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TQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของการใช้  ICT ในการจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 
ความหมายของไอซีที 

 ไอซีที ( ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication 
Technologies) เป็นเทคโนโลยีใช้ในการส่ือสารเก็บสร้างแสดงใช้ร่วมกันหรือแลกเปล่ียน
สารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีทีจึงรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วิทยุ โทรศัทน์  
วีดิทัศน์ ดีวีดี โทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์ใช้สายและโทรศัพท์เคล่ือนที่ ระบบดาวเทียม อาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมถึงอุปกรณ์และการบริการที่เก่ียวพันกับเทคโนโลยี
เหล่าน้ี เช่น วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ อีเมล์ บล็อก กล้องถ่ายภาพน่ิง ภารพวีดีโอ หุ่นยนต์ เป็นต้น  
 ไอซีทีเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวมถึงวิทยากรและ
สารสนเทศศาสตร์และฐานความรู้ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของนักวิจัย
และผู้ใช้งาน 
 การน าไอซีทีไปใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดผลน้ัน ผู้เก่ียวข้องจะต้องตัดสินใจในหลาย
ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิค การฝึกอบรม งบประมาณ วิธีสอน วิธีการเรียนรู้ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญ และจะต้องเรียนรู้ว่าจะน าส่ิงใหม่ที่เรียนรู้น้ีมาใช้ให้เกิดผลอย่างไรในการเรียนการสอน 
 การออกแบบวางแผนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนหลักของ
โรงเรียนช่วยให้สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนไม่ควร
เป็นแผนเฉพาะกิจที่มีช่วงเวลาส้ันๆ แล้วก็จบไป โรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน
เป้าหมายหลักสูตรของโรงเรียน ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและ การเปล่ียนแปลงาการสอนสู่
การเรียนรู้ 
 

จุดมุ่งหมายของการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้  

 การน าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้ัน โดยทั่วไปจ าแนก
จุดมุ่งหมาย ออกได้ 3 ประเภท คือ 

1. เรียนรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จุดมุ่งหมายการเรียนรู้น้ีมีเป้าหมายให้
นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
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2. น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการสอนของครู ในหลักสูตรวิชาต่างๆ 
จุดมุ่งหมายน้ีช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

3. น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน เป็นการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเน้ือหา 
การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ครอบคลุมถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1. พ้ืนฐาน ค าศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ ความหมายและการท างาน 
2. การใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ 
3. การใช้โปรแกรมประมวลผล ตารางค านวณ ฐานข้อมูล และโปรแกรมกราฟิก 
4. ใช้เครื่องมือค้นคว้าและติดต่อ เช่น โปรแกรมค้นหา และอีเมล์ 
5. ทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานโปรแกรมและการใช้โปรแกรมประเภทรังสรรค์งาน 
6. พัฒนาความตระหนักถึงผลของการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม 

 

การใช้ในการถ่ายทอดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้วิชาต่างๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดทั้งน้ีนักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม
การเรียนรู้ดังกล่าวสามารถท าไปพร้อมกันได้ กล่าวคือเรียนรู้เทคโนโลยีไปพร้อมกันกับการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีมีความครอบคลุมในการใช้ประเด็นต่อไปน้ี 

1. การน าเสนอ การสาธิต และการจัดการกับข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
2. ใช้ในหลักสูตรในรูปแบบของเกมส์ การฝึกฝนและปฏิบัติ การทบทวน การปฏิบัติการ

เสมือน ผังภาพ  
3. ใช้สารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้จากซีดีรอม หรือออนไลน์ เช่น สารากรุม แผนที่

โลกวารสารอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน 

 เป็นการประสมประสานการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ท างาน
น้ันๆ เช่น ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือใช้ในการท ารายงานส่งครู และข้อมูลที่ใช้น้ันเก็บบันทึกอยู่ใน
ฐานข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตาราง ค านวณ ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบประสมประสาน
ทั้งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไอซีทีและการเรียนรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าเรียบเรียงและจัดการกับ
ข้อมูล 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง “ศักยภาพของ ICT ที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือส าคัญที่เป็นส่ือกลางของไอซีทีทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะเว็บซ่ึงเป็นบริการส าคัญบนอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ไอซีทีให้เกิดประสิทธิผล
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการเรียนการสอน ซ่ึงอาจแยกอาจเป็น
ประเด็นส าคัญได้ 6 ประการ คือ การค้นคืนสารสนเทศ การค้นหาสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การ
เข้าถึงสารสนเทศปฐมภูมิ การเข้าถึงสารสนเทศ มัลติมีเดีย และการรังสรรค์งาน  
 
การค้นคืนสารสนเทศ  

 เป็นการน าสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ออกมาใช้งาน ผ่านการถ่ายโอนแฟ้ม ( File Transfer 
Protocol) หรือที่เรียกโดยย่อว่า FTP ท าให้สามารถติดต่อและถ่ายโอนหรือคัดลอกแฟ้มข้อมูล
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องหน่ึงไปอีกเครื่องหน่ึงที่เชื่อมต่ออยู่ในอินเทอร์เน็ต อาจเป็น
การถ่ายโอนแฟ้มจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียก
การถ่ายโอนลักษณะน้ีว่าการถ่ายโอนขึ้น หรืออัพโหลด ( upload) ส่วนการถ่ายโอนแฟ้มจาก
คอมพิวเตอร์ของเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับเครือข่าย เรียกว่า การถ่ายโอน
ลง หรือดาวน์โหลด (download) 
 การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มน้ีเรียกใช้ผ่านเว็บได้ โดยใส่ที่อยู่ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ 
FTP เช่น ftp://ttp.ku.ac.th จะได้ผลผ่านเว็บเป็นรายการกล่องเก็บแฟ้ม (folder) ที่เลือกคลิกหาแฟ้มที่
ต้องการได้ และเม่ือคลิกชื่อแฟ้มที่ต้องการถ่ายโอน จะปรากฎหน้าต่างสอบถามความต้องการว่าจะ
บันทึกเก็บไว้ที่ใด 
 ในปัจจุบันนิยมใช้การถ่ายโอนแฟ้มผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาให้ใช้งานง่าย โดย
โปรแกรมจะแสดงรายการแฟ้มที่มีอยู่ในเครื่องของผู้ใช้ และรายการแฟ้มของเครื่องแม่ข่ายที่ติดต่อ
ไปได้น้ัน โปรแกรมที่นิยมได้แก่  Cute_FTP,WS_FTP  และ FTP FileZilla  เป็นต้น 
 
การค้นหาสารสนเทศ  
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 การจัดท าดัชนีและการค้นคืนสารสนเทศมีมานานตั้งแต่มนุษย์เราเริ่มการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล จนถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและเว็บ ท าให้ที่มีเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือ และ
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สารสนเทศเหล่าน้ีจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือเข้าถึงได้ในเวลาที่ต้องการ
น ามาใช้งาน ด้วยเหตุน้ีหลายองค์การจึงมีการจัดท าฐานข้อมูลด้วยวิธีการที่ซับซ้อนและรวดเร็วเพ่ือ
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสารสนเทศได้ตามที่ต้องการจากเว็บไซต์ส าหรับค้นหา ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็นรูปแบบของการให้บริการดังน้ี  

1. โปรแกรมค้นหา ( Search Engine)  เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์
ต่างๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่น Google.com หรือ Altavista.com 
เครื่องมือค้นหาน้ีมีชื่อเรียกว่าสไปเดอร์และบอท ( Spiders and Bots) ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่จะเชื่อมติด
ไปกับไฮเปอร์ลิงค์ต่างๆ โดยอัตโนมัติจากเอกสารหน่ึงไปยังอีกเอกสารหน่ึงที่มีอยู่ในเว็บ แล้วท า
การจัดท าดัชนีจากการน าชื่อเว็บ (title) ที่อยู่เว็บ (URL) ส่วนเริ่มต้นของข้อความย่อหน้า หัวข้อ หรือ
จากทั้งเอกสาร เป็นต้น เม่ือโปรแกรมค้นพบเว็บไซต์ใหม่ ก็จะส่งข้อมูลข่าวสารมายังเว็บไซต์หลัก
เพ่ือจัดท าเป็นดัชนี เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เม่ือเราเข้าไปใช้บริการ กับ Search Engine ต่างๆ 
ก็จะเป็นการไปค้นหาข้อมูลตามค า ข้อความต่างๆ ที่ Search Engine  ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วน้ันเอง 
และเน่ืองจากแต่ละเว็บไซต์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โปรแกรมเหล่าน้ีก็จะปรับปรุงข้อมูลที่
จัดท าไว้ให้เป็นปัจจุบันด้วยการค้นคืนและจัดท าดัชนี 

2. สารบบเว็บ ( Web Directory) เป็นเว็บไซต์ค้นหาที่ใช้วิธีการเพ่ิมข้อมูลเข้าไปใน
ฐานข้อมูลของระบบด้วยผู้ดูแลเว็บหรือสารบบน้ัน จะไม่มีการส่งโปรแกรมค้นหาออกไปค้น 
ตัวอย่างเว็บประเภทน้ี เช่น Yahoo.com และ  Dmoz.org เว็บไซต์เหล่าน้ีจัดรวบรวมระบบกลุ่ม
สารสนเทศ โดยแยกออกเป็นหัวข้อในลักษณะแตกก่ิงก้านเหมือนต้นไม้ และจัดแบ่งออกเป็นหัวข้อ
หลักต่างๆ เช่น Arts Business and Economy Computers and Internet Education เป็นต้น 

3. การค้นหาจากโปรแกรมค้นหา ( Meta Search Engine) เป็นเว็บไซต์ที่ไปค้นหาจาก
เว็บไซต์ค้นหาอีกทีหน่ึง ซ่ึงเว็บประเภท  Meta Crawler น้ีจะทุ่นแรง โดยการน าค าที่ต้องการค้น ไป
ค้นจากเว็บค้นหาประเภทต่างๆ และน ามาแสดงรวมกันให้ดูอีกที เว็บไซต์ค้นหาประเภทน้ี ตัวอย่าง 
เช่น Metacrawler.com Go2net.com และ Thaifind.com ixquick.com 

เว็บไซต์ค้นหาส่วนมากจะมีบริการค้นหา ทั้งจากการป้อนค าส าคัญและให้เลือกจากสารบบ 
(Directories) และยังแยกหมวดหมู่ประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหาออกเป็น เว็บ รูปภาพ เสียง 
วีดีโอ ข่าว เป็นต้น เช่น Google เป็นโปรแกรมค้นหาแต่ก็มีการจัดท าสารบบไว้ด้วย ส่วน Yahoo เริ่ม
จากการเป็นสารบบเว็บ แต่ก็มีการให้บริการค้นหาด้วยการป้อนค าส าคัญด้วย  

เว็บไซต์ค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงจากต่างประเทศมีหลายเว็บไซต์ เช่น Yahoo AltaVista 
Google Excite Lycos Powersearch Earthfine ฯลฯ ส าหรับเว็บไซต์ไทยนิยมจัดท าการค้นหาในรูป
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ของสารบบ โดยการน าเว็บไซต์จากที่ต่างๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ และบางแห่งมีการให้บริการค้นหา
ผ่านการป้อนค าส าคัญ เช่น  เว็บไซต์ Sanook Siamguru Thaiwebhunter Mthai  เป็นต้น 
 
 
 
 

การติดต่อส่ือสาร  

เครื่องมือติดต่อส่ือสารในปัจจุบันใช้เว็บเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร เว็บนับเป็น
บริการหน่ึงในอินเทอร์เน็ต ที่มีความส าคัญช่วยถึงดูดให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก 
คุณสมบัติน้ีมีบทบาทต่อการน ามาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน ช่วยในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกจากช่องทางการติดต่อส่ือสารที่มี
มากมายหลายรูปแบบ 

เครื่องมือติดต่อส่ือสารที่นิยมใช้ เช่น อีเมล์ ( e-mail) กระด่านข่าว ( webboard) กระดาน
อภิปราย ( Forum ) โปรแกรมส่งข้อความ ( Instant Messenger) กระดานไวท์บอร์ด ( Whiteboard) 
และบันทึกเล่าเรื่อง ( Weblog หรือ Blog) เครื่องมือเหล่าน้ีช่วยในการสะท้อนความคิดหรือบันทึก
อนุทินการเรียนรู้ การจัดการความรู้การส่งการบ้าน การแลกเปล่ียนความคิดในงานกลุ่ม การเก็บ
ผลงาน การแบ่งปันแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น  
 

การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิ  
 สารสนเทศปฐมภูมิ หมายถึงสารสนเทศที่มาจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบกับสารสนเทศน้ัน อินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิในทุกสาขาวิชาจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 นักเรียนในช่วงวัยรุ่นจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตีความหมาย
หลากหลายของข้อความได้ เขียนเพ่ือส่ือความกับผู้อ่านได้หลายระดับ ส่ือสารความคิดที่ซับซ้อน
และมีความคิดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเม่ือครูสร้างบรรยากาศเรียนในห้องเรียนที่ท้าทายความสามารถ
ของนักเรียน 
 วิธีหน่ึงที่จะท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง และสร้างโอกาสการเรียนที่ท้าทาย
ให้แก่นักเรียนคือการออกแบบบทเรียนให้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนอ่านและตีความจากแหล่งข้อมูล 
เพ่ือหาค าตอบของประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาหรือที่นักเรียนสนใจศึกษาตัวอย่างของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะน้ีที่มีชื่อเสียง คือ เว็บเควสต์ ( Webquest.org)  การค้นหาสารสนเทศที่
ได้มา น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหาค าตอบ การค้นหาสารสนเทศในปัจจุบันต่างจากในอดีต
ที่เคยเป็นเรื่องยากและเป็นภาระแก่ครูและนักเรียนในการหาเอกสารที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ต้องการ
ศึกษา 
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 แหล่งสารสนเทศปฐมภูมิภายในประเทศที่น่าสนใจ ส าหรับน ามาศึกษาและน ามาใช้ใน
การเรียนรู้มีมากมายหลายแหล่ง ดังแสดงบางส่วนไว้ในตารางที่ 2.1 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  สาระ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
 http:// www.nectec.or.th 

เทคโยโลยีไอซีที 

กรมอุตุนิยมวิทยา  
http:// www.tmd.go.th 

สภาพอากาศ 

เครือข่ายกาญจนาภิเษก 
http:// www.kanchanapisek.or.th/index.th.thml 

เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก ตามพระราชด าริ  

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http:// www.stkc.go.th/home.html 

ศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ  
การสร้างโอกาสการเข้าถึง ตลอดจนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

กรุงเทพมหานคร 
http:// www.bma.go.th 

รู้จักกรุงเทพมหานคร  

ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
http:// www.thailandmuseum.com 

เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

หอมรดกไทย 
http:// www.heritage.thaigov.net 

เรื่องเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปราสาทเขาพนมรุ้ง 
http:// www.thaifolk.com/doc/panomrung.htm 

ภาพและเรื่องราวของปราสาทเขาพนมรุ้ง  

 
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศมัลติมีเดีย  

 ศักยภาพของไอซีทีในการเป็นเครื่องมือค้นคว้าและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ เป็น
คุณสมบัติส าคัญที่คนส่วนใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและไช้กันเป็นส่วนมาก ดังจะเห็นได้จากการ
นิยมใช้โปรแกรมค้นหา เช่น Google และ  Yahoo เพ่ือค้นคว้าข้อมูลและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
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ต่างๆ ทั้งสารสนเทศที่เป็นไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย  บทเรียนมัลติมีเดีย ( Multimedai 
Courseware)  ส่ือวีดีโอ ส่ือรูปภาพ ส่ือเสียง ส่ือภาพเคล่ือนไหวได้อีกด้วย 
 แหล่งสารสนเทศมัลติมีเดียในรูปแบบของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ มีมากมาย
หลายแหล่งส าหรับให้ครูน ามาใช้ประกอบการอธิบาย หรือให้นักเรียนเข้าไปศึกษาในเว็บ
ประกอบการเรียนบทเรียน 
 
 
 
การรังสรรค์งาน  

 เป็นการน าไอซีทีมาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism และ 
Constructionism ให้มีความสมบูรณ์ ในปัจจุบันมีซอฟแวร์จ านวนมากและหลายรูปแบบที่พัฒนาให้
น ามาใช้งานทั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีแวร์ และซอฟต์แวร์เพ่ือการค้า สามารถเลือกค้นหามาเป็น
เครื่องมือสร้างชิ้นงานหรือใช้ประกอบการสร้างชิ้นงาน 
 การรังสรรค์งาน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์และเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยที่ครูมีประสบการณ์ในด้าน
เน้ือหา และนักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีไอซีทีที่รวดเร็วกว่าครู เพราะมี
โอกาสรับรู้เทคโนโลยีเหล่าน้ีในขณะที่ยังเป็นเด็ก ต่างจากยุคสมัยที่เป็นเด็กและเทคโนโลยีเหล่าน้ี
เกิดทีหลัง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.3 

เร่ือง “กลวิธีการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 
 จากศักยภาพของไอซีทีที่มีบทบาทสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดกลวิธีในการ  
บูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ อาจแบ่งได้เป็น 10 วิธี ดังน้ี 
 

1. การใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวบรวมสารสนเทศและการวิเคราะห์  

เป็นวิธีที่นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการรวบรวมประมวลข้อมูลเพ่ือตอบค าถาม ดัง
ตัวอย่างของค าถามเก่ียวกับฝนกรดต่อไปน้ี ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้สหวิทยาการความรู้  

ทางเคมี ทางชีววิทยา 

ฝนกรดคืออะไร  ฝนกรดมีผลต่อต้นไม้และดินอย่างไร  
สารเคมีอะไรที่ท าให้เกิดฝนกรด และฝนกรด
เกิดขึ้นได้อย่างไร  

ผลของฝนกรดที่มีต่อต้นไม้และดินมีผลกับ
มนุษย์อย่างไร  

สารเคมีเหล่าน้ีมาจากไหน  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแหล่งน้ ามีสภาพน้ าเป็นกรด  
มีวิธีวัดความเป็นกรดของฝนอย่างไร  ระบบน้ าที่เป็นกรดมีผลต่อเราอย่างไร  
pH  คืออะไร ระบบแหล่งน้ าของเรามีผลกระทบจากฝนกรด

หรือไม่ ถ้ามี มีในระดับใด  
อธิบายช่วงระดับ pH  และปัจจัยที่ผลต่อระดับ pH  
น้ าฝนปกติมีค่า pH เท่าใด และค่า pH เท่าใดที่จะ
เกิดเป็นอันตราย 

มีสัญญาณอันตรายอะไรที่เป็นผลจากฝนกรดต่อ
ระบบน้ าในธรรมชาติ  

 
2. ใช้ในการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ  

เป็นวิธีใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ขยายสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรกับสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และบูรณาการแหล่งเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตสู่
ห้องเรียน 
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3. ใช้เว็บเป็นติวเตอร์หรือผู้สอน  

เป็นวิธีใช้เว็บน าเสนอบทเรียนออนไลน์วิชาต่างๆ 
4. เผยแพร่ผลงานนักเรียน  
เป็นวิธีน าผลงานนักเรียนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. อภิปราย/กระจายความคิด  

อีเมล์และเว็บใช้เป็นแหล่งความคิดและสารสนเทศ ความคิดเผยแพร่กระจายผ่านอีเมล์ 
ฟอรัม เว็บบล็อก วิกิ หรือการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือนทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกวิธีหน่ึงของการ
แลกเปล่ียนความคิดและเรียนรู้เก่ียวกับเพ่ือนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
เขียนจดหมาย เรียนรู้เก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน กิจกรรม เพ่ือนทางอิเล็กทรอนิกส์น้ีใช้ได้กับหลักสูตร
ทุกหลักสูตร 

6. ร่วมมือในการท าโครงงานด้วยกันโดยใช้ทรัพยากรจากเว็บ  

เป็นวิธีให้นักเรียนท ากิจกรรมร่วมมือท าโครงงาน ทั้งที่นักเรียนอยู่ต่างที่กันโดยใช้
เครื่องมือในอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ เว็บ วิกิ เว็บบล็อก ในการเข้าถึง ประมวลและแบ่งปันข้อมูลและ
ติดต่อส่ือสาร ร่วมกันคิดและร่วมกันท า 

7. ใช้ทรัพยากรมัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ต  
เป็นวิธีที่น าภาพและเสียง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดีโอ ฐานข้อมูล และทรัพยากรบุคคล

เพ่ือเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตร 
8. เตรียมนักเรียนให้มีความสามารถด้านสารสนเทศ  

โลกของการท างานขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีความช านาญทางเทคนิค จึงจ าเป็นต้องเริ่ม
สร้างทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน้ีให้นักเรียนตั้งแต่ในช่วงที่ยังอยู่ใน
โรงเรียน 

9. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้  

เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การปรับปรุงการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือที่น าสู่การเปล่ียนแปลง 

10. ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาโดยใช้
มัลติมีเดีย 

ในการเรียนรู้ด้วยโครงงาน นักเรียนมีส่วนร่วมในการท าโครงงานด้วยกัน และได้รับ
ประสบการณ์จากการผสมผสานทักษะระหว่างวิชา ทั้งจากคณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยโครงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมความรู้สึกรับผิดชอบ 
ควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนที่ได้รับการก าหนดเป้าหมายของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากขึ้น  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 1.4 
เร่ือง “การจัดการเรียนรู้ด้วย  ICT” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

  
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีในห้องเรียนมีผลต่อสภาพการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาที่จัดให้มี

คอมพิวเตอร์ประจ าแต่ละห้องเรียน อาจเลือกใช้วิธี “หน่ึงห้องเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ” (One Classroom 
Computer)  หรืออาจเลือกวิธี หน่ึงกลุ่มนักเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ( One Group Computer) หรือเลือกวิธี 
หน่ึงนักเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ( One Student Computer) 
 
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “หน่ึงห้องเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ” 

ในการวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องในห้องเรียน ควรเริ่มจากการส ารวจปริมาณการใช้
งานของครู และการใช้งานของนักเรียน จากน้ันจึงพิจารณาถึงการประยุกต์ใช้และการจัดกิจกรรมเฉพาะ
อย่าง เช่น หรือสถานีการเรียนรู้ หรือทั้งครูและนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประเมิน การ
น าเสนอ การค้นสารสนเทศ การติดต่อส่ือสาร การผลิตตีพิมพ์ เป็นต้น  

การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หน่ึงเครื่อง จึงอาจแบ่งออกได้เป็น 7 
ลักษณะ คือ 

1. ใช้เป็นเคร่ืองมือครูในการบริหารจัดการ ( Administrative Tool) 

ครูใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานธุรการ (เช่น จดหมาย เอกสารประชาสัมพันธ์ วัสดุจัดบอร์ด 
แผนการสอน ข้อสอบ แบบฟอร์ม จดหมายข่าว ปฏิทินนัดหมาย รายงาน ใบประกาศ แผนภาพกราฟิก  
แผนผัง ที่น่ัง) การผลิตส่ืออย่างง่าย (เช่น ใบงาน ปริศนาอักษรไขว้ โจทย์ค าถาม กิจกรรมปฏิบัติการ) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ใบคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศนักเรียน จดหมายเวียน) และบอร์ดประกาศ 
(เช่น  ประกาศข่าว เตือนความจ า แนะน าชั้นเรียน ต้อนรับเปิดเทอม) โดย  

 ใช้โปรแกรมประมวลผลค าในการพิมพ์จดหมาย พิมพ์แบบทดสอบย่อย การค้นหาค าใน
เอกสารเป็นต้น  

 สร้างแบบทดสอบ 
 สร้างฐานข้อมูลส าหรับส่งจดหมายเวียน  
 บันทึกการมาเรียนของนักเรียน  
 ติดต่อส่ือสาร ทางอีเมล์ หรือเว็บบอร์ด  
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 เป็นเครื่องมือค้นคว้าหาค าตอบจากซีดีรอม หรืออินเทอร์เน็ต  
 
2. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ (Presentation Tool) 

เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการดึงความสนใจของนักเรียนทั้งชั้นเรียน เพ่ือน าเขาสู่บทเรียน 
สร้างแรงจูงใจ ให้บริบทของเน้ือหาให้สารสนเทศ แสดงตัวอย่างความคิดรวบยอด รูปแบบของกิจกรรม 
น าสู่การสืบเสาะสาธิตความคิดรวบยอด กระตุ้นการอภิปราย (เช่น โต้วาที แสดงบทบาทสมมติ) ถาม
ค าถาม (เช่นให้แก้ปัญหา) ให้นักเรียนมีส่วนร่วม (เช่น การตัดสินใจ) และใช้ในการทบทวน นักเรียน
สามารถแลกเปล่ียนความคิดของตนผ่านการน าเสนองาน (เช่น กล่าวสุนทรพจน์ รายงานปากเปล่า 
โครงงานมัลติมีเดีย และกิจกรรมทบทวน)  

ส าหรับครู: 
 ใช้แสดงข้อความ ทดสอบย่อย ฉายภาพวีดีโอความยาวส้ันๆ ฯลฯ  
 ใช้สร้างและแสดงกราฟ หรือแผนผังต่างๆ ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์  
 ใช้สาธิตทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  
 ใช้ทบทวนสารสนเทศ/ฝึกฝนการจ าข้อเท็จจริง  
ส าหรับนักเรียน  
 ใช้ประกอบการรายงานด้วยวาจา 
 ใช้แสดงผลงานมัลลติมีเดีย 
 

3. ใช้เป็นสถานีในการติดต่อส่ือสาร  (Communication Station) 

ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ จาก
ครูใหญ่ ถึงครู ครูนักเรียน  

 

4. ใช้เป็นสถานีสารสนเทศ (Information Station) 

ครูสามารถใช้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตส าหรับการพัฒนาวิชาชีพตนเอง  การพัฒนาการเรียน
การสอนและเป็นแหล่งของเน้ือหาสาระและทรัพยากรการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเข้าไปใช้สารสนเทศ
เป็นกลุ่ม รวมทั้งการอ่านและการค้นหาค าตอบผ่านจอภาพขนาดใหญ่ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตและซีดีรอม
เป็นแหล่งทรัพยาการการเรียนรู้และจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้น โดย  

 ใช้ซีดีรอมที่มีเน้ือหาสารานุกรม ส าหรับการค้นหาค าตอบ ส าหรับการใช้รูปภาพ วีดีโอ 
และเสียง เป็นต้น  

 ใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงห้องสมุด โครงงาน ฐานข้อมูล ฯลฯ  
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5. เป็นเคร่ืองมือจัดท าส่ิงพิมพ์  (Publishing tool) 

ครูสามารถให้แต่ละกลุ่มผลิตและตีพิมพ์ชิ้นงาน( เช่น ระดามความคิด ร่างแต่ง แก้ไขปรับปรุง 
สร้างแผนผังและกราฟ ท าแผนความคิด สร้างเว็บเพจ และสร้างส่ิงที่น าเสนอ) ส่วนนักเรียนก็สามารถมี
ส่วนช่วยเหลือโครงงานของกลุ่มใหญ่ (เช่น วารสารของห้องเรียน หนังสือของห้องเรียน กรน าเสนองาน
ของห้องเรียน บันทึกอนุทินของชั้นเรียน การเขียนงานรังสรรค์ เอกสารจูงใจ โครงงานจากใจเด็ก) โดย  

 จัดท าวารสาร จดหมายข่าว ประจ าเดือนของชั้นเรียน  
 จัดท าหนังสือพิมพ์ประจ าวันของชั้นเรียน  
 จัดท าแผ่นพับส าหรับโครงงาน 
 จัดท าเรื่องต่อเน่ืองเสนอเป็นตอนๆ  
 จัดท าเว็บเพจ 
 

6. เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 

 มีซอฟต์แวร์ส าหรับการฝึกฝึกหัด เพ่ือเสริมหรือซ่อมเสริมทักษะ  
 มีตัวอย่างส าหรับการท าโครงงานของนักเรียน  
 

7. เป็นศูนย์จ าลองสถานการณ์ (Simulation Center) 

 ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะในการสร้างสถานการณ์จ าลอง  
 สร้างทีมนักเรียน  
 นักเรียนท างานในใบงานเสร็จก่อนท างานกับโปแกรม  
 นักเรียนใช้ในการท านายผลจากสถานการณ์จ าลอง  
 

ส่ิงที่พึงระวัง 

 อย่างไรก็ดีการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในห้องเรียน มีส่ิงที่พึงระวังเป็นพิเศษ ได้แก่  
 

 การไม่น าคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ท าให้ไม่เกิดต้นแบบที่ดีแก่นักเรียนในการใช้
คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์ ครูมักจะไม่ใช้จนฝุ่นจับ คิดว่าถ้าให้นักเรียนใช้เพียงบาง
คนก็อาจไม่ยุติธรรม ดังน้ันครูจึงควรหาวิธีให้เกิดการใช้อย่างทั่วถึงเช่น การจัดตาราง
หมุนเวียนกันใช้  
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 การจัดเป็นสถานีให้รางวัล การให้นักเรียนที่ท างานเสร็จแล้วได้รางวัลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ได้ กลยุทธ์น้ีอาจส่งผลให้นักเรียนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
จริงๆ เสียโอกาส เพราะคนได้รับรางวัลใช้สิทธิ์ของการใช้คอมพิวเตอร์อยู่  

 การใช้เป็นสถานีฝึกฝนและฝึกปฏิบัติ ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์โปรแกรมส าหรับการฝึกฝนฝึก
ปฏิบัติลักษณะน้ีดูจะมีประโยชน์ ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าดินสอและปากกามีประโยชน์
แตกต่างกันและยังมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า  

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “หน่ึงกลุ่มนักเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ” 

การประยุกต์ไอซีทีในบริบทของ “หน่ึงกลุ่มนักเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ” หรือการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มวิธีการและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในบริบทน้ี มีดังน้ี  

 จัดวางคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึงส าหรับการน าเสนอของครูและนักเรียนทั้งชั้นไว้หน้าห้อง
คอมพิวเตอร์ที่เหลือจัดเป็นสถานีท างานของนักเรียน อาจใช้การวางคอมพิวเตอร์ไว้
บริเวณเดียวกัน เช่น จัดวางไว้หลังห้อง หรือจัดวางตามกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุ่มมี
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยความ
ร่วมมือ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นต้น  

 

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ “หน่ึงนักเรียนหน่ึงคอมพิวเตอร์ ” 
 การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีคอมพิวเตอร์พอเพียงกับนักเรียนทุกคน หรือชั้นเรียนที่เรียนใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีวิธีการและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้หลายวิธีดังน้ี  

 ใช้ท าโครงงานส่วนบุคคลและโครงงานกลุ่ม  
 ใช้ในการสืบค้น  
 ใช้เรียนไอซีที  
 ใช้ไอซีที เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด  
 ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน  
 ใช้ตามศักยภาพของไอซีที  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.5 

เร่ือง “การประยุกต์ใช้  ICT ในการจัดการเรียนรู้” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีปัจจัยเก่ียวข้องอยู่หลายประการทั้งไอซีที 
กระบวนการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้  

ในที่น้ี จะน าเสนอแนวทางการประยุกต์ไอซีทีในกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะต่างๆ เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับริบทที่แตกต่างกันไป การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เน้นการจัดตามแนวของนักคอนสตรัคติวัสต์ และสัมพันธ์กับทฤษฎีการศึกษาที่เก่ียวข้องและส าคัญ 
เช่น ปริเขตความรู้ ความคิด ทฤษฎีพหุปัญญา และคอนสตรัคชั่นนิซึม กิจกรรมมีลักษณะเก่ียวข้องกับโลก
ที่เป็นจริงหรือชีวิตจริง และการบูรณาการระหว่างสาระวิชาจริงๆ  
 
กิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานปริเขตความรู้ความคิด  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของปริเขตความรู้ความคิด ช่วยส่งเสริมให้พิจารณาระดับ
การคิดโดยเฉพาะระดับการคิดขั้นสูง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือกระบวนการจัดระเบียบด้านปัญญา ในการสร้างกรอบความคิด 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงเคราะห์ และ/หรือ การประเมินผลสารสนเทศ และใช้ทักษะในการ
รวบรวมสารสนเทศ หรือสร้างสารสนเทศขึ้นจากการสงเกต การมีประสบการณ์ การพินิจพิจารณา
ไตร่ตรอง การมีเหตุผล/และ หรือการติดต่อส่ือสาร เป็นแนวทางสู่ความเชื่อหรือการปฏิบัติ  
 โครงสร้างของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เม่ือประยุกต์ไอซีทีเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น การอภิปรายผ่านเว็บบอร์ด และการ
น าไปสร้างเป็นชิ้นงาน เป็นต้น  กิจกรรมที่จัดบนพ้ืนฐานของปริเขตความรู้ความคิดจะช่วยสะท้อนให้เห็น
กระบวนการคิดที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ทั้งระดับการคิดขั้นการจ าจนถึงการคิดระดับขี้นสูง
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โครงสร้างของแผนการสอน 
 เรื่อง : สะพานข้ามแม่น้ าแคว  
 เวลา : 90 นาที 
 สื่ออุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม โปสเตอร์ ภาพ  
 จุดประสงค์การเรียนรู้  : 

1. นักเรียนจะสรุปเหตุผลที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 
2. นักเรียนจะประเมินถึงเหตุผลของการเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 

ของประเทศไทยว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร  

  

จ า น าสู่บทเรียน 

 ให้นักเรียนดูภาพสะพานข้ามแม่น้ าแควและภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 อภิปราย: 
            ให้นักเรียนอภิปรายเน้ือหาที่มอบหมายให้อ่านก่อนเรียน  

 

ไปน าไปใช้ สร้างช้ินงาน: ให้นักเรียนสร้างช้ินงานแสดงความรู้ความเข้าใจ           เข้าใจ 
  ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 

 ท างานกลุ่ม : ให้นักเรียนวางหลักการ หรือกฎหมายเหตุผลที่ประเทศไทย  

  เข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2     
                                                      วเิคราะห์ 

 

สร้าง ดูสื่อ : ให้นักเรียนดูโปสเตอร์และภาพยนตร์ เร่ืองสะพานข้ามแม่น้ าแควบางตอน  

 บันทึกอนุทิน : ให้นักเรียนบันทึกอนุทินอารมณ์ความรู้ความรู้สึกของคนไทย           ประเมนิค่า 
  เมื่อคร้ังประเทศไทยต้องเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 

วิจารณ์ถึงเหตุผลที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงคราม 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับปริเขตความรู้ความคิด 
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กิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของพหุปัญหา  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการมาใช้น้ัน มักส่งผลหรือ  
ครอบคลุมการพัฒนาในหลายด้าน จากกิจกรรมการเรียนรู้เดียวกันในภาพที่ 4.1 สามารถน ามาวิเคราะห์ให้
เห็นถึงพหุปัญญาที่แทรกอยู่ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างของแผนการสอน 
 เรื่อง : สะพานข้ามแม่น้ าแคว  
 เวลา : 90 นาที 
 สื่ออุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม โปสเตอร์ ภาพ  
 จุดประสงค์การเรียนรู้  : 

1. นักเรียนจะสรุปเหตุผลที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 
2. นักเรียนจะประเมินถึงเหตุผลของการเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 

       ของประเทศไทยวา่มข้ีอดีข้อเสยีอย่างไร  

  

ตรรกะ/คณิตศาสตร์น าสู่บทเรียน 

 ให้นักเรียนดูภาพสะพานข้ามแม่น้ าแควและภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

 อภิปราย: 
             ให้นักเรียนอภิปรายเน้ือหาที่มอบหมายให้อ่านก่อนเรียน  

 

ไคความสัมพันธ์กับผู้อื่นสร้างช้ินงาน: ให้นักเรียนสร้างช้ินงานแสดงความรู้ความเข้าใจ              ค าพูด/ภาษา 
  ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 

 ท างานกลุ่ม : ให้นักเรียนวางหลักการ หรือกฎหมายเหตุผลที่ประเทศไทย  

  เข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2      

        มติสัมพันธ์ 
 

ดนตรี/จังหวะ ดูสื่อ : ให้นักเรียนดูโปสเตอร์และภาพยนตร์ เร่ืองสะพานข้ามแม่น้ าแควบางตอน  

 บันทึกอนุทิน : ให้นักเรียนบันทึกอนุทินอารมณ์ความรู้ความรู้สึกของคนไทย           การรู้จกัตนเอง 
  เมื่อคร้ังประเทศไทยต้องเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังที่ 2 

                วจิารณถึ์งเหตุผลทีป่ระเทศไทยเข้าร่วมสงคราม 
                                             

                                               พหุปัญญาที่ไม่รวมอยู่ด้วยคือร่างกาย/การเคลื่อนไหว 

ภาพที่ 4.2 แสดงโครงสร้างการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพหุปัญญา 
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จะเห็นได้ว่าการน าพหุปัญญามาใช้การเรียนการสอนน้ัน มิได้มีความต้องการให้มีการ
ปรับรื้อหลักสูตรที่มีอยู่เดิม แต่ให้ขอบข่ายเพ่ือช่วยเสริมการสอนที่เป็นอยู่เดิม ทั้งน้ีพหุปัญญาไม่ได้
ก าหนดว่าจะต้องท าอย่างไร หรือสอนอะไร แต่ช่วยให้โมเดลแก่ครูในการสร้างหลักสูตรปรับปรุง
การเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงนักเรียนทุกคน  

การที่ครูเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสริมพหุปัญญาให้แก่นักเรียน ท าให้ครูและ
นักเรียนมองเห็นภาพโดยรวมได้ว่า แต่ละคนน้ันจะมีปัญญาทั้ง 8 ด้านในระดับที่แตกต่างกัน และ
ปัญญาแต่ละด้านน้ันสามารถพัฒนาได้ ซ่ึงจะเป็นแรงหนุนให้นักเรียนกล้าที่จะเปิดโลกการเรียนรู้
ในด้านใหม่ ทั้งน้ี นักเรียนควรได้รับทราบและตระหนักว่าครูให้ความส าคัญและสนับสนุน
ความสามารถที่นักเรียนแต่ละคนมีอยู่เพ่ือช่วยให้ครูมีความม่ันใจว่าจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
ความฉลาดทุกด้านของนักเรียนแทรกอยู่ในเน้ือหาครูสอน และมีการประยุกต์ไอซีทีสนับสนุนพหุ
ปัญญาในแต่ละด้าน ครูอาจใช้ตารางรวบรวมกิจกรรมใช้ในการพัฒนาปัญญาในแต่ละด้านและ
เครื่องมือไอซีทีที่น ามาใช้สนับสนุนดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงพหุปัญญา การจัดกิจกรรมและเครื่องมือไอซีทีที่ช่วยสนับสนุนพนุปัญญา  

พหุปัญญา กิจกรรม เคร่ืองมือไอซีที 

ถ้อยค า/ภาษา 
คนที่เก่งด้านน้ี เรียนรู้ได้ดีที่สุด  
เม่ือใช้ภาษา รวมถึงการเรียน 
การอ่าน การฟัง มี
ความสามารถ ในการพูด การ
เขียนอภิปราย การแสดงออก 
ชอบการเขียนและการสร้างที่
ใช้ค า ชอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ  
บทบาท: 

เป็นเลขานุการ จดบันทึก ใช้ 
การประมวลผลค า เพลิดเพลิน
กับการค้นคว้า รวบรวมจัดท า
เอกสารรายงาน 

 การพูดคล้องจอง  
 การพูด 
 การประกาศ 
 การเล่าเรื่อง  
 การเล่าซ้ า 
 การน าเสนอ  
 การอ่านออกเสียงดัง  
 การเล่นละคร  
 การท าหนังสือ 
 การฟัง 
 การเขียน 
 การบันทึกอนุทิน  
 การอ่าน 

 เครื่องมือพัฒนาเว็บ -แลกเปล่ียน 
    โครงกลอน บทความข่าวสาร 
 ประมวลผลค า-การเขียน การแต่ง  
    เรื่อง เขียนบท  
 โปรแกรมสร้างส่ิงพิมพ์  
 โปรแกรมน าเสนอ  
 โปรแกรมสร้างมัลติมีเดีย  
 การบันทึกเสียง การสัมภาษณ์ด้วย

เครื่องบันทึกดิจิตอล 
 การบันทึกวีดีโอ เล่าเรื่อง เสนอข่าว 

สัมภาษณ์ 
 อีเมล์ 
 เว็บบอร์ด กระดานข่าว 
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พหุปัญญา กิจกรรม เคร่ืองมือไอซีที 

 การเขียนสร้างสรรค์  
 การโต้วาที 
 การอธิบาย ความรู้สึก 
 ค้นคว้าในห้องสมุด 
 ชีวประวัต ิ
 บทกวี 
 เรื่องขบขัน 

 การสนทนา (Chat) 
 อ่านสารสนเทศจากเว็บ  
 การใช้พจนานุกรม สารานุกรม 

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ตรรกะ/คณิตศาสตร์  

คนที่เก่งด้านน้ี เรียนรู้ได้ดีที่สุด  
ด้วยตัวเลข เหตุผล และการ
แก้ปัญหา สามารถสร้างและ
จัดการภาพและสร้างภาพในใจ
จากมุมมองต่างๆ  ชอบในการ
ชั่ง ตวง วัด และจัดการข้อมูล 
ให้โอกาสนักเรียนในการสร้าง
และจัดการข้อมูลที่ค้นหาจาก
อินเทอร์เน็ตให้กล้องถ่ายภาพ
วิดีโอบันทึกการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์เป็นต้น 
บทบาท: 

เป็นคนที่จะเพลิดเพลินกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ท าการ
ทดลองและแก้ปัญหา สร้าง
ตารางค านวณฐานข้อมูล 
แผนผัง และการจัดระเบียบ
ข้อมูลอ่ืนๆ และโครงงานที่ใช้
การค านวณ การวัด การ
จัดล าดับ การท านาย การจัด
จ าพวก และการเก็บรวบรวม

 การแก้ปัญหา 
 การชั่งตวงวัด 
 การถอดรหัส 
 การจัดล าดับ 
 การคิดวิจารณญาณ 
 การท านาย 
 การเล่นเกมตรรกะ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การทดลอง 
 การต่อภาพปริศนา (puzzle) 
 การจัดจ าพวก 
 เรียนรู้โมเดลทาง
วิทยาศาสตร์ 

 การใช้เงิน 
 การใช้รูปเรขาคณิต 
 วิเคราะห ์
 ค านวณ 
 แยกประเภท  
 เกมที่มีแบบแผน  
 ตัวเลข 
 ก าหนดตารางเวลา 

 เครื่องมือจัดระเบียบ (databases 
calendars) 

 เครื่องมือค านวณ (spreadsheets) 
 เครื่องคิดเลข 
 โปรแกรมสร้างมัลติมีเดีย -แสดงผล

ภาพเคล่ือนไหว  
 โปรแกรมการน าเสนอด้วย

คอมพิวเตอร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์  
 เว็บเควสต์ 
 คอมพิวเตอร์ออกแบบ -ส าหรับการ

แก้ปัญหา 
 ซอฟต์แวร์กลยุทธ์ ตรรกะและคิด

วิเคราะห ์
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พหุปัญญา กิจกรรม เคร่ืองมือไอซีที 

ข้อมูลในการท าโครงงาน  ปัญหาตรรกะ 
 การทดลอง 
 การคิดวิจารณ ์
 การวางเค้าโครง 
 การเทียบเคียงและการ
เปรียบเทียบ  

 การจัดระเบียบด้วยภาพ 
 การคิดวิทยาศาสตร์ 
 การเขียนปัญหา 
 การให้เหตุผล 
 การจัดกลุ่มสัมพันธ์และ
ความควบเก่ียวกัน 

การมองเห็น/มิติสัมพันธ์  
คนเก่งด้านน้ี เรียนรู้ได้ดีที่สุด
ด้วยการมีมโนภาพ มีการจัด
ระเบียบ ความคิด เชิงมติ
สัมพันธ์ ชอบสร้าง และคิด
เก่ียวกับภาพ ดึงสามารถ
ประมวลภาพเป็นสารสนเทศ
ได้ 
บทบาท: 
เพลิดเพลินกับการตกแต่ง
โครงงานให้มีสีสันด้วยภาพ
และสีต่างๆ และเขียนสตอรี
บอร์ดโครงงานชอบโครงงาน
ประเภทที่เก่ียวกับการใช้ภาพ 

 การปะติดปะต่อวัสดุ 
 ภาพในแนวศิลปะ  
 การวาด 
 การออกแบบ  
 การท าโปสเตอร์  
 การท าแผนที่ 
 การจินตนาการ 
 การชี้แสดง 
 การเสแสร้ง  
 การบรรยายที่ท าให้เห็นภาพ  
 การสร้างกราฟ 
 การถ่ายภาพ 
 การท าภาพเหมือน  
 การท าภาพคล้าย 
 การผูกโยงเรื่อง  
 การท าโครงงาน 3 มิติ 
 การระบายสี 

 เว็บไซต์แบ่งปันภาพถ่าย  
 CAD – คอมพิวเตอร์ช่วยการ

ออกแบบ 
 ซอฟต์แวร์แอนนิเมชั่น  
 เกมต่อภาพปริศนา  
 โปรแกรมวาดรูป 
 โปรแกรมตกแต่งภาพ 
 สร้างเอกสารส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  
 การน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  
 ใช้คอมพิวเตอร์สร้างแผนภาพ กราฟ

แผนผัง 
 เครื่องมือสร้างเว็บเพจ  
 ซอฟต์แวร์ 3 D 
 สร้างมัลติมีเดีย  
 วิดิโอคอนเฟอร์เรนช์  
 โปรแกรมจัดเก็บภาพ (photoalbum) 
 ซอฟต์แวร์จับคู่ภาพและค าศัพท์  
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พหุปัญญา กิจกรรม เคร่ืองมือไอซีที 

 การแสดงตัวอย่าง 
 การใช้แผนภาพ 
 การใช้สมุดนัดหมาย  
 การร่างภาพ 
 การท ารูปแบบ 
 การต่อชิ้นภาพ 

 เว็บไซต์ที่มีรูปภาพสีสัน  
 สแกนเนอร์  
 กล้องดิจิทัล 
 เครื่องมือสร้างแผนผังความคิด 

ร่างกาย/การเคลื่อนไหว  

คนเก่งด้านน้ี เรียนรู้ได้ดีกับ
กิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหว
ร่างกาย เช่น การแสดง การ
ปฏิบัติที่ใช้มือ การสร้างโมเดล 
และการเคล่ือนไหวรูปแบบ
ใดๆ สามารถควบคุมจัดการกับ
วัตถุเท่าๆ  กับการแสดง
ความคิดเก่ียวกับการเคล่ือนที่
ของวัตถุ 
บทบาท: 
ชอบการสร้างและการไม่อยู่น่ิง
กับที่ ชอบหยิบจับและใช้
อุปกรณ์ต่างๆ  

 การแสดง 
 การเล่นละคร  
 การเต้นร า 
 การออกก าลังกาย  
 การแสดงท่าทาง 
 การประดิษฐ์ 
 การเคล่ือนที่  
 การแสดงบทบาทสมมติ  
 การสาธิต 
 การท างานด้วยมือ 
 การท าการทดลอง 
 การท ากิจกรรม 
 การจัดห้องใหม่ 
 สร้างสรรค์การออกท่าทาง  
 ไปทัศนศึกษา  
 กิจกรรมทางพลศึกษา  
 งานฝีมือ 
 การละคร 
 การใช้กลุ่มร่วมมือ  
 การเต้นร า 

 การใช้คีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์
ส าหรับเคล่ือนไหวอ่ืนๆ  

 การผลิตวีดีโอ 
 หุ่นยนต์ท ามือ และหุ่นยนต์เขียน
โปรแกรม 

 กล้องดิจิทัล และกล้องวิดีโอ ถ่าย
บทบาทสมมุติ การสาธิต  

ดนตรี/จังหวะ  
คนเก่งด้านน้ีเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ผ่านการได้ยินเสียง รวมถึง 

 การฮัมเพลง  
 การเล่นเสียงดนตรีประกอบ  

 เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล  
 ไฟล์เสียงและดนตรี  
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การฟัง การร้อง การให้จังหวะ 
และรูปแบบอ่ืนๆ ของการได้
ยิน 
 
 
บทบาท: 
ขอบการเลือกและแต่งดนตรี
ส าหรับการน าเสนอมัลติมีเดีย
เป็นนักฟังที่ดี เก็บรายละเอียด
จากการดูและฟังได้ดี 

 การเล่นเครื่องดนตรี  
 การร้องเพลง  
 การบอกรูปแบบจังหวะ 
    การฟัง  
 การเคาะจังหวะ 
 การอ่านท านองเสนาะ  
 การอ่านท านองเสนาะ  
 การแสดงดนตรี 
 การสร้างเสียงดนตรี  
 การบันทึกเสียง 

 คลิปเสียงดนตรี 
 ซอฟต์แวร์สร้างเสียงดนตรี  
 แผ่นเสียง DVDS และ CD 
 แหล่งแลกเปล่ียนแบ่งปันด้านดนตรี  
 
 การใช้โปรแกรมประเภทที่มีเส้นเวลา 

(time line) 

การรู้จักตัวตน 
เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านการ
คิดเก่ียวกับการคิด เช่น รับรู้
ความรู้สึกและแรงจูงใจของ
ตนเองเป็นคนมีความตั้งใจและ
มีสมาธิการให้เครื่องมือ
นักเรียนในการคิดเก่ียวกับการ
คิดของตนเอง เช่น การเขียน 
การวาดแผนภาพ หรือ การ
บันทึกความคิด 
บทบาท: 
วางเป้าหมายและมุ่งม่ันให้
บรรลุผล ท างานอิสระมุ่งม่ัน
เป้าหมายของกลุ่ม 

 การจัดปาร์ตี้ในห้องเรียน  
 การให้เพ่ือนตรวจแก้  
 การเรียนแบบร่วมมือ  
 การแบ่งปัน 
 การท างานกลุ่ม 
 การตั้งชมรม 
 การสอนเพ่ือน  
 การตระหนักในสังคม  
 การไกล่เกล่ียความขัดแย้ง  
 การอภิปราย 
 การสอนพ่ีหรือน้อง  
 การระดมสมอง  
 การให้ข้อมูลป้อนกลับ  
 การร่วมมือในกลุ่ม  
 การอภิปราย 
 การท าโครงงานกลุ่ม 
 การท างานเป็นทีม 
 การแสดงบทบาทสมมติ  

 การบันทึกอนุทินด้วยคอมพิวเตอร์  
 การใช้โปรแกรมแผนผังความคิด 

(concept map) 
 ซอฟต์แวร์แก้ปัญหา 
 การค้นคว้าด้วยอินเทอร์เน็ต  
 ประมวลผลค า ระดมสมอง บนทึก
อนุทิน 

 มัลติมีเดียพอร์ตโฟลิโอ  
 บลอก (Blogs) 
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 การส่ือสารระหว่างบุคคล 
 การสัมภาษณ์  
 การประเมินเป็นทีม  
 การแสดงความเห็นอกเห็น
ใจผู้อ่ืน 

 
ความสัมพันธ์กับคนอื่น  

เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเม่ือมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ด้วยการ
แสดงความคิดเห็น การร่วมมือ
กันท างาน และกิจกรรมทาง
สังคม ประสานการท างานโดย
ค านึงถึงความรู้สึกและความ
ต้องการของผู้อ่ืน  
บทบาท: 

เป็นคนที่สามารถรวบรวม
สมาชิกในกลุ่มและท าให้การ
อภิปรายด าเนินไปได้ ให้
ค าแนะน าสมาชิกคนอ่ืนใน
กลุ่มและกิจกรรมที่ต้องร่วมมือ
กันในการท าโครงงานจะ
สามารถช่วยแก้ไขงานที่เพ่ือน
ท า 
 

 การไตร่ตรองความคิด 
 การเขียนชีวประวัติของ
ตนเอง 

 การท าสมาธิ 
 การมุ่งม่ัน 
 การก าหนดเป้าหมายของ
ตนเอง 

 การแสดงตัว 
 กลยุทธการคิด 
 การให้เหตุผลขั้นสูง  
 การคิดเก่ียวกับความคิด 
 การมีเวลาอิสระ  
 การรับรู้ความรู้สึกของตน  
 การตอบสนองตนเอง  
 การเรียนเป็นรายบุคคล  
 การท าโครงงานรายบุคคล 
 การเขียนบันทึกส่วนบุคคล  
 การเลือกโครงงานเอง  
 การอ่านด้วยตนเอง 

 บลอก (Blogs) 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Email) 
 การสนทนา (Chat) 
 การเขียนต่อเน่ือง การแก้ไขงานกลุ่ม 

การระดมสมอง  
 ฟอรัมและการอภิปราย ( Forums and 

discussions) 
 วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  
 เว็บเควสต์ ร่วมมือกัน  
 การบันทึกวีโอ แบ่งปันกับคนอ่ืน  
 การน าเสนองานกลุ่ม  
 การติวกันกับเพ่ือน  
 โลกเสมือน 

ธรรมชาติวิทยา 

เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรม

 สร้างหนังสือบันทึก  
 การสังเกต  
 วาดภาพฉากธรรมชาติ
ถ่ายภาพ 

 กล้องวิดีโอดิจิทัลบันทึกโลก
ธรรมชาติ 

 กล้องดิจิทัลบันทึกโลกธรรมชาติการ
ร้องเรียนนอกสถานที่  



 

23 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย. 

 

รหัส UTQ-105:  การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน  

พหุปัญญา กิจกรรม เคร่ืองมือไอซีที 

กลางแจ้ง ภาคสนามและ
เก่ียวข้องกับพืชและสัตว์ 
มองเห็นรูปแบบและ
ความหมายที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
เป็นคนที่ปรับตัวได้ดี 
 
 
บทบาท: 
เป็นคนที่เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมภาคสนามที่มีการ
สังเกตและบันทึกโลกที่อยู่
รอบตัว 

 บรรยายการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงแวดล้อม 

 การใช้แว่นขยายส่องดูสัตว์
ขนาดเล็ก 

 การจัดจ าแนกและจัดจ าพวก
ส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ  

 การออกแบบการจัดกลุ่ม
สัมพันธ์และความควบเก่ียว
กันของส่ิงมีชีวิต  

 การดูเมฆ 
 จ าแนกแมลง 
 สร้างแหล่งที่อยู่ส่ิงมีชีวิต  
 จ าแนกพืช 
 การใช้กล้องจุลทรรศน์  
 การผ่าสัตว์หรือพืชเพ่ือ
ศึกษา 

 การเดินชมธรรมชาติ  
 การท าสวน 
 การดูดาว 
 การดูนก 
 การเก็บรวบรวมหิน 
 การเล้ียงนก  
 ไปเที่ยวสวนสัตว์ 

 การประมวลผลค า- บันทึก
สารสนเทศทางธรรมชาติ  

 การจัดการและการค านวณข้อมูล  
 การน าเสนอด้ายคอมพิวเตอร์ 

 

 ไอซีทีเป็นเครื่องมือที่มีค่าและมีความส าคัญเม่ือน ามาใช้ในการส่งเสริมพหุปัญญา และยัง
ช่วยเสริมสไตล์การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของนักเรียนได้อีกด้วย ซ่ึงนอกจากนักเรียนจะเก่งในปัญญา
ด้านต่างๆ แล้ว ยังเก่งหรือมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เป็นการปลูกฝังหรือเรียนรู้การ
ใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงก็คือ เรียนรู้วิธีเรียนรู้น่ันเอง  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานปริเขตความรู้ความคิด และพหุปัญญา เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะช่วยตอบสนองการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาปัญญานักเรียนในทุกดาน
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และทักษะการคิดขั้นสูงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นช่วยให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ การ
ประยุกต์น้ีจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการน าไอซีทีมาสนับสนุนการสร้างชิ้นงานที่มีประกอบ
อยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้  
 

กิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของคอนสตรัคชันนิซึม  

 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคซันนิซึม โดยหลักการแล้วไม่ได้มีการก าหนดว่า
จะต้องมีขั้นตอนอย่างไร แต่ก็ไม่ดีผู้พยายามแยกออกเป็นขั้นตอนเพ่ือเป็นแนวทางในการกิจกรรม
ตามแนวคอนสตรัคซันนิซึม  ขั้นตอนที่ก าหนดดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางหน่ึงที่ประกอบอยู่ในการ
สร้างชิ้นงานของผู้เรียน  
 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม อาจประกอบด้วย  การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษา
ความรู้พ้ืนฐานการเก็บรวบรวมสารสนเทศ การสร้างโครงสร้างสู่ความรู้หรือกระบวนการน่ังร้าน 
การจัดระเบียบ การไตร่ตรอง การสังเคราะห์ และการประเมิน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของคอนสตรัคซันนิซึม มีจุดเน้นส าคัญอยู่ที่การให้
ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน และชิ้นงานที่สร้างขึ้นอาจใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ชิ้นงานที่สร้าง
จะมีความสัมพันธ์กับสภาพจริงหรือชีวิตจริง ตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของ
คอนสตรัคซันนิซึมในที่น้ีเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ด าเนินการโดยมูลนิธีศึกษาพัฒน์ร่วมกับสถาบัน MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) ซ่ึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มเส่ียง พักอาศัยที่
ศูนย์แห่งหน่ึง  ในจังหวัดทางภาคเหนือ จ านวนประมาณ 20 คน ซ่ึงในขณะน้ันนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มน้ี
ก าลังมีกิจกรรมเตรียมการแสดงเพ่ือรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ที่หมู่บ้านของตนเอง  
 ชิ้นงานที่ให้นักเรียนสร้างอยู่ในรูปของเว็บเพจ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการให้นักเรียน
สร้าง ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิทัล โปรแกรมตกแต่งภาพ และโปรแกรมสร้างเว็บ เน้ือหาหลัก
ของการเรียนรู้ ประกอบด้วยโรคเอดส์ และเน้ือหาที่เก่ียวข้องคือวิธีการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล การ
ถ่ายภาพ ชนิดของภาพ และบูรณาการกับการใช้ภาษาในการเขียนและเรียบเรียงเรื่องประกอบการ
สร้างเว็บเพจ และการน าเสนอ  
 นักเรียนมีบทบาทเป็นเหมือนนักข่าว สถานที่ท ากิจกรรมใช้ที่พักอาศัยของนักเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และบ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ การจัด
กิจกรรมน้ีเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของชีวิตจริงและอยู่ในความสนใจ
ของนักเรียน เป็นการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคซันนิซึมดังกล่าวข้างต้น มีโครงสร้าง
ดังต่อไปน้ี  
หัวข้อ กิจกรรมชีวิตของผู้อาศัยที่ศูนย์แห่งหน่ึง  
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วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถดังน้ี  
1. ใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพได้  
2. บอกและแยกประเภทของลักษณะภาพถ่าย 3 ลักษณะได้ 
3. สร้างเว็บเพจแสดงเรื่องราวชีวิตประจ าวันได้  
4. สะท้อนความคิดและน าเสนอผลงานผ่านอินเทอร์เน็ต  
5. มีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติตนกับผู้ป่วยโรคเอดส์  
6. ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเอดส์  
7. ด าเนินการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเอดส์  
8. ถ่ายภาพที่เหมาะสมโดยได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย  
9. สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยโรคเอดส์  
10. เลือกภาพเพ่ือใช้ประกอบการเขียนเรื่อง 5-6 ภาพจากภาพถ่ายประมาณ 30 ภาพ 
11. ล าดับเรื่องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์  
12. สร้างเว็บเพจน าเสนอในรูปการเขียนเรื่องประกอบภาพเว็บ  
13. น าเสนอเรื่องราวที่สร้างบนเว็บด้วยวาจา  
14. แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้รับกับครูและเพ่ือนและชุมชน  

วัสดุอุปกรณ์ 

1. กล้องดิจิทัล 3-5 ตัว เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพ และชนิดของภาพ  
2. ชนิดของภาพถ่ายจ านวนหน่ึง ประกอบด้วยภาพถ่ายรูปคน ( portrait) ภาพแสดง

ท่าทาง (action) และภาพทิวทัศน์ (view) 
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 
4. โปรแกรมสร้างเว็บเพจ  
5. คอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เครื่อง  

การด าเนินงาน 

วันที่ 
(เวลา) 

กิจกรรม 

1 
(3 

ชั่วโมง) 

1. นักเรียนสร้างแนวคิดเก่ียวกับชนิดของภาพ โดยครูแนะน าชนิดของภาพถ่าย 3 ลักษณะคือภาพรูปคน 
ภาพแสดงท่าทาง และภาพทิวทัศน์ จากภาพถ่ายลักษณะดังกล่าวจ านวนหน่ึงที่เพียงพอจนนักเรียนเกิด
แนวคิด สังเหตจากการตอบลักษณะของภาพน้ันๆ ถูกต้อง 
2. ครูแนะน าการเปิดปิดกล้องถ่ายภาพดิจิทัล แล้วขออาสานักเรียน 2 คน คนหน่ึงเป็นคนถ่ายภาพ และอีก
คนเป็นคนถูกถ่ายภาพโดยให้ผู้ถูกถ่ายยืนในต าแหน่งที่แสงเข้าแตกต่างกัน 3 ต าแหน่ง จากน้ันน าภาพที่
นักเรียนมาเรียกดูด้วยคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนทุกคนเปรียบเทียบภาพทั้ง 3 ต าแหน่ง  เพ่ือให้เกิดความ
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วันที่ 

(เวลา) 

กิจกรรม 

เข้าใจเก่ียวกับมุมของแสงที่มีอิทธิพลต่อภาพที่ถ่าย 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนทดลองใช้กล้องในการถ่ายภาพตามความสนใจ โดยนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่ม
ละ 5-6 คน ใช้กล้องดิจิทัลกลุ่มละ 1 ตัว ถ่ายภาพตามชอบ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที 
4. ประเมินว่าภาพที่ถ่ายเป็นภาพที่ได้ดีหรือไม่ แล้วให้นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อภาพแต่ละภาพ  
 

 5. ครูให้นักเรียนเล่าถึงกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนที่ศูนย์ชีวิตใหม่ ครูและนักเรียนร่วมกันแบ่งกิจวัตร
ประจ าวันออกเป็น 3 ช่วง นักเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 7-8 คน แต่ละกลุ่มเลือกกิจกรรมแต่ละช่วง 
และใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลถ่ายท ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงน้ันๆ ส าหรับส่งครูในวันถัดมา 

2 
(3 
ชั่วโมง) 

6. ครูช่วยนักเรียนแต่ละกลุ่มน าภาพจากกล้องถ่ายภาพดิจิทัลถ่ายโอนใส่คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมเรียกดู
ภาพที่ถ่ายมาน้ัน ครูให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกภาพที่ถ่ายไว้จ านวน 5-6 ภาพ จากภาพที่ถ่ายไว้จ านวน 30 
ภาพ เพ่ือน าภาพที่เลือกมาใช้ประกอบการเล่าเรื่องกิจกรรมในชีวิตประจ าวันในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย
น้ันได้ครบถ้วน 
7. นักเรียนน าภาพที่เลือกไว้มาใช้ในการสร้างเว็บเพจ พร้อมค าบรรยายประกอบภาพ โดยครูแนะน าและ
สอนการใช้โปรแกรมไปพร้อมกับการสร้างเว็บเพจ ครูช่วยนักเรียนในการถ่ายโอนเก็บไว้ในเชิร์ฟเวอร์ เพ่ือ
เรียกดูผ่านอินเทอร์เน็ต 
8. นักเรียนได้แลกเปล่ียนดูผลงานของกันและกัน ครูนัดหมายวันเวลาในการเรียนและพบกันครั้งต่อไป 
9. ครูเตรียมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการทัศนศึกษาโดยไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในส่ิงที่ก าลังอยู่ในความสนใจของนักเรียน 
10. ระหว่างการรอวิทยากร ครูให้นักเรียนได้ทบทวนเก่ียวกับลักษณะภาพทั้ง 3 ชนิด ว่าภาพถ่ายที่นักเรียน
เห็นเป็นภาพชนิดใด 
11.ครูเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้โรคเอดส์ นักเรียนรับฟังวิทยากรบรรยายโรคเอดส์ที่อยู่ในท้องถ่ิน 
อธิบานให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนกับผู้ป่วยโรคเอดส์ ก่อนออก
เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีอยู่จริงในท้องถ่ินน้ัน 
12. เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโรคเอดส์และการปฏิบัติตัวกับผู้ป่วย ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน
ไปเยี่ยมกับผู้ป่วยโรคเอดส์ และให้นักเรียนใช้กล้องดิจิทัลเป็นอุปกรณ์ในการบันทึกภาพในการไปเยี่ยม
ผู้ป่วยในครั้งน้ี 
13. นักเรียนแต่ละกลุ่มเยี่ยมผู้ป่วยตามกลุ่มของตน นักเรียนซักถามผู้ป่วยและปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมตามค าแนะน าของวิทยากรที่มาให้ความรู้เบื้องต้น นักเรียนสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่บ้านพัก
อาศัยของผู้ป่วย และขออนุญาตถ่ายภาพผู้ป่วย และบริเวณบ้านของผู้ป่วย 
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วันที่ 

(เวลา) 

กิจกรรม 

 14. นักเรียนน าภาพที่ถ่าย และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเอดส์มาเตรียมการจัดท าเว็บเพจ โดย
นักเรียนเลือกภาพเพ่ือน ามาใช้ประกอบการเขียนเรื่อง จ านวน 5-6 ภาพ จากที่ถ่ายมาทั้งหมดประมาณ 30 
ภาพ 
15. นักเรียนจัดท าเว็บเพจในลักษณะเหมือนกับที่ได้ท ามา ประกอบด้วยการวางภาพ เขียน ข้อความเล่าเรื่อง
พร้อมภาพประกอบ 
16. นักเรียนเตรียมการน าเสนอด้วยวาจาหน้าห้อง เล่าเพ่ือเรื่องราวที่ได้ไปศึกษามา  
17. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอเรื่องที่สร้างบนเว็บด้วยวาจา ครูและเพ่ือน ซักถามเพ่ิมเติม และ
ให้ข้อคิดเห็น 
18. ครูและเพ่ือนช่วยกันประเมินผลงาน 

 
 กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น ครูน าประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนมาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนท าโครงงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่พบจริงในชีวิต ด้วยการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์
ตรงและเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายกับตัวของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัม
ชันนิซึมจึงยังมีความสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และปิรามิดการเรียนรู้อีกด้วย  
 กลยุทธ์ส าคัญของคอนสตรัคชันนิซึม คือการสร้างชิ้นงาน ส่งผลให้เกิดการสร้าง 2 อย่าง 
คือ ชิ้นงาน และความรู้ ซ่ึงความรู้น้ันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ร่วมกัน
วิเคราะห์ว่าภาพที่ถ่ายภาพน้ันภาพใดที่สามารถน ามาใช้ได้ ควรจัดเรียงล าดับเรื่องราวที่จะน าเสนอ
อย่างไร ประเมินว่าจะน าภาพน้ันมาจัดวางอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเน้ือเรื่องเพ่ือสังเคราะห์เป็น
ชิ้นงาน นักเรียนได้มีโอกาสในการออกแบบ และแก้ไขปัญหาในระหว่างการท างาน พัฒนาทักษะ
ความร่วมมือ การท างานกลุ่ม หรือการท างานเป็นทีม ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
ท าให้แต่ละคนน าความสามารถและความถนัดที่ตนมีช่วยเหลือให้กลุ่มสร้างชิ้นงานจนส าเร็จ มี
ความภาคภูมิใจกับผลงานที่เกิดขึ้น  
บทบาทของครูในการประยุกต์ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้  

 การน าไอซีทีมาใช้ในการศึกษา ท าให้บทบาทของครูเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากการ
เป็นผู้สอนที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดมาเป็นผู้สร้าง ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ให้ค าแนะน า และผู้สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ส่งเสริมความสามารถในการใช้สารสนเทศ และ
ปลูกฝังการท างานและการปฏิบัติงานร่วมกันของนักเรียน ส่ิงเหล่าน้ีมีความเป็นไปได้เม่ือมีการใช้
ไอซีทีการจัดการเรียนรู้  
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ครูยุคใหม่ 

 ครูยุคใหม่ จะต้องเป็นครูที่  
 เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนในการตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ

แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ  
 เปิดใจกว้างและวิพากษ์ความคิดอย่างมืออาชีพ  
 ให้ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น และเป็นผู้ประสานงาน  
 เป็นส่ือกลางระหว่างผู้เรียนกับส่ิงที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้  

 
สรรถนะใหม่ของครู  
 ครูจะต้องพัฒนาทักษะหลายอย่างด้วยกันเพ่ือประยุกต์ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถภาพดังกล่าวได้แก่ 

 ความสามารถในการสร้างสรรค์  
 ความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
 ตรรกะทักษะในการมอบหมายงาน การเลือกแหล่งศึกษา และการจัดกลุ่มนักเรียน  
 ทักษะในการท าโครงงาน ทักษะในการบริหารและจัดการ ทักษะในการร่วมมือกัน  

 
ทักษะไอซีทีใหม่  
 ในด้านเทคนิคน้ัน ครูควรสามารถที่จะ  

 ใช้คอมพิวเตอร์เป็นและใช้ซอฟต์แวร์พ้ืนฐานในการประมวลผลค า ใช้ตารางค านวณ 
อีเมล์ ฯลฯ ได้  

 ประเมินค่าและใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือไอซีทีที่เก่ียวข้องส าหรับการจัดการ
เรียนรู้ 

 ประยุกต์หลักการจัดการเรียนรู้ การวิจัยที่ทันสมัย และการประเมินที่เหมาะสมกับ
การใช้ไปไอซีที  

 ประเมินคุณค่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการศึกษา  
 สร้างการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิผล  
 ค้นหาแหล่งทรัพยากรในอินเทอร์เน็ต  
 บูรณาการเครื่องมือไอซีทีในกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาต่างๆ  
 สร้างมัลติมีเดียสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
 สร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซสนับสนุนและความเสมอภาคที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  
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 แสดงความรู้ด้านจริยธรรมและความเสมอภาคที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  
 ติดตามความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา  

 
การอบรมที่จ าเป็น 
 ในการรับบทบาทใหม่ของครู ครูได้รับการคาดหวังว่าจะยกระดับความรู้และมีทักษะใหม่
ในด้านต่อไปน้ี 

 ศิลปะหรือวิธีการสอน ( Pedagogy) เป็นทักษะที่ครูจ าเป็นต้องมีเพ่ือจักสามารถใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  
กลยุทธ์การใช้ค าถามเป็นส่วนประกอบส าคัญในชั้นเรียนที่เรียนด้วยวิธีสืบสอบ ซ่ึง
ใช้การอภิปราย ยกประเด็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ และให้นักเรียนศึกษาในเชิงลึก  

 การพัฒนาหลักสูตร ( curriculum development) เป็นทักษะที่ครูจ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกหัดและแนะน าในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพ่ือช่วย
นักเรียนในการเรียนรู้ส่ิงที่มีความหมายต่อตนเอง พัฒนาความรู้ใหม่ และส่ือสาร
ความเข้าใจต่อผู้อ่ืน  

 การบูรณาการเต็มรูปแบบในหลักสูตร ( Full integration into curriculum)  ครู
ต้องการกลยุทธ์เพ่ือบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรอย่างมีความหมาย จะต้องมอง
ว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ไม่ใช่วิชาที่เรียนรู้เทคโนโลยี ครูต้องได้เรียนรู้
ให้เกิดทักษะและกลวิธีในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน  

 การพัฒนาทีมงาน ( Staff development)  ความส าเร็จในการเรียนรู้ของนักเรียน
ขึ้นกับการที่ครูน าเอาเทคโนโลยีไปให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลงมือ
ปฏิบัติและการใช้ความคิดแทนการน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดของครูใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การน าเสนอด้วยสไลด์ อิเล็กทรอนิกส์ การท าส่ือคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ( computer assisted instruction หรือ CAI) การให้นักเรียนใช้ไอซีทีเป็น
เครื่องมือในการท าโครงงานสหวิทยาการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและมาตรฐาน
สาระวิชา เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนและ
ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้จาการลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการเกิดทักษะในการ
แก้ปัญหา การอบรมการพัฒนากลุ่มครูเป็นคณะท างานเพ่ือจัดการเรียนรู้ด้วยการท า
โครงงานสหวิทยาการ จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อการยกระดับความรู้และทักษะใน
การประยุกต์ใช้ไอซีทีทั้งของครูและนักเรียนมากกว่าการจัดอบรมครูโดยการจัด
กิจกรรมที่เน้นทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่ครู
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สรุป  

 แนวทางการประยุกต์ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ เก่ียวข้องกับการมีความรู้และการท าความ
เข้าใจถึงศักยภาพของไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดกลวิธีที่จะบูรณาการไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นอยู่ การท าความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายองการใช้ไอซีทีว่ามี
ความครอบคลุ่มต่อการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร และจะจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในบริบทของความพร้อมที่แตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ตามแนวของนักคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส าคัญที่สุดคือการท าความเข้าใจถึงบทบาทที่เปล่ียนไปของ
ครู และการเตรียมตัวของครูต่อการประยุกต์ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.1 

เร่ือง “การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสตวรรษที่ 21 แตกต่างจากการสอนแบบดั้งเดิมที่มี
ครูเป็นศูนย์กลางในเรื่องเน้ือหา การสอน การจัดสภาพห้องเรียน การประเมินผล และการใช้
เทคโนโลยี 
 

ห้องเรียนที่ครูเป็นศูนย์กลาง  

การสอนแบบดั้งเดิมโดยครูเป็นศูนย์กลางและการบรรยายซ่ึงเป็นพฤติกรรมการสอนที่
ธรรมดาที่สุดที่พบในโรงเรียนทั่วโลก การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปน้ี 

 การให้เน้ือหาสาระและข้อมูลที่หาได้ยาก  

 การน าเสนอเน้ือหาสาระและข้อมูลได้รวดเร็วฉับไว  

 การท าให้เน้ือหาสาระและข้อมูลน่าสนใจ  

 เป็นการสอนส าหรับนักเรียนที่เรียนได้ดีด้วยการฟัง  

ตารางเปรียบเทียบวิธีการสอนทั้งสองแบบ ซ่ึงไม่ได้แสดงว่าวิธีใดดีหรือเหมาะสมมากกว่า
กันแต่แสดงให้เห็นว่าวิธีใดสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์  

 

การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เน้ือหา  

นักเรียนเรียนรู้เน้ือหาที่ถูกก าหนดโดยหลักสูตรซ่ึง
เป็นเรื่องเดียวกันและในเวลาเดียวกัน  

นักเรียนเรียนรู้ผ่านหัวเรื่องที่มาจากหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละหัวข้อเรื่องมีประเด็นให้
เลือกเรียนมากมาย 

ครูเป็นผู้เลือกและจ ากัดเน้ือหาสาระให้นักเรียนเรียน  นักเรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหาสาระได้ตามต้องการ
ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

เรื่องที่เรียนแยกเป็นส่วนๆ ไม่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  นักเรียนศึกษาเน้ือหาที่มีการบูรณาการระหว่างวิชา  

นักเรียนจ าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเท่าน้ัน อาจมีการ
วิเคราะห์วิจารณ์บางเป็นบ้างครั้งแต่เน้นการ
ประยุกต์ใช้เน้ือหาหรือความคิดรวบยอดน้อยมากที่

นักเรียนเรียนความคิดรวบยอดและข้อเท็จจริง และ
สามารถน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผ่านส่ือ
ต่างๆ และเน้นให้ผู้เรียนแสดงการใช้ความคิดรวบ
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การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เน้ือหา  

จะใช้ได้ในสถานการณ์จริง  ยอดที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  

นักเรียนเรียนรู้เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง  

 

ครูเป็นผู้เลือกกิจกรรมและเตรียมส่ือการสอนที่
เหมาะสม 

นักเรียนเรียนรู้ที่จะค้นหาหรือสร้างค าตอบที่เป็นไป
ได้ด้วยตนเอง 
นักเรียนเป็นผู้เลือกกิจกรรมหลากหลายที่ครูสรรหา
ไว้และตัดสินใจเลือกกิจกรรมตามระดับ
ความสามารถของตน 

การสอน  

ครูเป็นผู้บอกความรู้ตามขั้นตอนช่วยให้นักเรียนเกิด
ทักษะและความรู้ 

ครูคือผู้จัดประสบการณ์ คอยชี้แนะ เปิดโอกาสให้
นักเรียนประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ และสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง 

การเริ่มจากส่ิงที่นักเรียนไม่รู้ การเรียนเริ่มจากความรู้เดิมของนักเรียน  

การสอนคือกระบวนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การสอนคือกระบวนการการจัดโอกาสให้นักเรียน
สร้างความรู้ 

นักเรียนเรียนรู้และท ากิจกรรมย่อย เฉพาะเรื่องหรือ
เน้ือหาที่เรียน 

นักเรียนท ากิจกรรมและโครงงานที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดที่
ลึกซ้ึงโดยใช้กลวิธีตามศักยภาพ  

การจัดสภาพห้องเรียน  

ผู้เรียนเรียนอย่างไม่กระตือรือร้น ภายในห้องเรียน ที่
เงียบ 

บรรยากาศของห้องเรียนสนุกสนานด้วยกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย และมีเสียงของกิจกรรมเกิดขึ้น
ตลอดเวลา 

นักเรียนท างานตามล าพัง นักเรียนท างานร่วมกับเพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ในชุมชน 
และครู 

การประเมินผล  

นักเรียนสอบข้อเขียนเป็นรายบุคคล ค าถามเก็บเป็น
ความลับจนถึงเวลาสอบ นักเรียนต้องเรียนทั้งหมด
แม้ว่าจะสอบเพียงเรื่องเดียวเท่าน้ัน 

นักเรียนรู้วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินได้รับผล
ย้อนกลับจากครูและเพ่ือน และมีโอกาสประเมินการ
เรียนรู้ของตนเอง 

ครูเป็นผู้พิจารณาผลการเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาผลการเรียน 
นักเรียนมีแรงจูงใจภายนอกเพ่ือท าคะแนนสูงๆ เพ่ือ
ครูพอใจและได้รับรางวัล 

ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นักเรียนช่วยส่งเสริมแรงจูงใจภายใน และความ
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การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เน้ือหา  

พยายามในการเรียนรู้  
 

เทคโนโลยี  
ครูใช้เทคโนโลยีหลากหลายเพ่ืออธิบาย สาธิต และ
ยกตัวอย่าง 

นักเรียนใช้เทคโนโลยีหลากหลายในการท าวิจัย
ส่ือสารและสร้างสรรค์ความรู้ 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.2 
เร่ือง “การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

รูปแบบของการเรียนน้ีพัฒนาองค์ความรู้และทักษะผ่านภาระงานซ่ึงจะกระตุ้นความอยากรู้ของ
นักเรียนและเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวขับเคล่ือนกระบวนการ
ของการเรียนรู้ โดยที่โครงงานน้ันต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิด
ขั้นสูงของผู้เรียน 
 
ข้ันที่ 1: พิจารณาหลักวิธีการของโครงงาน  

การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้น และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนมากขึ้น สามารถบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ และยังใช้ได้
กับทุกระดับชั้น โครงงานที่ดีควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสวมบทบาทเสมือนชีวิตจริง และปฏิบัติ
ภาระงานน้ันให้เสร็จสมบูรณ์  

การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานไม่ได้ท าให้เกิดความแตกต่าง หรือเป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น
ในหลักสูตรหรือเป็นเพียงคี่กิจกรรมที่มีแก่นเรื่อง ( theme)  ร่วมกัน หลักสูตรที่เน้นโครงงานจะ
ขับเคล่ือนด้วยค าถามส าคัญซ่ึงเชื่อมโยงมาตรฐานเน้ือหาและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานน้ัน ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่า การ  
บูรณาการโครงงานน้ันสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม ซ่ึงบางหน่วยการ
เรียนรู้สามารถเน้นโครงงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะที่บางหน่วยการเรียนรู้น้ันบูรณาการโครงงาน
เข้าเป็นเพียงประสบการณ์หรือเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยการเรียนรู้เท่าน้ัน (ศึกษาตัวอย่างแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้ที่ http://educate.intel.com/th/projectdesign) 
 
 
 
 
 

http://educate.intel.com/th/projectdesig
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คุณลักษณะต่อไปน้ีช่วยก าหนดนิยามของหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ : 
   

นักเรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  
   
  โครงงานเน้นที่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ส าคัญซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
 
  โครงงานขับเคล่ือนด้วยค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้  
 
  โครงงานเก่ียวข้องกับรูปแบบการประเมินที่หลากหลายและต่อเน่ือง  
 
  โครงงานมีความเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริง  
 
 นักเรียนสะท้อนความรู้และทักษะผ่านการปฏิบัติงานและผลงานที่อาจอยู่ในรูปส่ิงพิมพ์ การ

น าเสนอหรือจัดแสดง เป็นต้น  
 
 เทคโนโลยีสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน  
 
 ทักษะการคิดบูรณาการอยู่ในเน้ือของโครงงาน  
 
 ใช้กลวิธีสอนที่หลากหลายซ่ึงสนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน 
 
ข้ันที่ 2: พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ขณะท างานโครงงานนักเรียนจะเกิดพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหลาย
ทักษะเป็นที่ต้องการของผู้ว่าจ้างในตลาดแรงงาน เช่น ความสามารถในการ : 

 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 ท าการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ  
 มีความคิดริเริ่ม 
 แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้  
 จัดการกับตนเองได้  
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 ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
การจัดกิจกรรมการเรียนด้วยโครงงาน เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ช่วยให้เกิดการบูรณาการ

ระหว่างสาระวิชาต่างๆ ที่เป็นไปตามสภาพจริง จากสาระวิชาหลักที่บูรณาการไปยังสาระวิชาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 
สาระวิชาสังคมศึกษาบูรณาการกับสาระวิชาอื่น  
 หน่วยการเรียน ท้องถ่ินของเรา  
 
มาตรฐานการเรียนสาระวิชาสังคมศึกษา  

 เวลา ความต่อเน่ือง และการเปล่ียนแปลง  
 คน สถานที่ และส่ิงแวดล้อม  
 บุคคล กลุ่ม สถาบัน  
 พลัง อ านาจ และการปกครอง  

 
จุดเน้นด้านเทคโนโลยี 

 มโนทัศน์และการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน  
 สังคม จริยธรรม และประเด็นเก่ียวกับคน  
 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างผลิตผล  
 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือติดต่อส่ือสาร  
 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือศึกษาหาค าตอบ  
 การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 นิยามท้องถ่ินของเรา  
 ระบุส่ิงที่ท าให้ชีวิตในท้องถ่ินของตนเองมีความหมาย  
 มีส่วนร่วมในท้องถ่ินของตนเอง  
 ระบุวิธีทางทัศนศิลป์ สะท้อน อธิบาย บันทึก การพัฒนาและความก้าวหน้าของ

ท้องถ่ิน ทางวัฒนธรรม และอารยธรรม  
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 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ระหว่างคนและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินของตนเอง  
 ก าหนดยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงและพัฒนาความก้าวหน้าในท้องถ่ิน  

 
เน้ือหาวิชาหลัก 

 ภูมิศาสตร์และการเมืองการปกครอง (Geography and Political Science) 
 ส่วนประกอบของท้องถ่ินเป็นกลไกที่ท าให้ประชาชนของท้องถ่ินน้ันอยู่ร่วมกัน 

ส่วนประกอบน้ีได้แก่ การบริหาร ปกครอง การศึกษา ศาสนา องค์การทางสังคม 
การค้า สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปะ เม่ือให้
นักเรียนด าเนินตามกระบวนการ 4 ด้าน คือ สังเกต สืบสวน ประเมินผล และ
บันทึก จะช่วยให้นักเรียนสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงและ
พัฒนาความก้าวหน้าในท้องถ่ิน นักเรียนจะบันทึกการค้นพบจากกิจกรรมที่
นักเรียนวางแผน ออกแบบและผลิตชิ้นงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่วาดแสดง
องค์ประกอบของท้องถ่ินที่นักเรียนศึกษา จากการผลิตทางศิลปะ นักเรียนจะ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างคนและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินของตน 
ประเด็นค าถามส าหรับถามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เช่น มีการใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพลเมืองของท้องถ่ิน 

 
ค าอธิบายหน่วยบทเรียน 

ขั้นตอน 4 ขั้น จะช่วยน านักเรียนให้บูรณาการสาระวิชาต่างๆ และเรียนรู้ร่วมกัน แม้ว่า
หน่วยการเรียนน้ีจะเป็นวิชาสังคมศึกษา นักเรียนจะมีบทบาทเป็นนักสังคมวิทยา นักวิจัย นักเขียน 
นักประวัติศาสตร์ ช่างเทคนิค และศิลปิน  ในขณะที่นักเรียนสังเกต สืบสวน ประเมินผล และบันทึก
องค์ประกอบของท้องถ่ิน และน ากลยุทธ์การเรียนแบบร่วมมือ มาใช้ในหน่วยการเรียนน้ี  

ขั้นที่ 1 เป็นขั้นการสังเกต และจะเป็นขั้นที่ต้องท าใบเสร็จก่อนที่จะจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน 4-5 คน เม่ือนักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันจ าแนกองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของท้องถ่ินตนเองแล้ว ครูจะต้องทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละทีมจะได้รับ
มอบหมายองค์ประกอบหน่ึงองค์ประกอบของท้องถ่ิน งานขั้นที่ 2-4 จะเป็นงานของทีมผู้เชี่ยวชาญ
ในการศึกษาองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมายน้ัน  

ขั้นที่ 2 ส าหรับทีมสืบสอบองค์ประกอบของท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย ครูต้องคอยดูแล
และให้ค าแนะน าการจัดวางและวางแผนการท างานให้เสร็จตามกรอบเวลา  

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการประเมินค่า นักเรียนคัดเลือกสารสนเทศที่เก็บรวบรวมว่า
สารสนเทศใดเหมาะสมที่สุดที่จะใช้แสดงองค์ประกอบที่ศึกษา และจัดท ามัลติมีเดียส าหรับน าเสนอ  
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ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นบันทึกข้อมูล ทีมวางแผน ออกแบบ และผลิตภาพเขียนลงบน
แผ่นกระดาษแสดงองค์ประกอบที่อยู่ในท้องถ่ิน นักเรียนถ่ายภาพเขียนเพ่ือรวบรวมไว้ในเว็บไซต์  
 
 
การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างสาระวิชา  

ทัศนศิลป์ 
ในกระบวนการท างานทั้ง 4 ขั้น นักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่อไปน้ี  
 อิทธิพลของศิลปะที่มีต่ออัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของทองถ่ิน  
 บทบาทของศิลปะที่ส่ือถึงท้องถ่ิน  
 วิธีที่ศิลปะท าให้ชีวิตในท้องถ่ินมีความหมายมากขึ้น  
 บทบาทของศิลปะในการบันทึกประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน  
 บทบาทของศิลปะในงานเฉลิมฉลอง งานประเพณี และวัฒนธรรม  
 การเชื่อมโยงศิลปะและเทคโนโลยี วิธีที่เทคโนโลยีพัฒนางานศิลปะ  
 ศิลปะสร้างธุรกิจ  

 

ศิลปะภาษา 

 การติดต่อส่ือสาร  
 เขียนอีเมล์บรรยายเรื่องให้เพ่ือนทางจดหมายอีเมล์  
 เขียนอีเมล์และจดหมายติดต่อขอข้อมูลและสารสนเทศ  
 เขียนจดหมายขออนุญาตหรือขอความช่วยเหลือ  
 เขียนประกาศข่าว 

 

คณิตศาสตร์ 

 การสร้างภาพหรือจิตรกรรมฝาผนัง  
 นักเรียนต้องใช้ตารางช่วยในการขยายขนาดภาพเล็กให้เป็นขนาดใหญ่ โดยการ

ค านวณสัดส่วนจากภาพขนาดเล็กให้เป็นภาพขนาดใหญ่  
 นักเรียนต้องค านวณขนาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้ในการวาดภาพขนาดใหญ่ลงบนกระดาษ

หรือก าแพง 
 นักเรียนจะต้องค านวณจ านวนชอล์คที่ต้องใช้ในการวาด  

 

จุดเน้นด้านเทคโนโลยี 

การใช้อินเทอร์เน็ตหาค าตอบ : 
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นักเรียนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การท้องถ่ินที่เป็นหน่วย
ของรัฐ กลุ่ม ทางสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ ธุรกิจ (หอการค้า) ส่ือสารมวลชน (หนังสือพิมพ์ 
ทีวี วิทยุ) แหล่งพักผ่อน สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีอนามัย และห้องสมุด เพ่ือ
เข้าถึงสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของท้องถ่ินของตน การใช้ห้องสมุดท้องถ่ินและการ
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ การท่องเว็บแหล่งรวบรวมประวัติความ
เป็นมาของท้องถ่ิน นอกจากน้ีนักเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อองค์การที่ให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
การวางแผนและพัฒนาท้องถ่ิน และสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับท้องถ่ินเพ่ือถามค าตอบและขอข้อมูล
และสารสนเทศ 
 

การติดต่อส่ือสารทางอีเมล์ : 

จากอีเมล์ที่นักเรียนขอจากแหล่งให้บริการหรือจากที่โรงเรียนจัดให้ เพ่ือใช้ในการเขียน
และรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถามค าถามและรับสารสนเทศ 
 

การท าส่ิงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ : 

นักเรียนใช้โปรแกรมประมวลผลค าในการเขียนจดหมายและข่าวประกาศ ใช้กล้องดิจิทัล
ในการบันทึกภาพฝาผนังที่สร้างขึ้น ห้องแสดงผลงานในหน้าเว็บเพจที่สร้างขึ้นจะช่วยให้นักเรียน
ได้แสดงผลงานศิลปะของตนภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจะช่วยท าให้นักเรียนวางแผน 
ออกแบบ และผลิตจิตรกรรมภาพวาด การท าการ์ดผลงานเป็นการ์ดขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือ การ
ใช้โปรแกรม เช่น ไมโครซอฟต์พับบลิชเชอร์ในการจัดท าประชาสัมพันธ์งานการสร้างจิตรกรรมฝา
ผนัง ใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิก เช่น โปรแกรมโฟโตชอป ในการปรับแต่งภาพดิจิทัลของภาพ
จิตกรรมฝาผนังที่ใช้แสดงในห้องแสดงผลงานในหน้าเว็บเพจ  

 

การน าเสนอมัลติมีเดีย : 

ทีมผู้เชี่ยวชาญใช้โปรแกรมเช่นไมโครซอฟเพาเวอร์พอยต์ในการสร้างการน าเสนอ
องค์ประกอบของกลุ่มตน  

 

เทคโนโลยีที่ต้องใช้: 
ฮาร์ดแวร์ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับอินเทอร์เน็ต หากเป็นไปได้ใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์
ในสัดส่วน 1 คน 

 เครื่องพิมพ์สี  
 กล้องเว็บแคม (ในส่วนขยายบทเรียน)  
 อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย (ในส่วนขยายบทเรียน)  
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ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรมประมวลผลค า  
 โปรแกรมออกแบบกราฟิก  
 โปรแกรมสร้างส่ิงพิมพ์  
 บัญชีอีเมล์นักเรียน  
 เว็บเพจโรงเรียน  
 ซอฟต์แวร์สร้างเว็บเพจ  

 
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 

 แหล่งรวบรวมรายชื่อ พร้อมทั้ง URL ของหน่วยงานราชการ  
http://www.thaiwebhunter.com/gov.html 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ http://www.oic.thaigov.go.th/ginfo 
ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย http://www.gdir.gits.net.th/main.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gdir.gits.net.th/main.html
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กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ท้องถิ่นของเรา  

วันที่ กิจกรรม 

1 ครูแนะน าหน่วยการเรียน เลือกทีมนักเรียน ทีมละ 4-5 คน 
2-3 ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ดูและสังเกตแล้วคิดไตร่ตรองส่ิงที่นักเรียนเชื่อว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของท้องถ่ินตนเอง 

นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับเพ่ือนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail pen pal) ที่อยู่ต่างท้องถ่ินเพ่ือเล่าเรื่องและแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับท้องถ่ินของตน เป็นช่วยให้นักเรียนได้ความคิดเก่ียวกับท้องถ่ินของตนเองและเห็นภาพของท้องถ่ิน นักเรียนจะมีโอกาส
สัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในชีวิตของนักเรียน เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย เพ่ือนบ้าน เพ่ือนของครอบครัว ครูอาจารย์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าทาง ศาสนา เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจเก่ียวกับท้องถ่ินของตนเอง ในขั้นการสรุปของขั้นที่ 1 นักเรียนควรจะสามารถระบุองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่มีส่วนท าให้เกิดลักษณะของท้องถ่ินของตนเองซ่ึงประกอบด้วย รูปแบบของการการบริหารการปกครอง การศึกษา ศิลปะ แหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อน สถานให้บริการ เช่น สถานีดับเพลิง สถานีต ารวจ ลักษณะกลุ่มแรงงาน ลักษณะและรูปแบบบ้านเรือน ส่ือสารมวลชน 
สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล หอการค้า องค์การทางสังคม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น หรืออาจแยกองค์ประกอบเป็น 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ต่อการด ารงชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาติ 
อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีต่อการด ารงชีวติ ประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพ้ืนบ้าน 
บุคคลส าคัญ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อการด ารงชีวิต ส่ิงที่ดีงาม และมีคุณค่าของท้องถ่ิน เป็นต้น  
            นักเรียนควรมีความสามารถตอบค าถามตอ่ไปน้ีได ้เชน่  

 อะไรคือโครงสร้างของท้องถ่ินของเรา  
 เหตุใดคนจึงอาศัยหรือย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถ่ินของเรา  
 ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ระหว่างคนและส่ิงแวดล้อม  
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วันที่ กิจกรรม 

 อะไรที่ท าให้ชีวิตในท้องถ่ินของเรามีความหมาย  
 ท้องถ่ินของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคมอย่างไร  
 อะไรคือส่ิงที่ท าให้ท้องถ่ินของเรามีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากที่อ่ืนๆ รวมทั้งทิ้งถ่ินของเพ่ือนบ้าน 

4-15 ขั้นที่ 2 ขั้นการสืบสวน ทีมผู้เชี่ยวชาญของนักเรียน จะรวบรวมสารสนเทศขององค์ประกอบท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะบันทึก
การสัมภาษณ์สมาชิกในท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะบันทึกการสัมภาษณ์สมาชิกในท้องถ่ิน ข้าราชการ คนในอาชีพต่างๆ ผู้แทน
ชุมชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ผู้รู้ ประวัติความเป็นมา ผู้ท างานศิลปาชีพ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นักเรียนเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การ
ท้องถ่ิน ที่ท างานภาครัฐหน่วยงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ ธุรกิจ ส่ือสารมวลชน (หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานวิทยุ) สถานีที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน สถานีบริการต่างๆ ห้องสมุด เป็นต้น ท าการศึกษาและสืบสวนการเชื่อมโยงวรรณกรรมและศิลปวัตถุที่พบเห็นกับ
ศิลปวัฒนธรรม  นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการเพ่ิมพูนสารสนเทศเก่ียวกับท้องถ่ินของตนและใช้ในการตั้งค าถาม เป็นต้น ศึกษาและสืบ
สอบบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อองค์ประกอบของท้องถ่ิน ค าถามที่จะน านักเรียนในการหาค าตอบเช่น  

 อะไรคือโครงสร้างขององค์ประกอบท้องถ่ินที่นักเรียนศึกษา  
 องค์ประกอบท้องถ่ินช่วยในการท าให้เกิดความยั่งยืนหรือคงอยู่ของประชากรในชุมชนอย่างไร  
 ผู้คนอยู่อย่างหนาแน่นในเฉพาะพ้ืนที่หน่ึงของท้องถ่ินหรือไม่ มีสาเหตุอะไนที่ท าให้เป็นเช่นน้ัน  
 องค์ประกอบท้องถ่ินใดได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐหรือเอกชนหรือไม่  
 ในองค์ประกอบของท้องถ่ินที่ศึกษามีจ านวนคนที่มีอาชีพมากน้อยอย่างไร  
 องค์ประกอบชุมชนที่ศึกษามีส่วนช่วยให้ชีวิตของพลเมืองในท้องถ่ินอยู่อย่างความหมายอย่างไร  
 พลเมืองในท้องถ่ินมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่ศึกษาอย่างไรบ้าง  
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วันที่ กิจกรรม 

 องค์ประกอบที่นักเรียนศึกษามีบทบาทอะไรที่ท าให้ท้องถ่ินมีลักษณะพิเศษจากท้องถ่ินอ่ืนๆ  
 องค์ประกอบที่นักเรียนศึกษาสะท้อนค่านิยมของผู้คนของท้องถ่ินอย่างไร  
 องค์ประกอบที่นักเรียนศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนความต้องการของพลเมืองในท้องถ่ินอย่างไรบ้าง 

16-
21 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินค่า นักเรียนจะจัดระเบียบและประเมินค่าสารสนเทศที่รวบรวมมาสมิกในทีมจะประชุมปรึกษาแสดงความ
คิดเห็นว่าสารสนเทศใดมีบทบาทในการแสดงองค์ประกอบในท้องถ่ิน นักเรียนใช้โปรแกรม เช่น พาวเวอร์พอยต์ ในการสร้างสาระการ
น าเสนอผลการศึกษาต่อชั้นเรียน 

22-
30  

ขั้นที่ 4 ขั้นการบันทึก นักเรียนจะบันทึกส่ิงที่ได้พบเห็นในกิจกรรมศิลปะและท้องถ่ิน แต่ละทีจะวางแผน ออกแบ  และผลิตจิตรกรรมฝา
ผนังหรือภาพวาดขนาด 1.8 เมตร x 3 เมตร มีฉากที่แสดงถึงองค์ประกอบของท้องถ่ิน ภาพวาดน้ีจะน าไปวางในบริเวณที่คนในท้องถ่ิน
สัญจร ไปมา เช่นตลาด สวนพักผ่อน นักเรียนถ่ายภาพผลงานชิ้นอนุสรณ์น้ี เพ่อใช้แสดงในหน้าเว็บเพจห้องเสแดงผลงานของโรงเรียน หรือ
องค์การอ่ืนในท้องถ่ิน นักเรียนท าเป็นโปรสการ์ด และส่งไปให้เพ่ือนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่ไปค้นคว้าหาข้อมูล 
ครอบครัว และเพ่ือน 

31 กิจกรรมฉลองศิลปะและท้องถ่ิน แต่ละทีมงานแผนและวาดภาพจิตรกรรมตามขั้นที่ 4 บนฝาผนังหรือก าแพงหรือทางเดินเท้า (ด้วยสีชอร์ค) 
กิจกรรมภาพวาดขนาดใหญ่น้ี จะมีส่วนท าให้การศึกษา ศิลปะและทิ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

32-
33 

การท าการ์ดอิเล็กทรอนิกส์และการจัดวางภาพในเว็บ แต่ละทีมจะตกแต่งภาพที่ถ่ายจากจิตรกรรมฝาผนังด้วยกล้องดิจิทัล เพ่ือน าขึ้นเว็บไซต์
ของโรงเรียน รวมทั้งภาพของนักเรียนที่สร้างชิ้นงานน้ี นักเรียนจะส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ของงานศิลปะน้ีไปยังผู้เก่ียวข้องเพ่ือขอบคุณใน
ความช่วยเหลือที่ได้รับ 
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การประเมิน 

ครูใช้แบบสังเกตอย่างเป็นทางการ และการบันทึกของทีมผู้เชี่ยวชาญแต่ละทีม ดูแล
ติดตามการท ากิจกรรมที่ร่วมมือกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในทีมและให้การ
ป้อนกลับ ท าการประเมินผลทั้งรายบุคคลและการปฏิบัติของกลุ่ม ควรจะมีการสุ่มตรวจความ
รับผิดชอบของนักเรียนโดยซักถามกับสมาชิกของแต่ละทีมการประเมินผลความร่วมมือจะร่วมถึง
การประเมินความสามารถของทีมในการก าหนดแผนการปฏิบัติ การจัดระเบียบ การได้สารสนเทศ 
การลงข้อสรุป การตกลงกันถึงผลที่ได้ และการพัฒนาผลิตผล ครูให้การป้อนกลับในแต่ละวันโดย
การพูดคุยหรือเขียนให้นักเรียนแต่ละคนทราบในแต่ละสัปดาห์ นักเรียนประเมินผลตนเองและ
สมาชิกในทีมประจ าสัปดาห์ ในช่วงขั้นที่ 2 สมาชิกในทีมส่งอนุทินที่บันทึกที่บันทึกการศึกษา
รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการประเมินผล การน าเสนอส่ิงที่ค้นพบ
แก่ชั้นเรียนในชั้นที่ 3 ใช้การประเมินรูบริกส์แบบ 4 ระดับ งานจิตรกรรมฝาผนังจะประเมิน
ความสามารถเป็นทีมในการน าเสนอภาพองค์ประกอบ (ชั้นที่ 4) 
 
เกร็ดการสอน  

ครูควรด าเนินการสอนหน่วยน้ีในลักษณะร่วมกันสอนเป็นทีม ซ่ึงอาจเป็นได้หรือไม่ได้
ขึ้นกับข้อจ ากัดของแต่ละโรงเรียน ทั้งน้ีครูที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช่ครูที่สอนตรงตาม
สาระวิชาก็ไม่ควรไม่กล้าหรือกลัวในการเชื่อมโยงระหว่างสาระวิชาหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในหน่วย
การเรียนน่ันเอง นักเรียนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ดีมาก นักเรียนบางคนที่มีความสามารถ
พิเศษในบางเรื่องที่ครูอาจจะไม่รู้และจะช่วยเหลือครูได้อย่างดี จะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางบาด
แก่นักเรียนคนที่กิจกรรมช่วยเหลือครูซ่ึงอาจเป็นนักเรียนที่อาจไม่เคยได้รับความสนใจในเรื่องอ่ืนๆ 
มาก่อน 

หน่วยการเรียนน้ีเป็นบทเรียนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ ครูจึงควรมีความรู้ในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว ควรเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักว่าการร่วมกันท างานจะท า
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ครูก าหนดความคาดหวังและช่วยนักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ ส าหรับ
การประเมินไม่แนะน าให้ประเมินเฉพาะงานกลุ่มเท่าน้ัน จ าเป็นต้องมีการประเมินเป็นรายบุคคล
ด้วย นอกจากน้ีครูควรศึกษายุทธศาสตร์ของการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือด้วย 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.3 
เร่ือง “การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 
 

การเรียนรู้ของนักเรียนที่ประสบความส าเร็จได้น้ัน ครูผู้สอนต้องออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้โดยมีเป้าหมาย และครอบคลุมแนวคิดรวบยอดที่ส าคัญ ( Wiggins & McTighe, 2005) ครูต้อง
แน่ใจว่ากิจกรรมที่วางแผนไว้ช่วยนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด และต้องเข้าใจ
แนวคิดหลักที่จ าเป็นหรือภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ และเม่ือทบทวนเป้าหมายของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้แล้ว ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร และครูสามารถก าหนด
เลือกในการเรียงล าดับคามส าคัญของการสอนได้  

การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ที่ดี ครูผู้สอนควรค านึงถึงขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาโครงสร้างแม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาค าถามก าหนดกรอบการ เรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาเทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดระยะเวลาการประเมิน 
ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดผู้ประเมิน 

 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาโครงสร้างแม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้  

ชื่อและนามสกุล  
ชื่อโรงเรียน 
ที่อยู่โรงเรียน  
 

ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  
 

สรุปภาพรวมหน่วยการเรียนรู้  
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สาระการเรียนรู้  
ระดับชั้น 

    เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 
ค าอธิบายของหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้  
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
 

ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้  
ค าถามสร้างพลังคิด 
กิจกรรมการเรียนรู้  
ค าถามประจ าบท 
 

แผนการประเมิน 

ระยะเวลาในการประเมิน  
ก่อนเร่ิมโครงการ ระหว่างท าโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ  

   
 

สรุปภาพรวมการประเมิน 

 
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้  

 ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
 กิจกรรมการเรียนรู้  
 
การปรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
 นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ  
 นักเรียนที่มีความสามารถเป็นพิเศษ  
 นักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร  
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ส าหรับหน่วยการเรียนรู้  

 เทคโนโลยี -ฮาร์ดแวร์ 
 ส่ือส่ิงพิมพ์  
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 วัสดุอุปกรณ์  
 แหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต  
 อ่ืนๆ  
ข้ันตอนที่ 2 ก าหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ 

ขั้นแรกในการออกแบบโครงงานคือ ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียน
บรรลุในตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้ จากน้ันระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และค าถามที่มี
ความหมายแล้วเขียนร่างมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ขึ้น โดยล าดับแรกให้ระบุส่ิงที่
ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ และที่ส าคัญที่สุดคือ เขียนขั้นตอนในกระบวนการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ที่เลือกไว้ และน ามาก าหนด (ร่าง) วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ซ่ึงวัตถุประสงค์เหล่าน้ีควรอธิบายส่ิงที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ดี ควร : 
 ก าหนดกรอบส่ิงที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจหรือแสดงให้เห็น  
 เน้นแนวคิดหลักของการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการคิดขั้นสูง  
 ประเมินได้ตลอดทั้งหน่วยการเรียนรู้  

 
ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนาค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ 

ร่างชุดค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในโครงงาน ค าถามส าคัญอย่างไร  
ค าถามที่ดีเป็นกุญแจส าคัญที่ประกายเพ่ือกระตุ้นการคิด ค้นคว้า และหาค าตอบ ก่อนให้

เกิดการอภิปรายทั้งในห้องเรียน ในกลุ่มย่อย  หรือการพูดคุยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล การใช้
ค าถามที่มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนในการอภิปรายที่สร้างสรรค์ ซ่ึงส่งผลต่อ
คุณภาพของชิ้นงาน และการแสดงออก ค าตอบที่ได้เป็นการสะท้อนกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและ
ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในเน้ือหาที่เรียน  

การตั้งค าถามให้น่าสนใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นนักเรียนให้คิดอย่าง
ไตร่ตรองและเป็นการเตรียมนักเรียนตามบริษทที่มีความหมายต่อการเรียนรู้เม่ือนักเรียนได้เผชิญ
ค าถามซ่ึงตนเองสนใจอย่างเต็มที่ที่จะหาค าตอบ จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เพราะค าถามช่วยนักเรียนให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาสาระการเรียนรู้กับชีวิตของ
ตนเองและการเรียนรู้น้ันก็จะมีความหมายย่ิงขึ้น ครูผู้สอนสามารถช่วยจูงใจและสร้างการก ากับ
ตนเอง  (Self-directed) ของนักเรียนให้มากขึ้นได้จากการใช้ค าถามที่ถูกต้อง  
 
ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้คืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง  
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ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้จ าเป็นส าหรับก ากับโครงงานที่เน้นการเรียนรู้เป็นส าคัญ
ค าถามเหล่าน้ี ช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและคิดหลักที่จ าเป็นอย่างลึกซ้ึง 
และเตรียมเค้าโครงส าหรับจัดการกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้
ประกอบด้วยค าถามสร้างพลังคิด ค าถามประจ าหน่วย และค าถามประจ าบท  

 ค าถามสร้างพลังคิด ( essential question)  เป็นค าถามที่กว้าง ปลายเปิด สะท้อนถึง
ความคิดส าคัญและแนวคิดหลักที่คงทน ค าถามสร้างพลังคิดมักบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้และ
ช่วยให้นักเรียนเห็นว่าแต่ละสาระการเรียนรู้สัมพันธ์กันอย่างไร  

 ค าถามประจ าหน่วย ( Unit question) เก่ียวข้องโดยตรงกับโครงงานและสนับสนุน
การสืบค้น ค าถามสร้างพลังคิดและค าถามประจ าหน่วยเป็นค าถามปลายเปิดที่ช่วยสะท้อนให้
นักเรียนเห็นว่าตนเองเข้าใจความคิดรวบยอดของโครงงานได้ดีเพียงใด  

 ค าถามประจ าบท ( content question) อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง เป็นค าถามที่
เป็นรูปธรรมซ่ึงมีชุดค าตอบที่ถูกต้อง ส่วนมากค าถามประจ าบทมักเก่ียวข้องกับค านิยาม การบอก
ชื่อและการทบทวนข้อมูล เป็นประเภทของค าถามที่มักพบในแบบทดสอบต่างๆ ค าถามประจ าบท
เป็นค าถามสนับสนุนที่ส าคัญส าหรับค าถามสร้างพลังคิดและค าถามประจ าหน่วยที่ดีที่สุดน้ันขึ้นอยู่
กับความเข้าใจที่ลึกซ้ึงของนักเรียนในค าถามประจ าบท ค าถามสร้างพลังคิดและค าถามประจ าหน่วย
จะเป็นตัวขับเคล่ือนเน้ือหาและกลวิธีให้กับหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด  
 

เคล็ดลับในการเขียนค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้  
การสร้างค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้มีเคล็ดลับต่อไปน้ี  

 
เคล็ดลับส าหรับค าถามสร้างพลังคิด : 

 นึกถึงภาพรวมของสาระการเรียนรู้น้ัน แล้วตั้งค าถามกับตัวเองว่า ท าไมนักเรียนต้อง
เรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ี ท าไมสาระการเรียนรู้น้ีส าคัญ ท าไมนักเรียนควรใส่ใจในเรื่องน้ัน อะไรคือคุณค่าที่
ได้จากการเรียน 

 อะไรคือแนวคิดหลัก ( big concept) ที่เราพยายามจะค้นหา อะไรคือส่ิงที่เราต้องการ 
ให้นักเรียนจดจ าได้ในระยะเวลาห้าปี  

 มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนที่ก าหนดไว้มีค าที่สะท้อน แนวคิดหลัก ที่สามารถ
ใช้และต่อยอดได้หรือไม่  

 จะน าเน้ือหาในหลักสูตรมาจัดท าให้มีความหมายเป็นส่วนตัวกับนักเรียนได้อย่างไร
เน้ือหาสาระน้ันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของนักเรียนอย่างไร ท าไมนักเรียนจึงควรใส่ใจ  
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 ให้ค านึงถึงการเขียนค าถามด้วยภาษาของผู้ใหญ่ก่อนเพ่ือจับความเข้าใจที่ส าคัญ
จากน้ันเขียนใหม่ในภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน  

 ไม่ต้องกังวลในเรื่องเทคนิคและภาษา ให้มุ่งสนใจที่การระดมสมองของนักเรียน 
พยายามหลีกเล่ียงค าถามที่ต้องการค านิยามหรือความเข้าใจเรื่องกระบวนการ  

เคล็ดลับส าหรับค าถามประจ าหน่วย : 

 ท าไมเน้ือหาในหน่วยน้ีส าคัญ ท าไมนักเรียนต้องใส่ใจในเรื่องน้ี อะไรคือคุณค่าจาก
การเรียนรู้น้ี 

 ต้องการให้นักเรียนจดจ าอะไรจากหน่วยการเรียนรู้น้ี อะไรคือแนวคิดหลักในหน่วย
การเรียนรู้น้ีทีเราต้องการส่ือ อะไรที่น าไปสู่หัวใจของความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้น้ี  

 ค าถามปลายเปิดอะไรที่นักเรียนรุ่นก่อนๆ เคยถามหรือสงสัยขณะที่เรียนรู้หน่วยน้ี  
 ต้องการให้นักเรียนผ่านกระบวนการในเน้ือหาอย่างไร นักเรียนเชื่อมโยงและต่อยอด

และสรุปส่ิงที่ก าลังเรียนรู้ได้อย่างไร  
 นักเรียนพร้อมที่จะถามและตอบค าถามที่ส าคัญระหว่างกระบวนการในหน่วยการ

เรียนรู้น้ีได้เม่ือไร  
 
เคล็ดลับส าหรับค าถามประจ าบท : 

 อะไรคือค าถามทดสอบส้ันๆ ที่ส าคัญที่เราคาดหวังให้นักเรียนสามารถตอบได้ใน
ตอนท้ายของหน่วยการเรียนรู้น้ี 

 พิจารณามาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงปกติสามารถสร้างค าถามประจ าบทได้โดยตรงจาก
มาตรฐาน 

o ตัวอย่างมาตาฐานการเรียนรู้ ระบุสถาบันพ้ืนฐานของสังคม รวมทั้ง
สถาบันรัฐบาลเศรษฐกิจ การศึกษาและศาสนา  

o ค าตอบของค าถามประจ าบท สถาบันอะไรบ้างที่เป็นสถาบันพ้ืนฐาน
ส าหรับทุกสังคม 

 ต้องแน่ใจว่าค าถามประจ าบทไม่กว้างเกินไป ควรมีค าตอบที่แน่นอนเพียงค าตอบ
เดียวหรือกลุ่มค าตอบที่ถูกต้องซ่ึงไม่สามารถโต้แย้งได้ พิจารณาการสร้างค าถามที่ต้องการค านิยาม
หรือกระบวนการ  

o วัฎจักรของน้ าคืออะไร  
o พระราชบัญญัติกลายเป็นกฏหมายได้อย่างไร  

 อะไรคือค าถามเน้นข้อเท็จจริงที่นักเรียนสามารถตอบและเข้าใจ ซ่ึงช่วยให้ตอบ
ค าถามที่ใหญ่ขึ้นในหน่วยการเรียนรู้น้ี  
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ข้ันตอนที่ 4  พิจารณาเทคนิควิธีการประเมินที่หลายหลาย  

ศึกษาการประเมินรายทาง ( formative assessment)  และการประเมินปลายทาง 
(summative assessment) 

การประเมินต่างประเภทกันบอกให้ทราบถึงประเภทของข้อมูลที่ต่างกันในเรื่องความ
เข้าใจของนักเรียนที่มีต่อความคิดรวบยอดและทักษะที่ส าคัญ ครูผู้สอนสามารถเข้าใจการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้จากข้อมูลที่ได้จากการประเมิน วิธีการประเมินที่แตกต่างกันสามารถช่วยในการวาง
แผนการประเมินและการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  

 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ตัวอย่างเคร่ืองมือประเมิน  

การประเมินรายทาง  1. ประเมินความพร้อมของนักเรียน  
 2. กระตุ้นการก ากับตนเองและการ

ท างานแบบมีส่วนร่วม 
 

 3. ก ากับความก้าวหน้า  
 4.ตรวจสอบความเข้าใจและกระตุ้น

ให้เกิดอภิปัญญา 
 

การประเมินปลายทาง  5. แสดงออกถึงการมีความเข้าใจ 
และทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

 

 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน บันทึกลงในช่องว่าง การเริ่มวางแผนการ
ประเมินส าหรับหน่วยงานการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น ให้หาค าตอบส าหรับค าถามต่อไปน้ี  

1. วัตถุประสงค์ของการประเมินคืออะไร  
2. วิธีการอะไรที่เหมาะสมซ่ึงท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
3. เครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไร  
4. จะใช้วิธีการและเครื่องมือเม่ือไร  
5. ผลที่ได้จากการประเมินจะท าอย่างไร  
 

ข้ันตอนที่ 5 การก าหนดระยะเวลาการประเมิน ( assessment timeline) 

การประเมินที่แม่นย าและละเอียดถ่ีถ้วนมีความส าคัญต่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
แผนการประเมินจัดท าขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงงานที่ท าเน้นที่เป้าหมายการเรียนรู้ และควรท าขึ้น
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ก่อนก าหนดกิจกรรม และภาระงานในโครงงาน เพราะงานในโครงงานเป็นการแสดงออกถึงการ
เรียนรู้รายบุคคล ดังน้ันเทคนิควิธีการประเมินต้องเปิดกว้างที่รองรับผลงานของนักเรียนในวงกว้าง 
ไม่ใช่เน้นเพียงที่ผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวัง  

แผนการประเมินเป็นเค้าโครงแสดงวิธีและเครื่องมือที่ท าให้ความคาดหวังและมาตรฐาน
ของคุณภาพผลงานและการปฏิบัติงานชัดเจนขึ้น และยังท าให้แต่ละประเด็นของการติดตาม
โครงงานและเทคนิควิธีการชัดเจนทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียนด้วย แผนการประเมินควรให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ทบทวน และจัดการกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ตนเองขณะท าโครงการ รวมทั้งการสะท้อนส่ิงที่เรียนรู้เม่ือโครงงานน้ันส้ินสุดลง 

แผนการประเมินในแม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปภาพรวมของการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน ระยะเวลาในการประเมินเป็นวิธีที่ดีที่แสดงให้เห็นการ
เกิดขึ้นทาการประเมินตลอดหน่วยการเรียนรู้ และเป็นขั้นตอนแรกที่ดีในการพัฒนาแผนการ
ประเมินแผนการประเมินก าหนดไว้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 แน่ใจว่าโครงงานเน้นที่เป้าหมายของการเรียนรู้  
 ก าหนดเค้าโครงของวิธีการประเมินและเครื่องมือ  
 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพ่ือให้ผลงานมี

คุณภาพ 
 ก าหนดต าแหน่งการตรวจสอบ การก ากับโครงงาน และกลวิธีเพ่ือบอกให้ครูทราบ

และติดตามนักเรียนเป็นระยะ  
ตัวอย่าง ร่างระยะเวลาการประเมิน ( assessment timeline) 
 

ระยะเวลาในการประเมิน 

 
 
 
 
 
การตั้งค าถาม   การตั้งค าถาม    รูบริกหนังสือพิมพ์  
แผนภูมิ K-W-L   รายงานตรวจสอบการสังเกตการณ์ แผนภูมิ  K-W-L  
แผนโครงงาน   บันทึกอนุทิน    การทดลอง  
บันทึกอนุทิน   งานเขียนสรุปภาพรวม   เรียงความสะท้อน  
    การประเมินกลุ่มและตนเอง  ความคิดเห็น 

ก่อนเริ่มโครงงาน ระหว่างการท าโครงงาน หลังจากโครงงานเสร็จส้ิน 
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ข้ันตอนที่ 6 การก าหนดผู้ประเมิน  

ในห้องเรียนแบบเก่าครูเป็นผู้ประเมินเองทั้งหมด แต่ในห้องเรียนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญน้ัน นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการประเมิน การที่ร่วมประเมินอาจยาก
ส าหรับนักเรียนบางคน แต่ก็เป็นส่ิงที่ท้าทายส าหรับครูบางคนในการปรับเปล่ียนความรับผิดชอบ
ในการประเมินร่วมกับนักเรียน 

การประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินมากขึ้น 
จากผลงารวิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การประเมินที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ( Black & William,1998) นักเรียนต้องการโอกาสเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะใหม่ๆ หลายอย่างเช่น 

 การสร้างและการใช้แผนโครงงาน รายการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมินแบบ
รูบริก 

 การใช้ค าถามสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือให้นักเรียนคิดและประเมินการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 ตั้งเป้าหมาย ก าหนดภาระงาน และตั้งสมมติฐานส่ิงที่เรียนรู้  
 ระบุปัญหาในการเรียนรู้และหากลวิธีที่สามารถใช้เพ่ือแก้ปัญหา  
 การให้และรับข้อมูลย้อนกลับจากเพ่ือน  
เม่ือนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินก็จะเห็นตนเองพัฒนาและสามารถพัฒนา

ความสามารถไปสู่ความส าเร็จได้ในท้ายที่สุด  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.4 

เร่ือง “การประเมิน” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 
 การประเมินที่มีประสิทธิภาพต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและน าไปใช้อย่างเป็นระบบการ
วางแผนการประเมินลักษณะใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับความต้องการและความก้าวหน้า
ของนักเรียนได้ดีที่สุด แผนการประเมินที่ร่างไว้จะช่วยก าหนดวิธีคิดที่ปฏิบัติได้ในเรื่องระยะเวลา
การประเมินที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียน 
 ก่อนการสร้างเครื่องมือประเมิน ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการวางแผนการประเมิน คือ 
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการออกแบบการประเมินในห้องเรียน ค าถามต่อไปน้ีช่วยเน้น
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 จะประเมินแนวคิดรวบยอด ทักษะและความรู้อะไรบ้าง  
 จะประเมินค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้อย่างไร  
 จะประเมินทักษะความคิดขั้นสูงอะไรบ้าง  
 จะประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 อะไรบ้าง 

4.1 การสร้างเคร่ืองมือการประเมิน  

เครื่องมือประเมินสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึง เช่น เพ่ือ
วัดความพร้อมของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นการก ากับตนเอง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าหรือเพ่ือแสดงถึง
ความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน 

4.2 การน า Assessing Projects Application มาใช้งาน 

Assessing Projects Application เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับการดัดแปลง การ
จัดท า การแลกเปล่ียนการเก็บรวบรวมเกณฑ์ประเมินแบบรูบริก รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การให้
คะแนน (scoring guides) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์น้ีประกอบด้วยคลังของแบบประเมินที่เน้นทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 วิธีที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพคือ เลือกแบบประเมินจากห้องสมุดประเมินและดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับความต้องการ เพ่ือจัดท าเป็นแบบประเมินของตนเอง เลือกเกณฑ์ที่สอดคล้องมาก
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ที่สุดและเพ่ิมเติมเน้ือหาของตนเอง โดยไปที่ http://educate.intel.com/th/assessingprojects จากน้ัน
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานในพ้ืนที่ท างาน (workspace) 

หมายเหตุ ถ้าต้องการศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลวิธีการประเมิน และ
ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ได้ที่เว็บไซต์  

1. http://educate.intel.com/th/assessingprojects 
2. คลิก แผนการประเมิน  
3. คลิก แผนการประเมินระดับประถม หรือแผนการประเมินระดับมัธยม อย่างใด

อย่างหน่ึง 
4. คลิกหัวข้อ แผนการประเมินที่สนใจ  
5. สามารถดาวน์โหลดแผนการประเมินทั้งหมด โดยคลิก ส่ังพิมพ์แผนน้ี ที่ล้ิงค์ใน

กล่องเน้นข้อความ จากน้ันบันทึกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.5 

เร่ือง “การสร้างตัวอย่างผลงานนักเรียน ” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 การพัฒนาตัวอย่างผลงานจากมุมมองของนักเรียนช่วยครูผู้สอนให้สามารถตัดสินใจว่า
โครงการน้ันเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่ และยังช่วยก าหนดความเป็นไปได้ของแหล่งความรู้ที่
เก่ียวข้อง ช่วยระบุเน้ือหาและกระบวนการที่จ าเป็นซ่ึงสอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนรู้ 
 เม่ือวางแผนตัวอย่างผลงานของนักเรียนให้นึกถึงค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการจะ
เห็นในตัวอย่างผลงานนักเรียน แล้วระบุประเภทของเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้และทักษะที่
ต้องการให้นักเรียน น าไปใช้ได้ดีที่สุดเม่ือส้ินสุดหน่วยการเรียนรู้ 

 ข้ันที่ 1 ทบทวนการออกแบบโครงงาน  
 การทบทวนการออกแบบโครงงานให้ค านึงถึงแนวคิดโครงงานสู่การเรียนรู้สามารถช่วย
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างไร พิจารณาสถานการณ์ของโครงการซ่ึงนักเรียนจะ
สวมบทบาทสมมติเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ใครหรือหน่วยงานใดจะได้รับผลประโยชน์จากชิ้นงาน
ที่นักเรียนท าขึ้น 

 การเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงอะไรบ้างที่เป็นไปได้ส าหรับหน่วยการเรียนรู้  
 สถานการณ์อะไรที่อาจช่วยท าการเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงให้นักเรียน  
 นักเรียนสวมบทบาทเป็นอะไรได้บ้าง  
 ภาระงานอะไรที่นักเรียนท าเสร็จสมบูรณ์ขณะที่สวมบทบาทน้ัน  

 ข้ันที่ 2 การเชื่อมโยงตัวอย่างผลงานนักเรียนไปที่ค าถาม วัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

 ระบุส่ิงที่จ าเป็นต้องครอบคลุมและสะท้อนการเรียนรู้ได้อย่างไร ก่อนที่จะเลือกประเภท
ของเทคโนโลยีเพ่ือให้นักเรียนใช้  

 แนวคิดหลัก ทักษะและความรู้อะไรบ้างที่ต้องการให้นักเรียนสะท้อนออกมาใน
ผลงานนักเรียน  

 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ใดที่นักเรียนควรสะท้อนออกมาในผลงานนักเรียน  
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 ตัวอย่างผลงานจะสอดคล้องกับค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ใด และวิธีอะไรบ้าง 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ช่วยปรับปรุงการคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในหลักสูตรวิธีใช้
คณิตศาสตร์เพ่ือปรับปรุงทักษะการคิดของนักเรียน  

 ตั้งค าถาม 
 รวบรวม จัดเรียบเรียงและแสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิและกราฟ  
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 พัฒนาและประเมินการอ้างถึงและการคาดคะเน  
 วิเคราะห์วัฏจักรและการเปล่ียนแปลง  
 ใช้การวัด การก าหนดขนาด อัตราส่วน และสัดส่วน  
 ใช้มาตรการทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม  
 ประยุกต์ใช้แนวคิดรวบยอดของความน่าจะเป็น  
 ท าการคาดคะเนที่มีเหตุผล 
 เข้าใจรูปแบบ ความสัมพันธ์และหน้าที่  
 ใช้การคิดที่เป็นระบบ  

 ข้ันที่ 3 การเลือกเคร่ืองมือที่ดีที่สุด 
 นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้ได้อย่างไร เครื่องมืออะไรบ้างที่นักเรียนใช้เพ่ือสะท้อนการ
เรียนรู้ของตนเอง ให้นึกถึงจุดแข็งของเครื่องมือทางเทคโนโลยี และรูปแบบของเน้ือหาที่รองรับได้
ดีที่สุดส าหรับเครื่องมือแต่ละประเภท 

 ข้ันที่ 4 การวางแผนเน้ือหา 
 การท าตัวอย่างผลงานในบทบาทของนักเรียน ให้ค านึงถึงวัยของนักเรียน และรูปแบบของ
เน้ือหาที่คาดหวังให้นักเรียนน าเสนอ ขณะที่ท าโครงงานนึกถึงว่าท าอย่างไรให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และผลงานชิ้นสุดท้ายช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายของการเรียนรู้หลักสูตรได้อย่างไร 

 ข้ันที่ 5 สร้างจากมุมมองการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ครูผู้สอนสร้างตัวอย่างผลงานนักเรียนหน่ึงชิ้นจากพ้ืนฐานการตัดสินใจในกิจกรรมที่น า
ก่อนหน้าน้ี ไม่ว่าในลักษณะงานน าเสนอ ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือแหล่งเรียนรู้บนเว็บ ตัวอย่างผลงานที่
สร้างอยู่บนพ้ืนฐานการตัดสินใจในกิจกรรมที่ท าก่อนหน้าน้ี (งานน าเสนอ ส่ือส่ิงพิมพ์ วิกิหรือ
บล็อก หรืออ่ืนๆ) ตัวอย่างผลงานนักเรียนควรเป็นส่ิงแสดงให้เห็นว่าครูคาดหวังนักเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้อย่างไร และพิจารณาว่าตัวอย่างผลงานน้ันยกระดับทักษะการ
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คิดขั้นสูง ทักษะในศตวรรษที่ 21 และค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ได้
อย่างไร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.6 

เร่ือง “พินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ” 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  
 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ต้องมีเป้าหมาย และครอบคลุมแนวคิดหลักที่ส าคัญ 
(Wiggins & McTighe, 2005) เม่ือครูผู้สอนก าหนดมาตรฐาน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดให้
สอดคล้องกันก าหนดระยะเวลาและเครื่องมือประเมินไว้อย่างชัดเจน แล้วจึงสามารถก าหนด
ทางเลือกเพ่ือเรียงล าดับความส าคัญของหลักสูตรการเรียน โดยท าตามขั้นตอนต่อไปน้ีให้เสร็จ
สมบูรณ์ 

1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง จากมาตรฐานของเน้ือหาและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ม่ันใจว่านักเรียนเข้าใจแก่นที่ส าคัญของหลักสูตรการเรียนอย่างลึกซ้ึง  

2. เพื่อพัฒนาค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ เพ่ือช่วยชี้แนะหน่วยการเรียนรู้และช่วยเน้น
ความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน  

3. จัดท าแผนกการประเมิน ซ่ึงสะท้อนการประเมินแบบย้อนกลับต่อเน่ืองที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ 

4. ออกแบบกิจกรรม ซ่ึงบรรลุตามความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียน เชื่อมโยงกับโลก
ภายนอกห้องเรียนและครอบคลุมภาระงานที่มีความหมายหรือโครงงานซ่ึงบูรณาการการใช้
เทคโนโลยี 

 กระบวนการขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นน้ีย้อนกลับได้ การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ไม่ได้
เป็นเส้นตรงแต่มักวกกลับมายังขั้นตอนก่อนหน้า เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับองค์ประกอบทั้งหมด
ในหน่วยการเรียนรู้ ดังที่ปรากฏในภาพ 
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การใช้ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นควรจะท าไปพร้อมกันเพ่ือ
สนับสนุนเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

Step 1b : ก าหนดวัตถุประสงค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมาย
คืออะไร 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้คือข้อใด 

 

จะสร้างค าถามสร้างพลังคิดอย่างไร
เพ่ือยกระดับทักษะการคิดข้ันสูงของ
นักเรียน 

Step 2a : พัฒนา 

ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ 

Step 1a : ก าหนดวัตถุประสงค์ 

เราจะสร้างห้องเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างไร 
 

ทักษะการคิดข้ันสูงและทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ข้อใดที่เป็นเป้าหมาย
ในการเรียนรู้ 

ทบทวนค าถามและการประเมิน 

ค าถามที่ใช้ยังมีสัมพันธ์เช่ือมโยงอยู่หรือไม่  
ค าถามยังคงบอกถึงล าดับความส าคัญใน
การท างานหน่วยน้ีหรือไม่  
ในแผนการประเมินได้ระบุถึงค าถาม
ก าหนดกรอบการเรียนรู้มาตรฐานการ
เรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 

Step 4a : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และใช้
แหล่งเรียนรู้ใด เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้ 

Step 2b : Develop 
ค าถามก าหนดกรอบการเรียนรู้ 

 
ค าถามสร้างพลังคิดจะถูกใช้เพ่ือ
ยกระดับทักษะการคิดข้ันสูงได้
อย่างไร 

Step 3 : การวางแผนการประเมิน 

นักเรียนแสดงร่องรอยหลักฐานในการ
เรียนรู้ อย่างไร เพ่ือแสดงว่ามีความรู้
ความเข้าใจ 
 

ครูและนักเรียนจะประเมินหลักฐาน
การเรียนรู้ต่างๆได้อย่างไร 

Step 4a : ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 4.7 
เร่ือง “การวางแผนเพื่อความส าเร็จของนักเรียน ” 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)  

 

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน 
ครูต้องการให้นักเรียนทุกคน บรรลุตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเป็นไป

ตามศักยภาพในการเรียนรู้ตนเอง แผนการประเมินที่สร้างขึ้นให้ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับครูในเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ และเรื่องความแตกต่างของนักเรียนในเรื่องความสนใจ บุคลิกภาพและความพึง
พอใจเพ่ือท ากิจกรรมการเรียนโดยพิจารณาความแตกต่างของนักเรียนในห้องเรียน และหาวิธีการ
ช่วยนักเรียนให้ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรม 

เม่ือความต้องการของนักเรียนได้รับการตอบสนอง นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีขึ้นและส่งผล
ให้คะแนนสอบดีขึ้นเช่นกัน (Cotton, 1998) นักเรียนทุกคนต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือให้
เหมาะสมเป็นรายบุคคล ผลการประเมินรายทางเป็นข้อมูลที่ช่วยการออกแบบการสอนได้ตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนน าจุดแข็ง
ประกอบกับความสนใจส่วนบุคคลมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะต่างๆ ไป
พร้อมๆ กัน 

ทอมลินสัน (Tomlinson, 2000) เสนอแนวทางการสอนที่แตกต่างไว้ 4 วิธีดังน้ี 
 เน้ือหา ปรับเน้ือหาตามความต้องการของนักเรียนและวิธีการเข้าถึงข้อมูล  
 กระบวนการ แนะน าแนวทางหลากหลายในการเข้าถึงเน้ือหา  
 ผลงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนซักซ้อม น าไปใช้ และต่อยอดส่ิงที่เรียนรู้แล้วด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย 
 สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ สร้างห้องเรียนที่มีความยืดหยุ่นพร้อมบรรยากาศที่เงียบ

สงบเหมาะกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และการสอนโดยมีกิจกรรมที่สร้างความเป็นอิสระ  

ข้ันที่ 1 พิจารณารูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่าง  
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้พัฒนากรอบความคิดมากมายเพ่ือใช้อธิบายวิธีการต่างๆ ที่

นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ เช่น สมองซีกซ้าย -ขวา การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ( visual-
auditory-kinesthetic) บุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้ และพหุปัญหา 
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สนใจศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.intel.com/ 
education/th  

ข้ันที่ 2 การแยกแยะความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักเรียน 
การที่จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนน้ันต้องมีการเตรียมการที่รอบคอบและ

การวางแผนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อย่างรอบคอบ นักเรียนทุกคนต้องการส่ือสนับสนุนที่มาก
พอที่จะท าให้เกิดความม่ันใจตนเอง และส่งเสริมการท างานได้ด้วยตนเอง นักเรียนที่มีความบกพร่องใน
การเรียนรู้ นักเรียนที่ใช้ภาษาแม่ และนักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษต้องการ การสนับสนุนที่แตกต่างกัน 
จึงเป็นส่ิงที่ครูผู้สอนต้องน ามาพิจารณาและวางแผนที่จะหาหรือจัดท าส่ือที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้
ตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้แบบก ากับตนเอง 

ข้ันที่ 1 การวางแผนการประเมินรายทางเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบก ากับตนเอง  
การประเมินปลายทางเป็นการประเมินซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดหน่วยการเรียนรู้หรือ

ความส าเร็จของโครงงานเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับครูและนักเรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วย
การเรียนรู้มากน้อยเพียงไร แต่การประเมินรายทางจะเกิดขึ้นตลอดโครงงานทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ การประเมินรายทางจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือ 

 นักเรียนเห็นภาพรวมของส่ิงที่ต้องเรียนอย่างชัดเจน  
 นักเรียนได้รับข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับความก้าวหน้าที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง  
 นักเรียนประเมินความก้าวหน้าด้วยตนเอง  
 ครูจัดเตรียมการสอนในขั้นที่เจาะจงซ่ึงนักเรียนจะต้องท าตามเพ่ือความส าเร็จ ( Black 

& William, 1998) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนที่มีรูปแบบพิเศษเพ่ือความส าเร็จของ
นักเรียน 

ข้ันที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือประเมินเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบก ากับตนเอง 
 การประเมินรายทางเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยครูผู้สอน ที่สอนนักเรียนให้รู้จักการก ากับตนเอง 
ครูผู้สอนสามารถเข้าศึกษาตัวอย่างแบบประเมินได้ที่ http://educate.intel.com/th/assessingprojects 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างส่ือการเรียนการสอนเพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ครูผู้สอนต้องสร้างหรือรู้จักเลือกส่ือการเรียนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
ในการท าโครงงาน ส่ืออาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารประกอบ แม่แบบ แบบฟอร์ม เป็นต้น 
ส่ือดังกล่าวเป็นแนวทางเก่ียวกับเน้ือหา กระบวนการ และผลของการท าโครงงาน นักเรียนสามารถ
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ใช้ส่ือประกอบการตัดสินใจซ่ึงก่อให้เกิดทักษะและผลดีต่อความสามารถและความสนใจพิเศษของ
นักเรียน ส่ือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดรูปแบบและเน้ือหาของโครงงานที่หลากหลาย ซ่ึง
ตรงกับความต้องการในการเรียนรู้เฉพาะด้านตามความสนใจของนักเรียน  
 หากเลือกใช้ส่ือได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ นักเรียนไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงจากครูผู้สอน นักเรียนจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ที่จักก ากับตนเอง ( self-direction) เพ่ือความส าเร็จในการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับนักเรียนทุกระดับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับความส าเร็จทั้งในโรงเรียน การด ารงชีวิตและการท างาน นักเรียนที่เข้าใจวิธีเรียนของตนเอง
มีความเชี่ยวชาญในการใช้กลวิธีที่เหมาะสมเพ่ือท างานให้ส าเร็จลุล่วง ทักษะการก ากับตนเองช่วย
ให้นักเรียนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสามารถท างานให้มีประสบผลส าเร็จและเป็นตัวอย่างของตัวเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


