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เทคนิคการจดัการเรยีนร ูท่ี้เนน้ผ ูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
 

 

 

 จากแนวคิดของนกัการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  จิตวิทยาการเรียนการสอน และหลกัการของ

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การเรียนรู้ดงักล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่ครูจะตอ้งใชรู้ปแบบ

กระบวนการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดก้ารเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

การเรียนรู้จริงๆ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมีอยูห่ลากหลายวธีิ เช่น 

• การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) 

• การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) 

• การสอนแบบศูนยก์ารเรียน (Learning Center) 

• การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)    

• การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) 

• การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model) 

• การสอนดว้ยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) 

• การสอนแบบโครงงาน  

• การสอนดว้ยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell) 

• การสอนโดยใชกิ้จกรรมในแหล่งชุมชน (The use of Community activities) 

• การสอนแบบทดลอง (Laboratory Method) 

• การสอนแบบโครงการ (  Project  Method)    

• การสอนแบบแบ่งกลุ่มทาํงาน (Committee Work  Method) 

• การสอนแบบอภิปราย (Discussion  Group) 

• การสอนแบบพฒันาความสามารถเฉพาะ (Talents  Unlimited) 

• วธีิสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method) 

•  ฯลฯ 

ซ่ึงการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัการเรียนรู้อาจทาํไดห้ลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.การเรยีนร ูแ้บบรว่มมือรว่มใจ ( Cooperative Learning) 

 สเปนเซอร์ คาเกน (Spenser Kagan ) นกัการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ไดท้าํการวจิยัและพฒันารูปแบบการ

เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) อยา่งจริงจงัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และไดเ้ผยแพร่ผลงานอยา่ง

กวา้งขวางในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบเอเซีย โดยมีการนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวชิาต่างๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์และไดน้าํเสนอแนวคิดหลกัท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือ

ร่วมใจกนัอยา่งมีประสิทธิผลไว ้6 ประการดงัน้ี 
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 1.การจัดกลุ่ม(Teams) หมายถึงการจดักลุ่มเด็กท่ีจะเขา้ร่วมทาํกิจกรรมดว้ยกนัเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมาก

ท่ีสุด ซ่ึงควรจดัเด็กเขา้กลุ่มดงัน้ี 

• จาํนวนเด็กในกลุ่ม 3- 4 คน 

• ประกอบดว้ยเด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ปานกลาง และตํ่าคละกนัไป 

• จดัใหมี้ทั้งเด็กนกัเรียนหญิงและนกัเรียนชายในกลุ่มเดียวกนั ถา้ในหอ้งเรียนมีทั้งเด็กนกัเรียนหญิง

และนกัเรียนชาย 

• จดัใหเ้ด็กอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัประมาณ  6 สัปดาห์ 

• บางกรณีอาจจดักลุ่มโดยวธีิอ่ืน เช่น จดักลุ่มเด็กท่ีมีความสนใจเหมือนๆกนัในเร่ืองเดียวกนัใน

การศึกษาเฉพาะเช่น การทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ หรือจดักลุ่มแบบสุ่มเม่ือตอ้งการทบทวนความรู้ 

2.ความมุ่งมั่น (Will) หมายถึงความมุ่งมัน่และอุดมการณ์ของเด็กท่ีจะทาํงานร่วมกนั  ซ่ึงจะตอ้งมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกนั เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิผลร่วมกนั สามารถ

สร้างความมุ่งมัน่ร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนไดโ้ดยใชกิ้จกรรมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่กิจกรรมทางวชิาการ เช่น การเล่นเกม การ

สัมภาษณ์  โดยใชว้ธีิการต่อไปน้ี 

•  สร้างความมุ่งมัน่ของกลุ่มท่ีจะทาํงานร่วมกนั 

• สร้างความมุ่งมัน่ของชั้นท่ีจะช่วยกนั 

• การทาํงานร่วมกนัโดยเลือกกิจกรรมท่ีคนเด่ียวไม่สามารถทาํ ไดส้าํเร็จ 

3.การจดัการ (Management)  หมายถึงการจดัการกลุ่มให้สามารถทาํกิจกรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

รวมถึงการจดัการของครูการจดัการภายในกลุ่มเพื่อใหก้ารทาํกิจกรรมของกลุ่มประสบผลสาํเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เช่น 

• การจดัท่ีนัง่ของนกัเรียนในกลุ่ม 

• การแบ่งงานกนัภายในกลุ่ม 

• การสร้างกฎของห้อง (Class Rule) 

• การใหส้ญัญาณเงียบ (Quiet Signal)  

• การดูแลกลุ่มใหท้าํงานตามท่ีมอบหมายหรือท่ีสนใจ 

• การดูแลกลุ่มไม่ใหวุ้น่วายกบักลุ่มอ่ืน 

4.ทกัษะทางสังคม(Social Skills) หมายถึง การพฒันาใหเ้ด็กมีทกัษะในการทาํงาน ทาํกิจกรรมร่วมกนั ให้

มีร่วมมือช่วยเหลือกนัอยา่งจริงใจ ใหก้าํลงัใจกนั มีความสัมพนัธ์ทีดี่ต่อกนัและทีส่าํคญัทีสุ่ดคือ ตอ้งรับฟังความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

  5. กฎพืน้ฐาน 4 ข้อ (4 Basics Principles : PIES) หมายถึงหลกัการพื้นฐานของการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ร่วมใจกนั ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ จะขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใดไม่ได ้ องคป์ระกอบ

ดงักล่าวไดแ้ก่ 
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  1)  การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (P  :  Positive Interdependence)  นักเรียนจะต้องช่วยเหลอืซ่ึงกนั

และกนั เม่ือเราไดรั้บประโยชน์จากเพื่อน เพื่อนก็จะไดรั้บประโยชน์จากเรา ความสาํเร็จของเราและความสาํเร็จของ

เพื่อนก็คือความสาํเร็จของกลุ่ม หรือความสาํเร็จของกลุ่มก็คือความสาํเร็จของแต่ละคนนัน่เอง 

  2) การยอมรับความสามารถซ่ึงกนัและกนั (I : Individual Accountability)ยอมรับความสามารถซ่ึง

กนัและกนั ยอมรับวา่แต่ละคนในกลุ่มต่างก็มีความสามารถในตัวเองและมีส่วนในการทาํให้การทาํงานของกลุ่ม

ประสบผลสําเร็จด้วยดี 

  3) ความเสมอภาค (E : Equal Participation )  ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ทุกคนในกลุ่มตอ้งให้

ความร่วมมือกนัอยา่งทัว่ถึงและมีบทบาทหนา้ท่ีภายในกลุ่มเท่าเทียมกนั 

   4. การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  (S : Simultaneous Interaction)  มีปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองทุก

คนภายในกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง 

 6. รูปแบบของกจิกรรม (Structures) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทาํงานกลุ่มซ่ึงมีหลากหลาย 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา ตวัอยา่งกิจกรรม เช่น 

• สลบัสับเปล่ียน (Timed-Pair-Share)  ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัคนหน่ึงพดูอีกคนหน่ึงฟังแลว้

สลบักนั ใชเ้ป็นกิจกรรมเม่ือเร่ิมสอนใหม่ๆ 

• ทนายช่างซกั (Rally Robin) ใหน้กัเรียนคู่กนั พดูคุย ซกัถามกนั เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

• ซกัไซไ้ล่เรียง (Round Robin) ใหน้กัเรียนในกลุ่มผลดักนัพดู 

• อศัวนิโตะ๊กลม (Round Table)  นกัเรียนในกลุ่มผลดักนัเขียนกระดาษแลว้วนไปเร่ือยๆจน

หมด แลว้สรุป 

• หมู่ – คู่- เด่ียว (Team-Pair-Solo) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนเร่ิมแกปั้ญหาดว้ยการทาํเป็นกลุ่ม

(Team) ก่อนหลงัจากนั้นเปล่ียนเป็นจบัคู่ (Pair) เม่ือไดรู้ปแบบในการแกปั้ญหาแลว้ สามารถ

แกปั้ญหาทาํนองเดียวกนั ไดด้ว้ยตนเอง (Solo) 

• คน้หากติกา(Find My Rule)  ช่วยกนัคน้หาคาํตอบโดยการทายเกณฑท่ี์ใชแ้บ่งประเภท  เช่น   

-  ดาํ-ขาว    โลหะ-อโลหะ   มีกระดูกสันหลงั-ไม่มีกระดูกสนัหลงั  ฯลฯ 

• รวมหวัคิด (Numbered Heads Together) เป็นกิจกรรมรวมหวักนัคิด คลา้ยๆ Round Robin แต่

จะมีขั้นตอนดงัน้ี 

- กาํหนดหมายเลขของนกัเรียนแต่ละคน เช่น 1,2,3.. 

- ครูกาํหนดปัญหาใหช่้วยกนัคิด  

- นกัเรียนรวมหวักนัคิด 

- ครูเรียกหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงใหต้อบซ่ึงตอ้งตอบไดทุ้กคนเพราะทุกคน

ตอ้งรู้เท่ากนั 
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สรุปขั้นตอนในการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ 
 

 ขั้นท่ี 1  :  เลือกเน้ือหาและกาํหนดเกณฑท่ี์จะใหน้กัเรียนเรียนรู้และเขา้ใจ 

 ขั้นท่ี 2  :  กาํหนดวตัถุประสงคโ์ดยครูเป็นผูพ้ิจารณาวตัถุประสงคข์องบทเรียน 

 ขั้นท่ี 3  :  จดัแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบถึงวธีิการจดัแบ่งกลุ่ม  

 ขั้นท่ี 4  :  ครูบอกส่ิงท่ีคาดหวงัจากกลุ่มใหช้ดัเจนและกาํหนดเวลาในการทาํงาน 

    ขั้นท่ี 5  :  ครูเสนอเน้ือหาโดยใชว้ธีิสอนท่ีเหมาะสม 

 ขั้นท่ี 6    : ช่วยเหลือกลุ่มทาํงาน ครูช่วยเหลือกลุ่มนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนกาํลงัทาํงาน             

                  ขั้นท่ี 7     : ทดสอบ  ครูทดสอบความรู้การเรียนรู้ การใชอุ้ปกรณ์หรือผลงานของกลุ่ม 

 ขั้นท่ี 8     : บนัทึกผลที่ไดรั้บ ครูหาวธีิการบนัทึกผลท่ีไดรั้บจากทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 
 

ตัวอย่างกจิกรรม 

  เรียนรู้เก่ียวกบัคาํศพัทห์รือความหมายของคาํ  โดยใชบ้ตัรคาํศพัท ์1 ชุด จาํนวน 32 คาํ 

1. จดันกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆละ 4 คน แบ่งคละความสามารถ เช่น ความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 

2 คน ความสามารถนอ้ย 1 คน 

2. ใหง้านแต่ละกลุ่ม (บตัรคาํศพัท ์1 ชุด จาํนวน 32 คาํ) 

3. ใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาคาํศพัท ์8คาํใหเ้ขา้ใจ พร้อมท่ีจะอธิบายใหเ้พื่อนฟัง 

4. กลุ่มพบปะกนั สมาชิกแต่ละคนผลดัสอนคาํศพัทใ์ห้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 

5. ครูทดสอบแต่ละกลุ่มโดยอาจใหเ้ขียนเร่ืองหรือตอบคาํถามท่ีเก่ียวกบัคาํศพัท ์

6. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนเร่ืองหรือตอบคาํถามท่ีเก่ียวกบัคาํศพัท ์

7. ครูทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียนแต่ละคน 
 

เทคนิคการเรียนรู้โดยการร่วมมอืร่วมใจ 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจมีเทคนิคท่ีหลากหลาย ในท่ีน้ีจะกล่าวเป็นเพียงบางเทคนิคท่ีครูผูส้อน

สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นหอ้งเรียนโดยทัว่ไป เช่น 
 

เทคนิคร่วมด้วยช่วยงานกลุ่ม   

(Student Teams Achievement Divisions : STAD) 
 

ลกัษณะบทเรียนทีเ่หมาะสม 

 กิจกรรมน้ีเหมาะสาํหรับการส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เนน้การทดสอบเป็นรายบุคคลแบบร่วมมือใน

กลุ่มแทนการทดสอบแบบแข่งขนักนัเอง 

ข้ันตอนการทาํกจิกรรม 

 กิจกรรมการสอนแบ่งไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน คือ 
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 1.ครูนําเสนอเนือ้หา 

     ครูจะสอนเน้ือหาแก่นกัเรียนทั้งชั้นโดยรวมก่อน อาจใชอุ้ปกรณ์การสอนต่างๆมาช่วยในการสอน 

เน้ือหาท่ีสอนจะเป็นหน่วยการเรียนท่ีจะใหน้กัเรียนศึกษา  

 2.จดักลุ่ม 

    กลุ่มประกอบดว้ย 4-5 คน และแบ่งกลุ่มตามความสามารถท่ีแตกต่างกนั หนา้ท่ีของกลุ่มคือ เตรียม

ใหส้มาชิกเขา้ทาํการทดสอบแข่งขนั สมาชิกในกลุ่มจะอภิปรายทาํแบบฝึกหดั ถกเถียงปัญหากนัและทาํความเขา้ใจ

กบับทเรียน 

 3.ศึกษาความรู้ 

  สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัศึกษา ทบทวนในเน้ือหาหรือหวัขอ้ท่ีครูผูส้อนกาํหนดให ้โดยช่วยกนั

สรุปเน้ือหาทั้งหมด 

 4.ทดสอบ 

• ครู ทาํการทดสอบ โดยการแจกแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนทาํ พร้อมอธิบาย

ขั้นตอนการทาํในลกัษณะกลุ่มร่วมมือ โดย 

 สมาชิกคนท่ี 1  อ่านคาํถามหรือโจทยท่ี์กาํหนดใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มฟัง 

   สมาชิกคนท่ี 2  วเิคราะห์หาคาํตอบท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 

   สมาชิกคนท่ี 3 เขียนคาํตอบ 

   สมาชิกคนท่ี 4  ตรวจสอบคาํตอบ 

• ใหส้มาชิกในกลุ่มหมุนเวยีนกนัทาํหนา้ท่ีต่างๆในแต่ละขอ้ จนกวา่จะครบขอ้คาํถามท่ีกาํหนด

ไว ้พร้อมทั้งช่วยกนัสรุปอีกคร้ังเพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัในกลุ่ม 

• ผูเ้รียนท่ีอยูก่ลุ่มเดียวกนัทุกกลุ่ม แยกทาํแบบทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อทดสอบความเขา้ใจใน

เน้ือหาท่ีเรียน 

     4.ประเมนิผล 

  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการทาํแบบทดสอบ พร้อมทั้งนาํคะแนนของแต่ละคนมารวมกนัเป็น

คะแนนของกลุ่ม แลว้คิดเป็นคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม 

    5.ให้รางวลั 

  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียมากกวา่เกณฑท่ี์วางไวจ้ะไดรั้บคาํชมเชย กลุ่มท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุดจะ

ไดรั้บรางวลั 
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เทคนิค กลุ่มแข่งขนั  

(Team – Games – Tournaments :TGT) 
 

    เทคนิคน้ีคลา้ยกบั STAD ยกเวน้แต่คะแนนการทดสอบ TGTใชค้ะแนนท่ีตวัแทนแต่ละกลุ่ม

แข่งขนักบักลุ่มอ่ืนๆ ขั้นตอนของเทคนิคน้ี มี 4 ขั้นตอน คือ 

  1.ครูนาํเสนอเน้ือหา 

  2.จดันกัเรียนเขา้กลุ่ม 

  3.แข่งขนั / ทดสอบ 

  4.ใหร้างวลั 

  ในการสอนแบบ TGT ในขั้นการแข่งขนั/ทดสอบจะจดัใหน้กัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถเท่ากบั

ทีมต่างๆแข่งขนักนั จากนั้นกลุ่มจะหยบิการ์ดหมายเลข นกัเรียนแต่ละคนจะตอบคาํถามตามบตัรท่ีไดแ้ละคะแนน

ของกลุ่มจะไดจ้ากคะแนนของแต่ละคนมารวมกนั ส่วนการใหร้างวลัอาจใชว้ธีิประกาศหนา้เสาธง หนา้ชั้นเรียน ใน

วารสารของโรงเรียน หรือเสียงตามสายของโรงเรียนก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความเหมาะสม 
 

เทคนิคร่วมมอืร่วมกลุ่ม 

( Co-Op Co-Op) 
 

ลกัษณะบทเรียนทีเ่หมาะสม 

เทคนิคน้ีเหมาะสาํหรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกนั และใช ้

ไดดี้กบับทเรียนท่ีมีเน้ือหามาก เน้ือหามีหวัขอ้ยอ่ยมาก 

วธีิทาํกจิกรรม 

มีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 10 ขั้นตอนดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายหวัขอ้ท่ีจะศึกษา 

2. แบ่งหวัขอ้ใหญ่ออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย 

3. จดันกัเรียนเขา้กลุ่มตามความสามารถท่ีแตกต่างกนั 

4. กลุ่มเลือกหวัขอ้ท่ีจะศึกษาตามความสามารถของกลุ่ม 

5. กลุ่มแบ่งหวัขอ้ยอ่ยเป็นหวัขอ้เลก็ๆ เพือ่ใหน้กัเรียนแต่ละคนเลือกไปศึกษา 

6. นกัเรียนศึกษาเร่ืองท่ีตนเลือกตามความสนใจ 

7. นกัเรียนเสนอผลงานของตนเองต่อกลุ่ม 

8. กลุ่มรวบรวมหวัขอ้ต่างๆจากนกัเรียนทุกคนในกลุ่ม 

9. แต่ละกลุ่มรายงานผลหนา้ชั้นเรียน 

10. วดัผลโดยการประเมินตามสภาพจริงจากงานท่ีนกัเรียนแสดงผลงานกบักลุ่มและกลุ่มแสดง

ผลงานหนา้ชั้นเรียน 
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           เทคนิคเติมเต็ม 

                                                   (Jigsaw) 
 

เทคนิคน้ีอารอนสัน (Aronson) และคณะไดพ้ฒันาเทคนิคน้ีข้ึนมา อาจทาํโดยการใหน้กั 

เรียนในกลุ่มไปศึกษาในเน้ือหาหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึงกบักลุ่มอ่ืนๆท่ีไม่ซอ้กนั เม่ือเสร็จงานแลว้เขา้กลุ่มเดิม แลว้

สอนเพื่อนในส่ิงท่ีตนไดรู้้มา ทาํใหท้ั้งกลุ่มไดรั้บความรู้เพิ่มเติมโดยเท่าเทียมกนั  

ลกัษณะบทเรียนทีเ่หมาะสม 

วธีิน้ีใชก้บัการเรียนในเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ใหม่และการทบทวนความรู้เก่า เป็นวธีิการท่ีส่งเสริมใหเ้ด็ก

พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยา่งเท่าเทียมกนั เหมาะสาํหรับวิชาท่ีมีเน้ือหามากมีภาคปฎิบติันอ้ย  

 วธีิทาํกจิกรรม 

มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ครูแบ่งเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะสอนออกเป็นเน้ือหายอ่ยโดยใหมี้หวัขอ้เท่ากบัจาํนวนสมาชิกในแต่

ละกลุ่ม 

2. จดัสมาชิกเขา้กลุ่มในลกัษณะคละความสามารถ 

3. ครูแจกเน้ือหายอ่ยใหส้มาชิกของแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งไดเ้น้ือหายอ่ยท่ี

ไม่ซํ้ ากนั 

4. สมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีไดเ้น้ือหายอ่ยเร่ืองเดียวกนั ให้แยกจากกลุ่มเดิม มารวมกลุ่มกนัใหม่เพื่อ

อภิปราย พดูคุย และหาขอ้สรุปของกลุ่มในประเด็นหรือเน้ือหายอ่ยท่ีไดรั้บมา 

5. หลงัจากไดข้อ้สรุปแลว้ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มกลบัเขา้กลุ่มเดิมอีกคร้ัง แลว้ใหส้มาชิกแต่ละคน

ผลดัเปล่ียนกนันาํเสนอขอ้มูลสรุปของแต่ละเน้ือหายอ่ยท่ีไดม้าใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่มฟัง 

ในขั้นตอนน้ีสมาชิกทุกคนสามารถอภิปราย ซกัถามในหวัขอ้ยอ่ยท่ีไดรั้บฟังถา้ไม่เขา้ใจ

หรือไม่กระจ่างชดัในเน้ือหายอ่ยนั้นๆ 

6. ทาํการทดสอบเน้ือหาเป็นรายบุคคล ซ่ึงการทดสอบจะทาํหลงัจากกิจกรรมส้ินสุดลง โดย

นกัเรียนตอ้งทาํแบบทดสอบท่ีครูเตรียมใหแ้ละคะแนนของแต่ละคนท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บั

ความสามารถในการตอบคาํถาม 
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เทคนิคอศัวนิโต๊ะกลม 

( Round Table) 

อุปกรณ์  

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลหรือตารางกรอกขอ้มูลท่ีครูกาํหนดให ้

ลกัษณะบทเรียนทีเ่หมาะสม  

• มีการยกตวัอยา่ง หรือบอกรายละเอียดของกลุ่ม ชนิด ประเภท บอกประโยชน์ โทษ คุณสมบติั ตวัอยา่ง 

เช่น ช่ือสารอาหาร ชนิดอาหารท่ีมีสารอาหารและ ความสาํคญัของสารอาหาร  ช่ือของหิน ชนิดของ

หินและการนาํไปใชป้ระโยชน์ประโยชน์ ช่ือของสตัว ์ชนิดของพืช-สัตวแ์ละประโยชน์  เป็นตน้  

• ใชส้าํหรับทบทวนและฝึกทาํกิจกรรมร่วมกนั 

วธีิทาํกจิกรรม 

• ใหน้กัเรียนแต่ละคนในกลุ่มบนัทึกขอ้มลูในตาราง โดยใช ้ 1 ชุดต่อ 1 กลุ่ม ซ่ึงนกัเรียนทุกคนจะ

หมุนเวยีนกนัเขียนขอ้มลูในตารางเดียวกนั จากคนท่ี 1-2-3-4 คนละ 1 ขอ้มลูแลว้วนกลบัไปยงัคนท่ี 1-

2-3-4 อีก ทาํเช่นน้ีไปเร่ือยๆ ถา้มีเวลาพอและเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึน 

• อาจใชก้ารจบัคู่กนัภายในกลุ่ม 4 คนเพือ่แข่งขนักนัระหวา่ง 2 คู่ โดยเวยีนกนัเฉพาะ  2 คน ท่ีจบัคู่กนัใน

กลุ่ม เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด นาํขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนั คู่ใดไดข้อ้มูลมากกวา่และถูกตอ้งกวา่จะ

เป็นผูช้นะ ถา้มีการแข่งขนักนั สมาชิกแต่ละตนจะช่วยเหลือกนัมากข้ึน 

• ครูนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุป 
 

ตัวอย่างตารางข้อมูล 
 

ช่ืออาหาร ประเภทอาหาร ประโยชน์ต่อมนุษย์ 

(คนท่ี 1)   ขา้ว คาร์โบไฮเดรท  ใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย 

(คนท่ี 2)  เน้ือปลา โปรตีน  เสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย 

(คนท่ี 3) มะม่วง เกลือแร่,วติามิน  ……………… 

(คนท่ี 4) ………….. …………………… ……………… 

(คนท่ี 1) ………….. …………………… ……………… 

(คนท่ี 2) ………….. …………………… ……………… 

(คนท่ี 3) ………….. …………………… ……………… 

(คนท่ี 4) ………….. …………………… ……………… 
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เทคนิคซักไซ้ไล่เรียง    (Round Robin) 

ลกัษณะบทเรียนทีเ่หมาะสม  

• สามารถใชไ้ดใ้นกระบวนการเรียนการสอนตอนใดตอนหน่ึงได ้

วธีิทาํกจิกรรม 

กิจกรรมซกัไซไ้ล่เรียงสามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

แบบสัมภาษณ์  3 ขั้นตอน (3-Step Interview) 

  เป็นกิจกรรมท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นท่ี 1  ตอบคาํถามครูใหเ้พื่อนฟัง  

   ขั้นท่ี 2  ผูฟั้งตอบคาํถามเดียวกนัใหผู้พ้ดูฟัง  

   ขั้นท่ี 3  ทุกคนตอบคาํถามใหก้ลุ่มฟัง  

มีการทาํกิจกรรมดงัน้ี 

1. กาํหนดหมายเลขสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็นเลข 1,2,3,4 

2. ครูตั้งคาํถามหรือเสนอหวัขอ้เร่ืองเช่น ถา้โลกน้ีไม่มีพืชสีเขียวจะเป็นอยา่งไร ถา้จะให

มนุษยล์งไปอาศยัอยูใ่นนํ้าตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างอยา่งไร ฯลฯ 

         3.  สมาชกิคนที ่1 แสดงความคดิเหน็หรอืตอบคาํถามของครใูหส้มาชกิ  คนที ่2 ฟงั                         

              สมาชกิคนที ่3  แสดงความคดิเหน็หรอืตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก   คนท่ี 4 ฟัง         

             4.  สมาชิกคนท่ี 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก 

                                              คนท่ี 1 ฟัง    สมาชิกคนท่ี 4  แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถาม   

                        ของครูใหส้มาชิก   คนท่ี 3 ฟัง              

             5.  สมาชิกทุกคนอภิปรายใหฟั้งทั้งกลุ่ม โดยเร่ิมท่ีคนท่ี 1,2,3 และ 4 ที ละคนตามลาํดบั                             

             6.ครูสุ่มเรียกใหต้อบคาํถาม 
 

แบบสัมภาษณ์   4 ขั้นตอน (4-Step Interview) 

 แบบ 4 ข้ันตอน  (4-Step Interview) เป็นกิจกรรมท่ีประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1  สมาชิกคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูให้สมาชิก คนท่ี 2 ฟัง

สมาชิกคนท่ี 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก คนท่ี 4 ฟัง     

ขั้นท่ี 2   สมาชิกคนท่ี 1 และ  3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถาม ใหส้มาชิก ในกลุ่มฟัง 

  ขั้นท่ี  3 สมาชิกคนท่ี 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก คนท่ี 1 ฟัง  

สมาชิกคนท่ี 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก คนท่ี 3 ฟัง   

ขั้นท่ี   4  สมาชิกคนท่ี 2 และคนท่ี 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามของครูใหส้มาชิก 

ในกลุ่มฟัง  
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เทคนิคเพือ่นคู่คดิ     (Think pair share) 

วธีิน้ีสามารถใชไ้ดใ้นกระบวนการเรียนการสอนตอนใดตอนหน่ึงได ้ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยฝึกทกัษะการคิด  
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
วธีิทาํกิจกรรม   ประกอบด้วยกจิกรรม 4   ข้ันตอน คือ 

  ขั้นท่ี 1    ครูตั้งปัญหาหรือขอ้คาํถาม 

   ขั้นท่ี 2  สมาชิกทุกคนคิดหาคาํตอบตามเวลาท่ีครูกาํหนดไว ้

  ขั้นท่ี 3  สมาชิกจบัคู่ปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดกนัเก่ียวกบัคาํตอบ 

  ขั้นท่ี 4  ครูสุ่มเรียกนกัเรียนใหต้อบปัญหาใหฟั้งทัง่ทั้งหอ้งเรียน 
 

เทคนิคเพือ่นร่วมงาน  (Partners) 

วธีิน้ีเหมาะกบัการสอนบทเรียนใหม่ การพฒันาแนวความคิด และเพิ่มความจาํ ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกทกัษะใน

การส่ือสารและการนาํเสนอขอ้มูลดว้ย 

วธีิทาํกจิกรรม    

ใหน้กัเรียนในกลุ่มจบัคู่กนัไปปรึกษากบัอีกคู่ในกลุ่มอ่ืน แลว้นาํความรู้ท่ีไดม้าปรึกษากบัอีกคู่ในกลุ่มเดิม 
  

เทคนิค ค้นหาร่วมกนั(Group Investigation) 

เป็นเทคนิค ท่ีเหมาะกบัการแกปั้ญหาหรือหาคาํตอบในส่ิงท่ีตนเองสนใจ กลุ่มมีสมาชิก 2-6 คน  ช่วยกนั

วางแผน ถกปัญหา คน้หาคาํตอบ อภิปรายและสรุปผลเพื่อรายงานหนา้ชั้น  วดัผล จากผลงานสรุปของกลุ่ม  

วธีิทาํกจิกรรม 

1. ครูอธิบายหวัขอ้ และจดักลุ่มนกัเรียนในลกัษณะคละความสามารถ 

2. ข้ันวางแผน นกัเรียนวางแผนทาํงาน โดยนกัเรียนจะตอ้งคาํนึงถึงหวัขอ้ท่ีจะเรียน วธีิการ 

 รวบรวมขอ้มลูและการแบ่งงานกนัทาํ 

3. ข้ันทาํงาน ขั้นน้ีนกัเรียนจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั อภิปราย รวบรวมขอ้มลูและสรุปผล 

ร่วมกนั เป็นการสรุปผลของกลุ่มโดยสรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีศึกษา สมาชิกในกลุ่มตอ้ง

ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง และตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี

อ่อนท่ีสุดในกลุ่มดว้ยโดยใหแ้สดงความคิดเห็นก่อน 

4. ข้ันนําเสนอ  นาํเสนอผลการสรุปของกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 

5. ข้ันวดัผล  โดยใหเ้พือ่นวดัผลกนัเอง หรือครูวดัผลเองโดยการแจกคาํถามแก่นกัเรียนทุกคน  

หรือครูเป็นผูส้ังเกตทกัษะต่างๆท่ีนกัเรียนใชท้าํงานกลุ่มก็ได ้

เทคนิคการสอนน้ีเหมาะสาํหรับการสอนเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจในลกัษณะความคิด 

รวบยอดหรือการคน้ควา้หาคาํตอบในลกัษณะของการทาํโครงงาน ไม่เหมาะกบัเน้ือหาท่ีมีคาํตอบเฉพาะ เทคนิคน้ี

จะเนน้การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม ฝึกทกัษะการส่ือสารใหก้บันกัเรียน  
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เทคนิคเครือข่ายความคดิ (Team Word-Webbing) 
 

 เหมาะสาํหรับบทเรียนท่ีตอ้งการใหเ้ห็นองคป์ระกอบยอ่ยและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบยอ่ย หรือ

เป็นบทเรียนท่ีตอ้งการให้วเิคราะห์ความคิดหรือความสัมพนัธ์ของความคิดหลกักบัองคป์ระกอบต่างๆ 

 เทคนิคน้ีจะช่วยพฒันาแนวความคิดไดดี้  ทาํกจิกรรมโดยข้ันตอนดงันี ้

1. จดัสมาชิกเขา้กลุ่มในลกัษณะคละความสามารถ 

2. ใหส้มาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนแนวความคิดหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของ

แนวความคิดหลกั พร้อมแสดงความสัมพนัธ์  ในลกัษณะของแผนภูมิความรู้ 

3. นาํเสนอแผนภูมิความรู้สรุปของกลุ่มต่อชั้นเรียน 

4. ครูประเมินผลจากแผนภูมิความรู้สรุปของกลุ่ม 
 

2.การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer) 

การสอนแบบโครงสร้างความรู้หรือแผนผงัความคิด เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลหรือความรู้

จากการศึกษาคน้ควา้ การอ่าน การฟังคาํบรรยาย แลว้นาํขอ้มูลมาจดักลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง

ความคิด กระบวนการคิด และความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิด โดยใชรู้ปภาพ หรือแผนภาพ  เช่น 

1.  แผนผงัความคิด (Mind Mapping) 

 เป็นการแสดงโครงสร้างของ ความสัมพนัธ์ของกระบวนการคิด  ตั้งแต่ตน้จนจบ ช่วยให้มองเห็น

ภาพรวมของความคิดและเคา้โครงของความคิดในเร่ืองที่กาํลงัคิด ทาํให้มองเห็นความสัมพนัธ์ของความคิด ทาํได้

โดยเขียนความคิดหลกัไวต้รงกลางและโยงเส้นใหส้ัมพนัธ์กบัความคิดรอง ความคิดยอ่ย และความคิดท่ีแยกยอ่ยท่ีมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั ก็ขยายไดต่้อไปอีก ไม่มีทิศทางท่ีกาํหนดแน่นอนตายตวั ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

ส่ิงมีชีวิต 

พชื 
สตัว ์

ไวรสั 

โปรตสิต ์

มดีอก 

ไมม่ดีอก 

สตัวน้ํ์า 

สตัวบ์ก 

สตัวปี์ก 

ออกลกูเป็นไข ่

ออกลกูเป็นตวั 
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2.  แผนผงัใยแมงมุม (Web) 

 เป็นการคิดแบบโยงใยสัมพนัธ์  เพือ่สร้างความคิดให้กระจ่างชัด มองเห็นความสัมพนัธ์ของ

ความคิดที่เก่ียวขอ้งมีลกัษณะคลา้ยแผนผงัความคิด (Mind mapping) แต่จะเขียนในลกัษณะของวงกลมและแขนง

ของวงกลมโดยเขียนหวัขอ้หลกัไวต้รงกลาง  แลว้เขียนหวัขอ้รองที่มีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้หลกัไวต้ามแขนงของ

วงกลม และถา้มีความคิดยอ่ยที่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ก็สามารถแตกความคิดออกไปไดอี้ก     สามารถใชใ้นการระดม

สมองโดยเสนอความคิดต่างๆที่ยงัไม่ตดัสินถูกผิด    เป็นเพียงการระบุส่ิงเกี่ยวข้องทีส่ัมพนัธ์กันให้มากที่สุด    

ใชไ้ดใ้นการเรียนการสอนทุกวชิา กบัทุกกิจกรรม   ไดอี้กตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แผนผงัรูปแบบเวนน์ ( Venn Diagram) 

 เป็นการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ของส่ิงของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไปวา่ส่วนใดลกัษณะใดที่

มีความเหมือนหรือความต่างกนั เป็นการคิดแบบหาตวัร่วมในส่ิงที่เหมือนกัน ช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัจาํแนกความ

เหมือนและความต่างของส่ิงของ  สถานที่   และบุคคล  หรืออื่นๆได้ดี  โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง

ความสัมพนัธ์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

• เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของส่ิงของ 2 ส่ิง เช่น เป็ดกบัไก่มีส่วนใดที่เหมือนหรือ

ต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

คร-ูอาจารย ์
ทหาร 

ทนายความ 

พอ่คา้ 

แพทย ์

พยาบาล 
อาชพี 

เกษตรกร 

รบัจา้ง 

………

 

………

 

             เป็ด          ออกไขไ่ด ้

ว่ายน้ําได ้         มปีีก 

เทา้มพีงัผดื        ม ี2 ขา 

  ปากแบน 

  

 

            ไก่ 

     ปากแหลม 

     เทา้ไมม่พีงัผดื 

 วา่ยน้ําไมไ่ด ้
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• เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของส่ิงของมากกวา่ 2 ส่ิง   
 

 

 

 

 

 
 

4.  แผนผงัความคิดแบบวงจร (The Circle) 

 เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไม่มีจุดเร่ิมตน้หรือจุดจบ เพื่อเสนอขั้นตอน

ต่างๆท่ีสัมพนัธ์  เรียงลาํดบัเป็นวงกลม ตวัอยา่งเช่น วงจรชีวติของผเีส้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  แผนผงักา้งปลา (The Fish Bone) 

 เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน  เพราะสาเหตุใด  เป็นตน้  การเขียนแผนผงัทาํได้

โดยกาํหนดเร่ืองแลว้ หาสาเหตุและผลต่างๆในแต่ละดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

เหมอืนกนั 2 สิ่ง 

เหมอืนกนั 3 สิ่ง 

หยา่รา้ง 

ทะเลาะววิาท 

ตวัเตม็วยั 

ไข่ 

ดกัแด้ 

หนอน 

ครอบครวั 
เพือ่น 

คร ู
การเรยีน 

สาเหตุทีแ่ดง

หนีเรยีน 
ครดู ุ

ครสูอนไมรู่เ้ร ือ่ง 

ถูกครตู ี

 

สอบคะแนนไมด่ ี

ไมไ่ดท้าํการบา้น 
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6.  แผนผงัแบบจําแนกรายละเอยีด (The Grid) 

 เป็นการคิดแบบจาํแนกรายละเอียดของส่ิงที่คิด ฝึกการมองให้เห็นถึงรายละเอียดของส่ิงนั้น เช่น  

อาหารต่อไปน้ี แต่ละชนิดมีสารอาหารอะไรบา้ง 

 

รายการอาหาร 
สารอาหาร 

คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เกลอืแร่ วติามนิ 

1. ราดหนา้ทะเล 

2. ขา้วผดั  

3. แกงเน้ือ 

4. นํ้าพริกปลาทู 

5. ………………… 

6………………….. 

 

     

 

7.  แผนผงัความคิดแบบเปรียบเทยีบเรียงลาํดับ (The Ranking Ladder) 

 เป็นการคิดแบบเรียงลาํดบั เช่น มาก-นอ้ย  ตํ่า-สูง  ก่อน-หลงั อ่อน-แก่  การเรียงลาํดบัมีทั้งรูปธรรม  

นามธรรม เช่น 

• การสอนใหผู้เ้รียนวางแผนและจดัลาํดบั  ก่อน-หลงั ในการทาํโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การเรียงลาํดบัวงจรชีวติของมนุษยจ์ากอ่อนไปแก่ 

 

 

 

  
 

แรกเกดิ วยัเดก็ หนุ่มสาว วยัผูใ้หญ่ วยัชรา 

5. สรปุผล เผยแพร ่

4. ลงมอืทาํโครงงาน 

3. ออกแบบการทาํโครงงาน 

2. ตัง้สมมตุฐิาน  

1.  คดิหาหวัขอ้เรือ่ง 
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3.  วธีิสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning  Center) 
  

 เป็นวิธีสอนที่เน้นความสําคญัของนกัเรียนหรือยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัและใชเ้ทคนิคการจดัการเรียน

การสอนท่ีใชส่ื้อประสมและกระบวนการกลุ่มเป็นสาํคญั มีการจดับรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแหล่งศึกษาใหน้กัเรียน

สามารถศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองดว้ยการเรียนรู้จากโปรแกรมการสอน  ซ่ึงจดัไวใ้นรูปของชุดการสอน นกัเรียนจะ

หาประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมใหค้รบทุกศูนย ์ ภายใตก้ารดูแลของครูซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน   

ความมุ่งหมาย 

 1.เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

 2.เพือ่ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 3.ฝึกความรับผดิชอบ การทาํกิจกรรมตามความถนดั ความสนใจและความสามารถของตนเอง 

องค์ประกอบของศูนย์การเรียน 

  ศูนย์การเรียนมีองค์ประกอบทีสํ่าคัญ 4 ประการ คือ 

  1.บทบาทของผูส้อน 

  2.บทบาทของผูเ้รียน 

  3.ชุดการสอน 

  4.การจดัห้องเรียน 

  ซ่ึงสาระสาํคญัของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

 1.บทบาทของผู้สอน 

  บทบาทผูส้อนในการสอนแบบศูนยก์ารเรียนน้ีจะลดบทบาทลงไป เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัการ

เรียนรู้ โดยผูส้อนจะมีบทบาทดงัน้ี 

1) เป็นผูก้าํกบัการเรียนรู้ 

2) เป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) บนัทึกพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน 

4) เตรียมส่ือ และเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

2.บทบาทผู้เรียน 

 บทบาทผูเ้รียนจะมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

การเรียนรู้ ถา้ผูเ้รียนมีบทบาทท่ีถูกตอ้งการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

โดยผูเ้รียนจะมีบทบาทดงัน้ี 

1) ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้ปฏิบติั ในแต่ละศนูยก์ารเรียน 

2) ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นศูนยก์ารเรียน 
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3) ศึกษาใหค้รบทุกกิจกรรม 

4) ใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มในการทาํกิจกรรม 

            3.ชุดการสอน 

 ชุดการสอน คือ ระบบการนาํเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีสอนแต่ละหน่วยมาใช ้ ในการ

สอนแบบศูนยก์ารเรียน ชุดการสอนถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญั ซ่ึงประกอบดว้ย จุดมุ่งหมาย เน้ือหา และวสัดุ

อุปกรณ์ทั้งหมด ตลอดถึงกิจกรรมต่างๆที่รวบรวมไวเ้ป็นระเบียบในกล่องการสอนเพือ่ให้นกัเรียนไดศึ้กษาจาก

ประสบการณ์ทั้งหมดน้ีอยา่งไดผ้ลยิง่ข้ึน หลกัการและทฤษฎีที่สําคญัในการผลิตชุดการสอน คือ การใชส่ื้อประสม 

และการใชว้ธีิวเิคราะห์ระบบ  

ส่วนประกอบของชุดการสอน 

 1. คู่มือครู  ซ่ึงจะมีรายละเอียดเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  เน้ือหา  ผลงานที่คาดหวงัจาก

นกัเรียน  ส่ือการเรียน หนงัสือประกอบการคน้ควา้สาํหรับครู แนวการประเมินผล ขั้นดาํเนินการสอน 

 2. แบบทดสอบสาํหรับการประเมินผล 

 3. แบบฝึกปฏิบติัสําหรับผูเ้รียน ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยบตัรต่างๆทีใ่ชใ้นการประกอบกิจกรรม   

ไดแ้ก่  บตัรคาํสั่ง    บตัรเน้ือหา    บตัรกิจกรรม  บตัรคาํถาม  และบตัรเฉลย 

 4. ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมในดา้นต่างๆสาํหรับแต่ละศูนยก์ารเรียน 

 ประเภทของชุดการสอน 

 1. ชุดการสอนแบบเรียนด้วยตวัเอง หรือชุดการสอนรายบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยบทเรียน

โปรแกรม แบบประเมินผล และอุปกรณ์การเรียน 

 2. ชุดการสอนแบบเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซ่ึงจดัประสบการณ์ต่างๆที่นักเรียนจะตอ้งประกอบ

กิจกรรมเป็นหมู่คณะ ตามบตัรคาํสั่ง โดยจดัแบบศนูยก์ารเรียน 

 3. ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู เป็นกล่องกิจกรรมสําหรับช่วยครูในการสอนกลุ่ม

ใหญ่ ใหน้กัเรียนไดป้ระสบการณ์ท่ีพร้อมๆกนั ตามเวลาท่ีกาํหนด 

4.การจัดห้องเรียน 

 การจดัชั้นเรียนแบบศนูยก์ารเรียนน้ีสามารถจดัไดใ้นชั้นเรียนธรรมดา เป็นการเปล่ียนแปลงชั้นเรียน

ธรรมดาใหเ้ป็นศนูยก์ารเรียนใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมโดยจดัโตะ๊ออกเป็นกลุ่มๆ ท่ีนิยมกนัมกัจดัประมาณ 4-6 

กลุ่ม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาทีแ่บ่งเป็นตอนๆและจะตอ้งแบ่งเด็กให้เท่ากบัจาํนวนตอนของเน้ือหา ในแต่ละกลุ่มจะมี

เน้ือหา ส่ือการสอนและกิจกรรมแตกต่างกนัไป นกัเรียนในโรงเรียนจะผลดัเปล่ียนกนัเรียนรู้และทาํกิจกรรมในแต่

ละศูนยจ์นครบทุกศูนย ์ (จะมีอีกศูนยห์น่ึงเรียกวา่ ศูนยพ์ิเศษ หรือศูนยส์ํารอง สําหรับกลุ่มที่เรียนเร็วกวา่กลุ่มอื่น) 

นกัเรียนจะเรียนโดยปรึกษากนัเป็นกลุ่มๆ ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีหวัหนา้กลุ่ม 1 คน เพือ่ทาํหนา้ที่ประสานงานระหวา่ง

กลุ่มเพื่อนนกัเรียนและครู  
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ลกัษณะสําคัญของวธีิสอนแบบศูนย์การเรียน 

 ลกัษณะสาํคญัของการสอนวธีิน้ีคือ ให้นกัเรียนลงมือทาํกิจกรรมและศึกษาดว้ยตนเองมากข้ึน รู้จกั

แสดงความคิดเห็น รู้จกัตดัสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จกัร่วมมือ การสอนแบบน้ีเป็นการนาํเน้ือหาในบทเรียน

มาแบ่งเป็นส่วนๆเพือ่ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทีละหน่วย ซ่ึงถือวา่เป็นการจดับรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ อนัหมายถึงส่ิงต่อไปน้ี 

 1. เป็นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

 2. เป็นวธีิการท่ีทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ไปทีละนอ้ยตามความเหมาะสม 

 3. ครูใหค้าํปรึกษาและแนะนาํหลกัและวธีิการต่างๆในการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียน 

 4. ครูจดัเตรียมเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนตลอดจนการวดัผลให้พร้อมมูล 

เพือ่จะใชส้อนแบบศูนยก์ารเรียน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค ์

 5. นกัเรียนจะทราบผลการเรียนทนัทีหลงัจากท่ีเรียนจบศูนย ์ถา้เป็นผลแห่งความพึงพอใจก็จะเกิด

ความมีกาํลงัใจ  แต่ถา้เป็นผลท่ียงัไม่พอใจก็จะปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 6. เป็นการเรียนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายเพราะเด็กตอ้งเรียนรู้แข่งกบัเวลา 

ประเภทของศูนย์การเรียน 

 1. การจดัศูนยก์ารเรียนในชั้นเรียน ไดแ้ก่ การจดัมุมวิชาการต่างๆดา้นขา้งหรือหลงัชั้นเรียน

เหมือนท่ีครูเคยทาํกนัมา ซ่ึงมกัจะทาํกนัตามคาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อตกแต่งชั้นเรียน 

 2. การจดัศูนยก์ารเรียนแบบเอกเทศ เป็นการจดัชั้นเรียนเพื ่อแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็นหน่วยๆ

โดยเฉพาะสาํหรับการเรียนโดยวธีิน้ี  ซ่ึงเป็นศนูยก์ารเรียนสาํหรับการสอนท่ีแทจ้ริง 

การใช้เวลาในการเรียนการสอน 

 การจดัตารางสอนควรเป็นแบบยืดหยุน่ เพือ่ให้การจดัวิธีสอนแบบน้ีใชไ้ดคุ้ม้ค่าควรจดัตารางสอน

ที่มีระยะเวลานานพอสมควรสําหรับหมวดวิชาหน่ึง   หรือเป็นสัปดาห์ต่อเน่ือง  ถา้จะให้ดีแลว้ควรใชก้บัการสอน

เร่ืองเดียวกนัหลายหอ้งเรียน เช่น ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4 มีแผนผงัการจดัศนูยก์ารเรียนดงัน้ี 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศนูยท์ี ่1 

  ศนูยท์ี ่2   ศนูยท์ี ่4 

  ศนูยท์ี ่3 

  ศนูยท์ี ่5 (ศนูยส์าํรอง) 



 

 

18 

ในการสอนแต่ละศนูยจ์ะมีส่ิงสาํคญั 3 ประการคือ 

 1. เน้ือหา จดัเป็นศูนยก์ารเรียนโดยใชชุ้ดการสอน จะแบ่งเน้ือหาออกเป็นเร่ืองๆซ่ึงแต่ละเร่ืองจะมี

ส่ือการสอน และกิจกรรมไวใ้หน้กัเรียนไดป้ฏิบติั โดยจะแตกต่างกนัไปตามเน้ือหาในแต่ละเร่ือง หรือแต่ละหวัขอ้ 

 2. ส่ือการสอน  จดัอยูใ่นรูปของชุดการสอน ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัมากของศูนยก์ารเรียน ไดแ้ก่ บตัรคาํ 

บตัรรูปภาพ บตัรอ่านประกอบรูปภาพ แผนภูมิ แบบเรียนสาํเร็จรูป เทป สไลด ์และหนงัสือ ฯลฯ   

 3. บตัรคาํสั่ง  เป็นแผน่กระดาษหรือพลาสติกแข็ง ขนาด 6 X 8 น้ิว มีคาํอธิบายการดาํเนินกิจกรรม

ใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 

ข้ันตอนในการสอน 

 1. ครูควรทาํขอ้ตกลงกบันกัเรียนทั้งชั้นก่อนในลกัษณะของวิธีเรียน และการปฏิบติัเก่ียวกบัเวลา 

ความรับผดิชอบ 

 2. แต่ละกลุ่มเขา้ศึกษาประจาํศูนย ์   ฉะนั้นขั้นตอนน้ีจะมีกลุ่มนกัเรียนทุกศูนย ์    ให้หวัหนา้กลุ่ม

หยบิบตัรคาํสั่ง  และนกัเรียนแต่ละคนหยบิเคร่ืองเขียน  แลว้คอยปฏิบติักิจกรรมตามบตัรคาํสั่ง 

 3. เมือ่ครบหน่ึงหน่วยเวลาครูบอกให้เปล่ียนศูนยต์ามลาํดบัที่ไม่สับสน ซ่ึงตกลงกนัไวแ้ต่แรกแลว้ 

สาํหรับพวกท่ีมีเวลาเหลืออาจเขา้ศูนยส์าํรองก่อนโดยไม่ตอ้งคอยเพื่อเพิ่มพนูความรู้พิเศษท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้

 เมื่อศึกษาจนครบศูนยแ์ลว้ก็จดัการสอนโดยพบปะกนัหมด เหมือนตอนแรกแล้วมีการอภิปราย

ซกัถามหรือเสนอรายงาน แลว้แต่จะกาํหนดให้เหมาะสม สําหรับเคร่ืองมือที่ใชเ้ขียนยกเวน้กระดาษที่แต่ละคนใช้

จดบนัทึก เม่ือเสร็จกระบวนการเรียนแลว้ ตอ้งเก็บเขา้ท่ีประจาํศูนย ์

ข้อดีและข้อจํากดั 

 ข้อดี 

1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ทาํให้

ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาการเรียนรู้ของตน เอง ตามอตัภาพ 

  2. ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัการทาํงานเป็นหมู่คณะ 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัแสดงความคิดเห็น และวพิากษว์จิารณ์ 

4. ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  

5. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูผูส้อนได ้

6. สามารถใชก้บักลุ่มผูเ้รียนจาํนวนมาก 

 ข้อจํากดั 

  1. ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและเสียเวลาในการสร้างชุดการสอน 

  2. ความรู้ท่ีไดจ้ากชุดการสอนอยูใ่นวงจาํกดั 

3. ไม่เหมาะกบัเน้ือหาบางวชิา เช่น วชิาท่ีปฏิบติัแลว้อาจเกิดอนัตราย 

4. ผูส้อนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการจดัทาํชุดการสอน 

5. การใหผู้เ้รียนหมุนเวยีนกนัในแต่ละศนูย ์อาจไม่เป็นไปตามลาํดบัขั้นของหลกัสูตร 
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4.วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry  Method) 
  

 เป็นวิธีสอนที่ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้  โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผล  จะ

คน้พบความรู้  หรือแนวทางแกปั้ญหาที่ถูกตอ้งดว้ยตนเอง  โดยผูส้อนตั้งคาํถาม กระตุน้ให้นกัเรียนใชค้วามคิด หา

วธีิการแกปั้ญหาไดเ้องและสามารถนาํการแกปั้ญหามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้มีความมุ่งหมายเพือ่ 

 1. เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนทาํการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง 

 2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนคิดอยา่งมีเหตุผล 

 3. เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนใชค้วามคิดหาวธีิการแกปั้ญหาไดเ้อง 

บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 ในการสอนแบบนน้ีครูคือผูแ้นะแนวทาง  คอยช่วยเหลือนกัเรียน และสร้างสถานการณ์เพือ่ให้เกิด

การเรียนรู้  ฉะนั้นครูควรมีบทบาท 3 ประการ คือ 

 1. ป้อนคาํถามนกัเรียนเพือ่นาํไปสู่การคน้ควา้  ครูจะตอ้งรู้จกัป้อนคาํถาม จะตอ้งรู้วา่ถามอยา่งไร

นกัเรียนจึงจะเกิดความคิด 

 2. เม่ือไดต้วัปัญหาแลว้ใหน้กัเรียนทั้งขั้นอภิปรายวางแผนแกปั้ญหา  กาํหนดวธีิแกปั้ญหาเอง 

 3. ถา้ปัญหาใดยากเกินไป นกัเรียนไม่สามารถวางแผนแกปั้ญหาได ้ ครูกบันกัเรียนอาจร่วมกนั

หาทางแกปั้ญหาต่อไป 

ข้ันตอนในการสอน 

 วธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบดว้ยขั้นต่างๆ 4 ขั้นคือ 

 ข้ันที่ 1 การสังเกต (Observation) นกัเรียนสังเกตสภาพการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นปัญหา 

พยายามนาํความคิดรวบยอดเดิมมาแปลความหมาย ทาํความเขา้ใจจดัโครงสร้งความคิดในรูปแบบต่างๆเพือ่ให้

สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัสภาพการณ์อนัเป็นปัญหานั้น 

 ข้ันที่ 2 การอธิบาย (Explanation) นกัเรียนจดัโครงสร้างความคิด ตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบาย คิด

ทบทวนหรือทาํความเขา้ใจปัญหานั้นๆให้ชดัเจน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดหลายๆรูปแบบเพื่ออธิบายทาํ

ความเขา้ใจปัญหา 

 ข้ันที่ 3 การทํานาย (Prediction) เมื่อจดัโครงสร้างความคิดหลายๆรูปแบบหรืออธิบายปัญหาแลว้ 

มองเห็นแนวทาง มีความเขา้ใจ สามารถทาํนายไดว้า่เม่ือเป็นเช่นน้ี ผลจะเป็นอยา่งไร อะไรจะเกิดข้ึน 

 ข้ันที่ 4 ข้ันการนําไปใช้และสร้างสรรค์ (Control and Creativity)  สามารถทาํความเขา้ใจได ้

แกปั้ญหาได ้ สามารถคิดกวา้งไกลออกไปในการใช้ประโยชน์กวา้งขวางคิดสร้างสรรค์นาํไปใช้ในสภาพการณ์

ต่างๆไม่จาํกดัอยูเ่พียงแต่การแกปั้ญหาได ้หรือพอใจเพยีงแต่การแกปั้ญหาไดเ้ท่านั้น   

 ข้อดี 

 1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชค้วามคิดและสติปัญญาของตวัเองอยา่งมีอิสระ 

2. ทาํใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีเหตุผลไม่เช่ืออะไรง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบเสียก่อน 
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     ตัวอย่างกจิกรรมชุดสืบสวนสอนสวน  เร่ืองระบบสืบพนัธ์ุ 

                       

2. จากการทดลองต่อไปนีใ้ห้สังเกตผลทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

 

 
 

3.จากการทดลองต่อไปนี้ ให้สังเกตผลทีเ่กดิขึน้ 

 

 

 

 

 

 

4.จากข้อเทจ็จริงในข้อ 1. จากผลการทดลองทีไ่ด้ในข้อ 2, 3 และจากความรู้ทีนั่กเรียนได้เรียนมา นักเรียน 

  จะตั้งสมมุตฐิานของการทดลองในข้อ 2 และ 3 อย่างไร? และจะทาํการพสูิจน์สมมุติฐาน ดดยการวางแผน  

   การทดลองอย่างไร 

5.จากข้อเทจ็จริงเหล่านี้ ทาํให้มีผู้สงสัยเกีย่วกบัสารสังเคราะห์ ก. และ ข. เขาจึงทาํการทดลองดังต่อไปนี้ 

 
 
 
   

                 เขาทาํการทดลองอกีคร้ังโดย 
 
 
 

 
 

 ไก่ตวัผูท่ี้โตเตม็ท่ี มีหงอนขนาดใหญ่  ขนัได ้

 
         ไก่ตวัเมียท่ีโตเตม็ท่ี มีหงอนขนาดเลก็  ขนัไม่ได ้

 
ลูกไก่มีหงอนขนาดเลก็  ขนัได ้

 

1. 

ข้อเทจ็จริงนีบ้อกอะไรให้แก่เราบ้าง ? 

  ไก่ตวัผูโ้ตเตม็ท่ี ตดัอณัฑะ     หงอนขนาดเลก็ลง   ไม่ขนั 

 
 ไก่ตวัผูโ้ตเตม็ที ่ตดัอณัฑะ  แลว้ฉดีสารสงัเคราะห ์ก.    หงอนขนาดใหญ่   

 

 ข้อเทจ็จริงนีบ้อกอะไรให้แก่เราบ้าง ? 

 

 ไก่ตวัผูโ้ตเตม็ท่ี ตดัอณัฑะ     หงอนขนาดเลก็ลง   ไม่ขนั 

 
 ไก่ตวัผูโ้ตเตม็ท่ีแลว้ฉีดสารสงัเคราะห์ ข.       หงอนขนาดเลก็ลง   หยดุขนั 

 
ข้อเทจ็จริงนีบ้อกอะไรให้แก่เราบ้าง ? 

 

 ฉีดสารสังเคราะห์ ก. ใหแ้ก่ลูกไก่      หงอนมีขนาดโตข้ึนและขนัไดภ้ายในเวลา 2 
 

 
ผลทีไ่ด้จากการทดลอง นักเรียนจะแปลผลว่าอย่างไร ? 

 

 ฉีดสารสังเคราะห์ ข. ใหแ้ก่ลูกไก่ ท่ีมีหงอนโตแลว้และขนัได ้เน่ืองจากไดรั้บสาร

สังเคราะห์ ก.  
                          

 

 
ผลทีไ่ด้จากการทดลอง นักเรียนจะแปลผลว่าอย่างไร ? 
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5.การสอนแบบถามตอบ  ( Ask and Question  Model ) 
 

การสอนแบบถามตอบ    เป็นการสอนเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและรู้จกัหาคาํตอบดว้ยตนเอง ซ่ึง

ในการตั้งคาํถามผูต้ ั้งคาํถามจะตอ้งใชค้วามคิดในการตั้งคาํถาม ขณะเดียวกนัผูต้ ั้งคาํถามจะตอ้งมีคาํตอบอยูใ่นใจ 

การสอนแบบถามตอบ  เป็นการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิด  วเิคราะห์  วจิารณ์และผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัการใช้

ภาษาในการส่ือสาร และเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด 

การสอนแบบถามตอบ สามารถนาํมาใชใ้นการสอนไดทุ้กวชิา  โดยครูผูส้อนจะตอ้งเตรียมแหล่งขอ้มูล 

ไดแ้ก่ ส่ือการสอน เอกสารความรู้  ใบความรู้  หนงัสือเรียน  หนงัสือคน้ควา้ ส่ือโสตทศันศึกษา  เช่น วดิีทศัน์  เทป

ต่างๆ  ซีดีรอมแหล่งความรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

ขั้นตอนการสอน 

การสอนแบบถามตอบ  มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. แนะนาํกิจกรรม  

2. ศึกษาความรู้   

3. วางแผน  

4. ดาํเนินการถามตอบ 

5. ทบทวนและสรุปความรู้ 

6. กิจกรรมสร้างสรรค ์

ข้ันที ่1 แนะนํากจิกรรม 

ครูจะกาํหนดหัวขอ้การเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้และขั้นตอนการเรียน ครูกบัผูเ้รียนจะร่วมกนั

กาํหนดหวัขอ้กิจกรรมการเรียนเป็นหัวขอ้ย่อย  เพื่อให้ผูเ้รียนกาํหนดหัวขอ้ การตั้งคาํถามให้ตรงจุดประสงค์การ

เรียนรู้ 

ข้ันที ่2 ศึกษาความรู้   

ผูเ้รียนศึกษาความรู้จากส่ือต่างๆท่ีครูจดัเตรียมไว ้โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน ผูเ้รียนศึกษา

ส่ือแลว้ตั้งคาํถาม ลกัษณะของคาํถามอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ  คาํถามทีเ่ป็นขอ้เทจ็จริงซ่ึงตอ้งการคาํถามตรงๆ

จากส่ือที่ศึกษา คาํถามที่ตอ้งการคาํอธิบายช้ีแจงหรือการตีความหมายเกี่ยวกบัเร่ืองราวที่อ่าน ตอ้งการเหตุผลมา

สนบัสนุนคาํตอบ คาํถามจะใชคัาํวา่ ทาํไม  อยา่งไร  เหตุผลใด  อะไรเป็นเหตุ  หมายความวา่อยา่งไร เป็นตน้  และ 

คาํถามเก่ียวกบัการประเมินคุณค่าเน้ือหา ความคิด หรือความรู้จากส่ือท่ีศึกษา เพือ่ตอ้งการการตดัสินประเด็นปัญหา

ต่างๆ     ผูเ้รียนจะเขียนคาํถามลงในกระดาษขนาด 3 x 6 น้ิว  แผน่ละ 1 คาํถาม 
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ข้ันที ่3 วางแผน  

ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะจดักลุ่มคาํถามของกลุ่มตนเอง ตามเน้ือหาสาระทีเ่ป็นเร่ืองเดียวกันเขา้ด้วยกัน 

คดัเลือกประเด็นคาํถามท่ีไม่ตรงประเด็นออก  แลว้นาํคาํถามของทุกกลุ่มมารวมกนั จดัเป็นประเด็นคาํถามคลา้ยกนั

เขา้ดว้ยกนั และวางแผนการถามตอบคาํถาม 2 –3  คร้ัง โดยกาํหนดตวับุคคลท่ีจะถามและตอบคาํถาม 

ข้ันที ่4 ดําเนินการถามตอบ 

การจดัที่นัง่ของผูต้อบคาํถาม  และผูถ้ามคาํถามนั้น   ผูต้อบคาํถามจะนัง่หน้าชั้น  ส่วนผูถ้ามคาํถามจะ

นัง่ดา้นขา้งของผูต้อบคาํถามมุมใดมุมหน่ึงของห้องเรียน โดยผูถ้ามคาํถามจาํนวน 2-3 คน จะเรียงลาํดบัเน้ือหาของ

คาํถามที่มีเน้ือหาประเภทเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั     และอ่านคาํถามทีละขอ้ให้ผูต้อบ  คาํถามเป็นผูอ้ธิบายและช้ีแจง 

ส่วนมากคาํถามของกลุ่มใด ตวัแทนของกลุ่มจะเป็นผูต้อบ และผูต้อบคนอ่ืนจะเป็นผูเ้สริมหรือเพิ่มเติมความคิดให้

สมบรูณ์  ส่วนผูฟั้งจะเป็นผูจ้ดบนัทึกคาํถามคาํตอบแต่ละประเด็นไว ้

ข้ันที ่5 ทบทวนและสรุปความรู้ 

หลงัจากการถามตอบคาํถามแต่ละคร้ัง ครูกบัผูเ้รียนจะช่วยกนัสรุปเน้ือหาสาระตามประเด็นคาํถามโดย

จดัหมวดหมู่ของเน้ือหาสาระความรู้เขา้ดว้ยกนั และตั้งเป็นหวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นคาํตอบคลา้ยกนัดว้ยกนั 

ข้ันที ่6 กจิกรรมสร้างสรรค์ 

เมื่อตอบประเด็นคาํถามหมดทุกประเด็นแล้ว  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะประชุมเพือ่วางแผนจดักิจกรรม

ประกอบการเรียนการสอน เช่น ทาํสมุดถามตอบ  เขียนบทความ  ประกวดสมุดบนัทึกความรู้  เขียนบทวิจารณ์  

เขียนแผนภมิูดว้ยแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จดัทาํป้ายนิเทศ  สรุปความคิดร่วมกนัทั้งชั้น เป็นตน้ 

ข้อด ี–ข้อด้อย ของการสอนแบบถามตอบ 

 การสอนแบบถามตอบ จะเป็นการสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด ใช้กระบวนการคิดแลว้ผูเ้รียนจะเป็นผูใ้ช้

ภาษาเพื่อส่ือสารแสดงความคิดเห็น  แต่การสอบแบบน้ีจะใชเ้วลามากในการสอนแต่ละเร่ืองและสําหรับนกัเรียนท่ี

มีระดบัผลการเรียนตํ่าอาจทาํไดย้าก 
 

8.การสอนแบบโครงงาน (Project Method) 

โครงงานคอือะไร 

โครงงานเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบหน่ึง ที่ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือ

ปฏิบติัจริง ในลกัษณะของการศึกษา สํารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยมีครูเป็นผูค้อยกระตุน้ แนะนาํ 

และให้คาํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด โครงงาน เป็นเป็นการบูรณาการระหวา่งห้องเรียนกบัโลกภายนอก ซ่ึงเป็นชีวิตจริง

ของผูเ้รียน เพื่อนาํไปสู่ความรู้ใหม่ๆดว้ยการสร้างความหมาย การแกปั้ญหาและการคน้พบดว้ยตนเอง   ทาํให้เกิด

การปรับเปล่ียนความรู้ใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
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การเรียนรู้จากโครงงานสามารถทาํไดท้ั้งในทุกระดบัชั้น ทุกช่วงชั้น และจดัทาํไดก้บัทุกกลุ่มวิชา 

โดยสามารถบูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือเป็นโครงงานที่เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มวิชาก็ได ้ และสามารถทาํได้

ในลกัษณะเป็นบุคคลหรือรายกลุ่ม ทั้งน้ีข้ึนกบัสภาพความพร้อมของโรงเรียนและตามความเหมาะสม ความสนใจ

ของผูเ้รียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และแต่ละระดบัชั้นหรือแต่ละช่วงชั้น 

ประเภทของโครงงาน 

โดยทัว่ไป อาจจาํแนกประเภทของโครงงานตามลกัษณะการดาํเนินการออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. โครงงานประเภทสาํรวจ   

2. โครงงานประเภท ทดลอง 

3. โครงงานประเภท ทฤษฎี   

4. โครงงานส่ิงประดิษฐ ์  

1.  โครงงานประเภทสํารวจ   

โครงงานประเภทน้ี เป็นโครงงานที่มีจุดมุ่งหมายเพือ่สํารวจ และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึง แล้วนาํขอ้มูลที่ได้จากการสํารวจนั้นมาจาํแนกเป็นหมวดหมู่ และนาํเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างมีระบบ 

เพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองดงักล่าวไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน การปฏิบติัตามโครงงานน้ี ผูเ้รียนจะตอ้ง

ไปศึกษา รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สาํรวจ โดยใชเ้คร่ืองมือ เช่น แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ แบบบนัทึก ฯลฯ ในการรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา 
 

ตวัอย่างช่ือโครงงานประเภทสํารวจ 

• การศึกษาพฤติกรรมการชกัใยของแมงมุม….. ……………………………..วทิยาศาสตร์ 

•  การสาํรวจของเล่นพื้นบา้นเชิงวทิยาศาสตร์……………. …………………วทิยาศาสตร์ 

• การสาํรวจหมู่เลือดของนกัเรียนชั้น ม.4  ………….………………………. วทิยาศาสตร์ 

• การศึกษาการเดินทางของสุนทรภู่จากนิราศ……………………………..…ภาษาไทย 

• การสาํรวจภาษาถ่ิน…………………………………………………………ภาษาไทย 

• การสาํรวจความเช่ือเร่ืองนรก-สวรรค…์…………………………………...สังคมศึกษา 

• การสาํรวจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นอาหาร…………………………………..การงานอาชีพ 

• การศึกษาเร่ืองดนตรีพื้นบา้น……………………………………………….ศิลปะ 

2.  โครงงานประเภททดลอง 

โครงงานประเภทน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื ่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ โดยการออกแบบ

โครงงานในรูปของการทดลอง เพือ่ศึกษาว่าตวัแปรหน่ึงจะมีผลต่อตวัแปรที่ตอ้งการศึกษาอย่างไรบา้ง ดว้ยการ

ควบคุมตวัแปรอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลต่อตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาไว ้
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การทาํโครงงานประเภทน้ี จะมีขั้นตอนการดาํเนินงาน ประกอบด้วย การกาํหนดปัญหา การตั้ง

วตัถุประสงค์หรือสมมุติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมขอ้มูล การดาํเนินการทดลอง การแปลผล และ

สรุปผลการทดลอง 

 

ตัวอย่างช่ือโครงงานประเภททดลอง 

• การเปล่ียนเพศปลาหางนกยงูโดยใชไ้รแดง ……….……………………….การงานอาชีพ 

• การใชเ้มด็โฟมป้องกนัหนอนผเีส้ือกินใบส้ม………. …………………..….วทิยาศาสตร์                         

• การศึกษาวสัดุท่ีใชล่้อและไล่แมลงวนัทอง……………...… ……………….วทิยาศาสตร์  

• ถุงเพาะชาํจากนํ้าตะโก……………………………………………………..การงานอาชีพ   

• ขิงชะลอการบูด…………………………………………………………..การงานอาชีพ   

• การทาํสีจากพืช……………………………………………………………………ศิลป 

• การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการฝึกสนทนาภาษาองักฤษ…………………ภาษาต่างประเทศ 

• เวลาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรับการออกกาํลงักายในวยัเด็ก………….…พลานามยั     
  

 

 3.  โครงงานประเภททฤษฎี  

โครงงานประเภทน้ี เป็นโครงงานที่มีวตัถุประสงค์เพื่อเสนอความรู้ ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดใหม่ๆ

เกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ที่ยงัไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขดัแยง้หรือขยายจากของเดิมที่มีอยู่ ซ่ึงความรู้ ทฤษฎี 

หลักการ หรือแนวคิดที่เสนอตอ้งผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการทีน่่าเชื่อถือตามกติกา/ขอ้ตกลงที่

กาํหนดข้ึนมาเอง หรืออาจใชก้ติกาหรือขอ้ตกลงเดิมมาอธิบายขอ้ความรู้ ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดใหม่ ก็ได ้

โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดน้ี ผูท้าํโครงงานตอ้งเป็นผูที้่มีความรู้

พื้นฐานในเร่ืองนั้นๆเป็นอย่างดี หรือตอ้งมีการศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลมาประกอบอย่างลึกซ้ึง จึงจะทาํให้สามารถ

กาํหนดความรู้ ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดใหม่ๆข้ึนได ้
 

ตวัอย่างช่ือโครงงาน ประเภททฤษฎ ี
• ทฤษฎีความสูงสัมพนัธ์  …………….……………….. …………….คณิตศาสตร์ 

• ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีเร็วกวา่แสงและเร็วเท่าแสง ……………………..วทิยาศาสตร์ 

• การเปล่ียนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ………………..…. ……….คณิตศาสตร์ 

• โปรแกรมช่วยออกแบบและเขียนโคด้แปรอกัษร…………………….คอมพิวเตอร์ 
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4.  โครงงานส่ิงประดษิฐ์ 

โครงงานประเภทน้ี เป็นโครงงานที่มีวตัถุประสงค ์คือ การนาํเอาความรู้ ทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิด

มาประยกุตใ์ช ้โดยการประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียน การทาํงาน หรือการใชส้อย

อ่ืนๆ 

การประดิษฐ์คิดคน้ตามโครงงานน้ี อาจเป็นการประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่โดยที่ยงัไม่มีใครทาํหรืออาจเป็น

การปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือดดัแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา่ที่เป็นอยู ่รวมทั้งการสร้าง

แบบจาํลองต่างๆเพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ืองต่างๆ  โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดคน้น้ี จะครอบคลุม

เร่ืองต่างๆทั้งวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

 

ตัวอย่างช่ือโครงงาน ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

• เคร่ืองกลัน่นํ้าพลงังานแสงอาทิตย…์……….…………………………..…วทิยาศาสตร์ 

• ปลาปากเทียมสาํหรับปลาอมไข่บางชนิด………….………..……………..การงานอาชีพ 

• เคร่ืองชัง่นํ้าหนกัแรงดนันํ้า……………………………………………….วทิยาศาสตร์ 

•  เคร่ืองช่วยฝึกพดูภาษาองักฤษ…………………………………………….ภาษาองักฤษ 

• เคร่ืองออกกาํลงักายอยา่งง่าย………………………………………………พลานามยั 

 

หรืออาจแบ่งโครงงานตามลกัษณะการเรียนรู้ ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้  เป็นโครงงานที่บูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการกาํหนดโครงงานและการปฏิบติั 

2. โครงงานตามความสนใจ  เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนกาํหนดขั้นตอน ความถนดั ความสนใจ และความ

ตอ้งการ โดยนาํเอาความรู้ ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการ

กาํหนดเป็นโครงงานและการปฏิบติั 
  

ขัน้ตอนการทําโครงงาน 

ในการดาํเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   1. การคิดและเลือกหวัขอ้เร่ือง 

    2. การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

    3. การเขียนเคา้โครงของโครงงาน 

    4. การปฏิบติัโครงงาน 
    5. การเขียนรายงาน 

    6. การแสดงผลงาน 
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ขัน้ตอนท่ี 1 การคิดและเลือกหวัขอ้เรือ่ง 

การดาํเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการคิดหาหวัขอ้เร่ืองที่จะทาํโครงงานโดย ส่ิงที่จะนาํมากาํหนดเป็น

หวัขอ้เร่ืองโครงงาน จะไดม้าจาก ปัญหา คาํถามหรือความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองต่างๆของผูเ้รียนเอง ซ่ึงเป็นผล

จากการที่ผูเ้รียนไดอ่้านจากหนงัสือเอกสาร บทความ ฟังการบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ไดไ้ปดูงาน ทศัน

ศึกษา ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ต่างๆรอบขา้ง 

ขัน้ตอนท่ี 2  การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องน้ี รวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆจากผู ้ รู้ 

ผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั รวมทั้งการสาํรวจวสัดุอุปกรณ์ต่างๆดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 3  การเขียนเคา้โครงของโครงงาน 

การดาํเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการวางแผนการทาํโครงงาน หรือเป็นการสร้างแผนที่ความคิด   เพื่อ

แสดงแนวคิด แผน และขั้นตอนการทาํโครงงาน 

โดยทัว่ไปเคา้โครงของโครงงานจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ เช่นเดียวกบัโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่ 

  1. ช่ือโครงงาน 

  2. ช่ือผูท้าํโครงงาน 

  3. ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน 

  4. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

  5. หลกัการและเหตุผล 

  6. จุดหมาย / วตัถุประสงค ์

  7. สมมติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานการทดลอง) 

 8. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

  9. ปฏิบติัโครงงาน 

  10. ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 11. เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

ขัน้ตอนท่ี 4  การปฏิบติัโครงงาน 

การดาํเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการดาํเนินงาน หลงัจากทีโ่ครงงานได้รับความเห็นชอบจากครู-

อาจารยที์่ปรึกษา และไดรั้บการอนุมติัจากสถานศึกษาแลว้ ผูเ้รียนตอ้งลงมือปฏิบติังานตามแผนงานที่กาํหนดไวใ้น

เคา้โครงของโครงงาน และระหวา่งการปฏิบติังานผูเ้รียนตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ คาํนึงถึงความประหยดั

และความปลอดภยัในการทาํงาน ตลอดจนคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มดว้ย 
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ในระหวา่งการปฏิบติังานตามโครงงาน ตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆไวอ้ย่างละเอียดวา่ ทาํอะไร 

ได้ผลอย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขอย่างไร  การบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวน้ี ตอ้งจดัทาํอย่างเป็น

ระบบ ระเบียบ เพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูล สาํหรับการปรับปรุงการดาํเนินงานในโอกาสต่อไปดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 5  การเขียนรายงาน 

การดาํเนินงานตามขั้นตอนน้ี เป็นการสรุปรายงานผลการดาํเนินงานโครงงาน เพือ่ให้ผูอ่ื้นไดท้ราบถึง

แนวคิด วธีิดาํเนินงาน ผลท่ีไดรั้บ ตลอดจนขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะต่างๆเก่ียวกบัโครงงาน 

การเขียนรายงานควรใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน และครอบคลุมประเด็นสําคญัๆของโครงงาน

ที่ปฏิบติัไปแลว้ โดยอาจเขียนในรูปของสรุป รายงานผล ซ่ึงอาจประกอบดว้ยหัวขอ้ต่างๆ ดงัน้ี บทคดัย่อ บทนาํ 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง วธีิการดาํเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และตารางท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขัน้ตอนท่ี 6  การนําเสนอผลงาน 

การดาํเนินงานตามขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการทาํโครงงานเป็นการนาํผลการดาํเนินงาน

โครงงานทั้งหมดมาเสนอให้ผูอื้่นได้ทราบ ซ่ึงผลผลิตทีไดจ้ากการดาํเนินโครงงานประเภทต่างๆมีลกัษณะเป็น

เอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจาํลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงงานท่ีปฏิบติั 

การแสดงผลงาน ซ่ึงเป็นการนาํเอาผลการดาํเนินงานมาเสนอน้ี สามารถจดัไดห้ลายรูปแบบ เช่น การจดั

นิทรรศการ หรือทาํเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์การจดัทาํเป็นส่ือมลัติมีเดีย และอาจนาํเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน 

การนาํเสนอดว้ยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ 

การประเมินโครงงาน 
การประเมินโครงงานมีกรอบแนวทางการประเมิน ดงัน้ี 

1.ประเมินอะไร 

• การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

• กระบวนการเรียนรู้  

• กระบวนการทาํงาน 

• ผลผลิต/ผลงาน/ช้ินงาน 

2.ประเมินเม่ือใด 

• อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินโครงงาน 

• ตามสภาพจริง 

3.ประเมินจากอะไร 

• ผลงาน  /เอกสาร /ช้ินงาน /การนาํเสนองาน 

• แบบบนัทึกต่างๆ  เช่น การสังเกต ความรู้สึก สัมภาษณ์  

• แฟ้มสะสมผลงาน 
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4.  ประเมนิโดยใคร 

• ตวัผูเ้รยีนเอง  เพื่อน  คร ู ผูป้กครอง และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

5. ประเมนิโดยวธีิใด 

อาจใชว้ธิต่ีอไปน้ีเช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์  การตรวจรายงาน/ผลงาน/การนําเสนอ 

ในลกัษณะนิทรรศการ 

จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานที่กล่าวมาแล้ว ในการประเมินผลการปฏิบติัโครงงานของ

ผูเ้รียน ไม่วา่จะเป็นโครงงานทีเ่ป็นการบูรณาการภายในกลุ่มวิชา หรือบูรณาการขา้มกลุ่มวิชา สามารถนาํมาใชเ้ป็น

การประเมินเพือ่พฒันาผูเ้รียนและประเมินผลเพื่อตดัสินการเรียนได ้

สรุป 

โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคน

โดยสมบูรณ์และมีความสมดุลทั้งดา้นจิตใจ  ร่างกาย  ปัญญา และสังคม  ดงันั้นการเรียนรู้โดยโครงงานจึงเป็นการ

จดัการเรียนรู้ท่ีฝึกกระบวนการคิด  การทาํงานอยา่งเป็นระบบ  ระเบียบ  ฉะนั้นจึงขอเสนอแนวทางการนาํโครงงาน

ไปใชใ้นการพฒันาระบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ความยากง่ายของเร่ืองท่ีเรียนควรเหมาะกบัวยั  ประสบการณ์  และวฒิุภาวะ 

เวลาทาํโครงงาน ไม่ควรยาวนานเกินไป สามารถยดืหยุน่ไดแ้ละคุม้ค่า 

ควรเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรียนได ้

เ รียนรู้ในเรื่องที ่เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน  สัมพันธ์กับชีวิตจริง และนําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้

โครงงานสามารถทาํได้ทุกสาระการเรียนรู้ ทาํได้ทั้ งในและนอกเวลาเรียน แต่ควรจะเรียนรู้นอก

หอ้งเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

ควรใชก้ระบวนการกลุ่มในการทาํงาน ใหทุ้กคนมีโอกาสคิด พดูและทาํ และสรุปความรู้ร่วมกนั 

การเรียนรู้โดยโครงงานควรมีวิธีการศึกษา  มีการใชแ้หล่งความรู้และรูปแบบในการนาํเสนอโครงงาน

ท่ีหลากหลาย 

ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงาน 

ประเมินผลทั้งดา้นคุณภาพของช้ินงานและคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  ผูเ้รียนแสวงหาความร่วมมือจาก

เพื่อร่วมงาน องคก์ร และทอ้งถ่ิน ผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้จากโครงงานอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

 

 

 

----------------------------------------- 
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9.การสอนโดยการเรียนเป็นคู่  

(Learning Cell) 
 

 การเรยีนเป็นคู ่(Learning cell) คอื ปฏสิมัพนัธเ์กีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีนระหว่างผูเ้รยีน 2 คน โดยทีผู่เ้รยีน 

2 คน กระทาํกจิกรรมเรยีนรูร้ว่มกนั กจิกรรมดงักลา่วอาจอยูใ่นรปูการถาม ตอบปญัหา อภปิราย หรอืแสดง

ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่รยีนหรอือาจอยูใ่นรปูอื่น 

จดุม ุง่หมาย 
 การเรยีนเป็นคู ่(Learning cell) มจีดุมุง่หมายทีจ่ะแกไ้ขในส่วนทีเ่ป็นจดุดอ้ยของวธิสีอนอื่นๆ เช่น 

วธิสีอนแบบบรรยายทีผู่ส้อนกาํลงับรรยาย ผูเ้รยีนอาจไมส่นใจฟงั หรอืสนใจฟงัแต่ไมเ่ขา้ใจ หรอืถงึแมจ้ะเขา้ใจ

แต่คณุภาพของการเรยีนรูจ้ะอยูใ่นระดบัตํ่า   หรอืใชแ้กป้ญัหาวธิสีอนแบบอภปิรายกลุม่ (Group discussion) 

และวธิสีอนแบบสมัมนา (Seminar) ซึง่ถงึแมจ้ะมุ่งใหผู้เ้รยีนไดท้าํกจิกรรมการเรยีนอยา่งจรงิจงั แต่กม็กัมี

ปญัหาคอื ผูเ้รยีนสว่นใหญ่ไมไ่ดศ้กึษาเรือ่งทีจ่ะอภปิรายมาก่อน และมผีูเ้รยีนจาํนวนมากไมไ่ดแ้สดงความ

คดิเหน็ แต่จะมคีนทีพ่ดูเก่ง ชอบอวดตวัหรอืกา้วรา้ว ผกูขาดการอภปิราย เทคนิคการเรยีนเป็นคู่จะแกป้ญัหาที่

กลา่วมาขา้งตน้ เพราะผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งทาํกจิกรรมการเรยีนอยา่งจรงิจงั  มโีอกาสไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั

และแกไ้ขส่วนทีผ่ดิพลาดในเรือ่งทีเ่รยีน 

บทบาทของคร ู
 การเรยีนเป็นคู ่(Learning cell) เป็นเทคนิคการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  โดยใหผู้เ้รยีนทาํ

กจิกรรมทุกขัน้ตอน ซึง่ครมูบีทบาทดงัน้ี 

 1. ครเูป็นผูว้างแผนการเรยีน  โดยคดัเลอืกเน้ือหาตามจดุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้ซึง่เป็นเน้ือหาที่

ผูเ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง  มคีวามยาวของเน้ือหาไมม่ากนกั (ศกึษาไดด้ว้ยตนเองภายใน 1-2 ชัว่โมง) 

จดัพมิพใ์หน่้าอ่าน  แจกใหผู้เ้รยีนคนละ 1 ชุด ก่อนทีจ่ะเรยีนในคาบต่อไป (บอกวนัรุ่งขึน้หรอืวนัต่อไป) 

 2. เมือ่ตน้คาบเรยีน ครมูบีทบาทในการชีแ้จงวธิกีารทาํกจิกรรมในการเรยีนโดยเกบ็กระดาษ

คาํถามจากผูเ้รยีนคนละ 1 ชุด (ใหผู้เ้รยีนเกบ็ไว ้1 ชุด) ชีแ้จงการเรยีนใหผู้เ้รยีนจบัคูก่นัและเปลีย่นการถาม-

ตอบ ไปยงัคนอื่นภายในเวลาทีก่าํหนด 

 3. ในระหวา่งการทาํกจิกรรมถาม-ตอบของผูเ้รยีน ครมูบีทบาทในการสงัเกตผูเ้รยีนแต่ละคู ่คอย

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนหมนุเวยีนถาม-ตอบไปยงัคนอื่นๆ 

 4. หลงัทาํกจิกรรมถาม-ตอบ เสรจ็แลว้ภายในเวลาทีก่ําหนด ครจูะมเีกณฑก์ารทดสอบหลงัเรยีน

เป็นรายบุคคล 

 

ขัน้ตอนในการสอน 

 การเรยีนเป็นคู ่(Learning cell) มขีัน้ตอนการสอน สรปุไดด้งัน้ี 
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ก่อนวนัเรียน ในคาบเรียน 

 

1.  ผูเ้รยีนศกึษาเน้ือหาอยา่งละเอยีด 

2.  ตัง้คาํถามไมต่ํ่ากวา่ 10 ขอ้ ใหค้รอบคลมุเรือ่ง

ทีจ่ะศกึษา  เขยีนคาํถามในแผน่กระดาษที่

เตรยีมไว ้2 ชุด  

3.  เตรยีมคาํตอบของคาํถามในขอ้ 2 ไวใ้นใจ

ก่อนเขา้หอ้งเรยีน 

 

1.  ผูเ้รยีนทุกคนสง่คาํถามคนละ 1 ชุดใหแ้ก่คร ู

อกี 1 ชุดเกบ็ไวท้ีผู่เ้รยีนเพือ่ใชถ้ามเพือ่น 

2.  ผูเ้รยีนจบัคูก่นัเป็นคู่ๆ   สมมตุวิา่คนหน่ึงเป็น 

ก.  อกีคนหน่ึงเป็น ข. 

3.  ดาํเนินการถาม-ตอบ โดยให ้ก. เป็นผูถ้าม 

และ ข. เป็นผูต้อบ  ถา้ ข. ตอบถูก ก. บนัทกึ

คะแนน ข. ไว ้1 คะแนน  ถา้ ข. ตอบผดิ ก. 

ไมบ่นัทกึคะแนนแต่จะอธบิายคาํตอบที่

ถูกตอ้งให ้ข. ฟงั จากนัน้จงึเปลีย่นให ้ข. เป็น

ผูถ้าม และ ก. เป็นผูต้อบ  โดยดาํเนินการใน

ลกัษณะเดยีวกนั 

4.  ผูเ้รยีนแต่ละคนหมนุเวยีนเปลีย่นคูถ่าม-ตอบ

คนอื่นๆต่อไป 

5.  ทาํแบบฝึกหดัแลว้เฉลยคาํตอบ 

 

ข้อดี 

 1. ผูเ้รยีนทุกคนมโีอกาสทาํกจิกรรมการเรยีนอยา่งทัว่ถงึ (Active) ทาํใหเ้กดิความสนใจเรยีนใน

เรือ่งทีเ่รยีนตลอดเวลา 

 2. ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากตอ้งเตรยีมตวัและศกึษาเรือ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย

อยา่งด ีเพือ่ทีจ่ะสามารถปฏบิตับิทบาทของผูส้อน คอื บรรยาย อธบิาย ถาม-ตอบ กบัเพื่อนคู่เรยีนได ้

 3. ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกทกัษะตัง้คาํถามประเภทต่างๆ  ทกัษะการสือ่สารจากคูท่ีไ่ดถ้าม-ตอบ ซึง่

กนัและกนั 

 

 4. ผูเ้รยีนไดข้อ้มลูสะทอ้นกลบัและแกไ้ขจดุบกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาดในการเรยีนไดม้าก 

 5. นกัเรยีนมคีวามสขุในการเรยีน  สนุกสนานกบัการเคลือ่นไหวตลอดเวลา มเีจตคตทิีด่ต่ีอการ

เรยีน  ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิใ์นการเรยีนสงู  ความวติกกงัวลในการเรยีนตํ่าและมคีวามคงทนในการเรยีนสงู 

ข้อจาํกดั 

 1. เน้ือหาทีใ่ชใ้นการสอนควรเป็นเน้ือหาทีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 

 2. การถาม-ตอบแต่ละคูอ่าจเกดิเสยีงดงัรบกวนหอ้งเรยีนอื่น จงึควรหาสถานทีเ่รยีนใหมท่ีห่่างไกล

จากหอ้งเรยีนปกตพิอสมควร เช่น บรเิวณสนามหญ้า  ใตร้ม่ไม ้ ใตถุ้นตกึ 

 

10.การสอนโดยใชกิ้จกรรมในแหลง่ชมุชน 
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(The use of Community Activities) 
 

 การสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดส้มัผสักบัของจรงิ สถานการณ์จรงิจากชุมชนหรอืทอ้งถิน่ใกล้ๆ บรเิวณ

โรงเรยีน   โดยผูเ้รยีนไดศ้กึษาและปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้ว่มกนัวางแผนไวร้ะหว่างครแูละ   ผูเ้รยีน เช่น ให้

ไดส้มัผสักบับุคคล  สถานที ่ วสัดุ  อุปกรณ์  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะเรยีน   โดยใช ้       กจิกรรมการศกึษา

นอกสถานที ่การเชญิวทิยากรในชุมชนหรอืทอ้งถิน่มาใหค้วามรู ้ การสมัภาษณ์บุคคลทีเ่ป็นแหลง่ความรูแ้ละ

การนําวสัดอุุปกรณ์ในชุมชนหรอืทอ้งถิน่มาใชป้ระกอบการสอน 

จดุม ุง่หมาย 
 1. เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการดาํเนิน

ชวีติทีด่ใีนชุมชนต่อไป 

 2. เพื่อใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการสงัเกต การศกึษาคน้ควา้และสบืเสาะเพื่อหาเหตุผลในการกระทํา

ของประชากรแต่ละชุมชน 

 3. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจในสภาพชวีติความเป็นอยู ่ สภาพสงัคม วฒันธรรมของบุคคลในชุมชน 

อนัจะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ซีึง่กนัและกนัของคนในชาต ิ

 4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนเชือ่มัน่ในการเป็นเจา้ของชุมชน มคีวามรกัถิน่ฐานและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาชุมชนใหด้ี

ขึน้ 

 5. เพื่อใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืศกึษาคน้ควา้ความรู ้โดยการกระทาํจรงิ 

บทบาทของคร ู
 1. ครจูะตอ้งสาํรวจแหลง่ความรูใ้นชุมชนอยูเ่สมอ  ก่อนทีจ่ะใชแ้หลง่ชุมชนในการเรยีนการสอน 

 2. ครจูะตอ้งรว่มวางแผนการใชก้จิกรรมในแหลง่ชุมชนกบัผูเ้รยีน 

 3. ครตูอ้งเป็นผูป้ระสานงานและอํานวยความสะดวกระหว่างโรงเรยีนกบัแหล่งชุมชน 

ขัน้ตอนในการสอน 
 1. ขัน้นําเสนอ 

  เป็นขัน้ทีค่รแูละผูเ้รยีนรว่มกนัเสนอปญัหาหรอืความตอ้งการทีจ่ะแกป้ญัหา โดยใชส้ือ่และวธิกีาร

ต่างๆกระตุน้เพือ่นําไปสูก่ารสอนโดยใชก้จิกรรมในแหลง่ชุมชน 

 2. ขัน้กาํหนดจดุประสงค ์

  ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนักาํหนดปญัหา กจิกรรมและวตัถุประสงคใ์นการใชก้จิกรรมในแหลง่ชุมชน 

 3. ขัน้วางแผน 

  ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัวางแผนตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  3.1 แบ่งกลุ่มศกึษาคน้ควา้ เลอืกประธานและเลขานุการกลุ่ม 

  3.2 เตรยีมคาํถามและปญัหาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  3.3 จดัวางกฎระเบยีบในการศกึษาโดยใชก้จิกรรมในแหลง่ชุมชน 

  3.4 วางแผนในเรือ่งวสัดอุุปกรณ์ในการสอน 

  3.5 วางแผนรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการสอนโดยใชก้จิกรรมในแหลง่ชุมชน 

  3.6 วางแผนเพื่อแกไ้ขปญัหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
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 4. ขัน้ดาํเนินงาน 

  เป็นขัน้ทีป่ฏบิตัติามขัน้ตอนทีว่างแผนไว ้
  

11.วิธีสอนแบบทดลอง (Laboratory  Method) 
 

 หมายถึงวิธีสอนทีใ่ห้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้  ความเขา้ใจเพื่อพิสูจน์

ขอ้เทจ็จริง  พสูิจน์สมมุติฐาน  หรือคน้พบขอ้ความต่างๆ 
ความมุ่งหมาย 

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการสังเกตและทดลอง 
 2. เพื่อให้นกัเรียนมีประสบการณ์ในการทดลอง  ซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนสนใจในบทเรียนมาก

ยิง่ข้ึน 
 3. เพื่อพฒันาทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือต่างๆในการทดลอง 
 

ขัน้ตอนในการสอน 
 ขั้นตอนของการสอนวธีิน้ีมี 3 ขั้นคือ 
 1. ขั้นนาํใหเ้กิดความเขา้ใจและแรงจูงใจ  ครูเสนอแนะส่ิงท่ีจะทาํการทดลอง  อธิบายให้นกัเรียน

เขา้ใจในวธีิการทดลอง  แจกคาํแนะนาํหรือคู่มือในการทดลอง 
 2. ขั้นทาํการทดลอง  นกัเรียนทุกคนอาจทาํการทดลองในปัญหาเดียวหรือแตกต่างกนัก็ได ้ การ

ทดลองจะกินเวลาเท่าไรยอ่มแลว้แต่ลกัษณะของการทดลองนั้นๆ 
 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง  หลงัจากทดลองหรือเม่ือการทดลองใกลเ้สร็จ  นกัเรียนตอ้งมา

รวมกนัเพื่ออธิบายถึงวธีิการท่ีจะเสนอผลของการทดลองวา่จะทาํอยา่งไร  ซึงอาจทาํไดโ้ดยวธีิการดงัน้ี 
  3.1 อธิบายถึงธรรมชาติและความสาํคญัของปัญหาแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนท่ีทาํการทดลอง 
  3.2 รายงานขอ้มูลหรือขอ้คน้พบท่ีรวบรวมได ้
  3.3 แสดงตวัอยา่งท่ีเป็นวสัดุหรือในรูปอ่ีนๆท่ีไดจ้ากผลงาน 
  3.4 แสดงนิทรรศการผลงานดา้นต่างๆพร้อมทั้งการอธิบายประกอบ 

ขอ้ดีและขอ้จํากดั 
 ข้อดี 

1. ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ขณะลงมือปฏิบติัดว้ย ตนเอง 
  2. เป็นการเรียนรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัหลายดา้น 

3. ทาํใหจ้าํไดน้าน  เน่ืองจากเรียนรู้จากของจริง 
4. ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง 
5. ผูเ้รียนเกิดความสนุก ต่ืนเตน้กบัการทดลอง ทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจยิง่ข้ึน 

 ข้อจํากดั 
  1. ส้ินเปลืองวสัดุอุปกรณ์ 
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  2. ใชเ้วลาในการสอนมาก 
 

12. วิธีสอนแบบโครงการ  
(Project  Method) 

 
 วธีิสอนแบบโครงการ  เป็นการสอนที่ให้นกัเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลไดว้างโครงการและ

ดาํเนินงานให้สําเร็จตามโครงการนั้น  นบัวา่เป็นการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพชีวิตจริง  เด็กจะทาํงานน้ีดว้ยการ

ตั้งปัญหา ดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยการลงมือทาํจริง เช่น กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ความม ุ่งหมาย 

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กท่ีจะรับผดิชอบในการทาํงานต่างๆ  
 2. เพือ่ใหน้กัเรียนฝึกแกปั้ญหาดว้ยการใชค้วามคิด 
 3. เพื่อฝึกดาํเนินงานตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
 

ขัน้ตอนในการสอน 
 1. ขั้นกาํหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นกาํหนดความมุ่งหมายและลกัษณะโครงการโดยตวันกัเรียน  

ครูจะเป็นผูช้ี้แนะใหน้กัเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนวา่เราจะเรียนเพื่ออะไร 
 2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นท่ีมีคุณค่าต่อนกัเรียนเป็นอยา่งมาก คือ นกัเรียนจะ

ช่วยกันวางแผนว่าทาํอย่างไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายจะใช้วิธีการใดในการทาํกิจกรรมแล้วจึงทาํกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 
 3. ขั้นดาํเนินการ เป็นขั้นลงมือกระทาํกิจกรรมหรือลงมือแกปั้ญหา นกัเรียนเร่ิมงานตามแผนโดย

ทาํกิจกรรมตามท่ีตกลงใจแลว้ ครูคอยส่งเสริมให้นกัเรียนไดก้ระทาํตามความมุ่งหมายที่กาํหนดไว ้ให้นกัเรียนคิด

และตดัสินใจดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุดและควรช้ีแนะใหน้กัเรียนรู้จกัวดัผลการทาํงานเป็นระยะๆเพื่อการทาํกิจกรรม

จะไดลุ้ล่วงไปดว้ยดี 
 4. ขั้นประเมินผล  หรืออาจเรียกว่า ขั้นสอบสวนพิจารณานกัเรียน  ทาํการประเมินผลว่า

กิจกรรมหรือโครงการท่ีทาํนั้นบรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ มีขอ้บกพร่องอยา่งไร  และควรแกไ้ขให้

ดีข้ึนอยา่งไร 
 

ขอ้ดีและขอ้จํากดั 
 ข้อดี 
  1. นกัเรียนมีความสนใจเพราะไดล้งมือปฏิบติัจริงๆ 
  2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์และการทาํงานอยา่งมีแผน  และให้รู้จกัประเมินผลงานของ

ตนเอง 
  3. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ตามวธีิธรรมชาติ  และใหมี้ประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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  4. ฝึกใหน้กัเรียนไดรู้้จกัแกปั้ญหา เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญสภาพสังคมจริงๆ 
 ข้อจํากดั 
  1. เสียเวลามากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายสูง 
  2. ประสบการณ์ในชีวติจริงหลายอยา่งไม่สามารถจะวางแผนและทาํกิจกรรมได ้
  3. ถา้ครูไม่มีความรู้เพียงพอ  การสอนจะประสบความลม้เหลว 
1. อาจทาํใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิาไม่เพียงพอ 

13.  วิธีสอนแบบแบ่งกล ุม่ทํางาน  
(Committee Work Method) 

 

 วธีิสอนแบบแบ่งกลุ่มทาํงาน คือ การท่ีครูมอบหมายใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ช่วยกนั

คน้ควา้แกปั้ญหา หรือปฏิบติักิจกรรมตามความสามารถ ตามความถนดั หรือตามความสนใจ เป็นการฝึกให้

นกัเรียนทาํงานร่วมกนัตามวิธีแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะตอ้งดาํเนินการตามท่ีมอบหมายให ้ เป็นวธีิท่ีจะช่วย

ฝึกฝนนกัเรียนให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง ไดเ้รียนรู้เพื่อนร่วมงาน แต่ตอ้งดาํเนินการอยา่งมีหลกัเกณฑ์ ครูจะตอ้ง

วางแผนใหน้กัเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
ความมุ่งหมาย 
 1. เพือ่ให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํงานอยา่งมี

ระบบและระเบียบวินยั รู้จกัทาํหนา้ที่เป็นผูน้าํและผูต้ามที่ดี ทุกคนตอ้งทาํหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายมา  ผูที้่ทาํ

หนา้ที่หวัหนา้กลุ่มจะตอ้งคอยประสานงานระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม และระหวา่งกลุ่มกบัครู   หนา้ที่น้ีควรจะ

หมุนเวยีนสบัเปล่ียนกนัตามโอกาส    เพื่อฝึกการเป็นผูน้าํของทุกคน 
 2. เพือ่ให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะในการแกปั้ญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาคน้ควา้และ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทาํงานเฉพาะอยา่ง ทั้งเป็นรายบุคคลและส่วนรวม 
 3. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัเลือกทาํงานตามความสนใจ ความถนดั และความสามารถ 
ข้ันตอนในการสอน 
 1. ขั้นกาํหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นที่กาํหนดความมุ่งหมายและวิธีการทาํงานอย่างละเอียด ถา้

เป็นคร้ังแรกครูควรดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 2. ขั้นเสนอแนะแหล่งวิทยาการที่จะใชค้น้ควา้หาความรู้ เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนบอกรายละเอียดของ

หนงัสือไวค้น้ควา้ 
 3. ขั้นวางแผน เป็นขั้นท่ีนกัเรียนวางแผนทาํงานร่วมกนั ทาํงานตามท่ีรับมอบหมาย 
 4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นท่ีครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการร่วมมือกนัทาํงาน 
ข้อดี 
 1. เด็กสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. เปิดโอกาสใหเ้ด็กเลือกทาํงานตามถนดั ความสามารถ และความสนใจ 
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14. 4 MAT การออกแบบกิจกรรมการเรยีนร ู ้

4 MAT เป็นนวตักรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดในเร่ืองความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล    การจดัการเรียนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง       รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดี 

คนเก่ง และมีความสุข 

Bernice Mc Carthy ไดน้าํผลการสังเคราะห์งานวิจยัที่เกี่ยวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน และผล

การศึกษาดา้นการพฒันาสมอง 2 ซีก มาพฒันาเป็นแนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกบัผูเ้รียนทุกลกัษณะ

ผสมผสานกนั กระบวนการจดัการเรียนรู้ได้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  และแต่ละขั้นตอนแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ 2 

ขั้นตอน จึงทาํใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายและยืดหยุน่  ตอบสนองการพฒันาศกัยภาพทุก

ดา้นของผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบ/ลกัษณะการเรียนรู้แตกต่างกนั  ดงัน้ี 

ข้ันตอนที ่1  การนาํเสนอประสบการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ขั้นตอนน้ีเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียน

เกิดความสนใจเร่ืองท่ีเรียน คน้พบเหตุผลของตนเองวา่ทาํไมตอ้งเรียนเร่ืองนั้น  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ 

 1.1 การเสริมสร้างประสบการณ์ ขั้นน้ีผูเ้รียนจะไดมี้ปฏิสัมพนัธ์หรือใชจิ้นตนาการของตนในส่ิงที่

กาํลงัเรียน (เน้นการพฒันาสมองซีกขวา) 

 1.2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ท่ีได้รับ เป็นขั้นที่หาเหตุผลเกี่ยวกบัประสบการณ์ที่ไดรั้บในขั้น 

1.1 ดว้ยการคิด วเิคราะห์ (เน้นการพฒันาสมองซีกซ้าย) 

ข้ันตอนที่ 2  การเสนอเน้ือหา สาระ ขอ้มูลแก่ผูเ้รียน ขั้นน้ีเป็นการเช่ือมโยงการเรียนรู้จากขั้น 1.2 มาสู่

การสร้างความคิดรวบยอดเพื่อตอบคาํถามใหไ้ดว้า่ส่ิงท่ีเรียนนั้นคืออะไร แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ 

 2.1 การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด  ขั้นน้ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รยนสามารถเช่ือมโยง

ระหว่างประสบการณ์ของตนเกบัส่ิงทีเ่รียนเพือ่ให้เกิดความเขา้ใจ (เน้นการพัฒนาสมองซีก

ขวา) 

 2.2 การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด เป็นขั้นของการทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงที่เรียนจนสร้างเป็น

ความคิดรวบยอดได ้(เน้นการพฒันาสมองซีกซ้าย) 

ข้ันตอนที ่3  การฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาความคิดรวบยอด  เป็นการพฒันาความคิดรวบยอดมาสู่การปฏิบติั

จริง เป็นการหาคาํตอบวา่จะทาํไดอ้ยา่งไร  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ 

 3.1 การปฏิบัติตามขั้นตอน  ขั้นน้ีผูเ้รียนจะไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนที่กาํหนดไว ้(เน้นการพัฒนา

สมองซีกขวา) 

 3.2 การนาํเสนอผลการปฏิบัติงาน  ขั้นน้ีเป็นการบูรณาการและสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  ที่จะแสดง

ถึงความรู้ความเข้าใจในส่ิงที่เรียนในรูปแบบต่างๆตามความถนัดหรือความสนใจของตน 

(เน้นการพฒันาสมองซีกซ้าย) 

ข้ันตอนที่ 4  การนาํความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกตใ์ช ้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือ

ทาํดว้ยตนเอง     แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนยอ่ย คือ 
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 4.1 การนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้/การพัฒนางาน  ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะไดมี้โอกาสเลือกและลงมือ

กระทาํงานของตนเองทุกขั้นตอนจนสาํเร็จเป็นผลงาน(เน้นการพฒันาสมองซีกขวา) 

4.2 การนาํเสนอผล/การเผยแพร่  เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความรู้และ 

                                ประสบการณ์ของตนในรูปแบบต่างๆ (เน้นการพฒันาสมองซีกซ้าย) 

 

 

 

 

 

      แผนภมิู : ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีนร ูแ้บบ 4 MAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การนาํความคิดรวบยอดไปสู่การ 
    ประยกุตใ์ช ้ (Application) 

4.2 การนาํเสนอ 
      ผลงาน/ 
      การเผยแพร่ 
      (สมอง 
       ซีกขวา) 

4.1 การนาํความรู้ไป

ประยกุต ์
      ใช/้การพฒันางาน 
        

1.1 การ

เสริมสร้าง 
      ประสบการณ์ 
      (สมอง 
      ซีกขวา) 

1.2  การวเิคราะห์ประสบการณ์ 
       ท่ีไดรั้บ (สมองซีกซา้ย) 

1. การนาํเสนอประสบการณ์ท่ีมีความ    
    สมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(E i ) 

3.2 การนาํเสนอผลการปฏิบติังาน 
      (สมองซีกขวา) 

2.1 การบูรณาการประสบการณ์ 
      สร้างความคิดรวบยอด 
        (สมองซีกขวา) 

3.1 การปฏิบติั 
     งานตาม

ขั้นตอน 
    (สมองซีกซา้ย) 

2.2 การพฒันา 
       เป็นความคิด 
       รวบยอด 
      (สมองซีก

 
3. การฝึกปฏิบติัเพ่ือพฒันาความคิด 
    รวบยอด  (Practice) 

2. การเสนอเน้ือหา สาระ ขอ้มูล 
    แก่ผูเ้รียน (Presentation) 
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คําอธิบาย 

1. ความสามารถของ สมองซีกขวา คือ การคิดสังเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การใช้สามญัสํานึก  

การคิดแบบหลากหลาย  การคิดแบบองคร์วม  การคิดจินตนาการ ฯลฯ 

2. ความสามารถของ สมองซีกซ้าย คือ การคิดวเิคราะห์  การคิดหาเหตุผล  การคิดแบบ   ปรนยั  การ

คิดแบบมีทิศทาง ฯลฯ 
   

ตัวอย่าง  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ตามแนวคิดของ 4 MAT 

               เร่ือง “การจาํแนกประเภทของสัตว”์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การนาํความคิดรวบยอดไปสู่การ 
    ประยกุตใ์ช ้ (Application) 

4.2 นกัเรียนนาํเสนอ

ผลการปฏิบติังาน

และเผยแพร่ความรู้

ให้แก่นกัเรียนคนอ่ืน 
              (สมอง

ซีกขวา) 

4.1 การนาํความรู้ไปประยกุต ์
      ใช/้การพฒันางาน 
       (สมองซีกซา้ย) 

1.1 ให้นกัเรียน

ออกไปสงัเกตสตัว์

ท่ี 
       ตนเองพบ 
      (สมองซีกขวา) 

1.2  นกัเรียนคิด  วิเคราะห์  ซกัถาม        

เก่ียวกบัรูปร่าง ลกัษะ ท่ีอยู ่ฯลฯ ของ

สตัวท่ี์สงัเกต (สมองซีกซา้ย) 

1. การนาํเสนอประสบการณ์ท่ีมีความ    
    สมัพนัธ์กบัผูเ้รียน 
(E i ) 

3.2 การนาํเสนอผลการปฏิบติังาน 
      (สมองซีกขวา) 

2.1 การบรูณาการประสบการณ์ 
      สร้างความคิดรวบยอด 
        (สมองซีกขวา) 

3.1 การปฏิบติั 
     งานตามขั้นตอน 
    (สมองซีกซา้ย) 

2.2 การพฒันา 
       เป็นความคิด 
       รวบยอด 
      (สมองซีกซา้ย) 

3. การฝึกปฏิบติัเพ่ือพฒันาความคิด 
    รวบยอด  (Practice) 

2. การเสนอเน้ือหา สาระ ขอ้มูล 
    แก่ผูเ้รียน (Presentation) 
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15. วิธีสอนแบบอภิปราย 

 (Discussion  Method) 
 
 การอภิปราย หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เพือ่ช่วยแกไ้ขปัญหาอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงระหว่างครูกบันกัเรียน หรือระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนั โดยมีครูเป็นผูป้ระสานงาน แทนที่ครูจะเป็นฝ่ายตั้ง

ปัญหาคอยถามเด็ก ครูตอ้งเปิดโอกาสให้เด็กซกัถามบา้งและให้นกัเรียนมีส่วนช่วยตอบดว้ย วิธีการสอนน้ีจะช่วย

ส่งเสริมใหเ้ด็กคิดเป็น พดูเป็นและยงัเป็นการส่งเสริมใหมี้การอยูร่่วมกนัแบบประชาธิปไตย 
 

ความมุ่งหมาย 
 1. เพื่อส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั 
 2. เพือ่ฝึกใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 3. เพื่อส่งเสริมการทาํงานแบบประชาธิปไตย 
 

ข้ันตอนในการสอน 
 การดาํเนินการอภิปราย แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
  1. ขั้นนาํเขา้สู่หวัขอ้การอภิปราย 
  2. ขั้นอภิปรายถกเถียง 
 การอภิปรายแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทาํการอภิปรายซ่ึงนัง่อยูบ่นเวทีหรือหนา้ชั้นเรียน กบัฝ่าย

ผูฟั้ง ในกลุ่มผูท้าํการอภิปรายจะประกอบดว้ยประธานหนึงคนทาํหนา้ที่เป็นผูน้าํการอภิปราย เป็นผูเ้สนอปัญหา 
มอบใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเป็นผูต้อบสรุปประเด็นสาํคญั นาํการอภิปรายไม่ให้ออกนอกทาง โน้มนา้วตดับทสมาชิกที่

ถกเถียงกนั รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผูฟั้งและสรุปผลการอภิปราย  นอกจากน้ียงัมีผูร่้วมอภิปรายอีกจาํนวนหน่ึง 
 การนาํเขา้สู่หวัขอ้การอภิปราย ประธานจะตอ้งกล่าวแนะนาํหวัขอ้ที่จะอภิปราย  จากนั้นแนะนาํ

สมาชิกผูท้าํการอภิปรายแต่ละคน แลว้จึงดาํเนินขั้นต่อไป 
 การอภิปรายถกเถียง ประธานเร่ิมใช้คาํถาม ถามให้เกิดปัญหาแลว้ให้สมาชิกออกความคิดเห็น 

ประธานจะตอ้งคอยกาํกบัการอภิปรายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละสรุปผลการอภิปราย 
ข้อดีและข้อจํากดั 
 ข้อดี 
  1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
  2. พฒันาสติปัญญาของนกัเรียนดา้นความคิด 
  3. ส่งเสริมการคน้ควา้หาความรู้ของเด็กเพื่อนาํมาใชใ้นการอภิปราย 
  4. ส่งเสริมการเคารพในเหตุผลของผูอ่ื้น 

ข้อจํากดั 
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  1. ในบางหวัขอ้ส้ินเปลืองเวลาในการอภิปรายมาก หากประธานไม่คุมสถานการณ์ใหดี้ 
  2. หากการตั้งหวัขอ้ไม่ดีจะทาํใหก้ารอภิปรายไม่สัมฤทธ์ิผล 

 

 

 

 

 

 

16.  การสอนแบบพฒันาความสามารถเฉพาะ 

(Talents  Unlimited) 

แนวคิดของการสอนแบบ TU 

การสอนแบบ TU เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นพฒันาความสามารถเฉพาะของผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงมี

ความสามารถท่ีแตกต่างกนัเฉพาะบุคคล  เป็นวธีิสอนท่ีช่วยดึงความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นๆออกมาใชใ้นการ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  มุ่งให้ผู ้เรียนประสบความสําเร็จในทักษะที่ตนเองมีความถนัดและมี

ความสามารถในดา้นนั้นๆ การสอนแบบ TU มุ่งพฒันาทกัษะ 5 ประการ คือ 

1. การคิดอย่างมีผล (Porductive Thinking)  ทกัษะการคิดเพือ่ให้ไดผ้ลออกมานั้น เป็นการฝึกให้

ผูเ้รียนเกิดความคิดทีห่ลากหลาย ใชค้วามสามารถในการคิดอยา่งเต็มที่ โดยไม่มีขีดจาํกดั เช่น คิดหาคาํนามให้มาก

ท่ีสุด  คิดหาส่ิงแปลก  หรือผดิปกติตามแนวคิดของตนเอง  คิดหาวธีิแกปั้ญหา 

2. การส่ือสาร (Communication)  ทกัษะการส่ือสารน้ี ตอ้งการให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะการฟัง การพูด

แสดงความรู้สึก กิริยาท่าทาง เพือ่ส่ือความหมายให้เกิดความเขา้ใจได ้นอกเหนือจากส่ืออื่นๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ

หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหรือแสดงความรู้สึกเปรียบเทียบ บ่งบอกค่านิยมที่บุคคลต่างๆมีตาม

ลกัษณะบุคลิกเฉพาะคนๆนั้น 

3. การเดาเหตุการณ์หรือการพยากรณ์ (Forcasting) เป็นกระบวนการที่มัง่พฒันาผูเ้รียนในการศึกษา

หาเหตุและผลที่ควรจะเกิดข้ึน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความคิดหลากหลาย และฝึกการใช้เหตุผลตามสถานการณ์ที่

กาํหนดให ้

4. การวางแผน (Planning) เป็นการพฒันาผูเ้รียน  ใหผู้เ้รียนพิจารณาถึงรายละเอียด ความจาํเป็นต่างๆ

ในการจดัทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหป้ระสบผลสาํเร็จ ฝึกการทาํงานอยา่งมีระบบ มีแบบแผนท่ีดีก่อนจะมีการปฏิบติัจริง 

5. การตัดสินใจ (Decision Making)  เป็นอีกทกัษะหน่ึงที่รูปแบบ TU มุ่งพฒันาผูเ้รียนทางดา้นการ

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ให้ผู ้ เรียนสามารถลําดับความสําคัญ ความจาํเป็นของส่ิงต่างๆที่นํามา

ประกอบการตดัสินใจเพือ่ทใหก้ารตดัสินใจนั้นดีท่ีสุด 
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บทบาทของครใูนชัน้เรยีนเม่ือใชร้ปูแบบ TU 

การใชก้ารสอนแบบ TU ในชั้นเรียนนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งมีทกัษะพื้นฐานต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความรู้เร่ืองจิตวิทยาพฒันาการของเด็ก  กล่าวคือ ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในภาวะความ

เจริญเติบโตของเด็กในแต่ละช่วยอายขุองเด็กท่ีตนเองกาํลงัสอนอยู ่

2. มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 

3. มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 

4. มีการวางแผนท่ีดี 

5. มีความรู้ในการใชส่ื้อการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. มีความรู้เร่ืองการจดัการหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัสภาพและเน้ือหาท่ีสอน 

ลําดบัขัน้การสอนแบบ TU 

1. สรา้งแรงจงูใจ (Motivation)   

ครูผูส้อนอาจจะทบทวนพฤติกรรมการสอนที่ตนเองต้องการจะสอน เช่น ทบทวนพฤติกรรมการ

ส่ือสาร  การตดัสินใจ  การวางแผน  ซ่ึงอาจถือวา่เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนอีกวธีิหน่ึง 

2. ครบูรรยาย (Teacher Talk) 

ครูผูส้อนจะเป็นผูบ้รรยายเพื่อกาํหนดสถานการณ์ในขั้นน้ีวา่จุดประสงคข์องกิจกรรมคืออะไร วิธีการจะ

เป็นอยา่งไร จะตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์ตอ้งการจะสอน 

3. การตอบสนองของเด็ก (Students Response)   

ครูผูส้อนตอ้งคาดหวงัถึงการตอบสนองของเด็กวา่ตอ้งการใหเ้ด็กตอบสนองกิจกรรมในลกัษณะใด เพื่อ

เตรียมอุปกรณ์ในการรับการสอบสนองนั้น เช่น คาดหวงัวา่เด็กจะตอบสนองเป็นคาํต่างๆ ครูก็ควรเตรียมแผน่ชาร์ต

เพือ่เขียนคาํเหล่านั้น 

4. ใหก้ารเสรมิแรง (Reinforcement) 

เมื่อนกัเรียนตอบสนองกิจกรรมไดต้ามความคาดหวงั ครูตอ้งให้กาํลงัใจ เช่น คาํชม  รางวลั  หรือให้

แลกเปล่ียนงานซ่ึงกนัและกนั 

5. การเช่ือมต่อ (Extension)  

ครูผูส้อนอาจให้นกัเรียนทาํกิจกรรมอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อกิจกรรมท่ีเพิ่งทาํเสร็จเพื่อเป็นการทบทวนหรือย ํ้า

ความคิดอีกคร้ัง 
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ตวัอยา่งแผนการสอนแบบ TU 

ขัน้การสอน 

1. สร้างแรงจูงใจ 

ครูทบทวนพฤติกรรมการส่ือสารแลว้แสดงรูปวาดระบายสีของแมวใหน้กัเรียนดู 

2. ครูบรรยาย 

ให้นักเรียนทุกคนพิจารณาดูรูปแมวที่ครูนํามาให้ดูน้ี มนัเป็นรูปภาพที่แปลกและสวยงามมาก ครู

ตอ้งการใหน้กัเรียนคิดหาคาํใหม้ากท่ีสุดท่ีนาํมาบรรยายภาพท่ีเห็นได ้

3. การสอบสนองของเดก็ 

นกัเรียนจะใหค้าํมากมากท่ีนาํมารบรรยายภาพแมว ครูควรเขียนคาํเหล่านั้นบนกระดานดาํ 

4. ให้การเสริมแรง 

ครูใหค้าํชมเชย แลว้ใหเ้ด็กเลือกคาํเพียง 5 คาํท่ีชอบท่ีสุดในการบรรยายภาพนั้น 

5. การเช่ือมต่อ 

ให้นกัเรียนเลือกคาํเพียง  1  คาํในจาํนวน  5  คาํที่เลือกไว ้   แลว้วาดรูปแมวตามความคิดของตนเอง 

โดยใชค้าํท่ีเลือกนั้นมาบรรยายรูปท่ีจะวาด 

สรปุ 

รูปแบบการสอนแบบ TU น้ีจะเนน้ใหน้กัเรียนเป็นผูป้ฏิบติัมากกวา่ครูเป็นผูก้ระทาํ  ดงันั้นช่วงเวลาท่ีครู

พูดจะมีไม่มากนกั ผูส้อนท่ีใช ้TU จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีใจเปิดกวา้ง ยอมรับคาํตอบทุกๆคาํตอบของนกัเรียนเพราะเป็น

กระบวนการสอนทีเ่ปิดกวา้งและให้นกัเรียนมีอิสระดา้นการคิด อาจกล่าวไดว้า่ทุกคาํตอบของนกัเรียนไม่มีคาํตอบ

ใดทีผ่ดิเลย  และเป็นที่น่าสังเกตวา่ในตวัอยา่งแผนการสอนนั้น  ไม่มีขั้นตอนการวดัผลประเมินผลเหมือนแผนการ

สอนอ่ืน เป็นเช่นนั้นเพราะการประเมินผลนั้นครูผูส้อนสามารถประเมินไดใ้นขั้นการตอบสนองของนกัเรียน จึงถือ

วา่เป็นขั้นการประเมินผลไปในตวัดว้ย 

 

17.  วิธีสอนแบบหน่วย 

 (Unit Teaching Method) 
 วิธีสอนแบบหน่วยเป็นการสอนที่นาํเน้ือหาวิชาหลายวิชามาสัมพนัธ์กนั สร้างเป็นบทเรียนข้ึน 

เรียกวา่ หน่วย  โดยไม่ถือขอบเขตของวิชาแต่ละวิชาเป็นสําคญั แต่จะยึดความมุ่งหมายของหน่วยที่สอนนกัเรียน 
ซ่ึงอาจเรียนหลายๆวชิาพร้อมๆกนัไป การเรียนเช่นน้ีจะเป็นไปตามความตอ้งการและความสามารถของนกัเรียน 
ความมุ่งหมาย 

 1. เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เพราะนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัคน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหา

ดว้ยตนเอง 



 

 

42 

 2. เพือ่ส่งเสริมความถนดัตามธรรมชาติของนกัเรียน เพราะการสอนแบบน้ีมีกิจกรรมหลาย

ประเภทใหน้กัเรียนไดท้าํตามท่ีถนดัและความสนใจ 
 3. ส่งเสริมการทาํงานแบบประชาธิปไตย คือ นกัเรียนรู้จกัวางโครงการร่วมกนั ไดร่้วมกนั

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อหาทางปฏิบติัและทาํงานร่วมกนั 
ข้ันตอนในการสอน  แบ่งออกเป็น 5 ขั้นคือ 
 1. ขั้นนาํเขา้สู่หน่วย  เป็นขั้นเร้าความสนใจ ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยแนะนาํหนงัสือที่ควรอ่าน สนทนา

พดูคุย เล่าเร่ืองหรืออภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาที่มีอยูใ่นปัจจุบนั การไปทศันศึกษา การชมนิทรรศการ การฉายสไลด์

ภาพยนตร์ ฯลฯ 
 2. ขั้นนกัเรียนและครูวางโครงการร่วมกนั เป็นการวางโครงการร่วมกนัระหวา่งนกัเรียนกบัครู ซ่ึง

จะทาํไดโ้ดยการกาํหนดความมุ่งหมายทัว่ไป ความมุ่งหมายเฉพาะ ช่วยกนัตั้งปัญหาและแบ่งหวัขอ้ปัญหา กาํหนด

กิจกรรมของแต่ละปัญหา กาํหนดส่ือการสอนที่จะนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา การจดัแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยเพือ่

ทาํกิจกรรม รายงานผลการประชุม 
 3. ขั้นลงมือทาํงาน  สํารวจและรวบรวมความรู้ต่างๆจากห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ หนงัสือพิมพ์

รายวนั นิตยสาร เอกสาร แบบเรียน ตาํรา ร้านคา้ ภาพยนตร์ ความสัมพนัธ์กบัวิชาต่างๆ เช่น ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ 

 4. ขอ้เสนอกิจกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ กิจกรรมที่แสดงออกในทางสร้างสรรค ์เช่น รายงานดว้ยวาจาหรือ

ขอ้เขียน การอภิปราย การแสดงละคร การจดันิทรรศการ 
 5. ขั้นประเมินผล พิจารณาตามขั้นตอนและจุดประสงคข์องหน่วย โดยพิจารณาความรู้วิชาการ  

เจตคติและความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ  คุณสมบติัส่วนตวั เช่น ดา้นการเป็นผูน้าํความรับผิดชอบ  การรู้จกัวิจารณ์และ

รับคาํวจิารณ์ 
ข้อดีและข้อจํากดั 
 ข้อดี 
  1. นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกบัครู 
  2. นกัเรียนไดท้าํงานเป็นหมู่ 
  3. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  4. ส่งเสริมการบูรณาการระหวา่งวชิาในหลกัสูตร 
 ข้อจํากดั 
  1. วธีิสอนแบบน้ีตอ้งใชเ้วลามาก 
  2. ตอ้งมีแหล่งความรู้ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 

 

18.  วิธีสอนแบบบทบาทสมมติุ  
(Role Playing) 
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 หมายถึงวิธีสอนทีใ่ช้บทบาทสมมุติข้ึนจากความเป็นจริงมาเป็นเคร่ืองมือในการสอนโดยที่ครู

สร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทข้ึนมาให้นักเรียนได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น มีการนาํการ

แสดงออกทั้งทางดา้นความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผูแ้สดงมาใชเ้ป็นพื้นฐานในการใหความรู้และสร้างความ

เขา้ใจใหแ้ก่นกัเรียนในเร่ืองความรู้สึกและพฤติกรรม และปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ความมุ่งหมาย 
 1. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนั 
 2. เพื่อใหน้กัเรียนกลา้แสดงออกซ่ึงความรู้สึก 
 3. เพือ่ฝึกการแกปั้ญหา 
 ข้ันตอนในการสอน 
 1. เลือกปัญหาที่นกัเรียนส่วนมากในชั้นเรียนพบบ่อยๆหรือเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก  จาํยาก  สับสน  

กล่าวตามสภาพจริงไม่ได ้หรือไดก้็ไม่เหมาะสม 
 2. กาํหนดตวับุคคลให้เหมาะสมกบับทบาทนั้นๆ เท่าทีล่กัษณะของบุคคลเอ้ืออาํนวยกบัสภาพ

ความเป็นจริง 
ข้อดีและข้อจํากดั 
 ข้อดี  
  1. ส่งเสริมบทเรียนใหส้นุกสนานเพลิดเพลิน 
  2. ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวรายละเอียดในเน้ือเร่ืองไดดี้ 
  3. ช่วยส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์  สังคม  มีความรับผดิชอบร่วมกนั 
 ข้อจํากดั 
  การแสดงบทบาทบางคร้ังใชเ้วลามาก  ครูตอ้งมีภาระเพิ่มข้ึน  บางคร้ังตอ้งมีการฝึกซอ้ม 
 

19.  วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร ์ 
(Scientific  Method) 

 

 วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสอนที่เปิดโอกาสให้นกัเรียนพบปัญหาและคิดหาวิธี

แกปั้ญหา โดยขั้นทั้ง 5 ของวทิยาศาสตร์ 
ข้ันตอนในการสอน 
 ข้ันที ่1.  กาํหนดปัญหา และทาํความเข้าใจปัญหา 
    เป็นขั้นทาํให้นกัเรียนเกิดปัญหา  เพราะปัญหาจะทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจอยากรู้

อยากเห็น และอยากกระทาํกิจกรรมในส่ิงท่ีเรียน ปัญหาสาํหรับสอนนั้นจะตอ้งเป็นปัญหาของนกัเรียนเก่ียวขอ้งกบั

ตวันกัเรียน ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ครูวางไวใ้ห้  ครูเป็นแต่คอยแนะแนวทางให้เด็กเห็นวา่ปัญหาอยูที่่ไหน  ครูอาจทาํ

ไดห้ลายวิธีที่จะทาํให้นกัเรียนเกิดปัญหา เช่น นาํของจริง ของจาํลองมาให้นกัเรียนดู ทดลองใหดู้ สนทนา ฯลฯ  
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วิธีการดงักล่าวเป็นศิลปะของครูแต่ละคนที่จะดดัแปลงให้เหมาะสมแก่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
ฉะนั้นในขั้นน้ีครูมีหนา้ท่ี 

    1.1  ช่วยแนะใหน้กัเรียนเห็นปัญหา 
    1.2  จดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้ใจปัญหา  โดยใชอุ้ปกรณ์เขา้ช่วย 
    1.3  ช่วยนกัเรียนวางความมุ่งหมายในการแกปั้ญหาใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจแก่ 

นกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน 
 ข้ันที ่2.  ข้ันแยกปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา 
    ขั้นน้ีครูและนกัเรียนช่วยกนัแยกแยะปัญหาออกไปอยา่งกวา้งขวาง เพื่อความสะดวกแก่

การแกปั้ญหา เน่ืองจากปัญหามีมากมาย ครูและนกัเรียนจะตอ้งช่วยกนักาํหนดขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเรียนวา่ อะไร

ก่อน อะไรหลงั และจาํเป็นจะตอ้งวางแผนร่วมกนัวา่จะแกปั้ญหาเหล่าน้ีอยา่งไรอีกดว้ย อาจจะเป็นอภิปรายร่วมกนั

ระหวา่งครูและนกัเรียน ฉะนั้น ขั้นน้ีครูมีหนา้ทีคื่อ 
    2.1   ช่วยนกัเรียนวางแผนการวา่ จะแกปั้ญหาดว้ยวธีิใด 
    2.2 แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม ใหท้าํงานตามความสามารถและสนใจ 
    2.3   แนะนาํนกัเรียนแต่ละกลุ่มใหรู้้จกัแหล่งความรู้เพือ่ประโยชน์ในการแกปั้ญหา 
 ข้ันที ่3.  ลงมือแก้ปัญหาหรือการทดลองและเกบ็ข้อมูล 
    นบัเป็นขั้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเองโดยการกระทาํจริงๆเป็นส่วนใหญ่  จึงเป็นการ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ความสามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ขั้นน้ีครูมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
    3.1 ช่วยนกัเรียนแต่ละกลุ่มเขา้ใจปัญหาและรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    3.2 แนะนาํใหน้กัเรียนรู้จกัวธีิแกปั้ญหาและแหล่งความรู้สาํหรับแกปั้ญหาเพิ่มข้ึน 
    3.3 ช่วยแนะนาํใหน้กัเรียนทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
 ข้ันที ่4.   ข้ันวเิคราะห์ข้อมูลหรือรวบรวมความรู้เข้าด้วยกนัและแสดงผล 
    เป็นขั้นท่ีรวบรวมความรู้ต่างๆจากปัญหาท่ีแกต้กไปแลว้ นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะตอ้งแสดง

ผลงานของตน ซ่ึงทาํไดห้ลายทาง เช่น 
    4.1 ครูช่วยแนะนาํใหเ้ม่ือจาํเป็นจริงๆ  
    4.2 แสดงผลงานทางวตัถุ 
    4.3 รายงานหรืออภิปรายใหค้รูและเพื่อนๆทราบ 
    4.4 แสดงวธีิการแกปั้ญหาใหเ้พือ่นเห็น 
 ข้ันที ่5.   ข้ันสรุปและประเมินผลหรือข้ันสรุปและการนําไปใช้ 
    เม่ือจบบทเรียนคร้ังหน่ึงๆครูและนกัเรียนจาํตอ้งสรุปเรียบเรียงให้มีระเบียบบนัทึกไวเ้ป็น

หลกัฐาน  แลว้วดัผลงานบทเรียนท่ีเรียนไปแลว้ไดผ้ลดีและผลเสียอยา่งไร 
    5.1 อภิปรายกนัทั้งชั้นเก่ียวกบัผลงานท่ีไดก้ระทาํไปแลว้ 
    5.2 ดูผลงานของเพื่อนๆในกลุ่มอ่ืน  เพื่อจะไดค้วามรู้จากส่ิงเหล่านั้น 
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    5.3 ครูควรสังเกตการทาํงานของนักเรียนทุกระยะว่าตั้งใจทาํและหาความรู้ไดจ้ริง

หรือไม่ 
            5.4 การทดสอบ เม่ือจบบทเรียนก็มีการทดสอบความรู้   ความเขา้ใจของนกัเรียน 
ข้อดี 
 1. นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่ 
 3. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
 4.  ส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบ 
 5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดหาเหตุผล 

20.การสอนโดยใชเ้สน้เลา่เรือ่ง 

(Story  Line) 

   เส้นเล่าเร่ืองเป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึงที่จะจดัเน้ือหาวิชาต่างๆในหลกัสูตรมาบูรณาการกนั โดยใชว้ิชา

ใดวิชาหน่ึงเป็นแกนเร่ือง  แลว้นาํวิชาต่างๆในหลกัสูตรมาบูรณาการกนั  ทั้งภาษาไทย ศิลปศึกษา  คณิตศาสตร์  

การสอนแบบน้ีจะเป็นการสมมติเร่ืองราวหรือสถานการณ์ข้ึนให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะเรียน  โดยยึดผูเ้รียนเป็น

สาํคญั   เป็นการสอนใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาจากสถานการณ์สมมติไปสู่การแกไ้ขปัญหาในชีวิตจริง และสอนให้ผูเ้รียน

รู้จกัวเิคราะห์ปัญหาและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

การสอน โดยใชเ้ส้นเล่าเร่ือง  มีหลกัการสอน  ดงัน้ี 

1. สร้างหน่วยการเรียน  โดยใช้วิชาใดวิชาหน่ึงเป็นแกนเร่ือง  และนาํวิชาอ่ืนมาบูรณาการดว้ยการ

สร้างแผนภาพเน้ือหาและกิจกรรม ก่อนอื่นครูจะกาํหนดช่ือเร่ืองหรือหัวขอ้เร่ืองที่จะสอนและกาํหนดหัวขอ้ย่อย 

โดยบูรณาการเน้ือหาและกิจกรรม แลว้กาํหนดจุดประสงค์ของการสอนให้ชดัเจน จุดประสงคข์องการสอนน้ีจะ

นาํไปสู่การสร้างคาํถามนาํในการกาํหนดแผนการสอน 

ตัวอย่าง ผูเ้รียนจะเรียนรู้เก่ียวกบัความหมายของป่า  ประเภทป่าไม ้ การอนุรักษป่์าไม ้ ผลกระทบของการ  

              ทาํลายป่า  ราชการกบัการอนุรักษป่์า  มีความหวงแหนป่าไม ้และจะร่วมใจกนัรักษาป่า 
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ศกึษาคน้ควา้ 
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บทความ 

วเิคราะหล์กัษณะปา่ไม ้

สงัคมศกึษา 

ศลิปศกึษา 
จดั 

นิทรรศการ 
สิง่แวดลอ้ม 

ภาษาไทย 

เขยีนคาํขวญั 

เขยีนบทความ 

เขยีนคาํนิยาม 

อภปิราย 

ภาษาไทย 

อ่านเรือ่ง 
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2. สร้างสถานการณ์หรือเร่ืองราวจากหน่วยการเรียน  ผูส้อนตอ้งสมมติสถานการณ์หรือเร่ืองราวข้ึน  

ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ฉาก ตวัละคร วถีิชีวติ และเหตุการณ์ และสถานการณ์จะสนองต่อจุดประสงค์

การสอน 

ตัวอย่าง  ลุงมา  ป้าอ่อน และหลานชาย  ทาํไร่อยูเ่ชิงเขา อาศยันํ้ าในห้วยในการทาํไร่และใชน้ํ้ าในการ

บริโภค เม่ือปีท่ีแลว้ เถา้แก่ฮงซ่ึงเป็นเขา้ของโรงเล่ือย ไดพ้าพรรคพวกตดัตน้ไมใ้นป่าบนภูเขาจาํนวนมาก  ปีน้ีนํ้ าใน

หว้ยลดนอ้ยลง  ใบหญา้แหง้  นํ้าในหว้ยไม่มี  ลุงมาเร่ิมไดรั้บความเดือดร้อนจากการขาดแคลนนํ้า 

จากสถานการณ์จะมีองคป์ระกอบของเร่ือง คือ 

 1) ฉาก  (ป่าไมท่ี้เคยอุดมสมบูรณ์ดว้ยตน้ไม,้ นํ้าในหว้ยมีนํ้าไวใ้ช)้ 

 2) ตวัละคร (ลุงมา   ป้าอ่อน   หลานชาย   เถา้แก่ฮง) 

 3) วถีิชีวติ (ลุงมาเคยใชน้ํ้าในหว้ยในการทาํไร่และบริโภค) 

 4) เหตุการณ์  (เถา้แก่ฮงตดัไมใ้นป่า  ทาํใหน้ํ้าในหว้ยไม่มี) 

3. การสอนต้องจัดทาํเส้นทางการดําเนินเร่ือง  คาํถามนาํ  กิจกรรม  ส่ือ  และลกัษณะการเรียนโดยทาํ

เป็นแผนการสอน  เส้นทางการดาํเนินเร่ือง  จะเป็นหวัขอ้ยอ่ยที่จะเรียน  และองคป์ระกอบของ Story Line คาํถาม

นาํจะตอบสนองต่อจุดประสงคก์ารสอน  

4. การสอนตามแผนการสอนจะแบ่งเวลาการสอนตามเส้นทางการดําเนินเร่ือง ในตารางแผนการสอน

อาจกาํหนดเวลาการสอนแต่ละเส้นทางการดาํเนินเร่ือง ซ่ึงอาจใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง 

การสอนดว้ย Story Line ตามตวัอย่างแผนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่า ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั  

ความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ทีเ่ป็นองคร์วม  (Holistic  Knowledge) และการนาํสถานการณ์ไปใชใ้นชีวิตจริง  

การสอนดว้ย Story Line จะใชเ้วลาค่อนขา้งมาก เพราะผูเ้รียนตอ้งคน้ควา้ ทดลอง ครูจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็น

ผูบ้อกมาเป็นผูจ้ดัการที่จะจดักิจกรรมและสภาพการเรียนการสอน ส่ือการสอน บทบาทของครูจะเป็นผูเ้พิ่มเติม

ความคิดความรู้ เป็นผูเ้ติมเต็มให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งการช้ีแนะให้ความคิดในการจดักิจกรรมต่างๆ ส่วนผูเ้รียนเป็นผู ้

ทาํงานร่วมกนั ปฏิบติังานร่วมกนั ศึกษาร่วมกนั สรุปความรู้ร่วมกนั 
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 7. นกัเรียนท่ีตอ้งการแรงกระตุน้มากๆเพื่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการเรียน  อาจจะตอบคาํถาม

ต่างๆได ้ แต่จะไม่ประสบผลสาํเร็จจากกเรียนดว้ยวธีิน้ี 
เกณฑใ์นการพิจารณาเลือกวิธีสอน 

เน่ืองจากวิธีสอนมีหลายวิธี ทุกวิธีมีประโยชน์ในการนาํมาใชส้อนทั้งส้ิน ขอ้สําคญัในการนาํมาใชต้อ้ง

เลือกใหเ้หมาะสมจึงจะไดผ้ล     
เกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกใช้วธีิสอนมีดังนี ้
 1. วิธีสอนท่ีนาํมาใช ้ เหมาะสมกบัความสามารถ  ความรู้ในเน้ือหาวิชา และความสนใจของครู 

วิธีใดก็ตามถา้ครูเห็นวา่นาํมาใชไ้ดผ้ล ครูมีความพอใจในการที่นาํมาใชก้็ควรใชว้ิธีนั้น ถา้ครูยงัไม่มัน่ใจ ไม่รู้สึก

สนุก มองไม่เห็นแนวทางที่ดีพอ ก็ไม่ควรนาํวิธีนั้นมาใชส้อน เพราะจะไม่เกิดผลดีทั้งนกัเรียนและครู  และจะทาํ

ใหน้กัเรียนเล่ือมศรัทธาในครูผูส้อนไปดว้ย 
 2. วธีิสอนทีค่รูพิจารณาเลือกมาใชน้ั้นตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน วธีิสอนบางวธีิ

เหมาะกบัเด็กบางวยัเท่านั้น ครูจะตอ้งพิจารณาดูวา่ วิธีสอนที่ครูพิจารณาเลือกมาใชส้อนเหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ

ของเด็กท่ีครูจะสอนหรือไม่ เช่น วธีิสอนแบบบรรยายนานๆไม่เหมาะกบัเด็กชั้นประถม เป็นตน้ 
 3. วิธีสอนท่ีนาํมาใช ้ ตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอน เช่น ครู

กาํหนดจุดประสงคใ์ห้นกัเรียนสามารถทาํงานเป็นกลุ่มได ้ รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั ครูควรใชว้ิธีสอนแบบแกปั้ญหา 
ครูจะตอ้งพิจารณาลกัษณะวชิา แต่ละตอนของเน้ือหาวิชา มุ่งให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  
หรือทกัษะพิสัย  ครูตอ้งพิจารณาเลือกวิธีสอนต่างๆให้เหมาะสม ในอนัที่จะให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดประสงคท่ี์กาํหนด 
  ครูจะกาํหนดจุดประสงค์ไวดี้เลิศเพียงใดก็ตาม ถา้ครูไม่มีวิธีการท่ีดีในการท่ีจะให้บรรลุ

จุดประสงค ์จุดประสงคก์็ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร  วธีิสอนจึงเป็นส่ิงสาํคญัในอนัท่ีจะใหบ้รรลุตามจุดประสงค ์
 4. วิธีสอนตอ้งพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกบัเน้ือหา วนั เวลา และสถานที่ที่จะใชส้อน เช่น วธีิ

สอนท่ีตอ้งใชเ้วลามาก แต่ครูมีเวลาจาํกดัก็ไม่เหมาะที่จะนาํมาใช ้หรือครูจะใชว้ิธีสอนแบบสาธิตแต่สถานที่สอน

ไม่เหมาะ  นกัเรียนไม่สามารถมองเห็นการสาธิตไดอ้ยา่งทัว่ถึง  วธีิสอนแบบสาธิตไม่เหมาะ 
 5. เลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม  นกัเรียนจะเรียนไดผ้ลดีจาก

อุปกรณ์ที่มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน หาไดง่้าย การสํารวจคน้หาอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยูใ่นโรงเรียนและชุมชนจึงเป็นส่ิงสําคญั 
ครูตอ้งพิจารณาเลือกใชว้ิธีสอนให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์ต่างบๆให้เกิดผลการเรียนรู้อยา่งเต็มที่ นอกจากน้ียงัเป็น

การฝึกใหน้กัเรียนสนใจและสงัเกตส่ิงแวดลอ้มของตนยิง่ข้ึนดว้ย  

 
สรุป 

จะเห็นได้ว่าวิ ธีสอนแบบต่างๆเป็นกระบวนการที ่ครูจําเป็นต้องนํามาใช้สอนนักเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพ และถือเป็นภาระหนา้ที่ของครูผูส้อนที่จกันาํวิธีสอนทั้ง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิธีสอนแบบครูเป็น
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ศูนยก์ลางและวิธีสอนแบบผูเ้รียนเป็นสําคญั  ตลอดจนวิธีสอนแบบต่างๆท่ีเอ้ือต่อหลกัสูตรมาพิจารณาใชใ้ห้

เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มวชิาและสนองความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละวยั  แต่ละระดบั 
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   2. ครวูทิยาศาสตรด์เีดน่เขตการศกึษา 6 ปี พ.ศ. 2530 

   3. ครวูทิยาศาสตรด์เีดน่ระดบัประเทศ  ระดบัมธัยมศกึษา ปี พ.ศ. 2532 

   4. รางวลัชนะเลศิผลงานครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา ดา้นสือ่การเรยีนการสอน      

     ของมลูนิธโิทเร  ครัง้ที ่1 ประจาํปี พ.ศ. 2532 

              5. ศษิยเ์ก่าดเีดน่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางแสน ปี พ.ศ. 2532 

              6. ศษิยเ์ก่าดเีด่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปี พ.ศ. 2532  

         7. เกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูม้ผีลงานดเีดน่  จากกรมสามญัศกึษา ปี พ.ศ.2538 

   8.รางวลัประกวดสือ่การสอนระดบัเขตการศกึษา ปี พ.ศ. 2528 - 2534  จาํนวน 4 รางวลั 

   9.รางวลัประกวดสือ่การสอนระดบัประเทศของ สสวท.ปี. 2528 - 2534 จาํนวน 3 รางวลั 

       10.ทีป่รกึษาโครงงานวทิยาศาสตร ์ปี พ.ศ. 2528 – 2532 ไดร้บัรางวลั 13 รางวลั 

         11.มผีลงานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละคอมพวิเตอรท์ีไ่ดเ้สนอต่อทีป่ระชุมและไดร้บัการ 

                     ตพีมิพเ์ผยแพรจ่าํนวน  32 เรือ่ง   

        12..ผลติสือ่การสอนทางชวีวทิยา จาํนวน  42 รายการ เผยแพร่ทัว่ประเทศ 

               13.ไดร้บัทุนวจิยัจากสภาวจิยัแหง่ชาต ิปี 2532  

        14. ไดร้บัทุนวจิยัจากกองวจิยั กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ปี 2542   

                15. ไดร้บัทุนวจิยัจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั ปี 2542 , ปี 2548 

                16. ไดร้บัทุนวจิยัจากเนคเทค ปี 2541 
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        17. ไดร้บัทุนวจิยัจาก พวส.  ปี 2544 

ผลงานหนังสือ 

1. การสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

2. วจิยัในชัน้เรยีน  

3. เทคนิคการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

4. เทคนิคการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

5. 272 โครงงานวทิยาศาสตร ์

6. ชุดนิทานวทิยาศาสตร ์  9 เลม่ 

7.  หนงัสอืคน้ควา้วทิยาศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา  9 เล่ม 
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