination = แบ่งแยกชี้ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือ
ประชากรที่เราศึกษามีทัศนะคติที่ดีหรือไม่ดี 
 

 



 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
1. ความเท่ียงตรง มีค่า IOC ≥ 0.5 
2. ความเชื่อมั่น มีค่า ไม่น้อยกว่า 0.8 
3. ค่าความยาก Difficulty  

ค่า P ที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง 0.2 − 0.8       
ค่า P ที่ดีมากอยู่ระหว่าง 0.4 − 0.6 

4. ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) มีค่าตั้งแต่ 0.2 − 1.0 
 หลักเกณฑ์กำรในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 

1. สร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ตอบค าถาม 
2. ก าหนดขอบข่ายของค าถาม 
3. จัดล าดับค าถามเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. วางรูปแบบ ค าชี้แจงให้เหมาะสม 
5. พยายามถามให้ผู้ตอบตอบตามความจริง 
6. ใช้ค าถามที่เหมาะสม 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. น าเสนอข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูล 
4. ตีความข้อมูล 

 ระดับกำรวัดตัวแปร มี 4 ระดับ ดังน้ี 
1. นามบัญญัติ = ชื่อคน ภูมิล าเนา เช้ือชาติ 
2. เรียงล าดับ  = ล าดับผลการเรียน ผลรางวัล 
3. อันตรภาค  = อุณหภูมิ คะแนนที่ได้จากการสอบ 
4. อัตราส่วน  = ความยาว พื้นที่ ส่วนสูง 

 มำตรวัด 
1.แบบตรวจสอบรำยกำร = ใช้วัดพฤติกรรม โดยมีรายการให้ตรวจสอบ 
เช่น มี/ไม่มี ท า/ไม่ท า 
2. แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ = ใช้ประเมินพฤติกรรม มี 5 ระดับ เช่น 
ทุกวัน/บ่อยๆ/นานๆคร้ัง/ไม่เคยเลย 

 สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. เชิงบรรยำย = เป็นกำรสรุปผลจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง 
2. เชิงอ้ำงอิง = สรุปผลจำกกลุ่มตัวอย่ำงอ้ำงอิงไปยังประชำกร 
*** ควำมแตกต่ำง  
เชิงบรรยำย ไม่มีกำรทดสอบนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 เชิงอ้ำงอิง มีกำรทดสอบนัยส ำคัญทำงสถิติ 
 หลักกำรแปลผลสรุปผลกำรวิจัย 

1.ผู้วิจัยต้องเข้ำใจควำมหมำยของตัวเลขหรือค่ำสถิติ 
2. แปลผลให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูล วัตถุประสงค์ ประชำกรที่ศึกษำ 
3. แปลผลกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องข้อจ ำกัดของข้อมูลทำงสถิติ 
4. พิจำรณำผลที่ได้ แปลผลในลักษณะใดจึงจะถูกต้อง 

 กำรสรุปผลกำรวิจัย 
1. มองเห็นโดยส่วนรวมของงานวิจัยชิ้นนี้ 
2. การอภิปราย อาจมีการกล่าวพาดพิงถึงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง 
3. ข้อเสนอแนะ การแสดงข้อคิดเห็นของผู้ท าการวิจัย 

 กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย/วัตถุประสงค์กำรวิจัย มี 4 ประกำร  
1. เป็นหลักฐานรายงานแสดงคุณค่าของงานวิจัย 
2. เช่ือมโยงความรู้ที่มีมาแต่เดิม 
3. เป็นสารสนเทศของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. เป็นหลักฐานแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัย 
 
 
 
 

 
 

 รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
1. ส่วนน ำ ปกหน้า , ปกใน , ค าน า , บทคัดย่อ , สารบัญ , สารบัญตาราง 
2. เนื้อหำ บทที่ 1 บทน ำ     

- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   - ขอบเขตของการวิจัย 
   - ข้อตกลงเบื้องต้น 
   - ค าจ ากัดในการวิจัย 
   - นิยามศัพท์เฉพาะ 
   - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ 3 วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
   - กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   - การรวบนวมข้อมูล 
   - การวิเคราะห์ข้อมูล 

  - สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย 
3. ส่วนเอกสำรอ้ำงอิง 
 บรรณำนุกรม 
 ภำคผนวก 

 คุณสมบัติของนักวิจัยที่ดี 
1. มีความสงสัย  2. มีวิจารณญาณ 
3. ใจกว้าง   4. ริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ซ่ือสัตย์   6. ขยัน หมั่นเพียร มานะอุตสาหะ 
7. มีความสุขกับการท างาน 

 จรรยำบรรณนักวิจัย 
1. ซ่ือสัตย์ 
2. ตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัย 
3. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าการวิจัย 
4. รับผิดชอบ 
5. เคารพศักดิ์ศรี 
6. มีอิสระทางความคิด 
7. น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
9. รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 กำรวิจัยในชั้นเรียน 
 ควำมส ำคัญ 

การวิจัยในชั้นเรียนมี เป้าหมายที่ส า คัญ คือ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วยครูเอง 

 บทบำทของครูกับกำรวิจัยในชั้นเรียน 
1. ครูในฐานะนักการสอน 
2. ครูในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร 
3. ครูในฐานะนักวิจัย 

 ขอบเขตของกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ขอบเขตของการวิจัยในชั้นเรียน จะให้ความส าคัญการคิดค้น

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการสอน แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 
 1. สื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาหรือเทคนิคการสอน 

 
 

 
 
 
 



7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
 

 ควำมหมำยของสื่อกำรสอน ( Instruction Media ) 
หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือ วิธีการใดๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลางในการ

ถ่ายทอดความรู้ ทัศนะคติ และประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน 
 คุณสมบัติของสื่อกำรสอน  3 ประกำร 

1. สามารถยึดประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆไว้ ได้อย่างคงทนถาวร ทั้งอดีต
และปัจจุบัน 

2. จัดแจงจัดการประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอน 

3. แจกจ่ายขยายข่าวสารออกเป็นหลายๆ ฉบับ เพื่อเผยแพร่สู่คนจ านวน
มากใช้ ซ้ าๆได้หลายครั้ง 

 คุณค่ำของสื่อกำรเรียนกำรสอน 
1. ช่วยให้เด็กที่มีประสบการณ์เดิมเข้าใจประสบการณ์ใหม่ได้ใกล้เคียงกัน 
2. ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้ 
3. เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม 
4. สื่อการเรียนการสอนช่วยให้เด็กมีความคิดรวบยอดอย่างเดียวกัน 
5. เด็กมีมโนภาพเร่ิมแรกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
6. เด็กมีความสนใจต้องการเรียนในเรื่องต่างๆมากขึ้น เช่น การอ่าน การ

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา 
7. สร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
8. ผู้เรียนมีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 

 คุณค่ำของสื่อสอน 3 ด้ำน  
1. ด้ำนวิชำกำร = ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง/ส่งเสริมความคิด/
การแก้ปัญหา/จ าเร่ืองราวได้นาน 
2. ด้ำนจิตวิทยำ = เกิดความสนใจต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ/เร้า
ความสนใจ/เกิดความพึงพอใจ 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ = ท าให้ผู้เรียนที่เรียนช้าเรียนได้เร็ว
และมากขึ้นประหยัดเวลาในการท าความเข้าใจ 

 ประเภทของสื่อกำรสอน แบ่งตำมคุณลักษณะ ได้ 4 ประเภท 
1. ประเภทวัสด ุ   = สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์

 คู่มือต่างๆ 
2. ประเภทอุปกรณ์  = ของจริง หุ่นจ าลอง เครื่องเทปเสียง วีดีทัศน์  

เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
3. เทคนิควิธีกำร  = การสาธิต การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ        

การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ สถานการณ์จ าลอง 
4. คอมพิวเตอร์  = CAI การน าเสนอข้อมูลด้วยcomputer 

Internet E-mail www. 
 กำรจ ำแนกสื่อกำรสอนตำมประสบกำรณ์ 

1. เอดกำร์ เดล  = ประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ต่างกับประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจ าแนกสื่อการสอนโยยึด
ประสบการณ์เป็นหลัก เรียงจากง่าย(รูปธรรม)ไปสู่ยาก(นามธรรม) มี 10 ขั้น
เรียกว่า “กรวยประสบการณ์ Cone of experience” 

ขั้นที่ 1 ประสบการณ์ตรง Direct experience = เป็นรูปธรรมมากที่สุด 
เช่น เล่นกีฬา ท าอาหาร ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ 
ขั้นที่ 2 ประสบการณ์รอง Verbal Symbals = หุ่นจ าลอง ของตัวอย่าง 
ขั้นที่ 3 ประสบการนาฏการ Dramatic = การแสดงละคร หุ่นชีวิต การ
แสดงบทบาท 
ขั้นที่ 4 การสาธิต Demonstration  
ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานที่ Field Trip 

 ขั้นที่ 6 นิทรรศการ Exhibts 
ขั้นที่ 7 โทรทัศน์และภาพยนตร์ Television and motion picture 
ขั้นที่ 8 ภาพนิ่ง วิทยุบันทึกเสียง Still Picture 
ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ์ Visual Symbol 
ขั้นที่ 10 วัจนสัญลักษณ์ Verbal Sysbols = ค าพูด ค าอธิบาย หนังสือ 
เอกสาร แผ่นปลิว  

 
2. Willbure young  จ ำแนกตำมคุณสมบัติไว้ดังนี้ 
  1. ทัศนวัสดุ Visual Materials = กระดานด า กระดาน
ส าลี แผนภูมิ  รูปภาพ แผนภูมิ ฟิล์มสตริป สไลด์ 
  2. โสตวัสดุ Audio Materials  = เครื่องบันทึกเสียง  
เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษาฯ 
  3. โสตทัศนวัสดุ Audio visual materials = ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ฯ 

4. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ Equipments = เครื่องฉาย
ภาพยนตร์ เครื่อง ฉายฟิล์มสตริป เครื่องฉายสไลด์ 

5. กิจกรรมต่างๆ Activities = นิทรรศการ การสาธิต ทัศน
ศึกษา ฯ 

           3. Louis Shores จ ำแนกสื่อกำรสอนตำมแบบดังนี้ 
1. สิ่งตีพิมพ์ Printed Materials = หนังสือแบบเรียน 

เอกสารการสอน 
2. วัสดุกรำฟิก = แผนภูมิCharts , แผนสถิติGraph , 

แผนภาพ Diagram 
3. เครื่องฉำยและวัสดุฉำย = ภาพยนตร์ สไลด์ 

  4. วัสดุถ่ำยทอดเสียง Transmission = เครื่องบันทึกเสียง 
         4. สื่อกำรสอนตำมลักษณะกำรใช้ 
  1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ Hardware 
  2. วัสดุ Software 
  3. เทคนิควิธีการ Techinques or Methods 
 ทฤษฎีสี หลักกำรใช้สี ตัวอักษร และภำพในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน 

 แม่สีหลัก 3 สี  = แดง เหลือง น้ ำเงิน 
 แม่สีวิทยำศำสตร์ 3 สี   = แดง เขียว ม่วง 
 แม่สีจิตวิทยำ 4 สี = แดง เหลือง น้ ำเงิน เขียว 
 ควำมหมำยของสี 

1. สีแดง  = ความเข้มแข็ง พละก าลัง ความโกรธ กิเลศ ความหมกหมุ่น
ทางเพศ 
2. สีชมพู  = อบอุ่น มีพลัง สมดุล กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา พละก าลัง 
3. สีส้ม = โรแมนติก ความรัก มิตรภาพ ผู้หญิง 
4. สีน้ ำตำล = เทศการพิเศษ พื้นดิน 
5. สีทอง = ความร่ ารวย พระเจ้า ชัยชนะ 
6. สีเหลือง  = พระอาทิตย์ ฉลาด ความทรงจ า 
7. สีเขียว  = แผ่นดินแม่ การแพทย์ การเกษตร 
8. สีน้ ำเงิน/ฟ้ำ = การติดต่อ การส่ือสาร โชคดี ฉลาดหลักแหลม 
9. สีม่วง = อิทธิพล ดวงตาที่สาม การทรงเจ้า 
10. สีขำว  = ความบริสุทธิ์ เทวดา 
11. สีเทำ = ความปลอดภัย เช่ือถือได้ 
12. สีด ำ = ความตาย การปกป้อง การมีอ านาจ 

 หลักในกำรประดิษฐ์ตัวอักษร 
1. บทบำทของตัวอักษร = การน าตัวอักษรมาประกอบกัน การจ าวัสดุประเภท
ต่างๆ โดยทั่วไปมีบทบาทต่างๆกันดังนี้ 
 - บอกชื่อเร่ือง  - บอกเร่ืองราวของตน - บรรยายภาพ 
 - อธิบายภาพ - ใช้สรุป/ย่อเรื่อง - บอกรายละเอียดอื่นๆ 
2. ตัวอักษรที่เหมำะสมกับสื่อต่ำงๆ  
 หัวกลม  = เหมาะกับที่เป็นงานทางการ 
 หัวตัด = เหมาะกับงานกึ่งทางการ อ่านง่าย ป้ายนิเทศ 
 ไม่มีหัว = งานอกแบบต่างๆ ปกหนังสือ 
 แบบคัดลำยมือ = งานพิธีต่างๆของไทย ประกาศนียบัตร 
 ตัวประดิษฐ์     = หัวเร่ือง งานโฆษณา งานเฉพาะทาง 
3. ขนำดของตัวอักษร ควำมเหมำะสมของช่องไฟ ขนำดของพื้นที่ จ ำนวนค ำ 
 - ระยะห่างผู้ดู มีระยะห่าง 32 ฟุต โดยตัวอักษรไม่ต่ ากว่า 1 นิ้ว 
 - ถ้าตัวอักษรกับงานถ่ายท าควรมีขนาดเป็นอัตรา 4 ส่วนกับระยะทาง 
 - ตัวอักษร 1 นิ้ว บนจอ : ระยะห่าง 20 ฟุต   
 - แผ่นใส ¼ นิ้วบนแผ่นใส  



 ลักษณะของภำพที่ควรใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
หลักกำรเลือกภำพ 
 1. เลือกให้ตรงจุดมุ่งหมาย 2. เลือกให้เหมาะสมกับผู้ดู 
 3. มีจุดสนใจที่ชัดเจน  4. ภาพตรงกับเนื้อหาวิชา 
ลักษณะของภำพที่ควรใช้ 

1.ผู้เรียนชอบภาพสีมากกว่าภาพขาวด า 
2. ชอบภาพถ่ายมากกว่าภาพลายเส้น 
3. ชอบภาพจริงมากกว่าภาพวาด 
4. ชอบภาพง่าย (ส าหรับเด็ก) 
5. ชอบภาพยาก (ส าหรับผู้ใหญ่) 

 สรุปสื่อกำรสอนประเภทต่ำงๆ 
ประเภทต้ังแสดง 

กระดำนชอล์ก  = ตั้งอยู่ขอบล่างของสายตา ผู้เรียนอยู่ในอาณา
เขต 60 องศา และอยู่ห่างจากกระดานอย่างน้อย 3 m 
เวลาลบให้ลบจากบนลงล่าง 

 ป้ำยนิเทศ  = ขนาด 2 × 3 , 2 × 4 
 ป้ำยส ำลี  = ขนาด 61 × 22 ซม. 
        กระเป๋ำผนัง  = เป็นแผ่นป้ายส าหรับใส่บัตรค า ภาพมักสอน

เกี่ยวกับรูปแบบค า ประโยค ไวยากรณ์ 
ประเภทกรำฟิก 

แผนสถิติ  = แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับเวลา 
แผนภำพ  = ความสัมพันธ์ในส่ิงที่เป็นนามธรรม 
แผนภูมิ  = ความสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความรู้ การ

เปรียบเทียบ พัฒนาการ การวิเคราะห์ 
ภำพโฆษณำ  = ใช้เพื่อจูงใจ ดึงดูดให้กระท าตาม เร้าความสนใจ 

สีสันสะดุดตา 
ประเภทกิจกรรม 
 นำฏกำร  = การแสดงต่างๆ 
 บทบำทสมมต ิ = ให้ผู้แสดงแสดงตามสถานการณ์ที่ก าหนด 

กำรแสดงหุ้นต่ำงๆ = หุ่นละคร หุ่นมือ 
กำรสำธิต  = สอนโดยการอธิบายประกอบการใช้เครื่องมือ 

ประเภทเครื่องฉำย 
 เครื่องฉำยวัสดุทึบแสง = น าเสนอภาพให้ปรากฏเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ 
 เครื่องฉำยฟิล์มสตริป = เป็นม้วน ขนาด 35 ฟุต ยาวม้วน 3 ฟุต 

เครื่องฉำยฟิล์มสไลด์ = ขนาด 2 × 2 นิ้ว ลักษณะโปร่งใส มีก าลังส่อง
สว่าง 150 – 500 วัตต ์

 เครื่องฉำยข้ำมศีรษะ = กระดานชอล์กไฟฟ้า ใช้ส าหรับฉายภาพวัสดุฯ 
 บทบำทของเทคโนโลยีนวัตกรรมกำรศึกษำกับกำรเตรียมกำรเรียน

กำรสอน 
1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนได้กว้างมากขึ้น 
2. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. ให้มีการจัดการศึกษาที่ดีขึ้น มีการค้นคว้าการวิจัย การทดลอง 
4. มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสื่อการสอน 
5. ท าให้การเรียนรู้ไม่เน้นเฉพาะด้านความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เน้นทัศนะ 
เจตคติ ทักษะแก่ผู้เรียนด้วย 
6. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน เช่น การศึกษา นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 สำเหตุที่น ำเอำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ทำงกำรศึกษำ 
1. เพิ่มจ านวนประชากร 
2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ 

    สรุป เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คือการน าความก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งวัสดุอุปกรณ์ฯ เทคนิควิธีการมาใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ 

 
 

 

 นวัตกรรม 
ควำมหมำย 
 เดิมใช้ค าว่า นวกรรม มาจากภาษ ละติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา ซ่ึงอาจ
หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นทั้งที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือการดัดแปลง
ของเดิมให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 
 ในวงการศึกษา เอามาใช้เรียกว่า นวัตกรรมทางการศึกษา Education 
Innovation และเรียกผู้กระท าหรือน าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมาใช้เรียก นวัตกร 
ควำมหมำยตำมนักกำรศึกษำ 

 ทอมัธ ฮิวซ์  = เป็นการน าเอาวิธีใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากผ่าน
การทดลองหรือพัฒนาการมาเป็นขั้นๆ 

 มอร์ตัน  = การท าใหม่อีกครั้ง การปรับปรุงของเก่า การ
พัฒนาบุคลากร 

 ไชยยศ  = วิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่แปลกไปจากเดิม 
 นวัตกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. ระยะเร่ิมมีการประดิษฐ์คิดค้น Innovation 
2. ระยะพัฒนาการ Development 
3. การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป 

 กำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรศึกษำต้องค ำนึงถึง 
1. ประสิทธิภาพ Efficiency = ผู้สอน ผู้เรียนได้ท าเต็มความสามารถ 
2. ประสิทธิผล Productivity = สอนให้บรรลุจุดประสงค์ 
3. ประหยัด Economy 

 ข้อสังเกตนวัตกรรม 
1. เป็นความคิดใหม่/ปรับปรุงดัดแปลงของเดิม 
2. ถูกพิสูจน์ด้วยงานวิจัย 
3. มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  

  3.1 ข้อมูลที่ใส่เข้าไป 
  3.2 กระบวนการ 
  3.3 ผลลัพธ์ 

4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน 
 นวัตกรรมกำรศึกษำ Education Innovation = นวัตกรรมที่ช่วยให้

การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 

 แนวควำมคิดพื้นฐำนทำงกำรศึกษำที่ท ำให้เกิดนวัตกรรม มี 4 ประกำร 
คือ 
1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล Individual different 
  ตัวอย่ำง เช่น  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  
   แบบเรียนส าเร็จรูป Programmed Text Book 
   เครื่องสอน Teaching Machine 
   การสอนเป็นคณะ Team Teaching 
   การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น Non-Graded School 
2. ควำมพร้อม Readiness 
  ตัวอย่ำง เช่น ศูนย์การเรียน Learning center 
   การจัดการเรียนในโรงเรียน 
   การสอนเป็นคณะ 
3. กำรใช้เวลำเพื่อกำรศึกษำ  
  ตัวอย่ำง เช่น การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น 
   มหาวิทยาลัยเปิด 
   การเรียนแบบส าเร็จรูป 
   การเรียนทางไปรษณีย์ 
4. ประสิทธิภำพในกำรเรียน กำรขยำยตัวทำงวิชำกำร กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม 
  ตัวอย่ำง เช่น มหาวิทยาลัยเปิด 
   การเรียนทางวิทยุ โทรทัศน์ 
   การเรียนทางไปรษณีย์ แบบส าเร็จรูป 
   ชุดการเรียน 
 

 



  เทคโนโลยี 
 ควำมหมำย 
 ชำร์ลส์ เอฟ โฮบำน = มิใช่คนหรือเครื่องจักร แต่เป็นการจัดระเบียบมี

การบูรณาการและความซับซ้อนของความคิด 
 คำร์เตอร์ วี กู้ด = การน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์มาใช้ในวงการศึกษา 

สาขาต่างๆท าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 เอดกำร์ เดล = เทคโนโลยีที่มิใช่เครื่องมือแต่เป็นการวิธีท างานอย่างเป็น

ระบบ 
 ก่อศักด์ิ สวัสดีพำณิชย์ = การน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ในวง

การศึกษาต่างๆ 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ = ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการอยู่ในการจัดรูป 3 ข้อ คือ 

1. ข้อมูลที่ใส่เข้าไป = การก าหนดปัญหา 
2. กระบวนการ = การลงมือแก้ปัญหา 
3. ผลลัพธ์ = ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 

 สรุป เทคโนโลยี คือ การน าเอากระบวนการ วิธีการ แนวความคิดใหม่ๆ
มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ     

 เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ควำมหมำย การน าเอาความรู้ แนวคิด กระบวนการ และ

ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า 

 ระดับของเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มี 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับอุปกรณ์การสอน   

เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องช่วยสอนของครู 
2. ระดับวิธีสอน   

เป็นการใช้เทคโนโลยีแทนการสอนของครูเอง โดยผู้สอนไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกับผู้เรียนเสมอไป 

3. ระดับการจัดระบบการเรียนการสอน  
เป็นการใช้เทคโนโลยีระดับกว้างตอบสนองผู้เรียนได้มาก 

 นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ส ำคัญของไทยในปัจจุบัน 
1. Computer Assisted Instruction CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 วิธีการสอนรายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
2. Mutimedia มัลติมิเดีย 
 การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก 
3. Tele Conference กำรประชุมทำงไกล 
 ก า รน า เ อ า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ข า ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Computer 
กล้องโทรทัศน์ ระบบสื่อสารมาผสมผสานกัน 
4. Programed Instruction บทเรียนส ำเร็จรูป 
 บทเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรม 
5. Leraning Packeg ชุดกำรสอน 
 การน า เอาระบบสื่อประสมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ 
6. E – Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
7. E – Learning กำรเรียนรู้ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  
 การเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนเอง ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

 สรุปหลักกำรเลือกใช้สื่อ 
1. เลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความสนใจ และนักเรียนปฏิบัติจริงจัง 
3. เหมาะสมกับความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
4. มีในท้องถิ่น สามารถจัดหาได้ง่าย ราคาไม่แพง 

 เพ่ิมเติม 
เว๊บไซต์  เปรียบได้กับ  หนังสือเล่มหนึ่ง 
โฮมเพจ  เปรียบได้กับ ปกหน้ำหนังสือ 
เว๊บเพจ เปรียบได้กับ หน้ำของเน้ือหำหนังสือ 
 

 PMOC  = ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 MOC = กระทรวงฯ 
 DOC = สพฐ. 
 AOC =  สพท. 
 SOC =  โรงเรียน 

 
ID PLAN   = กำรพัฒนำบุคลำกร 
E – Content = กำรเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
E – Office = ส ำนักงำนอัตโนมัติ 
E – Filling = ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
บทเรียนโมดูล = เอกสำรประกอบกำรสอนที่แบ่งเน้ือหำแต่ละ
บทเป็นหน่วยย่อยๆ 
 
 

 
 

  



 ควำมหมำย 
การวัดผล Measurement = กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวนสื่อต่างๆโดยใช้

เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณ การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผล 

การประเมินผล Evaluation = เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน
ส าหรับการตัดสินใจ โดยค านึงถึงคุณค่าของสิ่งที่ต้องการท าการวัดนั้น หรือการตัดสิน
หรือพิจารณาวินิจฉัยตัวเลขที่ได้จากการประเมินผล 

 
การวัดผล = กระบวนกำรใดๆก็ตำมซึ่งจะ
ได้มำซึ่ งข้ อเท็จจริง เกี่ ยวกับปริมำณ 
คุณภำพหรือลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ 
โดยอำศัยเครื่องมือในกำรวัดผล ซึ่งผลของ
กำรวัดจะออกมำเป็น เชิงปริมำณ คือ 
ตัวเลขมีหน่วยก ำกับ  

การประเมินผล = กระบวนกำรที่ต่อเนื่อง
จำกกำรวัดผล น ำผลกำรวัดมำวินิจฉัย 
โดยอำศัยเกณฑ์หรือมำตรฐำน เป็นตัว
เปรียบ เทียบ ผลที่ ได้ออกมำเป็นเชิ ง
คุณภำพ เช่น สูง – เตี้ย อ้วน – ผอม  

 
 
 
 

ลักษณะ
ส าคัญ 

1 . คุณลักษณะของสิ่งที่
ต้องการ เช่น น้ าหนกั 
ส่วนสูง ความสามารถใน
วิชาคณิตศาสตร ์

 
 
 
 
กระบวนกำร
ประเมินผล 

1. การวัดผล = ทราบ
สภาพความเป็นจริงของ
สิ่งที่จะประเมิน 

2. เครือ่งมือที่ใช้วัดเชน่ 
ตราชั่ง ไม้เมตร 
แบบทดสอบ 

2. เกณฑ์หรอืมาตรฐาน 
พิจารณาตัดสินว่า สิ่งใด 
ดี – เลว 

3. ผลที่ได้จากการวัด หนัก 
40 kg สูง 160 cm สอบ
ได้ 100 คะแนน 

 
 

ประเภท
ของการ
วัดผล 

ด้านกายภาพ = วัดในสิ่งที่
เ ป็ น รู ปธ ร ร ม  คว ามสู ง 
ความเร็ว วัดได้ไม่ยากและ
คงที่  

3. การตดัสิน = การชี้
ขาดระหว่างผลการปฏิบัต ิ

ด้านจิตวิทยา = วัดในสิ่งที่
เป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน 
เช่น ความรู้ เจตคติ 

 
 องค์ประกอบต่ำงๆ 

 กำรแบ่งพฤติกรรมกำรวัด ตำมแนวคิดของ Bloom มี 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ด้านพุทธพิสัย = วัดความรู้ ความคิด (วัดด้านสมอง) 
2. ด้านจิตพิสัย  = วัดความรู้สึกนึกคิด (วัดด้านจิตใจ) 
3. ด้านทักษะพิสัย  = วัดกล้ามเน้ือและประสบการณ์ (การปฏิบัติ) 

 จุดมุงหมำยของกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
1. เพื่อพัฒนำสมรรถภำพของนักเรียน  

 เพื่อดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าในเรื่องใด 
2. เพื่อวินิจฉัย   

เพื่อค้นหาข้อบกพร่องแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุง (การวัดผล
ย่อย) 
3. เพื่อจัดอันดับหรือจัดต ำแหน่ง  

การตัดสินแบบอิงกลุ่ม การเลือกคนเข้าท างาน เป็นการดู
ความสามารถของนักเรียน 
4. เพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทรำบพัฒนำกำรของผู้เรียน  

 เพื่อเปรียบเทียบตนเองดูความงอกงาม เปรียบเทียบก่อน
เรียน – หลังเรียน 
5. เพื่อพยำกรณ์  

เพื่อท านายอนาคตต่อไป เช่น วัดความถนัด เชาว์ปัญญา 
6. เพื่อประเมินผล  

เพื่อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
 หลักกำรวัดผลกำรศึกษำ 

1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม 
3. ระวังความคลาดเคลื่อน 
4. ประเมินการวัดให้ถูกต้อง 
5. ใช้การวัดให้คุ้มค่า 

 ประโยชน์ของกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
1. ประโยชน์ต่อครู          = ทราบพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียน 
2. ประโยชน์ต่อนักเรียน    = รู้ว่าตัวเอง อ่อน เก่ง วิชาใด 
3. ประโยชน์ต่อการบริหาร = ช่วยวางแผนการเรียนการสอน 
4. ประโยชน์ต่อการวิจัย     =วินิจฉัยข้อบกพร่องในการบริหารงานของ
โรงเรียน 
5. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง   = ทราบว่าเด็กในการปกครองของตนนั้นมี
ความเจริญงอกงามเป็นอย่างไร 

 เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
1. กำรสังเกต Observation = พิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
2. กำรสัมภำษณ์ Interview = การสนทนาหรือพูดโต้ตอบกันอย่างมี
จุดหมาย 
3. แบบสอบถำม Questionnaire = ประกอบด้วย 
 3.1 ชนิดปลายเปิด Open – ended Form = ไม่ก าหนด
ค าตอบไว้ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ ตอบอย่างอิสระ 
 3.2 ชนิดปลายปิด Closed – ended form = ประกอบด้วย
ข้อค าถามและตัวเลือก 
4. กำรจัดอันดับ Rank Order = การจัดล าดับความส าคัญและคุณภาพ 
5. กำรประเมินตำมสภำพจริง Authentic Assessment = 
กระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูล 
 ความส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
  - เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  - เอื้อต่อการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  - เน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน 

 - ผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้  และ การ
ประเมินผล 
 - ลดภาระงานซ่อมเสริมของครู 

6. กำรวัดผลภำคปฏิบัติ Performance Assessment = เป็นการ
วัดผลที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ทั้งกระบวนการ และผลงาน 
7. กำรประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงำน Portfolio 
8. แบบทดสอบ Test 

 ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ด ี
1. ควำมเที่ยงตรง Validity  

วัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    2. ควำมเชื่อมั่น Reliability 
  วัดได้คงเส้นคงวา หลายครั้งก็คงที่  
    3. ควำมยำก Difficulty 
  วัดความสามารถทางมอง ข้อสอบนั้นคนตอบถูกมากหรือน้อย 
    4. อ ำนำจจ ำแนก Discrimination  
  เรียนเก่งตอบถูก ไม่รู้ตอบผิด แยกแยะจ าแนกเด็กเก่งเด็กอ่อน  
  ประสิทธิภาพของข้อสอบในการแบ่งผู้สอบออกเป็น 2 กลุ่ม 
    5. ควำมเป็นปรนัย objectivity  

ความชัดเจนของเครื่องมือวัด ความชัดเจนทางภาษา อ่านง่าย
เข้าใจตรงกัน ถูกต้องตามหลักวิชา  

 ประเภทของควำมเที่ยงตรง มี 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา Content Validity 
2. ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง Construct Validity 
3. ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง Criteria 
 1. ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ Concurrent 
 2. ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ Predictive 



 กำรวิเครำะห์คุณภำพข้อสอบรำยข้อ 
1. แบบอิงกลุ่ม  
 1.1 ใช้เทคนิค 27% ผู้สอบจ านวนมาก คะแนนแจกแจงแบบปกติ 
 1.2 ใช้เทคนิค 35% คะแนนแจกแจงไม่ปกติ 
2. แบบอิงเกณฑ์ 

 2.1 กำรพิจำรณำค่ำควำมยำกค่ำ P ซึ่งมีค่ำต้ังแต่ 0.00 – 1.00 
       P ที่พอเหมาะ ควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 – 0.8 
  ตอบถูกหมด P = 1.00 แสดงว่า ง่ายมาก 
  ตอบผิดหมด P = 0.00 แสดงว่า ยากมาก 
       เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยาก P 
  0.80 < 𝑃 ≤ 1.00    ง่ายมาก ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
  0.60 ≤ 𝑃 ≤ 0.80   ค่อนข้างง่าย – ดี 
  0.40 ≤ 𝑃 ≤ 0.60   ยากง่ายปานกลาง – ดีมาก 
  0.20 ≤ 𝑃 ≤ 0.40   ค่อนข้างยาก – ดี 
  0.00 ≤ 𝑃 ≤ 0.20   ยากมาก ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
 2.2 กำรพิจำรณำค่ำอ ำนำจจ ำแนกค่ำr ซึ่งมีค่ำต้ังแต่ -1.00 - +1.00 
   2.00 ขึ้นไป ข้อสอบดี  
  0      ลงไป คนเก่งท าไม่ได้ คนอ่อนท าได้ ต้องปรับปรุง 

      เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยาก P 
  0.40 ≤ 𝑟 ≤ 1.00   เป็นข้อสอบที่ดี 
  0.30 ≤ 𝑟 ≤ 0.39   ข้อสอบดีพอสมควรมีปรับปรุงบ้าง 

0.20 ≤ 𝑟 ≤ 0.29   พอใช้ได้ แต่ต้องปรับปรุง 
           −1.00 ≤ 𝑟 ≤ 0.19  จ าแนกไม่ได้ต้องปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 

 กำรวิเครำะห์คุณภำพข้อสอบทั้งฉบับ 
1. กำรตรวจสอบควำมเที่ยงของแบบทดสอบอิงกลุ่ม 
 1.1 กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง กับข้อค ำถำมกับจุดประสงค์ค่ำ 
IOC 
 1.2 เกณฑ์กำรคัดเลือกค ำถำม 
  1.2.1 ค าถามที่ดีมีค่า IOC = 0.5 -1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 

 1.2.2 ค าถามที่มีค่า  IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุง
หรือตัดทิ้ง 

2. กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
 2.1 ตรวจสอบเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาใช้ IOC 
 2.2 ตรวจสอบเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใช้ คาร์เวอร์ , สัมพันธ์แบบฟี่ 
 2.3 ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ เชิงสภาพ , เชิงพยากรณ์ 
 2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเท่ียงตรง กลุ่มผู้รับท าการทดสอบ , เวลา  
3. กำรตรวจสอบควำมเชื่อมั่น 
 3.1 แบบอิงกลุ่ม = การสอบซ้ า , คู่ขนาน , ภายใน 
 3.2 แบบอิงเกณฑ ์
4. วัดควำมคงที่ภำยใน 
 4.1 วัดแบบคร่ึง = เสปียร์แมน บราวน์ , กัตแมน , รูลอน 
 4.2 คูเตอร์ – ริชาร์ดสัน 
 4.3 ครอนบาค 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น 
1. จ านวนข้อสอบ ความยาวของแบบทดสอบ 
2. ลักษณะค าถาม 
3. ความคงที่ของการให้คะแนน 
4. ระดับความยาก 
5. ลักษณะของผู้รับการทดสอบ 
6. วิธีหาค่าความเชื่อมั่น 
7. สภาพแวดล้อมในการด าเนินการสอบ 

 ต ำแหน่ง ( ค่ำน้อยกว่ำคะแนน ณ ต ำแหน่งน้ัน) 
1. เปอร์เซนไทล์  = บอกให้ทราบว่ามีข้อมูลกี่ส่วนจาก 100 ส่วน  
2. เดไซล์   = บอกให้ทราบว่ามีข้อมูลกี่ส่วนจาก 10 ส่วน 
3. คลอไทล์  = บอกให้ทราบว่ามีข้อมูลกี่ส่วนจาก 4 ส่วน 

 
 

 ระดับกำรวัด 
1. มำตรำนำมบัญญัติ Nominal Scale 
 เป็นการวัดระดับต่ าสุด ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เรียกชื่อการจัด
ประเภท เช่น หมายเลขมือถือ ภูมิล าเนา ชื่อคน เชื้อชาติ อาชีพ “ตัวเลข
ในมาตรานี้เปรียบเทียบกันไม่ได้” 
2. มำตรำเรียงล ำดับ Ordinal Scale  
 เป็นการก าหนดตัวเลขให้กับลักษณะข้อมูลตามความมากน้อย 
เช่น อันดับผลการเรียน (1,2,3) ผลรางวัล “ตัวเลขในมาตรานี้บวกลบกัน
มิได”้ 
3. มำตรำอันตรภำคชั้น Interval Scale  
 การก าหนดตัวเลขให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการวัด เช่น อุณหภูมิ 
คะแนนที่ได้จากการทดสอบ “ตัวเลขในมาตรานี้เปรียบเทียบอัตราส่วนกัน
มิได”้ 
4. มำตรำอัตรำส่วน Ratio Scale  
 เป็นการวัดระดับสูงสุด ส่วนมากมักเป็นข้อมูลด้านกายภาพ 
เช่น ความยาว พื้นที่ ส่วนสูง “ตัวเลขในมาตรานี้น ามาเปรียบเทียบ
อัตราส่วนกันได้” 

 กำรประเมินตำมสภำพจริง 
 หลักกำร 
 1. ประเมินความก้าวหน้าและการแสดงออกของนักเรียน 
 2. มีรากฐานบนพัฒนาการ และการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกัน 
 3. การประเมินจากสภาพจริงและการพัฒนาหลักสูตรต้องจัดให้ส่งเสริม
ซ่ึงกันและกัน 
 4. การประเมินจากสภาพจริงและหลักสูตรต้องพัฒนามาจากบริบทบน
รากฐานทางวัฒนธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
 5. ผู้สอนต้องสามารถบูรณาการปรับขยายหลักสูตรได้เหมาะสม 
 ลักษณะกำรประเมินตำมสภำพจริง 

1. เน้นพฤติกรรมที่แสดงออกจากความสามารถที่แท้จริง 
2. ท าไปพร้อมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ให้ความส าคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน 
4. ตั้งอยู่บนพื้นฐานสถานการณ์จริง 
5. มีการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 
6. ตอบสนองการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง 
7. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน 
8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 
9. เกิดความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองและผู้เรียน 
10. ตอบสนองหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ในสภาพจริง 

 การประเมินตามสภาพจริงแบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
1. การประเมินอย่างเป็นทางการ = ข้อสอบมาตรฐาน 
2. การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ม ี4 ด้าน ดังนี้  บุคลิกภาพ , 
กระบวนการ , ผลผลิต , แฟ้มสะสมผลงาน 
*** มีเครื่องมือในการประเมินคือ แบบบันทึก 

 แบบทดสอบ 
1.แบบทดสอบ เป็นการชี้ให้เห็นความสอดคล้องระหว่างผลหรือการ
ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
Pre – Assessment  = การประเมินก่อนเรียนเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
ของผู้เรียนระหว่างเรียน 
Formative test  = การสอบเพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน การสอบย่อยบ่อยๆ 
Summative test     = การประเมินผลสรุปของผู้เรียน เช่น สอบ
ประจ าภาค ความรอบรู้ 
2. ข้อสอบ  
      2.1 ปรนัย(กากบาท) = การทดสอบกับกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ 
แบบทดสอบน ามาใช้ได้อีก คะแนนที่ได้น่าเช่ือถือ  
       2.2 อัตนัย (เขียน) = การทดสอบกับกลุ่มนักเรียนขนาดเล็ก ไม่น า
ข้อสอบกลับมาใช้อีก ส่งเสริมทักษะในการเขียนและแสดงความคิด ทัศนะ
  



 กำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 
 จุดมุ่งหมำย 2 ประกำร  

1.เพื่อตัดสินผลกำรเรียน  2.เพื่อพัฒนำผู้เรียน 
 มี 4 ระดับ คือ 

1. ระดับชั้นเรียน = อยู่ในกระบวนกำรเรียนรู้/อยู่ในรำยวิชำ/เป็น
กิจกรรมที่ครูสอน 

2. ระดับสถำนศึกษำ = ตรวจสอบผลกำรเรียนเป็นรำยปี/รำยภำค  
ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/กำรอนุมัติผลกำรเรียน/กำรเลื่อนชั้น 

3. ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ = เป็นกำรประเมินผู้เรียนในระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขต 

4. ระดับชำติ = สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น ป.3 
ป.6 ม.3 ม.6 เข้ำรับกำรประเมิน 
 กำรสอบ O – net ( Ordinary National Education test ) จัดสอบ

โดย สทศ. สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
ป.6 = 4 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย,คณิต) , (สุขฯ,ศิลป,การงาน) 
, (สังคม,วิทย์) , ภาษา E 
ม.3 = 4 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ไทย,คณิต) , (สุขฯ,ศิลป,การงาน) 
, (สังคม,วิทย์) , ภาษา E 
ม.6 = 6 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ไทย,คณิต , ,สังคม,วิทย์ , ภาษา 
E , (สุขฯ,ศิลป,การงาน) 

 กำรสอบ LAS (Local Assessment System) 
LAS คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษา ปัจจุบันจะมีการทดสอบให้ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ สังคม
ศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพล
ศึกษา, ศิลปะ, และการงานอาชีพเทคโนโลยี 
 กำรสอบ NT (National Test) 

NT คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ซ่ึงมีความหมายเดียวกับ 
O-NET แตกต่างกันตรงที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึง NT จัด
สอบโดย สพฐ. ในระดับชั้น ป.6 ส่วนการทดสอบระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ซ่ึง
ด าเนินการโดย สทศ. จะเรียกว่า การสอบ O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6  
 กำรประเมินผลในด้ำนต่ำงๆ 

1. กำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 ได้ก ำหนด
จุดมุ่ งหมำย ให้ผู้ เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา มี คุณภาพชีวิตที่ดี  และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 

2. กำรประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นการที่ครูผู้สอนวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาพื้นฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐาน 

3. กำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน เป็นการประเมิน
ศักยภาพผู้ เรียนในการอ่านเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

4. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินคุณลักษณะที่
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

5. กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน
ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ในกำรวัดผลและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 2551 
1. กำรตัดสินผลกำรเรียน 
 ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สอนต้องค ำนึงถึงพัฒนำกำรผู้เรียนแต่
ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาจนเต็มศักยภาพ 

       ระดับประถมศึกษา        ระดับมัธยมศึกษา 
1 ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
1 ตัดสินผลการเรียนเ ป็นรายวิชา

ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาค
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุก
ตัวชี้ วั ดและผ่ านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 

2 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุก
ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ผ่ า น ต าม เ ก ณ ฑ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด 

3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการ
เรียนทุกรายวิชา 

3 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการ
เรียนทุกรายวิชา 

4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและ
มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในการ อ่าน 
คิ ด  วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ เ ขี ย น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมี
ผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานที่ก าหนดในการคิดวิเคราะห์
และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ถ้า
ผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นสามารถพัฒนา
และซ่อมเสริมได้ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  

แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับสูงขึ้น สถานศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้นักเรียน
เลื่อนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค ำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
๒.กำรให้ระดับผลกำรเรียน 

2.1 ระดับประถมศึกษำ 
ระดับผลการเรียนรายวิชา การประเมินการอา่น

คิด/วิเคราะห์/เขียน/
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

-ระบบตัวเลข 
-ระบบตัวอักษร 
-ระบบร้อยละ 
-ระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อน
มาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 
ดี 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน(ผ) 
ไม่ผ่าน(มผ) 

2.2 ระดับมัธยมศึกษำ 
ระดับผลการเรียนรายวิชา การประเมินการอา่น

คิด/วิเคราะห์/เขียน/
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ตัวเลขแสดงระดับผลกำร
เรียนเป็น8ระดับ 

ดีเยี่ยม 
ดี 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน (ผ) 
ไม่ผ่าน (มผ) 

 
3.กำรรำยงำนผลกำรเรียน ติดต่อเทอมละกี่ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ
ความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน
และจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆหรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



4. เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดเกณฑ์กลำงส ำหรับ

กำรจบกำรศึกษำเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

เกณฑ์การจบระดับประถมศกึษา 
1 ผู้เรียนรายรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้าง

เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศึกษาก าหนด 
3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
  
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษา       

ตอนปลาย 
1 ผู้เรียนรายรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมไม่

เกิน 81 หน่วยกิต โดยรายวิชา
พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนรายรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมไม่
เกิน 81 หน่วยกิต โดยรายวิชาพื้นฐาน 
41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2 ผู้ เ รี ย นต้ อ ง ได้ หน่ วยกิ ต  ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วย
กิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 
11 หน่วยกิต  

ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต  

3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่าน
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ต า ม ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมิน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 ผลกำรประเมินระดับกำรอ่ำน/คิด/วิเครำะห์/เขียน 

ดีเยี่ยม  = มีผลการเรียนแสดงถึงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี = ผลงานที่แสดงถึงความสามรถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน = มีผลการเรียนที่แสดงถึงความสามาในการคิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นที่ยอมรับ แต่ยังมีข้อบกพร่องบ้างบางประการ 

ไม่ผ่าน = ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน /คิด /
วิเคราะห์/หรือถ้ามีผลงงาน ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขหลาย
ประการ 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลกำรประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม = ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย 

และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ดี = ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ์ 

เพื่อให้เป็นการยอมของสังคม 
ผ่าน = ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์และเง่ือนไข

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่ผ่าน = ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามเกณฑ์ละเง่ือนไขที่

สถานศึกษาก าหนด โดยพิจารณาการประเมินระดับผ่านตั้ งแต่ 1
คุณลักษณะ 

 เอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
1. บันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียน  
= แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 

2. ติดต่อ สื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน 
= แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน , ระเบียนสะสม 

3. เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ/รับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
= ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร          
แบบรายงานผู้ส าเร็จทางการศึกษา ใบรับรองผลการเรียน 

 เอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำง 
2551 มี 2 ประเภท คือ 

1. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
1.1 ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)   
 = เอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของ
ผู้ เรียน เช่น ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ ผลการอ่านคิด 
วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
1.2 ประกำศนียบัตร(ปพ.2)    
 = เอกสารที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
และขั้นพื้นฐาน (ม.3 , ม.6) 
1.3 แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)   
 = เอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลาง (ป.6 , 
ม.3 , ม.6)  
2. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนด 
2.1 แบบบันทึกผลกำรเรียนประจ ำรำยวิชำ   
 = เอกสารที่ครูผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัด และ
ประเมินผลการเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
2.2 แบบรำยงำนประจ ำตัวนักเรียน   
 = เอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูล
การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
2.3 ใบรับรองผลกำรเรียน    
 = เอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อรับรอง
สถานภาพความเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
2.4 ระเบียนสะสม  

= เอกสารที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ผู้ เรียนในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ตลอด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 

 เพ่ิมเติม 
ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่ละวิชาร้อยละ50 
มส  = ผู้เรียนไม่มีสิทธิเข้ารับการสัดผลปลายภาคเรียน 

เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมด 
ร = รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้

เนื่องจากไม่มีข้อมูลการเรียนรายวิชาครบถ้วน 
 
 
 



9. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
 

 มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 
หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว17ลงวันที่  21  ตุลำคม  

2548  เรื่องมำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ประเภท สายงาน ชื่อต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ผู้สอนใน
หน่วยงาน
การศึกษา 

 

กำรสอน ครูผู้ช่วย 
ครู     

ครูช ำนำญกำร 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
ครูเช่ียวชำญ 
ครูเช่ียวชำญพิเศษ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

บริหำร
สถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญ
กำร 
รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญ
กำรพิเศษ 
รองผู้อ ำนวยกำร
เช่ียวชำญ 
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร
พิเศษ  
ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ 
ผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ
พิเศษ 

 
ผู้บริหาร
การศึกษา 

บริหำร
กำรศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรศึกษำ
ข้ันพื้นฐำน 
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ช ำนำญกำรพิเศษ 
รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำเช่ียวชำญ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
เช่ียวชำญ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
เช่ียวชำญพิเศษ 

 
บุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน 
นิเทศ

กำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร
พิเศษ 
 ศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ 
 ศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ
พิเศษ 

 
     

1. มำตรฐำนต ำแหน่ง ประเภท ผู้สอนในหน่วยงำนกำรศึกษำ 
สำยงำน  กำรสอน 
ลักษณะงำนโดยทั่วไป 

สายงานการสอน  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าที่หลักด้าน
การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มำตรฐำนต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนเพื่อปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
 1. มีวุฒิไม่ต่ ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที ่ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
กำรให้ได้รับเงินเดือน 
 ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย 
 
มำตรฐำนต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง   คร ู
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  
พัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
น าเสนอความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาเรียนรู้  การบริการสังคมด้านวิชาการ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนเพื่อปฏิบัติ 

1.  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.  ประสานความร่วมมือกับผุปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกัน

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
6.  ท านุ  บ ารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
7.  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามา

พัฒนาการเรียนการสอน      
8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
1.  มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
2.  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปีโดยผ่านการประเมิน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศึกษาใน กฎ  
ก.ค.ศ. หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

3.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
กำรให้ได้รับเงินเดือน 

ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ใดผ่านการประเมินมี
วิทยฐานะครูช านาญการ  ครูช านาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  คศ. 3 
คศ. 4 หรือ คศ. 5 ตามล าดับ 

 
 



 
 
มำตรฐำนวิทยฐำนะชื่อวิทยฐำนะ  ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการ
เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบใน
ระดับพื้นฐานมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  
พัฒนาผู้เรียน  โดยแสดงความเห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีการปรับประยุกต์
จากแนวทางที่หลักสูตรก าหนดและการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 

มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่ม
สาระการเรียนที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

1.  ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการหรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ 
ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2.  ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดการให้
ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และให้ได้รับเงินวิทย
ฐานครูช านาญการพิเศษ 
 
มำตรฐำนวิทยฐำนะ ชื่อวิทยฐำนะ ครูเชี่ยวชำญ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการ
เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน 

มีความรู้  ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบใน
ระดับสูง  มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน  โดย
แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดค้น  วิจัย  และน าผลไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียน  รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับวิทยฐำนะ 

1.  ด ารงต าแหน่งครู  ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. ก าหนด  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ หรือ 

2. ด ารงต าแหน่งครู  ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3.  ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดการให้
ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 และให้ได้รับเงินวิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
 
 
 
 

 
 
2. มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ ประเภทบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
สำยงำน  นิเทศกำรศึกษำ 
ลักษณะงำนโดยทั่วไป 

สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชนและสถานศึกษาของบุคคล
ครอบครัว  องค์กร  และสถาบันต่าง ๆ  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิเคราะห์  
วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  
ชื่อวิทยฐำนะ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 
 

มำตรฐำนต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย  
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.  การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

2.  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร  คู่มือ  และสื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน       
 3.  การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  สื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาวิชาการ  
พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป 
 
มำตรฐำนต ำแหน่งต ำแหน่งประเภท   ทั่วไป 
สำยงำน  นักประชำสัมพันธ ์
ลักษณะงำนโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ซ่ึงมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ  รวบรวม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  การจัดปาฐกถา  การจัดสัมมนาการจัดนิทรรศการ  เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน  หรือผลงานของหน่วยงานทาง
การศึกษาหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน  การควบคุม  การตรวจสอบ  
การด าเนินงาน  กระจายเสียง  ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย  การประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 

 


