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ค ำน ำ 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ตามแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบังคับ รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 วิชา ได้แก่ วิชาทักษะการ
เรียนรู้ (ทร31001) วิชาภาษาไทย (พท 31001) วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช 31001) วิชาวัสดุศาสตร์(พว
32011) วิชาหลักไทย(พท33015)และวิชาทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหา(ทร03011) ซึ่งมีรายระ
เอียดประกอบด้วย ตารางวิเคระห์เนื้อหา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ใบความรู้ ใบงาน เฉลยใบงานและ
บันทึกหลังสอน 

 ในการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากผู้บริหาร ข้าราชการ 
ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน. ร่วมกันแสดงความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ท าให้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาครั้ง
นี้ประสบความส าเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภภาพต่อไป 

        

       คณะผู้จัดท า 

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยภำคเรียน ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำย 
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กศน. ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ว/ด/ป กิจกรรม/โครงกำร สถำนที ่ วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
๑ ๑ พ.ย.

๖๒ 
โครงการปฐมนิเทศ นศ. ต าบล 
ภาคเรียน ๒/๖๒ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  ท าข้อตกการพบกลุ่ม 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๒  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๓  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๔  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๕  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การคิดเป็น  

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๖  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การจัดการความรู้ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๗  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
ทักษะการเรียนรู้ 
หัวเรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๘  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา
การคิดตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาหัวเรื่อง ทักษะการคิด 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๙  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การพูด 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๐  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การอ่าน 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 
 
 
 
 

๑๑  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
ภาษาไทย 
หัวเรื่อง การเขียน 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

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

ภาษาไทย 
หัวเรื่อง วรรณคดีและ
วรรณกรรมภาษาไทยกับการ
ประกอบอาชีพ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๓  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
หลักไทย 
หัวเรื่อง การสร้างค า ประโยค 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๔  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หัวเรื่อง ชุมชนพอเพียง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๕  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
หัวเรื่อง สถานการณ์โลกกับ
ความพอเพียง 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๖  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง หลักวัสดุศาสตร์ 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๗  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง มลพิษจากการผลิต 
และการใช้งาน 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๘  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์ 
หัวเรื่อง หลักสะเต็มศึกษา 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๑๙  จัดกิจกรรมการเรียนรายวิชา 
วัสดุศาสตร์  หัวเรื่อง หลักสะ
เต็มศึกษา ส าหรับการประดิษฐ์
วัสดุใช้แล้ว 

กศน.
ต าบล 

-  บรรยายให้ความรู้ 
-  กิจกรรม 
-  ใบงาน/ใบความรู้ 

ครู กศน. 
ต าบล 

 

๒๐  สอบวัดผลสัมฤทธิภปลายภาค
เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สนามสอบ
ที่ก าหนด 

-ข้อสอบปลายภาค คณะท างาน  
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย ภาคเรียนท่ี ๒/๖๒ 

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

๑ ๑ พ.ย.๖๒ ๑.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน.ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.การใช้หลักสูตร
สถานศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(กพช.) 
๕.วิธีการจัดการเรียนการ
สอน 
๖.การเทียบโอนผลการ
เรียน 
๘.การจบหลักสูตร 
 

๑.แนะน าสถานศึกษา/คณะครู 
   - กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
   - กศน.ต าบลย่านยาว 
๒.ชี้แจงการจัดการเรียนหลักสูตรนอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ 
    - หลักการของหลักสูตร 
    - จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
    - ระดับการศึกษา 
    - สาระการเรียนรู้ 
๓.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕.การเทียบโอนผลการเรียน 
๖.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
๗. 
 

๑. คู่มือนักศึกษา 
 

๑.การสังเกต 
๒.การมีส่วน
ร่วม 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ทักษะกำรเรียนรู้ รหัสวิชำ  ทร ๓๑๐๐๑ จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

๑. สามารถประมวลความรู้ ท างานบนฐานข้อมูล และมีความช านาญในการอ่าน ฟัง  จดบันทึก เป็น
สารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 
๒. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย 
๓. สามารถสรุป   องค์ความรู้ใหม่ น าไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 
๔. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม  ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข 
๕. สามารถวางแผนการวิจัย ด าเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง 
๖.  สามารถวางแผนประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพ้ืนที่เป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน ๕ กลุ่ม อาชีพใหม่ 

หัวเรื่อง  ๑. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตัวช้ีวัด 

๑ อธิบายความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ปฏิบัติการฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ และการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
๓ ฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการท าแผนผังความคิด 
๔ อธิบายปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จ 

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

๑ อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ปฏิบัติการฝึกทักษะพื้นฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา 
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
และการวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
๓ ฝึกปฏิบัติทักษะการพูดและการท า
แผนผังความคิด 
๔ อธิบายปัจจยั ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความส าเร็จ 

๑. ความหมาย ความส าคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
๒. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหา
ความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและ
เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งการวางแผนการเรียนรู้ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
๓. ทักษะการพูดและการท าแผนผัง
ความคิด 
๔. ปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความส าเร็จ 
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หัวเรื่อง  ๒. กำรใช้แหล่งเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
๑ อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่
ส าคัญ รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง 
๒ บ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ 
๓ ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้เหมาะสม 

 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ประเภทแหล่ง
เรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
 
๒ บ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่ง
เรียนรู้ 
๓ ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆได้เหมาะสม 
 

๑. ความหมาย 
ความส าคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้ การเข้าถึง
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งการ
ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ของตนเอง 
๒. ข้อควรค านึงใน
การศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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หัวเรื่อง  ๓. กำรจัดกำรควำมรู้  

ตัวช้ีวัด  
๑ อธิบายความหมาย ความส าคัญ หลักการ กระบวนการจัดการความรู้ การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจัดท าสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ได้ 
๒ ปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการได้ 
๓ สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดท าสารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวได้   
 
 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑ อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ 
การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม การจัดท า
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้
ได้ 
๒ ปฏิบัติการด้านทักษะ
กระบวนการจัดการความรู้
ด้วยตนเองและด้วยการ
รวมกลุ่มปฏิบัติการได้ 
๓ สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดท าสารสนเทศองค์ความรู้
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวได้ 
  
 

๑. ความหมาย 
ความส าคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ 
การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนา
ขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม 
การจัดท าสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้ 
๒. ทักษะกระบวนการ
จัดการความรู้ด้วยตนเอง
และด้วยการรวมกลุ่ม
ปฏิบัติการ 
๓. สรุปองค์ความรู้ของ
กลุ่ม จัดท าสารสนเทศองค์
ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 
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หัวเรื่อง  ๔. กำรคิดเป็น  

ตัวช้ีวัด 
๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญของการคิดเป็น 
๒. รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา ของตนเอง ครอบครัวชุมชน และคิดวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูล
ด้านตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
๓. ก าหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความสุขการประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน/สังคม 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของการคิด
เป็น 
๒. รวบรวมและ
วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และคิด
วิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูล
ด้านตนเอง ด้าน
วิชาการ และด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม 
๓. ก าหนดแนวทาง
ทางเลือกท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
ความสุขการ
ประยุกต์ใช้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสมกับ
ตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน/สังคม 
 

๑. ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษา
ผู้ใหญ่/ การศึกษานอกระบบที่
เชื่อมโยงมาสู่ปรัชญา คิดเป็น 
๒. ความหมาย ความส าคัญของ
การคิดเป็น 
๓. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและคิดวิเคราะห์ โดยใช้
ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ 
และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม 
๔. กระบวนการและเทคนิคการ
เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ ประการ 
ของบุคคลครอบครัว และชุมชน 
เพ่ือประกอบการคิด การตัดสินใจ 
๕. การก าหนดแนวทางทางเลือกท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มี 
ความสุขอย่างยั่งยืนการประยุกต์ใช้
อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน/สังคม 
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หัวเรื่อง   ๕. กำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
ตัวช้ีวัด 

๑ อธิบายความหมาย  ความส าคัญการวิจัยอย่างง่าย กระบวนการและข้ันตอนของการด าเนินงาน   
๒ อธิบาย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
๓ สร้างเครื่องมือการวิจัยอย่างง่าย  
๔ ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ และมีทักษะการวิจัยในอาชีพ การเขียนรายงานวิจัย การ
น าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑ อธิบายความหมาย  
ความส าคัญการวิจัยอย่าง
ง่าย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน   
๒ อธิบาย และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติง่าย ๆ เพ่ือ
การวิจัย  
๓ สร้างเครื่องมือการวิจัย
อย่างง่าย  
๔ ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
และมีทักษะการวิจัยใน
อาชีพ การเขียนรายงาน
วิจัย การน าเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 

๑. ความหมาย  ความส าคัญการ
วิจัยอย่างง่าย กระบวนการและ
ขั้นตอนของการด าเนินงาน   
๒. สถิติง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
๓. การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
๔. การเขียนโครงการวิจัยอย่าง
ง่าย  
๕. ทักษะการวิจัยในอาชีพ  การ
เขียนรายงานวิจัย  
การน าเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 
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หัวเรื่อง   ๖ ทักษะกำรเรียนรู้และศักยภำพหลักของพ้ืนที่ในกำรพัฒนำอำชีพ 
ตัวช้ีวัด 

๑ อธิบายความหมาย  ความส าคัญของทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน   
๒ ยกตัวอย่างเก่ียวกับศักยภาพหลักของพ้ืนที่หลักที่แตกต่างกัน  
๓ สามารถบอกหรือยกตัวอย่างเก่ียวกับศักยภาพหลักของพ้ืนที่ของตนเอง  
๔ ยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้หลักการพ้ืนฐานของศักยภาพหลักในการประกอบอาชีพตามกลุ่มอาชีพใหม่ 
เช่น กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์  การบริหารจัดการ
และการบริการ  

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำย
เหตุ 

เนื้อหา
ง่าย 

(ศึกษา 
ด้วย

ตนเอง) 

ปาน
กลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยาก
มาก 
(สอน
เสริม) 

๑ อธิบายความหมาย  
ความส าคัญของทักษะการ
เรียนรู้และศักยภาพหลัก
ของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน   
๒ ยกตัวอย่างเก่ียวกับ
ศักยภาพหลักของพื้นที่หลัก
ที่แตกต่างกัน  
๓ สามารถบอกหรือ
ยกตัวอย่างเกี่ยวกับศักยภาพ
หลักของพ้ืนที่ของตนเอง  
๔ ยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้
หลักการพื้นฐานของ
ศักยภาพหลักในการ
ประกอบอาชีพตามกลุ่ม
อาชีพใหม่ เช่น กลุ่มอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์  การ
บริหารจัดการและการ
บริการ  
 

๑. ความหมาย  ความส าคัญของศักยภาพหลักของ
พ้ืนที่   
๒. กลุ่มอาชีพใหม่ ๕ ด้าน และศักยภาพหลักของพ้ืนที่ 
๕ ประการ  
กลุ่มอาชีพใหม่ 
  ๑.  กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 
  ๒.  กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
  ๓.  กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรม 
  ๔.  กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
  ๕.  กลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
ศักยภาพหลักของพื้นที่ 
  ๑.ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ 
  ๒.ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 
  ๓.ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ละ
พ้ืนที่ 
  ๔. ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ของแต่ละพ้ืนที่ 
  ๕.ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ 
๓.ตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพหลักของพ้ืนที่ ทั้ง ๕ 
ประการ ในกลุ่มอาชีพใหม่ด้านเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์ การ
บริหารจัดการและการบริการ  
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ครั้ง
ท่ี 

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

๒  ๑. สามารถ
อธิบายและฝึก
ปฏิบัติทักษะการ
พูดและการท า
แผนผังความคิด 
๒. อธิบายปัจจัย 
ที่ท าให้การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ประสบ
ความส าเร็จ 

๑. ทักษะการพูด และการ
ท าแผนผังความคิด 
๒. ปัจจัย ที่ท าให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความส าเร็จ 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการเรียนรู้
ของ กศน. 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง
ความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในหัวข้อทักษะการพูด และการท าแผนผัง
ความคิดและปัจจัย ที่ท าให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ประสบความส าเร็จ 
- ครูผู้สอนอธิบายเรื่องทักษะพื้นทางการศึกษาและ
กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้พร้อม
มอบหมายงาน 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.ห้องสมุดประชาชน 
๒. กศน.ต าบล 
๓. แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
๔. internet 
๕. สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

๑. สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  กำรท ำแผนผังควำมคิด (Mind Map) 

กำรเขียนแผนผังควำมคิดคืออะไร 
 การเขียนแผนผังความคิด คือ การเอาความรู้มาสรุปรวมเป็นหมวดหมู่เพ่ิมการใช้สี และใช้รูปภาพ 
มาประกอบ ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน 

กำรท ำแผนผังควำมคิด (Mind Map)  กฎของกำรท ำแผนผังควำมคิด 
 1. เริ่มต้นด้วยภำพสีตรงกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ภาพ ๆ เดียวมีค่ากว่าค าพันค า ซ้ ายังช่วยให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ิมความจ ามากข้ึนด้วย ให้วางกระดาษตามแนวนอน 
 2. ใช้ภำพให้มำกที่สุดใน แผนผังควำมคิดของคุณ ตรงไหนที่ใช้ภาพได้ให้ใช้ก่อนค าหรือรหัสเป็น
การช่วยการท างานของสมอง ดึงดูดสายตาและช่วยจ า 
 3. ควรเขียนค ำบรรจงตัวใหญ่ ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพ่ือที่ว่าเมื่อย้อนกลับมา
อ่านใหม่จะให้ภาพทีชัดเจน สะดุดตาอ่านง่าย และก่อผลกระทบต่อความคิดมากกว่า การใช้เวลาเพิ่ม อีก
เล็กน้อยในการเขียนตัวให้ใหญ่อ่านง่ายชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้เมื่อย้อนกลับมาอ่านใหม่
อีกครั้ง 
 4. เขียนค ำเหนือเส้นและแต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอ่ืน ๆ เพ่ือให้แผนผังความคิดมีโครงสร้างพื้น
ฐานรองรับ 
 5. ค าควรมีลักษณะเป็น “หน่วย” เช่น ค ำละเส้น เพราะจะช่วยให้แต่ละค าเชื่อมโยงกับค าอ่ืน ๆ ได้
อย่างอิสระเปิดทางให้แผนผังความคิดคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 
 6. ใช้สี ให้ทั่วแผนผังความคิด เพราะสีช่วยยกระดับความจ าเพลินตา กระตุ้นสมองซีกขวา 
 7. เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ควรปล่อยให้หัวคิดมีอิสระมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได ้อย่า
มัวแต่คิดว่าจะเขียนลงตรงไหนดี หรือว่าจะใส่หรือไม่ใส่อะไรลงไป เพราะล้วนแต่จะท าให้งานล่าช้าไปอย่างน่า
เสียดาย 

หลักของแผนผังควำมคิด (Mind Map) คือ การฟ้ืนความจ าในทุกเรื่องที่หัวคิดนึกออกจากกรอบศูนย์กลาง
ความคิด สมองของคุณสามารถจะจุดประกายความคิดต่าง ๆ ได้เร็วกว่าที่มือคุณเขียนทัน คุณจึงต้องเขียนแบบ
ไม่หยุดเลย เพราะถ้าคุณหยุด คุณจะสังเกตได้ว่าปากกาหรือดินสอของคุณยังคงขยุกขยิกต่อไปบนหน้ากระดาษ 
ในช่วงที่คุณสังเกตเห็นนี้ก็อย่าปล่อยให้ผ่านไป จงรีบเขียนต่ออย่ากังวลถึงล าดับ หรือการจัดองค์ประกอบให้ดูดี 
เพราะในที่สุดมันก็จะลงตัวไปเอง หรือไม่อย่างนั้นค่อยมาจัดอีกครั้งในตอนท้ายเป็นครั้งสุดท้ายก็ย่อมได้ 

แผนผังความคิด (Mind Map) จะช่วยให้เราฝึกคิดเป็นรูปภาพจ าเป็นภาพ เป็นสี ซึ่งก็ตรงกับลักษณะการจ า
ตามธรรมชาติ 
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ใบงำน เรื่องแผนผังควำมคิด 
ข้อที่ 1 กิจกรรม “ตัวของฉัน” ให้ผู้เรียนใช้กฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยให้เขียนแผนผังความคิด 
(Mind Map) ในหัวข้อ “ตัวของฉัน” 
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ข้อที่ 2 กิจกรรม “สาระทักษะการเรียนรู้”ให้ผู้เรียนใช้กฎของแผนผังความคิด (Mind Map) โดยให้เขียน
แผนผังความคิด (Mind Map) ในหัวข้อ “สาระทักษะการเรียนรู้” โดยสรุปให้ได้เนื้อหาครอบคลุมรายวิชา
สาระทักษะการเรียนรู้ตามความเข้าใจของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...................…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๓  ๑. อธิบาย
ความหมาย 
ความส าคัญ 
ประเภทแหล่ง
เรียนรู้  การใช้
ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่ส าคัญ รวมทั้ง
การใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 

๑.. ความหมาย 
ความส าคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้ การเข้าถึง
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้ง
การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ของตนเอง 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวเราและแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญในประเทศไทย 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและ แหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่ส าคัญ รวมทั้งการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้
พร้อมมอบหมายงานให้ไปศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
๔. ตัวอย่างชื่อเว็บไซต์ใน
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๑.ห้องสมุดประชาชน 
๒. กศน.ต าบล 
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. สถานที่ส าคัญใน
อ าเภอ 
๕. Internet ศูนย์ ICT 
ประจ าต าบลต่างๆ 

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการ
ท ากิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐  
๒ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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 ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
           แหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ให้ไว้อย่างหลากหลาย แต่  เมื่อสังเคราะห์แล้ว ความหมายเหล่านั้น 
มีความใกล้เคียงกันมาก  ฉะนั้น ความหมาย ของแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละท่าน  และใน
วันนี้ จะกล่าวถึง ประเภทของแหล่งเรียนรู้บ้าง ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกประเภทไว้  แต่ยังคงมี
ความล้ายคลึงกันอยู่นั่นเอง 
ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
           จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารพบว่าได้มีผู้แบ่งกลุ่มหรือประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว้หลายลักษณะ  
ดังนี้ 
           เกษม  ค าบุตดา  (2550  :  10)  ได้จ าแนกแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น     ประเภท  ดังนี้ 
               1.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  เช่น  ครู  เพื่อในห้องเรียน  เพ่ือนต่างห้องเรียน  เพื่อต่างระดับ  
บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  คนในชุมชน  เป็นต้น 
               2.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ  ได้แก่  สถานที่ต่างๆ  ภายในโรงเรียนและชุมชน  เช่น  
ห้องสมุด  วัด  ตลาด  ร้านค้า  สถานีต ารวจ  สถานีอนามัย  โบราณสถาน  สวนสัตว์  เป็นต้น 
               3.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วย  หนอง  คลอง  สวนสาธารณะ  ป่า  
ต้นไม้  ใบไม้  อุทยานธรรมชาติ  รวมทั้งสัตว์ต่างๆ  เช่น  สตัว์เลี้ยง  สัตว์ป่า  
เป็นต้น 
                .  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น  หนังสือ  ต ารา  นิตยสาร  
วารสาร  สิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  แผ่นปลิว  ป้ายโฆษณาต่างๆ  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน์  เสียงตามสาย  
เกมคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เป็นต้น 
           ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  (25 5  :  6)  ได้จ าแนกแหล่งการเรียนรู้ไว้  3  
ประเภท  ได้แก่ 
               1.  แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้จากสภาพจริง  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวนพฤกษศาสตร์  ภูเขา  ทะเล  แม่น้ า  ล าคลอง  
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เช่น  ฝนตก  แดดออก  น้ าท่วม  ความแห้งแล้ง  ฯลฯ 
               2.  แหล่งการเรียนรู้ที่จัดหรือสร้างขึ้น  ซึ่งมีในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  เพ่ือใช้เป็น
แหล่งศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 
                   2.1  แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ได้แก่  ห้องเรียน ห้องสมุด สวนสมุนไพร  สวนสุขภาพ  
สนามกีฬา  ฯลฯ 
                   2.2  แหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ได้แก่  ศาสนสถาน  พิพิธภัณฑ์  สถาบันค้นคว้าวิจัย  
แหล่งวิชาการ  แหล่งบริการ  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  ห้องสมุดประชาชน  
ศูนย์กีฬา  ศูนย์การค้า  ฯลฯ 
               3.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  ครู  ผู้ปกครอง  ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ  และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในสาขา
อาชีพ 
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  (25 7  :  3- )  ได้จัด
ประเภทของแหล่งเรียนรู้  ได้หลาบแบบตามความสอดคล้องกับโรงเรียนแต่ละแห่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้  
               แบบที่  1  จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
1.    แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่ 
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แล้วตามธรรมชาติ  เช่น  แม่น้ า  ภูเขา  ล าธาร  กรวด  หนิ  ดิน  ทราย  ชายทะเล  
2.    แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนเทคโนโลยี  และสิ่งอ านวยความสะดวกของมนุษย์  เช่น  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  พิพิธภัณฑ์  
ห้องสมุดประชาชน  สถาบันทางการศึกษา  สวนสาธารณะ  ตลาด  บ้านเรือน  ที่อยู่อาศัย  สถานประกอบการ 
                   3.  บุคคล  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ทั้งด้านการประกอบอาชีพและการสืบสานวัฒนธรรม  ตลอดจนนักคิด  นักประดิษฐ์และผู้ที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 
               แบบที่  2  จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 
                   1.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  เดิมจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นหลัก  คือ  ครู  อาจารย์  ห้องเรียน  
ห้องสมุด  ต่อมามีการพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ  เช่น  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องโสตทัศน์ศึกษา ห้องจริยธรรม  ห้องศิลปะ  เป็นต้น  ตลอดจนการใช้
อาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  เช่น  ห้องอาหาร  สนาม  ห้องน้ า  สวนดอกไม้  สวน
สมุนไพร  แหล่งน้ าในโรงเรียน  เป็นต้น 
                   2.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล  ซึ่งอาจอยู่ในชุมชนใกล้เคียง
โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนพานักเรียนไปศึกษาหาความรู้เช่น  แม่น้ า  ภูเขา  ชายทะเล  วัด  ตลาด  
ห้องสมุดประชาชน  สถานีต ารวจ  สถานีอนามัย  สวนสาธารณะ  สวนสัตว์  
ทุ่งนา  สวนผัก  สวนผลไม้  
            ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ  (2537  :  58-59)  แบง่แหล่งการเรียนรู้ออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 
               1.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้อ่ืนได้        ซึ่ง
ได้แก่  สมาชิกในครอบครัว  เพ่ือนบ้าน  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  จากประสบการณ์ของตนเอง  เป็นต้น  ซึ่ง
แหล่งบุคคลนี้จะเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทางมากกว่าแหล่งการเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ 
               2.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อมวลชน  เป็นแหล่งที่เป็นการให้ข้อมูล  ข่าวสาร  โดยผ่านทาง
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  และวารสารต่างๆ  เป็นต้น  ซึ่ง
สื่อมวลชนจะสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่การสื่อสารจากแหล่งสื่อมวลชนจะเป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียว 
               3.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสถาบัน  เป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล  หรือเอกชน
เพ่ือท าหน้าที่ในการแสวงหาสารสนเทศแล้วน ามาวิเคราะห์  จัดเก็บ  และให้บริการ  เผยแพร่  ได้แก่  
ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ  แหล่งข้อมูลของหน่วยงานองค์กรทางราชการ  สมาคมวิชาชีพ  เป็นต้น 
           Ramirez  (195   :  386)  จ าแนกแหล่งความรู้ในชุมชนออกเป็น     ประเภท  ดังนี้ 
               1.  แหล่งความรู้ที่เป็นธรรมชาติ  อาทิ  แสงแดด  อากาศ  ดิน  น้ า  เป็นต้น 
               2.  แหล่งความรู้ที่เป็นบุคคล  ได้แก่  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในชุมชน 
               3.  แหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  แหล่งความรู้ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์  การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  เช่น  เครื่องยนต์ 
                .  แหล่งความรู้ที่เป็นสถานบัน  ได้แก่  สถานบันต่างๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  โรงเรียน  โบสถ์  
เป็นต้น 
           Jarolimek  (1969  :  189)  จ าแนกแหล่งความรู้ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
               1.  ประเภทที่เป็นวัสดุในการอ่าน  (Reading  Materials)  ได้แก่  หนังสือ  จุลสาร  วารสาร  
หนังสือพิมพ์  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
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               2.  ประเภทที่ไม่ใช่วัสดุในการอ่าน  (Non-Reading  Materials)  ได้แก่  ภาพยนตร์  รูปภาพ  
ฟิล์มสตริป  เครื่องบันทึกเสียง  แผนที่  ลูกโลก  และแหล่งวิทยาการอ่ืนๆ 
            Nichols  (1971  :  3 2)  แบ่งประเภทของแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน  ดังนี้ 
               1.  ผู้ช านาญพิเศษ  เช่น  นักดนตรี  จิตรกร  ผูช้ านาญงานพิเศษ  นักกีฬา  พนักงานซื้อขายและ
บริการ  พ่อค้า  นักธุรกิจ  นายธนาคาร  นักอุตสาหกรรม  ชาวนา 
               2.  พ่อแม่  หรือผู้ปกครอง 
               3.  ตัวแทนองค์กรต่างๆ  ได้แก่  ตัวแทนของสังคม  เทศบาล  ศูนย์วัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆ 
                .  ผู้แทนทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม  ได้แก่  บุคคลที่ท างานทางด้านธุรกิจการค้าขายหรือ
โรงงานอุตสาหกรรม  เช่น  บริษัทขนส่ง  เหมืองแร่  บริษัทห้างร้านต่างๆ 
               5.  ผู้แทนรัฐบาล  เช่น  ต ารวจ  เทศมนตรี  เจ้าหน้าที่อนามัย  เป็นต้น 
               6.  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชน  เช่น  กรรมการศึกษาโรงเรียน  
คณะที่ปรึกษาให้โรงเรียน  คณะครูภายในโรงเรียน  เป็นต้น 
               7.  ทรัพยากรธรรมชาติ  ประกอบด้วย  พืช  สัตว์ป่า  น้ า  ดิน  แร่  และวัสดุชนิดต่างๆ       
ทางธรรมชาติ 
               8.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  อาคารสถานที่  เครื่องบิน  ถนน  รถไฟ  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  
ปูชนียสถาน  เป็นต้น      
       จากการจ าแนกประเภทของแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่รอบๆ  ตัวเรา  จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
มากมายหลายประเภท  สามารถได้สรุปแหล่งการเรียนรู้ออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 
          1.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นบุคคล  เช่น  ครู  ปราชญ์  ผู้รู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นักการศึกษา  นักวิจัย   
ผู้ประกอบการต่างๆ  
          2.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสถานที่  เช่น  โรงเรียน  ห้องสมุด  สถานประกอบการต่างๆ  ศาสนสถาน   
แปลงเกษตร  สถานที่ทางธรรมชาติต่าง  เป็นต้น 
         3.  แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสื่อสารสนเทศ  และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สื่อทาง
คอมพิวเตอร์  ผลงานประดิษฐ์คิดค้น  นวัตกรรมต่างๆ  เป็นต้น 
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เรื่องแหล่งเรียนรู้ 

1. ข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มากที่สุด 
 ก. ห้องสมุด 
 ข. สวนสาธารณะ 
 ค. อินเทอร์เน็ต 
 ง. อุทยานแห่งชาติ 
2. ห้องสมุดประเภทใดที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา 
 ก. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
 ข. ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ 
 ค. ห้องสมุดมารวย 
 ง. ห้องสมุดอ าเภอ 
3. แหล่งเรียนรู้ หมายถึงข้อใด 
 ก. สถานที่ให้ความรู้ตามอัธยาศัย 
 ข. แหล่งค้นคว้าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
 ค. แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 ง. แหล่งข้อมูลและประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 . ถ้านักศึกษาต้องการรู้เกี่ยวกับโลกและดวงดาว ควรไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ใด 
 ก. ท้องฟ้าจ าลอง 
 ข. เมืองโบราณ 
 ค. พิพิธภัณฑ์ 
 ง. ห้องสมุด 
5. หนังสือประเภทใดท่ีห้ามยืมออกนอกห้องสมุด 
 ก. เรื่องแปล 
 ข. หนังสืออ้างอิง 
 ค. นวนิยาย เรื่องสั้น 
 ง. วรรณกรรมส าหรับเด็ก 
6. เหตุใดห้องสมุดจึงต้องก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ 
 ก. เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
 ข. เพ่ือสนองความต้องการแกผู้ใช้บริการ 
 ค. เพ่ือให้การบริหารงานห้องสมุดเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
 ง. เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ผู้ใช้บริการ 
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7. การจัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุดเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นบริการประเภทใด 
 ก. บริการข่าวสารข้อมูล 
 ข. บริการสอนการใช้ห้องสมุด 
 ค. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุด 
 ง. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
8. ความส าคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวม 
 ก. ช่วยให้รู้จักแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้ 
 ข. ช่วยให้มีความรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ตลอดเวลา 
 ค. ช่วยให้มีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ง. ช่วยให้ระวังรักษาทรัพย์สิน สิ่งของของห้องสมุด 
9. ห้องสมุดประเภทใดให้บริการทุกเพศ วัย และความรู้ 
 ก. ห้องสมุดเฉพาะ 
 ข. ห้องสมุดโรงเรียน 
 ค. ห้องสมุดประชาชน 
 ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
10. ห้องสมุดมารวยเป็นห้องสมุดประเภทใด 
 ก. ห้องสมุดเฉพาะ 
 ข. ห้องสมุดโรงเรียน 
 ค. ห้องสมุดประชาชน 
 ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
11. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการท ากิจกรรมทางศาสนาและสอนคนให้เป็นคนดี 
 ก. วัด 
 ข. มัสยิด 
 ค. โบสถ์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
12. ข้อใดต่อ ไปนี้คือประโยชน์ได้รับจากอินเทอรเน็ต 
 ก. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข. ใช้ค้นหาข้อมูลท ารายงาน 
 ค. ดาวน์โหลดโปรแกรม 
 ง. ถูกทุกข้อ 
13. เว็บไซต์คืออะไร 
 ก. แหล่งรวบเว็บเพจ 
 ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ค. ส่วนที่ช่วยค้นหาเว็บเพจ 
 ง. คอมพิวเตอร์เก็บเว็จเพจ 
 
 
 



25 
 

1 . เว็บเพจเปรียบเทียบกับสิ่งใด 
 ก. ลิ้นชัก 
 ข. แฟ้มเอกสาร 
 ค. หนังสือ 
 ง. หน้าหนังสือ 
15. ถ้าหากหน้าเว็บเพจโหลดไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขอย่างไร? 
 ก. กดปุ่มกากบาท 
 ข. กดปุ่ม Refresh 
 ค. คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม 
 ง. กดปุ่ม Refresh และคลิกเม้าท์ที่ปุ่ม 
16. E-mail ใดต่อไปนี้ได้มาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ก. Supha@ksc.net.th 
 ข. Nattaya5001@hotmail.com 
 ค. Jan@inet.co.th 
 ง. เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
17. จดหมายฉบับใดต่อไปนี้จะถูกน าไปเก็บไว้ในโฟเดอร์ Junk mail 
 ก. จดหมายที่มีการแนบไฟล์ภาพ และไฟล์เอกสารมาพร้อมกับจดหมาย 
 ข. จดหมายที่ผู้รับได้เปิดอ่านเรียบร้อยแล้ว และท าการลบทิ้งไปแล้ว 
 ค. จดหมายที่มีข้อความอวยพรจากบุคคลที่เราไม่รู้จัก 
 ง. จดหมายโฆษณายาลดน้ าหนักจากบริษัทหรือร้านขายยา 
18. ในการใช้งาน Hotmail เมื่อเราลืมรหัสผ่าน เราสามารถเรียกค้นรหัสผ่านของเราได้โดยอะไร 
 ก. Sign-out Name 
 ข. Sign-in Name 
 ค. Secret Question 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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แนวค าตอบ 
1.ค  2.ค  3.ง   .ก  5.ข  6.ง  7.ค 8. ง 9.ค 
10.ก  11.ง  12.ง  13.ข  1 .ง  15.ข  16.ข  17.ง  18.ค 
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 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของกำรจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองตลอดเวลา 2. เพ่ือส่งเสริม
ให้ชุมชนและสังคมมีแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่หลากหลายสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 3. เป็น
เครื่องมือที่สาคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิลป์ สวนสัตว์
สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา สถานประกอบการ วัด
ครอบครัว ชุมชน องค์การภาครัฐและภาคเอกชน แหล่งข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น 
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กำรส ำรวจแหล่งเรียนรู ้

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้.......................................................................................................... ....................................... 

2.ที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่.........หมู่ที่......ชื่อหมู่บ้าน............................ต าบล........................อ าเภอ........................ ........ 

จังหวัด............................................โทรศัพท์.............................................เว็บไซต์.......... .................................... 

3.เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้จัดการแหล่งเรียนรู้ 

ส่วนราชการ        วัด     โบสถ์       มัสยิด      เอกชน     ชุมชน    อ 

องค์กรชุมชน   อ่ืนๆ...........................................................(ระบุ)  

 .ชื่อบุคคลของแหล่งเรียนรู้ส าหรับติดต่อ........................................................................................................ .... 

   สถานที่ติดต่อ.....................................................................โทรศัพท์................................. ................................ 

5.ประเภทของแหล่งเรียนรู้..................................................................................................... .............................. 

6.ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 

1.............................................................2................................................3.............................. ..........................
.. 

 

 

ผู้บันทึก......................................................................วันที่..............เดือน..................... ..........พ.ศ....................... 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที…่…. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๔ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้ 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล 

๔  ๑. บ่งชี้ข้อดีข้อเสีย
ของแหล่งเรียนรู้ 
๒. ปฏิบัติการเรียนรู้
กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ได้เหมาะสม 

๑..ข้อควรค านึงใน
การศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องแหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวเราและแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญในประเทศไทย 
-การใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันอภิปรายถึง
ข้อดีและข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้พร้อมมอบหมายงานให้ไปศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
๔. ตัวอย่างชื่อเว็บไซต์ใน
การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๑.ห้องสมุดประชาชน 
๒. กศน.ต าบล 
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. สถานที่ส าคัญใน
อ าเภอ 
๕. Internet ศูนย์ ICT 
ประจ าต าบลต่างๆ 

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการ
ท ากิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ชนิดของสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 
1. การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด 
หรือกระบวนการต่างๆ ให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย 
2. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
3. นิทรรศการ การจัดแสดงสิ่งต่างๆเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ชม 
 . โทรทัศน์และภาพยนตร์ ได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน 
และยังสามารถแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนได้ด้วย 
5. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ 
ภาพนิ่งสามารถจ าลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได้  
6. ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง การ์ตูน เป็นต้น 
ถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น 
7. วจนสัญลักษณ์ ได้แก่ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางค าพูดที่เป็นเสียงพูด 
ต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา  
 ประเภทของสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 
    1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
รายงาน นิตยสารหนังสือเรียน  การ์ตูนเอกสารประกอบการสอน บทเรียนต่างๆ 
   2. สื่อเทคโนโลยี  ได้แก่  สื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ  หรือเครื่องมือที่
เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น วีดิทัศน์ แถบบันทึกเสียงสไลด์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้ยังรวมถึง
กระบวนการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
เช่นการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียน, การสอน, การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
   3. สื่ออ่ืนๆ  
  บุคคลที่มีความรู้ความช านาญในสาขาต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษา ศิลปิน นักการเมือง นักธุรกิจ ชาวนา ช่างซ่อม ฯลฯ  
     กิจกรรมเทคนิควิธีการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเช่น เกม เพลง สถานการณ์จ าลอง การทัศนศึกษา การ
ท าโครงงานบทบาทสมมติ ฯลฯ      แหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม สถานที่ส าคัญท่ีควรศึกษาเช่น อินเตอร์เน็ต 
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้โรงงาน สถานประกอบการ สถานที่ทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ ส านักงาน ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ 
 ข้อดีข้อเสียของสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้  
 ข้อดี 
1. ช่วยเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิภทางการเรียนที่สูงขึ้น 
2. ใช้ง่าย เก็บรักษาง่าย พกพาได้สะดวก 
3. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 . ง่ายต่อการใช้งาน 
5. ช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่เรียนไม่จ ากัดอยู่เพียงห้องเรียน 
เท่านั้น 
6. สามารถใช้สื่อมัลติมีเดียกับผู้เรียนได้ ทุกระดับอายุ และความรู้ 



34 
 

 ข้อจ ากัด 
1. อาจเสียค่าใช้จ่ายมาก 
2. การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมตามหลักทางจิตวิทยา และการเรียนรู้นับว่า
ยังมีน้อย 
3. การออกแบบสื่อต้องอาศัยเวลา สติปัญญา และความสามารถเป็นอย่างยิ่ง 
 . มีตัวแปรที่เป็นปัญหานอกเหนือจากการควบคุมมาก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง 
ระบบ Server เป็นต้น 
5. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
ท าให้ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียต้องหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ 
6. ต้องการทีมงานที่มีความช านาญในแต่ละด้านเป็นอย่างมาก 
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ใบงานเรื่องข้อดี ข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ 
1.  ให้ท่านเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียของแหล่งเรียนรู้มา 2 ประเภท  
 (ให้ท่านเลือกประเภทของแหล่งเรียนรู้เอง) 
  แหล่งเรียนรู้ที่ 1 ประเภท………………….       และแหล่งเรียนรู้ที่ 2 ประเภท………………….  
 

แหล่งเรียนรู้ ข้อดี - ข้อเสีย 
 

แหล่งเรียนรู้ที่ 1 ประเภท …………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
แหล่งเรียนรู้ที่ 2 ประเภท ………………… 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

ข้อดี………………………………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
ข้อเสีย…………………………………………….. 
…………………………………………………… 
……………………………………………………  
ข้อดี………………………………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
ข้อเสีย…………………………………………….. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๕ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การคิดเป็น  
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
๕  ๑. อธิบาย

ความหมาย 
ความส าคัญ ของการ
คิดเป็นได้อย่าง
ถูกต้อง  
๒. รวบรวมและ
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
และ คิดวิเคราะห์  
โดยใช้ข้อมูล  ด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ  
และด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมในการ
แก้ปัญหาได้ 
 

๑. ความเชื่อพ้ืนฐานทางการศึกษาผู้ใหญ่
กับกระบวนการคิดเป็น การเชื่อมโยงสู่
ปรัชญาคิดเป็น และการคิดการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแบบคนคิดเป็น  
๒. ระบบข้อมูล การจ าแนกลักษณะของ
ข้อมูล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูลทั้งด้านวิชาการ ด้าน
ตนเอง และสังคมสภาวะแวดล้อม โดย
เน้นไปที่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
เพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
แก้ปัญหาตามแบบอย่างของคนคิดเป็น  
๓. กรณีตัวอย่าง และสถานการณ์จริงใน
การฝึกปฏิบัติเพื่อการคิด การแก้ปัญหา 
แบบคนคิดเป็น แก้ปัญหา แบบคนคิด
เป็น 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
- ครูจัดเตรียมสื่อประกอบการ
จัดการเรียนรู้การคิดเป็น 
-ครูทบทวนเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้ว
และให้ส่งรายงานสารสนเทศฯ 
คัดเลือกผลงานดีเด่นถอดบทเรียน
และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน  
-น าเข้าสู่บทเรียนเรื่องการคิดเป็น 
ขั้นสอน 
- แจกใบความรู้เรื่องการคิดเป็น ครู
น าเสนอโมเดล “คิดเป็น” อธิบาย
ความหาย ความส าคัญและ
กระบวนการคิดเป็น 
ขั้นสรุป    
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงานให้
ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 
๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๑.ห้องสมุดประชาชน 
๒. กศน.ต าบล 
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. Internet  

๑. สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกลุ่ม 
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ใบงำน เรื่อง คิดเป็น 
ให้ผู้เรียนส ำรวจตนเอง ว่ำเคยประสบปัญหำส ำคัญอะไรบ้ำงที่หนักใจที่สุด เลือกมำ 1 ปัญหำแล้ว 
ตอบค ำถำม โดยกำรบันทึกสั้น ๆ ในแต่ละข้อที่ก ำหนดให้ 
1. ชื่อปัญหา .......................................................................................................... ............................. 
2. ลักษณะของปัญหา  ปัญหาการเรียน 

 ปัญหาการงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ปัญหากับครอบครัว……………………………………………………………………………………………………………… 

 ปัญหาสังคม…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สาเหตุ หรือที่มาของปัญหา ................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 . อธิบายผลเสีย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................. ......................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .................................................................. 
5. ปัญหานั้นได้มีการแก้ไขเป็นที่พอใจหรือไม่ แก้ไขอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
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ใบงำนที่ 2 เรื่อง คิดเป็น 
1. ให้ผู้เรียนไปสนทนา หรือสัมภาษณ์เพ่ือน ๆ หรือคนใกล้เคียง อย่างไม่เป็นทางการสัก 3-4 คนใน 
หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ แล้วบันทึกข้อมูลไว้ 
 1) ปัญหาครั้งใหญ่สุดที่เคยประสบในชีวิตที่ผ่านมาคืออะไร 
 2) สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นคืออะไร 
 3) ปัญหานั้นมีการแก้ไขท่ีส าเร็จด้วยความพอใจหรือไม่ ใช้ข้อมูลอะไรในการแก้ไขปัญหาบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 
 4) มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีข้ันตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 
 5) ถ้าเกิดปัญหาลักษณะนั้นขึ้นอีก จะใช้วิธีในการแก้ปัญหาแบบเดิมหรือจะมีวิธีใหม่ หรือมีข้ันตอน 
ใหม่อย่างไรหรือไม่ 
 6) ให้เปรียบเทียบปัญหา สาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาของเพ่ือน หรือบุคคลใกล้เคียง 
ดังกล่าวว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนกัน และมีอะไรบ้างที่ต่างกัน 
 7) ท่านจะสรุปแนวคิดในการแก้ปัญหา จากประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้อย่างไรบ้าง อธิบายสั้น ๆ 
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ใบงำนที่ 3 เรื่องคิดเป็น 
ค ำสั่ง ให้ท่านคัดเลือกข่าวเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันที่ท่านสนใจมา 1 ข่าว และด าเนินการ 

วิเคราะห์ว่าข่าวนี้ดี หรือไม่ เหมาะสม อย่างไร พร้อมให้เหตุผลในการวิเคราะห์ข่าวว่า ได้น าข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เขียนตามแบบก าหนด 

1. เขียนหัวข้อข่าว………………………………………….. 
2. รายละเอียดของข่าว (ตัดข่าวมาติดไว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.สังเคราะห์ข่าวได้ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………….. 
                    (………………………………………………) 
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ใบงำน 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้วในแต่ละกลุ่มอภิปรายและสรุปตามหัวข้อ  “คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหา
เป็น”  ว่ามีลักษณะอย่างไร  มีความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  จงอธิบาย
พร้อมให้เหตุผลประกอบมาพอเข้าใจ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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กำรคิดเป็น 
กำรคิดเป็น  คือ การใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ประการมาประกอบการตัดสินใจ  แก่  ข้อมูลด้านวิชาการ  ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง  ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การที่เป็นผู้รู้จักปัญหา เรื่องทุกข์ รู้จักสาเหตุแห่งทุกข์  ซึ่งมีอยู่ในตนเองและสภาพแวดล้อม  รู้จักคิดวิเคราะห์

หาวิธีบ าบัดทุกข์ และใช้วิธีที่เหมาะสมในการดับทุกข์จึงจะเกิดความสุข 
พฤติกรรมส ำคัญของกำรคิดเป็นอย่ำงหนึ่งคือ การใช้ข้อมูล โดยเฉพาะ ข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม
สิ่งแวดล้อม 
ควำมเชื่อพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำผู้ใหญ่ มีอยู่ 5 ประกำรด้วยกัน ได้แก่ 
1.  ในความเป็นจริง ในสังคมผู้คนมีความแตกต่างกันทั้งด้านอาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ สภาพสังคม สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม แต่ทุกคนก็ปรารถนาความสุข ความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน 
2.   ความสุขของคนจะเกิดขึ้นต่อเม่ือมีการปรับตัวเอง และสิ่งแวดล้อมให้เข้าหากันอย่างผสมกลมกลืน จนเกิด
ความพอดี 
3.  สภาวะแวดล้อมในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้เกิดปัญหา เกิดความทุกข์  ความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา 
 .  เมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดทุกข์ ก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาที่เหมาะสมต้องมีข้อมูลที่หลากหลาย
ประกอบการตัดสินใจ 
5.  เมื่อได้ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและไตร่ตรองข้อมูลอย่างรอบคอบ  โดยใช้ข้อมูลทั้ง 3 
ประการ คือ ข้อมูลด้านตนเอง  วิชาการ  และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม  จนมีความพอใจแล้ว  ก็พร้อมที่จะ
รับผิดชอบการตัดสินใจที่เกิดความพอดี  ความสมดุลระหว่างชีวิตกับธรรมชาติอย่างสันติสุข 
ข้อมูล  หมายถึง ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันที่เก็บรวบรวมจาก
แหล่งต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความแม่นย าและเป็น
ปัจจุบัน 
สำรสนเทศ  คือ   ข้อมูลที่น ามาผ่านกระบวนการประมวลผล  วิเคราะห์จนสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ
ต่อไปได้ทีนที 
ลักษณะของข้อมูล 
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ  คือ  ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่ามากหรือน้อย แต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี 
-  ข้อมูลเชิงปริมาณ   คือ ข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ว่ามีมากหรือน้อย และวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ 
ประเภทของข้อมูล 
-  ข้อมูลปฐมภูมิ  คือ  ข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเอง 
-  ข้อมูลทุติยภูมิ  คือ  ข้อมูลที่ผู้ใช้น ามาจากหน่วยงานอ่ืน หรือผู้อื่นที่ได้ท าการเก็บรวบรวมมาแล้วในอดีต 
คุณสมบัติของข้อมูล 
  -  ถูกต้อง / รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน  /  ความสมบูรณ์ / ชัดเจนและกะทัดรัด  /  ความสอดคล้อง 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๖ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การจัดการความรู้  
ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
๖  ๑. สามารถ

ปฏิบัติการด้าน
ทักษะกระบวนการ
จัดการความรู้ด้วย
ตนเองและด้วยการ
รวมกลุ่มปฏิบัติการ 
๒. สามารถสรุป
องค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดท าสารสนเทศ
องค์ความรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

๑.การฝึกทักษะและ
กระบวนการจัดการความรู้ 
๒.การรวมกลุ่มเพื่อต่อยอด
ความรู้ การพัฒนา
ขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม 
การจัดท าสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้ 
๓.สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดท าสารสนเทศองค์
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเรื่ององค์
ความรู้ประเภทต่างๆที่มีรอบๆตัวเรา
และให้นักศึกษาลองยกตัวอย่างความรู้
ด้านต่างๆ 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พร้อมความหมาย ความส าคัญ หลักการ 
ของกระบวนการจัดการความรู้ วิธีการ
การรวมกลุ่ม การจัดกลุ่มองค์ความรู้ 
การจัดท าสารสนทศเผยแพร่ความรู้ เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว  
ขั้นสรุป     -ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและ
เติมเต็มองค์ความรู้พร้อมมอบหมายงาน
ให้ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 
๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
๑.ห้องสมุดประชาชน 
๒. กศน.ต าบล 
๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๓.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกลุ่ม 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบเรื่องการจัดการความรู้ 
ค าชี้แจง จงกากบาท X เลือกข้อที่ท่านคิดว่า ถูกต้องท่ีสุด 
1. การจัดการความรู้เรียกสั้น ๆ ว่า อะไร 
               ก. MK                                  ข. KM 
               ค. LO                                  ง. QA 
2. เป้าหมายของการจัดการความรู้คืออะไร 
                ก. พัฒนาคน                         ข. พัฒนางาน 
                ค. พัฒนาองค์กร                     ง. ถูกทุกข้อ 
3. ข้อใดถูกต้องมากที่สุด 
                ก. การจัดการความรู้หากไม่ท า จะไม่รู้   
                ข. การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
                ค. การจัดการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการท างาน 
                ง. การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ที่มีในเอกสาร ต ารา มาจัดให้เป็นระบบ 
 . ขั้น สูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร 
                ก. ปัญญา                       ข. สารสนเทศ 
                ค. ข้อมูล                        ง. ความรู้ 
5. ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) คืออะไร 
                ก. การจัดการความรู้                    ข. เป้าหมายของการจัดการความรู้ 
                ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้  ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้ 
6. รูปแบบของการจัดการความรู้ตามโมเดลปลาทูส่วน “ท้องปลา” หมายถึงอะไร 
                ก. การก าหนดเป้าหมาย        ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                ค. การจัดเก็บเป็นคลังความรู้   ง. ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
7. ผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือใคร 
                ก. คุณเอ้ือ                     ข. คุณอ านวย 
                ค. คุณกิจ                      ง. คุณลิขิต 
8. สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง 
                ก. เอกสาร                     ข. วีซีดี 
                ค. เว็บไซต์                     ง. ถูกทุกข้อ 
9. การจัดการความรู้ด้วยตนเองกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกัน หรือไม่ อย่างไร 
                ก. เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน รวมกัน เป็นชุมชน 
                    เรียกว่า เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
                ข. เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ให้กับ ตนเองก็เหมือนกบจัดการความรู้ 
                    ให้ชุมชนด้วย 
                ค. ไม่เก่ียวข้องกัน เพราะจัดการความรู้ด้วยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนชุมชน 
                    แห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องของชุมชน 
                ง. ไม่เก่ียวข้องกัน เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
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เฉลย : 1) ข 2) ง 3) ก  ) ก 5) ค 6) ข 7) ข 8) ง 9) ก 
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ใบงำน เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ 

วิชำทักษะกำรเรียนรู้ ทร31001 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1. ให้อธิบายความหมายของ “การจัดการความรู้” มาพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

 

2. การจัดการความรู้ในด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างไร  จงอธิบาย 
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เฉลยใบงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ควำมหมำย กำรจัดกำรควำมรู้ 

 การจัดการกับความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวคน และความรู้เด่นชัด น ามาแบ่งปันให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ด้วยการผสมผสานความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม  มี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนางาน  พัฒนาคน  และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ 

                  การที่เรามีการจัดการความรู้ในตัวเอง  จะพบว่าความรู้ในตัวเรามีเยอะแล้วนั้น จริง ๆ แล้วยัง
มรน้อยมากเม่ือเทียบกับบุคคลอื่น และหากมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอ่ืน  จะพบว่ามีความรู้
บางอย่างเกิดข้ึนโดยที่เราคาด ไม่ถึง  และหากเราเห็นแนวทางมีความรู้แล้วไม่น าไปปฏิบัติ  ความรู้นั้นก็จะไม่มี
คุณค่าอะไรเลย    หากน าความรู้นั้นไปแลกเปลี่ยน และน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นวงจรต่อเนื่องไม่รู้จบ  จะเกิด
ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก  หรือที่เรียกว่า  “ ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ  ” 

รูปแบบและกระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ 

 เพ่ือให้การจัดการความรู้ หรือ  KM  เป็นที่เข้าใจง่ายจึงเปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง 

มีสิ่งที่ต้องด าเนินการจัดการความรู้อยู่ 3 ส่วน  นั่นคือ 

          -  ส่วนหวั การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ( ท า KM  ไปเพื่ออะไร ก าลัง จะไป
ทางไหน )   

          -  ส่วนตัวปลา    การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  ( หัวใจของการท า KM ) 

          - ส่วนหางปลา   ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ( สร้างเชื่อมดยงเครือข่าย ) 

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ 

 การจัดการความรู้ หัวใจส ำคัญคือกำรจัดกำรควำมรู้ที่อยู่ตัวคน  ส่วนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีหลายรูปแบบ  คือ 

-  การประชุม  -  การไปศึกษาดูงาน  -  การเล่าเรื่อง  -  การสอนงาน   -  เพ่ือนช่วยเพื่อน  

- การทบทวนก่อนการปฏิบัติงาน   -  การทบทวนขณะปฏิบัติงาน  -  การทบทวนหลังปฏิบัติงาน   
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

ลงชื่อ…………………………………………………….ผู้บันทึก 
(………………..……………….…......…………) 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
ข้อคิดเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..................................…………………………………………………………………………… 

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา ทร ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๕ หน่วยกิต 

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

ประเมินผล 
๗  ๑ อธิบายความหมาย  

ความส าคัญการวิจัยอย่างง่าย 
กระบวนการและข้ันตอนของ
การด าเนินงาน   
๒ อธิบาย และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติง่าย ๆ เพ่ือการ
วิจัย  
๓ สร้างเครื่องมือการวิจัย
อย่างง่าย  
๔ ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
และมีทักษะการวิจัยใน
อาชีพ การเขียนรายงานวิจัย 
การน าเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย 

๑. ความหมาย 
ความส าคัญการวิจัย
อย่างง่าย กระบวนการ
และข้ันตอนของการ
ด าเนินงาน   
๒. สถิติง่าย ๆ เพ่ือการ
วิจัย  
๓. การสร้างเครื่องมือ
การวิจัย  
๔. การเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย  
๕. ทักษะการวิจัยใน
อาชีพ  การเขียนรายงาน
วิจัย  
การน าเสนอและ
เผยแพร่งานวิจัย 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย
ต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน เช่น 
งานวิจัยด้านสุขภาพ ด้านอาหาร และโรคต่างๆ 
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อธิบาย
ความหมาย ความส าคัญ ของการวิจัยอย่างง่าย 
ขั้นตอนการด าเนินงานทางการวิจัย การใช้สถิติ
อย่างง่าย การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เพ่ือการวิจัย เขียนโครงการ รายงานการวิจัย 
และน าเสนอผลการวิจัย 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้
พร้อมมอบหมายงานให้ไปศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม 

๑. ตัวอย่างงานวิจัยอย่างง่าย 
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด ๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงานและการ
น าเสนอกิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ  ๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม  ๒.ห้องสมุดประชาชน 
๓. กศน.ต าบล 
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.Internet  

๒. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ ๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผล
คะแนนในการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ใบความรู้การวิจัยอย่างง่าย 
การวิจัยอย่างง่าย 
ความหมายของการวิจัย  การวิจัย เป็นกระบวนการแก้ปัญหา โดยผ่านการวางแผน การรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะท าให้ได้ความรู้
ใหม่ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาคนให้สามารถเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการลด
ความขัดแย้งของคนลง  
ขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายการวิจัยอย่างง่าย สามารถก าหนดขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดประเด็นปัญหาและเป้าหมายของการวิจัย 
โดยหลักการทั่วไป ทั้งประเด็นปัญหาและเป้าหมายควรก าหนดจาก 
    1. ความต้องการค าตอบ หรือค าอธิบาย หรือการค้นหาสรุป 
    2. ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
    3. ความต้องการในการพัฒนางาน 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวิธีการวิจัยอย่างง่าย  เป็นการวางแผนการด าเนินการช่วยในการวิจัย ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลได้ง่าย  ประกอบด้วย 
1. สภาพปัจจุบันเป็นตัวก าหนดปัญหา 
2. ขั้นตอนวิธีการ 
3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
 . แผนของระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล  จะด าเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้และระหว่างการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความหมายที่ เป็นการน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หรือจัดกระท าให้ได้ความหมายที่จะ
น าไปตอบค าถามการวิจัยหรืออธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย  อาจเขียนไม่เป็นทางการ 
ไม่เน้นศัพท์เทคนิคทางการวิจัย แต่เน้นการเขียนตามสภาพจริงที่เกิดข้ึน 
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยอย่างง่าย มีดังนี้ 
1.  ชื่อเรื่องการวิจัย 
2.  ชื่อผู้วิจัย 
3.  ความส าคัญของการด าเนินการวิจัย 
 .  ปัญหาการวิจัย 
5.  เป้าหมายของการวิจัย 
6.  วธิีการวิจัยและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
7.  การวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการวิจัย / ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย ขั้นตอนในการด าเนิน การวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
- ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย ) 
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- ก าหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ 
- ก าหนดแบบการวิจัย 
- ก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
- สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
- การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูม,ิ แหล่งทุติยภูมิ) 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การน าเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจัย) 
- ก าหนดปัญหาที่จะด าเนินการวิจัย 
เป็นการก าหนดปัญหาของการวิจัย และเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในการวิจัยและในการเลือกปัญหาในการ
วิจัยต้องพิจารณาจากความรู้ ทัศนคติ ความสามารถของผู้วิจัย แหล่งความรู้ที่จะเป็นส่วนเสริมให้งานวิจัย
ส าเร็จ ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเงินทุน เวลาที่จะท าให้งานวิจัยส าเร็จ ซึ่งมี
ข้อควรพิจารณาในการเลือกปัญหาคือ 
-  ต้องเป็นปัญหาที่มีความส าคัญ 
- สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล 
- มีข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน 
- เป็นปัญหาที่แสดงถึงการริเริ่ม ซึ่งการก าหนดปัญหาดังกล่าวจะเป็นกรอบในการช่วยชี้แนวทางให้ผู้วิจัย
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
- เป็นกรอบในการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิจัย 
- เป็นแนวทางก าหนดตัวแปรและสมมุติฐาน ช่วยก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินการวิจัย 
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ใบงำนกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย 
1. ให้ผู้เรียนทุกคนไปศึกษาตัวอย่าง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต เพ่ิมเติมจากเอกสาร 
หรือจาก website ที่เก่ียวข้อง 
2. จับฉลากแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 ให้สร้างแบบสอบถาม เรื่องนักร้องในดวงใจของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กศน.ต าบล.................................................. 
 กลุ่มท่ี 2 ให้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่องนักการเมืองในดวงใจ เพ่ือสัมภาษณ์ 
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ต าบล.................................................. 
 กลุ่มท่ี 3 ให้สร้างแบบสังเกตที่มีโครงร่างการสังเกต เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของเพ่ือน 
กลุ่มท่ี 1 และ 2 
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กำรวิจัยอย่ำงง่ำย 
 
 

ชื่อสกุล ....................................................................... รหัสประจ าตัว ........................................................... 
 
ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการวิจัยอย่างง่าย และตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
1. การวิจัย  หมายถึง…………………………………………………………………….……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
2. การวิจัย มีความส าคัญอย่างไร ………………………………………..…………………………………………………………... 

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
5. เครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้มาก ได้แก่  

(1)………………………………………………………………………………………………………………….………………………….… 
(2)………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
(3)……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

6.  จงบอกวิธีการเผยแพร่งานวิจัยมา  3 วิธ ี
 …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ประโยชน์ของการวิจัย ………………………………………………………………….……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 
วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๘ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ ทักษะกำรคิดตัดสนิใจและแก้ปัญหำรหัสวิชำ  ทร ๐๓๐๑๑ 

จ ำนวน ๓ หนว่ยกิต 
กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   

มำตรฐำนที่ 1.1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หัวเรื่อง  ๑. ทักษะกำรคิด 
ตัวช้ีวัด  

1. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการคิด  
2. รู้และเข้าใจวิธีการคิด แบบต่าง ๆ  
 3. บอกหรืออธิบาย ความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา  
4. สามารถแสดงผลงาน การคิดสร้างสรรค์ในการ พัฒนาตนเอง   

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของการ
คิด  
2. รู้และเข้าใจ
วิธีการคิด แบบตา่ง 
ๆ  
 3. บอกหรืออธิบาย 
ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการแก้ปัญหา  
4. สามารถแสดง
ผลงาน การคิด
สร้างสรรค์ในการ 
พัฒนาตนเอง   

1. ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 2. วิธีกำรคิด (คิดสร้ำงสรรค์ คิดมุ่ง อนำคต คิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดเชิง บวก คิด 6 ด้ำน)  
3. ปัญหำอุปสรรคต่อกำรคิด 
4. กำรสร้ำงและกำรฝึกพัฒนำทักษะ กำรคิด
สร้ำงสรรค์  
5. ฝึกปฏิบตัิกำรพัฒนำทักษะ กำรคิดแบบต่ำง ๆ 
ให้กับตนเอง (กำรฝึกสมำธิ กำรสร้ำงจิตใจให้มี 
ควำมสุข กำรขจัดควำมเครียด)   กำรคิด 6. มิติ
ของ “กำรคิด” 6 ด้ำน    
  6.1 มิติด้ำนข้อมูลหรือเน้ือหำ ที่ ใช้ในกำรคิด        
6.2 มิติด้ำนคุณสมบัติที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรคิด    
6.3 มิติด้ำนทักษะกำรคิด     
6.4 มิติด้ำนลักษณะกำรคิด     
6.5 มิติด้ำนกระบวนกำรคิด     
6.6 มิติด้ำนกำรควบคุมและ ประเมินกำรคิดของ
ตนเอง 
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หัวเรื่อง  ๒. ทักษะกำรตัดสินใจ 
ตัวช้ีวัด  

1. ตระหนักและ เห็น ความส าคัญของ การมีทักษะการ ตัดสินใจ  
2. รู้เข้าใจและบอก ขั้นตอนเกี่ยวกับ องค์ประกอบและ กระบวนการ ตัดสินใจ  
3. บอกหรืออธิบาย ปัญหาและอุปสรรค ที่มีต่อการตัดสินใจ  
 . สามารถใช้ทักษะ การคิด ตัดสินใจใน การแก้ไขปัญหา ของตนเองได้   

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. ตระหนักและ เห็น 
ความส าคัญของ การมี
ทักษะการ ตัดสินใจ  
2. รู้เข้าใจและบอก 
ขั้นตอนเกี่ยวกับ 
องค์ประกอบและ 
กระบวนการ ตัดสินใจ  
3. บอกหรืออธิบาย ปัญหา
และอุปสรรค ที่มีต่อการ
ตัดสินใจ  
4. สามารถใช้ทักษะ การ
คิด ตัดสินใจใน การแก้ไข
ปัญหา ของตนเองได้  
 

1. ควำมหมำยของปัญหำ 
2. สำเหตุของปญัหำ  
3. ขั้นตอนและวิธีกำรกำรแก้ปัญหำ       
(1) ทัศนคติที่ดีในกำรแก้ ปัญหำ         
(2) กำรค้นหำปัญหำ    
 (3) กำรยอมรับปัญหำ      
 (4) กำรก ำหนดปญัหำ        
 (5) กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ       (6) 
กำรหำข้อมูล        
 (7) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำ      ต้น
ตอสำเหตุและก ำหนดข้อสมมตฐิำน      
 (8) กำรแก้ปัญหำอย่ำงระบบ      (9) 
กำรระดมสมองเพื่อสร้ำงทำงเลือก        
 (10) กำรตัดสินใจ        
 (11) กำรกล้ำ ลงมือแก้ไขและกำร
บริหำร กำรเปลี่ยนแปลง        (12) 
ติดตำมผล และปรับปรุงแกไ้ข          
(13) กำรป้องกันปัญหำ             
 - ฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำ  
4. กำรปฏิบัติกำรแก้ปญัหำจำก
กรณีศึกษำ หรือประเด็นที่ก ำหนด   
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หัวเรื่อง  ๓. ทักษะ กำรแก้ปัญหำ 
ตัวช้ีวัด  

1. รู้เข้าใจสาเหตุ ของการเกิดปัญหา  
2. บอกหรืออธิบาย ขั้นตอนการแก้ไข ปัญหาได้ 
 3. รู้จักเลือกใช้ เทคนิคในการแก้ไข ปัญหา 
 4.  ตระหนักหรือ เห็นความส าคัญ ของเทคนิคการ แก้ไขปัญหา  
5. สามารถแก้ไข ปัญหาจาก กรณีศึกษาหรือ ประเด็นปัญหา ที่ก าหนดได้  

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1. รู้เข้าใจสาเหตุ ของการ
เกิดปัญหา  
2. บอกหรืออธิบาย 
ขั้นตอนการแก้ไข ปัญหาได้ 
 3. รู้จักเลือกใช้ เทคนิคใน
การแก้ไข ปัญหา 
 4.  ตระหนักหรือ เห็น
ความส าคัญ ของเทคนิค
การ แก้ไขปัญหา  
5. สามารถแก้ไข ปัญหา
จาก กรณีศึกษาหรือ 
ประเด็นปัญหา ที่ก าหนดได้ 

1. ความหมาย ความส าคัญของทักษะ การ
ตัดสินใจ  
2. องค์ประกอบของการตัดสินใจ  
3. กระบวนการและขั้นตอนการ ตัดสินใจ 
4. ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการ ตัดสินใจ 
5. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อ
สร้างทักษะการตัดสนิใจ  
6. การฝึกทักษะการตัดสินใจ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระทักษะการเรียนรู้ รายวิชา ทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหารหสัวิชา  ทร ๐๓๐๑๑ 

ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย จ านวน ๓ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ทักษะการคิด 

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

๘  ๑ สามารถแสดง
ผลงาน การคิด
สร้างสรรค์ในการ 
พัฒนาตนเอง   

มิติของ “การคิด” ๖ ด้าน    
 ๖.๑ มิติด้านข้อมูลหรือ
เนื้อหา ที่ ใช้ในการคิด        
๖.๒ มิติด้านคุณสมบัติที่
เอ้ืออ านวยต่อการคิด    ๖.๓ 
มิติด้านทักษะการคิด     
๖.๔ มิติด้านลักษณะการคิด     
๖.๕ มิติด้านกระบวนการคิด     
๖.๖ มิติด้านการควบคุม
และ ประเมินการคิดของ
ตนเอง 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
-ครูผู้สอนพูดคุยกับนักศึกษา
เกี่ยวกับการคิด ๖ ด้านที่มีผล
เกี่ยวข้องในพัฒนาตนเอง   
ขั้นสอน 
- ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของการคิด มิติของ 
“การคิด” ๖ ด้าน  ปัญหาอุปสรรค
ต่อการคิด  
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็ม
องค์ความรู้พร้อมมอบหมายงานให้
ไปศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

๑. ตัวอย่างงานวิจัยอย่างง่าย 
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. ใบงาน 
กำรวัดผลประเมินผล 
วิธีการวัด 
๑. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท ากิจกรรมในใบงาน
และการน าเสนอกิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 
๒.ห้องสมุดประชาชน 
๓. กศน.ต าบล 
๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕.Internet  

๑. สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จากการท า
กิจกรรมในใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.ใบงาน 
เกณฑ์กำรวัดผล
ประเมินผล 
๑. นักศึกษามีผลคะแนน
ในการทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
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ใบความรู้มิติการคิดและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

6. มิติการคิดและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.มิติด้านข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด การคิดของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 
2 ส่วน คือ เนื้อหาที่ใชในการคิดและกระบวนการคิด คือต้องมีการคิดอะไรควบคู่ไปกับการคิดอย่างไร ซึ่งเรื่อง
หรือข้อมูลที่คิดนั้น มีจ านวนมากเกินกว่าที่จะก าหนดได้ อย่างไรก็ตาม อาจจัดกลุ่มใหญ่ๆ ไว้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ (โกวิท วรวิพัฒน์ อ้างถึงในอุ่นตา 
นพคุณ,2530 : 29-56) 

2,มิติด้านคุณสมบัติที่เอ้ืออ านวยต่อการคิด ได้แก่ คุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการคิด
และคุณภาพของการคิด เช่น ใจกว้าง ความใฝ่รู้ความกระตือรือร้น ความกล้าเสี่ยง เป็นต้น 

3.มิติดานทักษะการคิด หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนที่บุคคลใช้ในการคิด ซึ่งจัดได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ 
ทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน (basic thinking skills) ประกอบด้วยทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ทักษะการอ่าน 
การพูด การเขียน ฯลฯ และทักษะการคิดขั้นสูง (higher order thinking skills) เช่นทักษะการนิยาม การ
สร้าง การสังเคราะห์ การจัดระบบ ฯลฯ ทักษะการคิดขั้นสูงมักประกอบด้วย กระบวนการ หรือขั้นตอนที่
ซับซ้อนมากกว่าทักษะการคิดขั้นที่ต่ ากว่า 

 .มิติด้านลักษณะการคิด เป็นประเภทของการคิดท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูง จ าเป็นต้องมี
การตีความให้เห็นรูปธรรม จึงจะสามารถเห็นกระบวนการหรือข้ันตอนการคิดชัดเจนขึ้น เช่น การคิดกว้าง กา
คิดลึกซึ้ง การคิดละเอียด เป็นต้น 

5.มิติด้านกระบวนการคิด เป็นการคิดท่ีประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักหลายขั้นตอนซึ่งจะน าผู้คิดไปสู่เป้าหมาย
เฉพาะของการคิดนั้น โดยขั้นตอนหลักเหล่านั้นจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการคิดย่อยๆ จ านวนมากบ้าง น้อยบ้าง 
กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการวิจัย เป็นต้น 

6.มิติด้านการควบคุมและประเมินการคิดของตน (metacognition) เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการควบคุม
ก ากับการรู้คิดของตนเอง มีผู้เรียนการคิดลักษณะนี้ว่า เป็นการคิดอย่างมียุทธศาสตร์ (strategic thinking) ซ่ึง
ครอบคลุมการวางแผน การควบคุมก ากับการกระท าของตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้า และประเมินผล 

นอกจากการน าเสนอมิติการคิดข้างต้นแล้ว ทิศนา แขมมณี และคณะ ยังได้น าเสนอกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (critical thinking) ซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการคิดทั้งของต่างปะเทศและของ
ประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

จุดมุ่งหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพ่ือให้ได้ความคิดที่รอบคอบสมเหตุสมผล ผ่านการพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง และผ่าน
การพิจารณญาณกลั่นกลอง ไตร่ตรอง ทั้งทางดานคุณ-โทษ และคุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งนั้นมาแล้ว 

เกณฑ์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้ที่คิดอย่างมีวิจารณญาณ จะมีความสามารถดังนี้ 
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1.สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดอย่างถูกต้อง 

2.สามารถระบุประเด็นในกาคิดอย่างชัดเจน 

3.สามารถประมวลข้อมูล ทั้งทางด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเกี่ยวกับท่ีคิดทั้งทางดานกว้าง ทางลึก 
ทางไกล 

 .  สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการคิดได้ 

5.สามารถประเมินข้อมูลได้ 

6.สามารถใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูล และเสนอค าตอบ/ทางเลือกท่ีจะสมเหตุสมผลได้ 

7.สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได้ 

วิธีการหรือข้ันตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.ตั้งเป้าหมายในการคิด 

2.ระบุประเด็นในการคิด 

3.ประมวลข้อมูล ทั้งทางด้านข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่คิดท้ังทางกว้าง ลึก และไกล 

 .วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล และเลือกข้อมูลที่จะน ามาใช้ 

5.ประเมินข้อมูลที่จะใช้ในแง่ความถูกต้อง ความเพียงพอ และความน่าเชื่อถือ 

6.ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลเพื่อแสวงหาทางเลือก/ค าตอบที่สมเหตุสมผลตามข้อมูลที่มี 

7.เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะตามมา และคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น 

8.ชั่งน้ าหนัก ผลได้ ผลเสีย คณุ-โทษ ในระยะสั้นและระยะยาว 

9.ไตร่ตรอง ทบทวนกลับไปมาให้รอบคอบ 

10.ประเมินทางเลือกและลงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิด 
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กิจกรรม 

ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. จงแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ต่อไปนี้ โดยเน้นรูปแบบความคิดเห็นแบบคิดดี คิดถูกทาง 

1) ถ้านักศึกษามีเพ่ือนสนิทที่อกหัก และเสียใจมากมาพบนักศึกษา นักศึกษาจะให้ค าแนะน า หรือแนวคิดกับ 

เพ่ือนว่าอย่างไรบ้าง 

2) ถ้านักศึกษาพบเพ่ือนที่สนิทกันมาตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษา แต่เพ่ือนท างาน ไม่ได้เรียนต่อ นักศึกษา 

พบว่าในขณะนี้เพ่ือนก าลังตกงาน นักศึกษาจะให้ ค าแนะน าหรือแนวคิดกับเพ่ือนว่าอย่างไร 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ ภำษำไทย   พท ๓๑๐๐๑   
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  ๕  หน่วยกิต 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
กำรฟัง กำรด ู
๑.  สามารถเลือกสื่อ ในการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 
๒.  สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
๓.  เป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู 
กำรพูด 
๑.  สามารถพูดทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม 
๒.  สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ 
๓.  มีมารยาทในการพูด 
กำรอ่ำน 
๑.  สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๒.  สามารถศึกษาภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิตท่ีมีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและ 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๓.  สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๔.  สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ 
๕.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 
กำรเขียน 
๑.  รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมา และถูกต้องตามอักขระวิธี
และระดับภาษา 
๒.  สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานเขียน 
๓.  สามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
๔.  มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน 
หลักกำรใช้ภำษำ 
๑.  รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
๒.  สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์ 
ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
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วรรณคดี วรรณกรรม 
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้หลักการพินิจ
วรรณคด ี
ภำษำไทยกับกำรประกอบอำชีพ 
๑.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
๒.  ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 
 
หัวเรื่อง   ๑. การฟัง การดู   

ตัวช้ีวัด  
๑.  เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู 
๒.  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่ฟัง และดู 
๓.  น าเสนอความรู้ ความคิดเห็นที่ได้จากการฟังและดู 
๔.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท ในการฟังและดู 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  หลักการฟัง และดู  
๒.   สรุปความ จับประเด็นใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง 
และดู 
๓.  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและสรุปความ 
๔.  มารยาทในการฟัง  และดู 
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หัวเรื่อง   ๒.  การพูด 

ตัวช้ีวัด   
๑.  ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล      
๒.  วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อ ต่าง ๆ  
๓.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการพูด 

 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  หลักการแสดงความคิดเห็น 
๒.  การพูดเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
๓.  ศิลปะการพูดประเภท  ต่าง ๆ เช่น  

-  พูดแนะน าตนเอง 
-  พูดกล่าวต้อนรับ 
-  พูดกล่าวขอบคุณ 
-  พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ 
-  พูดเจรจาต่อรอง 
-  พูดแสดงความคิดเห็น 
-  พูดอธิบาย   
-  พูดสุนทรพจน์ /โต้วาที 

๔.  มารยาทในการพูด 
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หัวเรื่อง  ๓. การอ่าน 

ตัวช้ีวัด   
๑.  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน  
๒.  วิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความคิดและความเป็น ไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
๓.  อธิบายความหมายของภาษาถิ่น   ส านวน  สุภาษิตท่ีปรากฏในวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบัน 

วรรณกรรมท้องถิ่น   
๔.  วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่าวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบันวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะ   ที่เป็น

มรดกทางวัฒนธรรม ของชาติ  แล้วน าไปประยุกต์ ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕.  เลือกใช้สื่อในการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย 
๖.  มีมารยาทในการอ่านและ มีนิสัยรักการอ่าน 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  หลักการตีความ แปลความและขยายความ 
๒.  การอ่านบทประพันธ์ที่ไพเราะท้ังร้อยแก้ว  ร้อย

กรอง 
๓.  การอ่านวรรคตอน  ในวรรณคดี จากเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน พระอภัยมณี  อิเหนา  นิทานเวตาล   นิราศ       
พระบาท  นิราศภูเขาทอง  ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา  พระมหาชนก (ทศชาติชาดก) 
๔.  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น  
วรรณกรรมปัจจุบัน  ได้แก่ บทละครโทรทัศน์            
นวนิยาย  เรื่องสัน้  บทเพลงต่างๆ   วรรณกรรมท้องถิ่น  
ได้แก่ ไกรทอง นางสิบสอง  ปลาบู่ทอง  ผาแดงนางไอ่ค า  
ละครจักรๆ วงศ์  ๆฯลฯ 
๕.  การมีมารยาทในการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการ 
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หัวเรื่อง  ๔. การเขียน 

ตัวช้ีวัด   
๑.  เขียนแผนภาพความคิดเขียนย่อความ เรียงความ จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง โน้มน้าวใจ แสดง
ทัศนะและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการเขียนและโวหารต่างๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธีและ
ระดับภาษา 
๒.  แต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และใช้ถ้อยค าที่ไพเราะ 
๓.  การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๔.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  การเขียนแผนภาพความคิด 
๒.  การเขียนย่อความ 
๓.  การเขียนเรียงความ 
๔.  การเขียนจดหมาย 
๕.  การเขียนอธิบาย 
๖.  การเขียนชี้แจง 
๗.  การเขียนแสดงทัศนะ 
๘.  การเขียนค าขวัญ 
๙.  การเขียนค าโฆษณา 
๑๐.  หลักการเขียนโวหาร แบบต่างๆ  
๑๑.  การเขียนพรรณนาและการเขียนบรรยาย 
เหตุการณ์  
๑๒.  หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ  
๑๓.  หลักการเขียนอ้างอิง 
๑๔.  การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่นกรอกใบ 
สมัครงาน กรอกใบสมัครเรียน  กรอกใบค าร้องต่างๆ 
๑๕.  การปฏิบัติตนเป็น ผู้มีมารยาทในการเขียนและ 
มีนิสัยรักการเขียน 
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หัวเรื่อง  ๕. หลักการใช้ภาษา  

ตัวช้ีวัด    
๑.  อธิบายความแตกต่างของค าพยางค์ วล ีประโยคการสะกดค าได้ถูกต้อง 
๒.  ใช้เครื่องหมายวรรคตอนอักษรย่อ ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
๓.  อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
๔.  อธิบายการใช้ ความแตกต่างและความหมายของส านวนสุภาษิต ค าพังเพย และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
๕.  อธิบายหลักการและสามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทต่างๆ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  ความหมายของค า พยางค์วลี ประโยค และ
การสะกดค า 
๒.  หลักในการสะกดค า 
๓.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ                 
ค าราชาศัพท์ และการใช้เลขไทย 
๔.  การใช้ค าและการสร้างค าในภาษาไทย 
-  การสร้างค าไทย 
-  ค าประสม 
-  ค าซ้อน 
-  ค าซ้ า 
-  ค าสมาส ค าสนธิ 
-  หลักการสังเกตค าภาษาอ่ืนๆ ที่ใช้ในภาษาไทย 
๕.  ชนิดของประโยค 
๖.  การใช้ระดับภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
๗.  การใช้ส านวน สุภาษิตค าพังเพย 
๘.  หลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
-  กาพย์ยานี ๑๑ 
-  กาพย์ฉบัง ๑๖ 
-  กลอน 
-  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โครงการ) 
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หัวเรื่อง  ๖.  วรรณคดีและวรรณกรรม 

ตัวช้ีวัด  
อธิบายความแตกต่างและคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  หลักการพิจารณาวรรณคดี 
๒.  หลักการพิจารณาวรรณกรรม 
๓.  ประวัติความเป็นมา ลักษณะและคุณค่าของ
เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
๔.  หลักการพินิจวรรณคดี ด้านวรรณศิลป์ และ

ด้านสังคม  
   -  สามก๊ก 
   -  ราชาธิราช 
   -  กลอนเสภาขุนช้างขุนแผน 
   -  กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

หัวเรื่อง  ๗.  ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวัด  
๑.  ใช้ความรู้การพูดภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
๒.  ใช้ความรู้การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  ภาษาไทยด้านการพูดกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
๒.  ภาษาไทยด้านการเขียนกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรพูด 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๙  ๑.  ใช้ศิลปะการพูดที่
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่าง
เหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล      
๒.  วิเคราะห์ ประเมิน
ค่าการใช้ภาษาพูดจาก
สื่อ ต่าง ๆ  

 

๑.  การพูดเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ 

๒.  ศิลปะการพูด 
ประเภท  ต่าง ๆ เช่น  

-  พูดแนะน าตนเอง 
-  พูดกล่าวต้อนรับ 
-  พูดกล่าวขอบคุณ 
-  พูดโน้มน้าวใจ/ 
ปฏิเสธ 
-  พูดเจรจาต่อรอง 
-  พูดแสดงความ 
คิดเห็น 
-  พูดอธิบาย   
-  พูดสุนทรพจน์ / 
โต้วาที 

 

ขั้นที่ ๑.  ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มเีกี่ยวกับการพูดในชีวิตประจ าวนั 
-  รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการพูดใน
ชีวิตประจ าวัน 
-  ผู้เรียนเล่าถึงนักพูดหรือการพูดท่ีผู้เรียนชื่น
ชอบประทับใจและการพูดที่ผู้เรียนไม่
ประทับใจทั้งของตนเองและผู้อื่นสนใจ 
ขั้นที่ ๒.  แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพูดรวมถึงมารยาทในการพูด 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณสมบัตินัก
พูดที่ดีและมารยาทในการพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
 
 
 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจผลงาน 
-  บันทึกการเรียนรู้ 
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ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

    ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติกำรน ำไปใช้  
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพูดรวมถึงมารยาทการพูด 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณสมบัตินัก
พูดที่ดีและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
-  ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเลือกบทความ
ทางอินเตอร์เน็ตมาอ่าน โดยให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟังแล้วให้สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟังตาม
หลักการที่ได้ศึกษาจากนั้นให้วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงน าเสนอ 
 ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกพูด การ
ฝึกปฏิบัติ  
 -  ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ใบควำมรู้ 
วิชำภำษำไทย รหัสวิชำ พท๓๑๐๐๑ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

เรื่อง การพูด 
กำรพูด  
 เป็นวิธีหนึ่งของการสื่อสาร การถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก หรือความต้องการ 
ด้วยเสียง ภาษา และกิริยาท่าทาง เพ่ือให้ผู้รับฟังรับรู้ เข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้พูด                      
การสื่อสารจึงจะบรรลุผลได้หลักการพูด  
 
 ควำมหมำยของกำรพูด  
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ พูด คือ การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยค า, พูดจา 
การพูด เป็นการสื่อสารด้วยภาษา จากตัวผู้พูดไปยังผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนทราบความรู้สึกนึกคิดและ
ความต้องการของตน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและ
กันช่วยให้กิจการต่างๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 องค์ประกอบของกำรพูด  
 การพูดมีองค์ประกอบส าคัญอยู่ ๓ ประการ ดังนี้  
  ๑.  ผู้พูด  
  ผู้พูดเป็นผู้ที่จะต้องถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนสู่
ผู้ฟังโดยใช้ภาษา เสียง อากับกิริยาและบุคลิกภาพของตนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ผู้พูดจะต้องค านึงถึง
มารยาทและคุณธรรม ในการพูดด้วย สิ่งส าคัญท่ีผู้พูดจะต้องยึดไว้เป็นแนวปฏิบัติคือ ผู้พูดจะต้องรู้จักสะสม
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ แล้วรวบรวม เรียบเรียงความรู้ ความคิดเหล่านี้ ให้มี
ระเบียบ เพ่ือที่จะได้ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย แจ่มแจ้ง การสะสมความรู้ ความคิดและประสบการณ์               
ผู้พูดสามารถท าได้หลายทาง เช่น จากการอ่าน การฟัง การสังเกต การกระท าหรือปฏิบัติด้วยตนเอง                  
การสนทนากับผู้อ่ืนนอกจากนี้แล้ว ผู้พูดจะต้องมีทักษะ ในการพูด การคิด การฟัง และมีความสนใจท่ีจะพัฒนา
บุคลิกภาพอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พูด เกิดความม่ันใจในตนเอง  
  ๒.  สำระหรือเรื่องรำวท่ีพูด  
  คือ เนื้อหาสาระที่ผู้พูดพูดออกไป ซึ่งผู้พูดจะต้องค านึงอยู่เสมอว่า สาระที่ตนพูดนั้นจะต้องมี
ประโยชน์ต่อผู้ฟัง อีกท้ังควรเป็นเรื่องที่ใหม่ ทันสมัย เนื้อหาจะต้องมีความชัดเจน ผู้พูดต้องขยายความคือ 
ความรู้ที่น าเสนอสู่ผู้ฟังให้มีความกระจ่าง ซึ่งอาจขยายความด้วยการยกตัวอย่างแสดงด้วยตัวเลข สถิติ หรือยก
หลักฐานต่าง ๆ มาอ้างอิง การเตรียมเนื้อหาในการพูดมีข้ันตอน ดังนี้  

  ๒.๑)  การเลือกหัวข้อเรื่อง ถ้าผู้พูดมีโอกาสเลือกเรื่องที่จะพูดเอง ควรยึดหลักท่ีว่า
ต้อง เหมาะสมกับผู้พูด คือ เป็นเรื่องที่ผู้พูดมีความรอบรู้ในเรื่องนั้น และเหมาะสมกับผู้ฟังเป็นเรื่องที่ผู้ฟังมี
ความสนใจ นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงโอกาส สถานการณ์ สถานที่ และเวลา ที่ก าหนดให้พูดด้วย  
   ๒.๒)  การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่องที่จะพูด ผู้พูดจะต้องก าหนด 
จุดมุ่งหมายในการพูดแต่ละครั้งให้ชัดเจนว่าต้องการให้ความรู้ โน้มน้าวใจหรือเพ่ือความบันเทิงเพ่ือจะได้เตรียม
เรื่องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย นอกจากนี้ผู้พูดจะต้องก าหนดขอบเขตเรื่องที่จะพูดด้วยว่าจะครอบคลุม
เนื้อหาลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด  

   ๒.๓)  การค้นคว้าและรวบรวมความรู้  ผู้พูดต้องประมวลความรู้ ความคิดท้ังหมดไว้
แล้วแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือความคิดหลัก อะไรคือความคิดรอง สิ่งใดที่จะน ามาใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน
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ความคิดนั้นๆ และท่ีส าคัญ ผู้พูดจะต้องบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มีที่มาจากแหล่งใด ใครเป็นผู้พูด 
หรือผู้เขียน ทั้งนี้ผู้พูดจะได้ อ้างอิงที่มาของข้อมูลได้ถูกต้องในขณะที่พูด  
         ๒.๔)  การจัดระเบียบเรื่อง  คือ การวางโครงเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้การพูดไม่วกวน 
สับสนเพราะผู้พูดได้จัดล าดับขั้นตอนการพูดไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดช่วย
ให้ผู้ฟังจับประเด็นได้ง่าย การจัดล าดับเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็น สามตอน คือ ค าน า เนื้อเรื่องและการสรุป  
  ๓.  ผู้ฟัง  
  ผู้พูดกับผู้ฟังมีความสัมพันธ์กัน โดยผู้พูดต้องเร้าความสนใจผู้ฟังด้วยการใช้ภาษา เสียง กิริยา
ท่าทางบุคลิกภาพของตน ในขณะเดียวกันผู้ฟังก็มีส่วนช่วยให้การพูดของผู้พูดบรรลุจุดหมายได้โดยการตั้งใจฟัง 
และคิดตามอย่างมีเหตุผล ก่อนจะพูดทุกครั้งผู้พูดต้องพยายาม ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ฟังให้มากที่สุด 
เช่น จ านวนผู้ฟัง เพศ ระดับการศึกษา ความเชื่อและค่านิยม ความสนใจของผู้ฟัง เป็นต้น การวิเคราะห์ผู้ฟัง
ล่วงหน้า นอกจากจะได้น าข้อมูล มาเตรียมการพูดให้เหมาะสมแล้ว ผู้พูดยังสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย  
 
 จุดมุ่งหมำยของกำรพูด  
 โดยทั่วไปแล้ว การพูดจะมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ๆ อยู่ ๓ ประการ  
  ๑. กำรพูดเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
  การพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายนี้ เราได้ฟังอยู่เป็นประจ าไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์หรือ
จากวงสนทนาในชีวิตประจ าวัน มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยมี
ประสบการณ์หรือมีความรู้ประสบการณ์บ้าง แต่ก็ยังไม่กระจ่างชัด  
  การพูดประเภทนี้ ได้แก่ การรายงาน การพูดแนะน า การบรรยาย การอธิบายการชี้แจง    
ดังตัวอย่างหัวข้อเรื่องที่พูดเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เช่น  
   •  ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่งและประสบความส าเร็จ  

   •  ภัยแล้ง  
   •  ท าไมราคาพืชผลทางการเกษตรจึงตกต ่า  
   •  งามอย่างไทย  
   •  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
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๒. กำรพูดเพื่อโน้มน้ำวใจ  

  การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ฟังเชื่อและมีความคิดคล้อยตาม ท า
หรือไม่ท าตามที่ผู้พูดต้องการหรือมีเจตนา ฉะนั้น ผู้พูดจะต้องชี้แจง ให้ผู้ฟังเห็นว่า ถ้าไม่เชื่อหรือปฏิบัติตาม   
ที่ผู้พูดเสนอแล้วจะเกิดโทษ หรือ ผลเสียอย่างไร  
  การพูดชนิดนี้จะประสบความส าเร็จได้ดีมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้พูดเองว่ามี
บุคลิกภาพดีไหม มีการใช้ถ้อยค าภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจของกลุ่มผู้ฟังไหม และที่ส าคัญ คือผู้พูดจะต้องมีศิลปะ
และจิตวิทยาในการจูงใจ ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ จะเห็นตัวอย่างได้จากการพูดเพ่ือหาเสียง
ในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเพ่ือเป็นหัวหน้าชั้น ผู้แทนกลุ่ม หรือองค์การต่างๆ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หรือ
การพูดเพื่อรณรงค์ให้ผู้ฟังเลิกบุหรี่ หรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การพูดเพ่ือให้ช่วยกันประหยัดการใช้น ้ามัน 
ไฟฟ้า นอกจากนี้การพูด เพ่ือโน้มน้าวใจจะน าไปใช้มากในด้านธุรกิจการขาย การโฆษณาเพ่ือให้ผู้คนหันมานิยม
ใช้หรือซื้อสินค้าตุน  
 
  ตัวอย่ำงหัวข้อเรื่องที่พูดโน้มน้ำวใจ  
   •  บริจาคโลหิตช่วยชวีิตมนุษย์  

   •  มาเลี้ยงลูกด้วยนมมารดากันเถอะ  
   •  ฟังดนตรีเถอะชื่นใจ  
   •  ช่วยท าเมืองไทยให้เป็นสีเขียวดีกว่า  
   •  ออกก าลังกายวันละนิดชีวิตแจ่มใส  
   •  เหรียญบาทมีความหมายเพ่ือเด็กยากไร้ในชนบท  

 
  ๓. กำรพูดเพื่อควำมบันเทิง  

  การพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายนี้เป็นการพูดที่มุ่งให้ผู้ฟัง เกิดความเพลิดเพลิน รื่นเริง สนุกสนานผ่อน
คลายความตึงเครียด ในขณะเดียวกันก็แทรกเนื้อหาสาระ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยผู้พูด จะต้องเป็นบุคคลที่
มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นคนเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไป เพราะสิ่งเหล่านี้
จะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากรายการต่างๆ ทางสื่อมวลชน ไม่
ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์  

    
 
  ตัวอย่ำงหัวข้อเรื่องที่พูดเพื่อควำมบันเทิง  

   •  เราจะได้อะไรจากการฟังเพลงลูกทุ่ง  
   •  ท าอะไรตามใจคือไทยแท้  
   •  พูดใครคิดว่าไม่ส าคัญ  
   •  ที่ว่ารัก รักนั้นเป็นฉันใด  

 
 หลักกำรพูดที่ดี  

  ผู้พูดที่ต้องการสื่อความเข้าใจกับผู้ฟังให้เกิดความส าเร็จในการส่งสารได้ดีนั้นต้องค านึงถึง
หลักการพูด ดังต่อไปนี้  
  กำรออกเสียงให้ถูกต้องตำมหลักภำษำ ได้แก่  
 ๑.๑  การออกเสียงสั้น – ยาว ต่างกัน ความหมายก็ต่างกันไปด้วย เช่น เก้า – ก้าว , เข้า – ข้าว ,  
เท้า – ท้าว  
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 ตัวอย่ำง   
            ก้าวเท้าไปเก้าครั้ง  

 เขาเดินเข้าไปรับประทานข้าว  
 เขาบาดเจ็บที่เท้า  

 ๑.๒  การออกเสียงค าหลายพยางค์ให้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ค าบางค าออกเสียงแบบอักษรน า 
เช่น  
  ด าริ อ่านว่า ด า – หร ิ 

 กนก อ่านว่า กะ – หนก ด ารัส อ่านว่า ด า – หรัด  
 ปรอท อ่านว่า ปะ – หรอด  
 ผลิต อ่านว่า ผะ – หลิด  
บางค าไม่ใช่ ค าสมาส แต่อ่านออกเสียงต่อเนื่องแบบค าสมาส เช่น  

  ผลไม ้อ่านว่า ผน – ละ – ไม้  
  พลเมือง อ่านว่า พน – ละ – เมือง  

 เทพเจ้า อ่านว่า เทบ – พะ – เจ้า  
 ดาษดา อ่านว่า ดาด – สะ – ดา  
ค าบางค าไม่นิยมออกเสียงให้มีเสียงต่อเนื่อง เช่น  

  ทิวทัศน์ อ่านว่า ทิว – ทัด  
 สัปดาห์ อ่านว่า สับ – ดา  
 ดาษดื่น อ่านว่า ดาด – ด่ืน  
 วิตถาร อ่านว่า วิด – ถาน  
 รสนิยม อ่านว่า รด – นิ – ยม  
 คุณค่า อ่านว่า คุน – ค่า  

 ๑.๓  ออกเสียงให้ถูกต้องตามความนิยม เช่น  
  ก าเนิด อ่านว่า ก า – เหนิด  
  ยมบาล อ่านว่า ยม – มะ – บาน  

 ชักเย่อ อ่านว่า ชัก – กะ – เย่อ  
 เทศบาล อ่านว่า เทด – สะ – บาน  

 ๑.๔  ออกเสียงค าควบกล ้า ร, ล, ว หรือเป็นอักษรน าให้ชัดเจนถูกต้อง เช่น  
  ตราด อ่านว่า ตราดเป็น อักษรควบ  

 ตลาด อ่านว่า ตะ – หลาดเป็น อักษรน า  
 จริง อ่านว่า จิงเป็น อักษรควบไม่แท้  
 ปรักหักพัง อ่านว่า ปะ – หรัก – หัก – พังเป็นอักษรน า  

 ค าต่อไปนี้ออกเสียงแบบควบแท้ท้ังหมด เช่น  
            ปรับปรุง เปลี่ยนปลง ปลาบปลื้ม ปลอดโปร่ง พร้อมเพรียง เพราะพริ้ง  

 แพรวพราว เพลิดเพลิน พลุกพล่าน แกว่งไกว กว้างขวาง ไขว่คว้า  
 คลุกเคล้า คลาดเคลื่อน คลอนแคลน  

 ค าบางค าเป็นค าเรียงพยางค์กันไม่ออกเสียงแบบควบกล ้า เช่น  
  ปริญญา ออกเสียงว่า ปะ – ริน – ยา  

 ปราชัย ออกเสียงว่า ปะ – รา – ไช  
 ปรัมปรา ออกเสียงว่า ปะ – ร า – ปะ – รา  
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 ปรินิพพาน ออกเสียงว่า ปะ – ร ิ– นิบ – พาน  
 ๑.๕   ไม่ควรออกเสียงให้ห้วนสั้น ตัดค า หรือรัวลิ้นจนฟังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ ค าหลายพยางค์ เช่น  
            มหาวิทยาลัย ไม่ควรออกเสียงว่า หมา – ลัย  

 วิทยาลัย ไม่ควรออกเสียงว่า วิด – ลัย  
 ประกาศนียบัตร ไม่ควรออกเสียงว่า ปะ – กาด – บัด  
 กิโลเมตร ไม่ควรออกเสียงว่า กิโล หรือ โล  
 กิโลกรัม ไม่ควรออกเสียงว่า กิโล หรือ โล  
 สวัสด ีไม่ควรออกเสียงว่า หวัด – ดี  
 ประธานาธิบดี ไม่ควรออกเสียงว่า ปะ – ธา – นา – ดี  
 เฉลิมพระชนมพรรษา ไม่ควรออกเสียงว่า ฉะ – เหลิม – ชน – สา  

 ๑.๖  ไม่ควรใช้ภาษาพูด ภาษาตลาด ภาษาสื่อมวลชนหรือภาษาโฆษณา ในการพูดกับคนทั่วไป ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ฟังเข้าใจยากและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เช่น  
          •  สาวคนนั้นจัดอยู่ในวัยเอ๊าะ ๆ  

  •  รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ในวัยดึก  
  •  นายต ารวจถูกเตะโด่งออกจากพ้ืนที่  
  •  เขาวิ่งเต้นเพื่อขอย้ายไปในที่เจริญ  
  •  นายต ารวจเต้น ถูก นสพ. คุ้ยเบื้องหลัง  
  •  เจ้าหน้าที่บุกคุกล าปางหาข้อมูลปรับปรุงเรือนจ า  
 ๑.๗  การออกเสียงค าแผลง ควรออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม เช่น  

บ าราศ ออกเสียงว่า บ า – ราด  
 บ าราบ ออกเสียงว่า บ า – หราบ  
 ต ารวจ ออกเสียงว่า ต า – หรวด  
 ผนวช ออกเสียงว่า ผะ – หนวด  
 ส าเร็จ ออกเสียงว่า ส า – เหร็ด  
 จ าหน่าย ออกเสียงว่า จ า – หน่าย  
 แสดง ออกเสียงว่า สะ – แดง  
 ถลก ออกเสียงว่า ถะ – หลก  
 จรวด ออกเสียงว่า จะ – หรวด  
หลักกำรพูดที่ดีต้องค ำนึงถึง  

  ๑.  การใช้ภาษา ต้องเลือกใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง  
  ๒.  ผู้พูดและผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายตรงกัน ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการสื่อความหมายไปยังผู้ฟัง 
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ผู้ฟังก็มีความตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้พูดสื่อความหมายให้  
  ๓.  ออกเสียงพูดให้ชัดเจน ดังพอประมาณ อย่าตะโกนหรือพูดค่อยเกินไป  
  ๔.  สีหน้า ท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด  
  ๕.  ท่าทางในการยืน นั่ง ควรสง่าผ่าเผย การใช้ท่าทางประกอบการพูดก็มีความส าคัญ เช่น 

การใช้มือ นิ้ว จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายยิ่งขึ้น  
  ๖.  ต้องรักษามารยาทการพูดให้เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการพูด พูดตรงเวลาและจบทันเวลา  
  ๗.  พูดเรื่องใกล้ตัวให้ทุกคนรู้เรื่อง เป็นเรื่องสนุกสนานแต่มีสาระ และพูดด้วยท่าทางและ

กิริยานุ่มนวล เวลาพูดต้องสบตาผู้ฟังด้วย  
  ๘.  ไม่ควรพูดเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง โดยไม่จ าเป็น และไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง  
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  ๙.  ไม่พูดค าหยาบ นินทาผู้อื่น ไม่พูดแซงขณะผู้อื่นพูดอยู่ และไม่ชี้หน้าคู่สนทนา  
 มำรยำทในกำรพูด  

 การพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดในโอกาสใด หรือประเภทใด ผู้พูดต้องค านึงถึงมารยาทในการพูด ซึ่งจะ
มีส่วนส่งเสริมให้ผู้พูดได้รับการชื่นชมจากผู้ฟัง ซึ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการพูด มารยาทที่ส าคัญของ
การพูดสรุป ได้ดังนี้  

 ๑.  พูดด้วยวาจาสุภาพ แสดงหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  
  ๒.  ไม่พูดอวดตนข่มผู้อื่น และยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนเป็นส าคัญ  
  ๓.  ไมก่ล่าววาจาเสียดแทง ก้าวร้าวหรือพูดขัดคอบุคคลอ่ืน ควรใช้วิธีที่สุภาพเมื่อต้องการ

แสดงความคิดเห็น  
  ๔.  รักษาอารมณ์ในขณะพูดให้เป็นปกติ  
  ๕.  ไม่น าเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืนมาพูด  
  ๖.  หากน าค ากล่าวของบุคคลอื่นมากล่าว ต้องระบุนามหรือแหล่งที่มาเป็นการให้เกียรติ

บุคคลที่กล่าวถึง  
  ๗.  หากพูดในขณะที่ผู้อ่ืนยังพูดไม่จบ ควรกล่าวค าขอโทษ  
  ๘.  ไม่พูดคุยกันข้ามศีรษะผู้อื่น  
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ตัวอย่ำง  
เร่ืองเทคนิคกำรพูด  

 จากหนังสือเรื่อง บุคลิกภาพคนรุน่ใหม ่ 
 นักพูดที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งที่ใครหลายๆคนชื่นชอบ และชื่อของนักพูดท่านนี้คงครองใจของใคร
หลายคนเหมือนกัน หนังสือที่ดิฉันอ่านเป็นของนักพูดท่านนี้เช่นกัน ท่านอาจารย์จตุพล ชมภูนิช หนังสือที่ท่าน
เขียนเล่มนี้ เป็นการพูดถึงบุคลิกภาพที่ดีของคนรุ่นใหม่  ซึ่งดิฉันติดใจและสะดุดตาตั้งแต่เห็นชื่อเรื่อง                         
" บุคลิกภาพคนรุ่นใหม่ " ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นของใคร แต่พอเหลือบดูภาพบนหน้าปกก็ถึงบางอ้อทันที
และไม่คิดลังเลที่จะหยิบไปให้บรรณารักษ์บันทึกลงคอมพิวเตอร์ว่าดิฉันตัดสินใจเลือกยืมหนังสือเล่มนี้  
เราจะมาตะลุยดูเลยว่าเวลาที่อาจารย์เขียนหนังสือนั้นจะเหมือนกับตอนที่พูดมากน้อยแค่ไหน จะใช้เทคนิค
เดียวกันหรือไม่ อาจารย์จะใช้เทคนิคการพูดอย่างไรที่ท าให้สามารถครองใจคนทุกวัยได้ หนังสือเรื่องนี้ดูจาก 
ชื่อเรื่องก็รู้ได้เลยว่าอาจารย์จตุพลต้องพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพอย่างแน่นอน ด้วยความที่ดิฉันเองก็อยากเป็นคน
รุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งทางด้านความคิดและบุคลิกภายนอก จะได้ช่วยส่งเสริมให้ตัวเราเป็นที่ยอมรับของ
คนรอบข้าง  

ก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าเนื้อหาส าคัญท่ีอาจารย์จตุพลได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้าง ในโลกธุรกิจ
การสร้างภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือนับเป็นเรื่องส าคัญโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ยิ่งต้องใส่ใจ
และให้ความส าคัญมากขึ้น การมีบุคลิกภาพที่ดีถือเป็นบันไดก้าวแรกที่เราจะไต่ไปสู่ความส าเร็จในอนาคต ด้วยเหตุ
นี้บุคลิกภาพท่ีน่าเชื่อถือจึงเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นท่ีส าคัญของคนรุ่นใหม่  ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธในความจริงข้อนี้              
ทุกคนยินยอมปรารถนาที่จะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพที่ดี มีบุคลิกภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมและคนรอบข้าง  

หนังสือบุคลิกภาพของคนรุ่นใหม่ ของอาจารย์จตุพลนี้ได้แดงให้เห็นถึงทุกองค์ประกอบ ทุกมุมมอง
และทุกขั้นตอนปฏิบัติของการน าไปสู่บุคลิกภาพตามแบบมาตรฐานสากลของคนรุ่นใหม่ เนื้อหาที่อาจารย์จตุ
พลเสนอได้แบ่งออกเป็นตอนๆ เป็นเรื่องๆไป พูดจบเรื่องนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจแล้วก็พูดหัวข้อต่อไปอีกโดยมี
ลักษณะเป็นเอกภาพตรงที่จะมีวิธีการจัดการกับตัวเองอย่างไรบ้างให้ได้เป็นคนมีบุคลิกภาพท่ีดี  

ที่อาจารย์จตุพลพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีหลายตอนที่ดิฉันชอบและได้บันทึกไว้ในสมุดเพ่ือไว้อ่านเป็น
อาหารสมองให้กับตัวเอง อาจจะเก็บไว้สอนลูกสอนหลาน แนะน าเพ่ือนที่เขายังไม่รู้ต่อไป คิดว่าต้องเป็น
ประโยชน์แน่ บันทึกไว้ไม่เสียหายอะไร  

หนึ่งในตอนที่ดิฉันบันทึกไว้ก็คือตอน It's your style : ยังไงก็เป็นคุณ อาจารย์จตุพลกล่าวว่า เรา
อาจจะประทับใจใครก็ได้ เราอาจจะเรียนรู้จากใครก็ได้ เราอยากเก่งเหมือนใครก็ได้ เราจะเอาใครเป็น
แบบอย่างเราก็ได้ แต่สุดท้าย เราต้องเป็นตัวของเราเอง บุคลิกภาพที่ดีที่สุดนั้นได้แก่บุคลิกภาพที่แสดงออกถึง
ความเป็นตัวของตัวเองให้มากท่ีสุด คนที่ประสบความส าเร็จ คนที่เป็นผู้น า คนที่มีความเชื่อมั่น คนเหล่านี้มักมี
บุคลิกภาพเป็นของตัวเอง ซึ่งการมี 

เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้เราก้าวเดินไปสู่ความส าเร็จได้ไม่ยาก  การสร้างสไตล์
เฉพาะตัวนั้นสร้างได้หลายทาง เริ่มจากการแต่งกาย การไว้ทรงผม อาหารการกิน รสนิยมการใช้ช ีว ิต ใ น                     
การพักผ่อน อุปกรณ์ของใช้ การท างาน การมีรูปแบบการใช้ชีวิตและบุคลิกภาพเฉพาะคนเป็นสิ่งท่ีต้องค้นหา เรา
จึงจะทราบว่าเราเป็นคนแบบไหน มีเอกลักษณ์อะไรท่ีเหมาะสมกับตัวเอง เราต้องพยายามค้นหาและพิจารณาให้
ได้แล้วเราจะเป็นคนหนึ่งท่ีท่ีใครเห็นก็ท่ึง ชวนสะดุดตาพาสะดุดใจ เพราะเราไม่ใช่มนุษย์โหลท่ีหาได้ท่ัวไปตาม
ศูนย์การค้า เราต้องไม่ตามกระแส (แฟชั่น) เสียจนไร้ความภูมิใจและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทวนกระแสเสียจนใคร
ไม่กล้าคบหาสมาคม  

ในเรื่องการแต่งกายต้องระลึกไว้เสมอด้วยว่า เราแต่งให้ผู้อ่ืนดูด้วยไม่ใช่แต่งแล้วดูคนเดียว การแต่ง
กายท่ีดี ต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มิใช่พยายามนุ่งกระโปรงยาวแต่ในชีวิตประจ าวันการเดินทางต้องขึ้นรถ
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ลงเรือ ซ้อนมอเตอร์ไซค์หลายต่อ จะข้ึนลงทีต้องคอยถลกกระโปรง ดีไม่ดีอาจเกิดอุบัติเหตุได้ แบบนี้ต้อง
ปรับตัวเองด้วย  

การเสริมเติมแต่ง ท าให้คนเราดูดีขึ้นก็จริงแต่ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ มิเช่นนั้น การแต่งที่จะท า
ให้เกิดความสวยความงามเห็นแล้วคงจะคิดตามนั้นไม่ออก อาจารย์จตุพลได้แนะน าหลักการง่ายๆ ที่ใช้ใน   
การแต่งตัวว่า ไม่ควรแต่งกายหรือเสริมความงามในท่ีสาธารณะชน เพราะการให้คนอ่ืนรู้เห็นในวิธีท าให้ตัวเอง
งดงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าดูน่าชม  

อาจารย์จตุพลได้แนะน าทุกเรื่องราวตั้งแต่หัวจรดเท้า ทั้งเรื่องของหญิงและชาย มีตั้งแต่รูปร่างแบบ
ไหนนิสัยอย่างนั้น การแต่งตัว การใส่สูท ทรงผม เครือ่งส าอาง รองเท้า นาฬิกา องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้
เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมหรือถดถอยบุคลิกภาพของเราได้ทั้งสิ้น เราจึงไม่ควรละเลย จะใส่อะไรจะท าอะไรก็ให้
ค านึงถึงกาลเทศะ ความเหมาะสม ดูให้เหมาะสมกับรูปร่าง เหมาะสมกับโอกาสและที่ส าคัญให้เหมาะกับฐานะ  

อาจารย์จตุพลยังบอกอีกว่า บุคลิกของทั้งบุรุษและสตรีวัยท างาน เสื้อผ้าที่ใส่แล้วต้องไม่ล ้าสมัย เก๋ไก๋ 
สไตล์ล ้าอย่างเดียวแต่ควรจะให้ดูดี มีศรัทธา น่าเชื่อถือ สินค้าท่ีดีก็ต้องมีหีบห่อที่ดีฉันใด คนที่ดีก็ต้องมี 
PACKAGE ที่ดีไปด้วยฉันนั้น สินค้าดีเพียงใดแต่ไม่ใส่ใจในหีบห่อ ก็ไม่มีใครสนใจซื้อ คนท างานที่ดี ก็ต้องมีที่หุ้ม
ห่อให้ดีจะได้มีคนซื้อ เราควรใส่ใจกับเรื่องการแต่งกายสักนิด แล้วเราจะสามารถพิชิตความส าเร็จในโลกของ
มนุษยสัมพันธ์และการท างานได้อย่างไม่ยากเย็น  

ดิฉันเห็นด้วยกับที่อาจารย์จตุพลพูด และเป็นที่น่าสังเกตว่า สิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดออกมานั้นล้วนแต่
เป็นสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของอาจารย์และอาจารย์ได้บันทึกลงโปรแกรมประสบการณ์ไว้อย่างดี เมื่อ
อาจารย์พบเห็นสิ่งใดมาก็จะมีมุมมองแนวคิดที่บางทีใครก็มองข้าม พอน ามาถ่ายทอดให้คนอื่นฟัง ก็เป็นที่
น่าสนใจ และจะเห็นด้วยว่าท าไมที่ผ่านมาเราถึงได้ไม่มองอย่างนั้นบ้าง และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนัก
พูดที่ดี ต้องรู้จักสังเกตและมีมุมมองที่ไม่เหมือนใคร  

เมื่อดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบลงนอกจากจะได้ความรู้เคล็ดลับของการมีบุคลิกภาพท่ีดีแล้ว ก็ขอมองถึง
วิธีการและเทคนิคการพูดของอาจารย์จตุพลดูบ้าง ว่าอาจารย์ท่านมีเทคนิคการพูดอย่างไรให้ติดอกติดใจผู้ฟังได้
ขนาดนี้โดยดูจากตัวอย่างของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเท่าท่ีดูก็ขอสรุปไว้ดังนี้  

๑.  การพูดของอาจารย์มีลักษณะเป็นเอกภาพ เวลาอาจารย์จะพูดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ท่านก็จะตั้ง
หัวข้อไว้ แล้วพาผู้ฟังไปสู่เป้าหมายของการพูดโดยการยกตัวอย่างไปเรื่อยๆ ตัวอย่างที่ยกมานั้น ส่วนใหญ่จะ
เป็นองค์ประกอบของเรื่องที่พูด ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและมองเห็นภาพที่อาจารย์สื่อชัดยิ่งขึ้น  

๒.  เรื่องท่ีพูดใกล้ตัว สังเกตดูแล้วดิฉันพบว่าแต่ละเรื่องที่อาจารย์จตุพลพูดล้วนแล้วแต่เป็น เรื่องใกล้
ตัว บางทีเป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขา เป็นเรื่องที่ใครๆละเลย มองไม่เห็น แต่อาจารย์มองเห็น แสดงให้เห็นได้ชัด
เลยว่าการท่ีจะเป็นนักพูดที่ดีนั้น ต้องเป็นคนช่างสังเกต มีมุมมองที่แปลกใหม่ไม่ซ ้าใคร หรือถึงแม้ซ ้าก็มี
ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เรื่องที่ซ ้านั้นดูน่าสนใจและแปลกใหม่ขึ้นมา คนที่มีอะไรแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ย่อม
เป็นที่น่าสนใจเสมอ  

๓.  คนที่จะเป็นนักพูดท่ีดีต้องมีประสบการณ์มาก ประสบการณ์ในท่ีนี้คือมีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิต
มากๆ ยิ่งมีประสบการณ์มาก ยิ่งท าให้คนพูดมีข้อมูลมากตามไปด้วย อาจจะน าข้อมูลอันเก่านั้นมาพลิกแพลงให้เข้า
กับยุคสมัยให้ทันปัจจุบันมากขึ้น เพราะคนฟังก็ย่อมมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามวิถีสังคม อย่างอาจารย์จตุพลท่านก็เป็น
ผู้มีประสบการณ์มาก อายุปูนนี้แล้วยังไม่แต่งงาน แล้วท าไมท่านถึงรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตคู่ หรือท าไม
ท่านถึงเข้าใจผู้หญิง เข้าใจทุกเพศทุกวัยได้ดีเสียเหลือเกิน ตรงนี้ให้สังเกตนิดนึงค่ะว่า ท่ีท่านมีประสบการณ์เหล่านี้
อาจจะไม่ใช่เพราะท่านได้รับประสบการณ์มาโดยตรง ท่านอาจจะได้รับประสบการณ์เหล่านี้จากคนรอบข้าง จาก
หนงัสือ ซึ่งถ้าอยากเป็นนักพูดท่ีดี เราก็ควรท าให้ได้อย่างนี้ด้วย  

๔.  นักพูดที่ดีต้องทันยุค ทันสมัย ทันใจ รู้ใจคนฟัง รู้ว่าในขณะนั้นผู้ฟังคิดอะไร อย่างไร มีวิถีชีวิตเป็น
อย่างไร ให้ทันตามทุกกลุ่มอายุคน อย่างอาจารย์จตุพล ไม่แปลกใจเลยว่าท าไมท่านถึงเป็นขวัญใจของคนทุกวัย
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ได้ ท่านเหมือนรู้ใจคนทุกกลุ่ม รู้ว่าคนกลุ่มไหนก าลังคิดอะไรยังไง มีกระแสอะไรที่กระทบหรือส่งผลต่อคน
เหล่านั้น ท่านสังเกต และมอง ท่านท าเหมือนกับท่านเป็นคนเหล่านั้นเสียเอง ตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันคิดว่าผู้ฟัง
ชอบ  

๕.  คนที่จะเป็นนักพูดที่ดี ต้องไม่ลืมอารมณ์ขัน อาจารย์จตุพลนี่พูดเมื่อไหร่ พูดเรื่องอะไรก็ข าได้ 
แม้แต่เรื่องเครียดๆก็ท าให้ผู้ฟังไม่เครียด ท าให้คนหัวเราะได้ นี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็นนักพูดที่ดี 
เพราะทุกครั้งที่อาจารย์พูดเหมือนกับอาจารย์เป็นเทวดาที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ฟังได้ตลอด คนฟังก็มีความสุข 
หนังสือที่อาจารย์จตุพลเขียนนี้แม้จะเป็นเรื่องหลักการแต่อ่านแล้วเราไม่เครียดเลย มีทั้งมุขตลก ล้อเลียน สร้าง
อารมณ์ขันได้ตลอด  

๖.  นักพูดที่ดีต้องเป็นนักยกตัวอย่างที่ดี เมื่อมีประสบการณ์เยอะ มีข้อมูลเยอะ ก็ท าให้สามารถ
ยกตัวอย่างได้ดีทันใจ หยิบยกโยงใยเรื่องโน้นมาเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม คนฟังจะได้ไม่ถูก
จ ากัดกรอบเพียงเรื่องเดียว มาฟังเรื่องหนึ่งก็อาจจะได้ความรู้จากอีกเรื่องหนึ่งแถมไปด้วย เหมือนเป็นการแถม
ของขวัญให้กับผู้ฟัง  

๗.  จะเป็นนักพูดที่ดี ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ต้องมีบุคลิกที่ดีด้วย เหมือนชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้เลย ตรง
นี้เราก็เห็นได้อีกแล้วว่า อาจารย์จตุพลเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกดี เราไม่ขอพูดถึงเรื่องหน้าตา เพราะเรื่อง
บุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างได้ อาจารย์จะดูโก้และเหมือนเป็นเทพบุตรเสมอเวลาพูด ดูตั้งแต่แต่งตัวดี เนี๊ยบ
แบบน่าเชื่อถือ สะอาด ยิ่งพูดน่าสนใจคนก็จะยิ่งไม่ละสายตาจากคนพูดเลย  

๘.  อาจารย์จตุพลมักใช้วิธีการเปรียบเทียบ เห็นนักพูดนักเขียนหลายท่านชอบใช้อยู่แล้ว ซึ่งก็เป็น
เรื่องท่ีดี เพราะว่าการรู้จักเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนั้นนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ฟังแล้วยังท า
ให้การพูดเป็นไปอย่างมีลีลา แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความสามารถ ผู้ฟังก็จะได้มีจินตนาการร่วมไปด้วย  
เทคนิคและวิธีการพูดที่ดิฉันได้จากท่านอาจารย์จตุพลนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพวกเรา เพราะในเมื่อเรา
ชอบและชื่นชมในตัวท่านอาจารย์ อาจารย์เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง ใครอยากเป็นนักพูดที่ดีเหมือนอาจารย์ก็
สามารถเรียนรู้เทคนิควิธีการพูดเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง จ าได้ไหมในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์
บอกไว้ว่า เราจะประทับใจใครก็ได้ เราอยากเก่งเหมือนใครก็ได้ เราจะเอาใครเป็นแบบอย่างเราก็ได้ เราอยาก
เก่งเหมือนใครก็ได้ แต่เราต้องเป็นตัวของเราเอง เมื่อเรียนรู้วิธีการพูดเหล่านี้จากอาจารย์จตุพลไปแล้ว ก็ควร
เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเอง สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้เกิดข้ึน เหมือนอย่างที่อาจารย์จตุพลท าส าเร็จอยู่
ในขณะนี้  
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เรื่องกำรพูด 
 

ค ำชี้แจง  ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียด ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

๑.  มารยาทในการพูด มีดังนี้ 

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

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

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

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

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

๒.  คุณธรรมในการพูด 

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

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

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

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

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

๓.  ลักษณะการพูดที่ดี มีดังนี้ 

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

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

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

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

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

๔.  การพูดแบ่งออกเปน็กี่ลักษณะอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

๕.  องค์ประกอบของการพูดมีอะไรบ้าง 

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

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

.................................................................................................................................... .......................................... 
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ให้นักศึกษาอธิบายแนวทางในการพูดแสดงความคิดเห็น พร้อมประโยชน์ที่ได้รับในการน าไปใช้ใน
ชวีิตประจ าวัน 

๖.  แนวทางพูดแสดงความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

๗.  ประโยชน์ที่ได้รับในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................... 
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เรื่อง กำรพูด  
ค ำสั่ง  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มละ ๓ - ๔ คน ร่วมกันสืบค้นตัวอย่างนักพูดที่ได้รับการยอมรับในชุมชน หรือ  
พิธีกรรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ที่ประสบความส าเร็จ โดยให้ศึกษาเก่ียวกับประวัติส่วนตัว  
ผลงานเด่น และให้กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าบุคคลตัวอย่างที่ศึกษามามีคุณสมบัติการพูดที่ดีอย่างไรบ้าง  
 
นักพูดชื่อ............................................................................................................................. .................................. 
ประวัติส่วนตัว  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ผลงานเด่น 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
คุณสมบัตินักพูดที่ดีเป็นที่ยอมรับ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
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เรื่อง กำรโต้วำที  
ญัตติ........................................................  

วิชำ พท ๓๑๐๐๑ ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 
ฝ่ำยเสนอ  ประกอบด้วย  
๑.  หัวหน้าทีมชื่อ............................................................................................................................. ....................  
๒.  ทีมงานชื่อ............................................................................................... ........................................................ 
๓.  ทีมงานชื่อ............................................................................................................................. .......................... 
๔.  ทีมงานชื่อ................................................................................................................................................ ....... 
ฝ่ายค้าน ประกอบด้วย  

๑. ................................................................................................... .......................................... 
๒. ........................................................................................................................... .................. 
๓. .............................................................................................................................................  
๔. ........................................................................................................................... .................. 
๕. ............................................................................................................................. ................ 

 
พิธีกร .......................................................................................................... ................................... 
ผู้ฟัง ๑. ........................................................................................................................... .................. 
๒. .............................................................................................................................................  
๓. ........................................................................................................................... .................. 
๔. .............................................................................................................................................  
๕. ........................................................................................................................... .................. 
ผู้สังเกตการณ์ ๑. ….......................................................................................................................... ...................  
๒. ........................................................................................... .................................................. 
๓. ........................................................................................................................... .................. 
๔. ......................................................... ....................................................................................  
๕. ........................................................................................................................... .................. 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๐ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรอ่ำน 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๐  ๑.  ตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องที่
อ่าน  
๒.  วิเคราะห์ วิจารณ์
ความสมเหตุสมผล 
การล าดับความคิดและ
ความเป็น ไปได้ของ
เรื่องท่ีอ่าน 

 
 

๑.  หลักการตีความ 
แปลความและขยาย
ความ 
๒.  การอ่านบท
ประพันธ์ที่ไพเราะทั้ง
ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง 
๓.  การอ่านวรรคตอน 
ในวรรณคดี จากเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน พระ
อภัยมณี  อิเหนา  
นิทานเวตาล   นิราศ 
พระบาท  นิราศภูเขา
ทอง  ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก มัทน
พาธา  พระมหาชนก  

ขั้นที่ ๑. ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับการอ่านประโยชน์
ของการอ่านในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาต่าง ๆ ที่
พบจากการอ่านในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที่ ๒. แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการอ่านรูปแบบต่าง ๆ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณสมบัตินัก
อ่านที่ดี 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรอ่ำน 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

  ๑.  ตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องที่
อ่าน  
๒.  วิเคราะห์ วิจารณ์
ความสมเหตุสมผล 
การล าดับความคิดและ
ความเป็น ไปได้ของ
เรื่องท่ีอ่าน 

 
 

๑.  หลักการตีความ 
แปลความและขยาย
ความ 
๒.  การอ่านบท
ประพันธ์ที่ไพเราะทั้ง
ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง 
๓.  การอ่านวรรคตอน 
ในวรรณคดี จากเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน                 
พระอภัยมณี  อิเหนา  
นิทานเวตาล นิราศ 
พระบาท  นิราศภูเขา-
ทอง  ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก                
มัทนพาธา                    
พระมหาชนก  

ขั้นที่ ๓. กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอ่านตีความ แปลความ ขยายความ 
ความหมายของภาษาถิ่น ส านวน สุภาษิต 
องค์ประกอบ  ของการประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน  และวรรณกรรมท้องถิ่น   
-  ครูมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านวรรคตอน ใน
วรรณคดี จากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน พระอภัย
มณี  อิเหนา  นิทานเวตาล   นิราศ พระบาท  
นิราศภูเขาทอง  ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา  พระมหาชนก 
-  ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเลือกบทความ
ทางอินเตอร์เน็ตมาอ่าน โดยให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟังแล้วให้สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟังตาม
หลักการที่ได้ศึกษาจากนั้นให้วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงน าเสนอในครั้งต่อไป 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรอ่ำน 

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

  ๑. ตีความ แปลความ 
และขยายความเรื่องที่
อ่าน  
๒. วิเคราะห์ วิจารณ์
ความสมเหตุสมผล 
การล าดับความคิดและ
ความเป็น ไปได้ของ
เรื่องท่ีอ่าน 

 
 

๑. หลักการตีความ 
แปลความและขยาย
ความ 
๒.  การอ่านบท
ประพันธ์ที่ไพเราะทั้ง
ร้อยแก้ว  ร้อยกรอง 
๓.  การอ่านวรรคตอน 
ในวรรณคดี จากเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน พระ
อภัยมณี  อิเหนา  
นิทานเวตาล   นิราศ 
พระบาท  นิราศภูเขา
ทอง  ร่ายยาวมหา
เวสสันดรชาดก     
มัทนพาธา  พระมหา
ชนก  

ขั้นที่ ๔. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้    
-ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
- ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกพูด การ
ฝึกปฏิบัติ  
 - ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 

๑. ใบความรู้  
๒. หนังสือแบบเรียน 
๓. บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔. ใบงาน 
 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ใบควำมรู้ 
กำรอ่ำน  

 กำรอ่ำน คือ การรับรู้ความหมายจากถ้อยค าที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์หรือในหนังสือ เป็นการรับรู้ว่า
ผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไร โดยเริ่มต้นท าความเข้าใจถ้อยค าแต่ละค าเข้าใจวลี เข้าใจประโยค ซึ่งรวมอยู่ในย่อ
หน้าเข้าใจแต่ละย่อหน้า ซึ่งรวมเป็นเรื่องราวเดียวกัน  

การอ่านเป็นการบริโภคค าที่ถูกเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์การอ่านโดยหลัก
วิทยาศาสตร์ เริ่มจากการที่แสงตกกระทบที่สื่อและสะท้อนจากตัวหนังสือผ่านทางเลนส์นัยน์ตาและประสาทตา
เข้าสู่เซลล์สมองไปเป็นความคิด (Idea) ความรับรู้ (Perception) และก่อให้เกิดความจ า (Memory) ทั้ง
ความจ าระยะสั้นและความจ าระยะยาว กระบวนกำรอ่ำน มี ๔ ขั้นตอน คือ  

 ขั้นแรก การอ่านออก อ่านได้ หรืออ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  
 ขั้นที่สอง การอ่านแล้วเข้าใจ ความหมายของค า วล ีประโยค สรุปความได้  
 ขั้นที่สาม การอ่านแล้วรู้จักใช้ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นในทางที่ขัดแย้ง

หรือเห็นด้วยกับผู้เขียนอย่างมีเหตุผล  
 ขั้นสุดท้ายคือการอ่านเพ่ือน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ที่อ่านได้และอ่านเป็น

จะต้องใช้กระบวนการทั้งหมดในการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษร
ออกมาเป็นความคิด และจากการคิดที่ได้จากการอ่านผสมผสานกับประสบการณ์เดิม และสามารถความคิดนั้น
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 คุณค่ำของกำรอ่ำน  
 วัตถุประสงค์ในการอ่านของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป เช่น อ่านเพ่ือความรู้ อ่านเพ่ือให้เกิด
ความคิด อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน อ่านเพ่ือความจรรโลงใจ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจ าเป็นต้องทราบจุดมุ่งหมายของ
การอ่านนั้นๆ ไว้ก่อนการอ่านทุกครั้ง อย่างไรก็ตามการอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นการช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  การอ่านมีความจ าเป็นต่อ
การศึกษาเล่าเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบ คนที่เรียนหนังสือเก่งมักจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่ง เพราะ                   
การอ่านช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้      
การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ ท าให้มนุษย์เกิดความรู้ ยกระดับ
สติปัญญาให้สูงขึ้น ท าให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาใน
อาชีพ ท าให้มนุษย์ทันต่อเหตุการณ์ ได้รับความรู้เพ่ิม ช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้มนุษย์
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ ช่วยพัฒนาจิตใจให้งอกงาม ช่วยขจัดความทุกข์ 
ความเศร้าหมอง การอ่านท าให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจ  
 

 กำรเตรียมพร้อมเพื่อกำรอ่ำน ๑๖  

 การอ่านจะด าเนินไปได้ดีเพียงใดข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและองค์ประกอบที่อยู่  
ภายในร่างกาย การอ่านท่ามกลางบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะน ามาซึ่งประสิทธิและประสิทธิผล
ในการอ่าน ทั้งนี้ควรค านึงถึง  
            ๑.  การจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานที่ที่เหมาะกับการอ่านควรมีความเงียบสงบ ตัดสิ่ง
ต่างๆ ที่รบกวนสมาธิออกไป มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสม มีโต๊ะที่มีความสูงพอเหมาะและเก้าอ้ีที่นั่ง
สบายไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไป  
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 ๒.  การจัดท่าของการอ่าน ต าแหน่งของหนังสือควรอยู่ห่างประมาณ ๓๕-๔๕ เซนติเมตร 
และหน้า หนังสือจะต้องตรงอยู่กลางสายตา ควรนั่งให้หลังตรงไม่ควรนอนอ่าน ทั้งนี้เพ่ือให้สมองได้รับเลือดไป
หล่อเลี้ยงอย่างเต็มที ่ก็จะท าให้เกิดการตื่นตัวต่อการรับรู้ จดจ า และอ่านได้นาน  
            ๓.  การจัดอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน การอ่านอาจมีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น กระดาษส าหรับ
บันทึกดินสอ ปากกา ดินสอสี  

 ๔.  การจัดเวลาที่เหมาะสม ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องมีการทบทวนบทเรียนควรอ่านหนังสือ
ในช่วงที่เหมาะสมคือช่วงที่ที่ไม่ดึกมาก คือ ตั้งแต่ ๒๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. เนื่องจากร่างกายยังไม่อ่อนล้าเกินไป
นัก หรืออ่านในตอนเช้า ๕.๐๐-๖.๓๐ น. หลังจากท่ีร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในการอ่านแต่
ละครั้งไม่ควรเกิน ๕๐ นาทีและให้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถสัก ๑๐ นาทีก่อนลงมืออ่านต่อไป  

 ๕.  การเตรียมตนเอง ได้แก่ การท าจิตใจให้แจ่มใส มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ และมีสมาธิใน
การอ่าน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ มีสุขภาพสายตาที่ดี ตัดปัญหารบกวนจิตใจให้หมด การแบ่งเวลาให้
ถูกต้อง และมีระเบียบวินัยในชีวิตโดยให้เวลาแต่ละวันฝึกอ่านหนังสือ และพยายามฝึกทักษะใหม่ๆ ในการอ่าน 
เช่น ทักษะการอ่านเร็วอย่างเข้าใจ เป็นต้น  

กำรเลือกสรรวัสดุกำรอ่ำน  
 การเลือกสรรวัสดุการอ่าน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการอ่าน เช่น การอ่านเพื่อ
การศึกษา การอ่านเพ่ือหาข้อมูลประกอบการท างาน การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อฆ่าเวลา การ
รู้จักเลือกวัสดุการอ่านที่มีประโยชน์จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ตามเป้าหมาย การเลือกสรรวัสดุการอ่านมี
ความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุด เช่น  

๑.  การอ่านเพ่ือความรู้ เช่น ต าราวิชาการ  
 ๒.  การอ่านเพ่ือความบันเทิงใจ  
 ๓.  การอ่านเพ่ือเป็นก าลังใจ เสริมสร้างปัญญา เช่น หนังสือจิตวิทยา หนังสือธรรมะ  

 ๔.  การอ่านเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

เมื่อเลือกวัสดุการอ่านหรือหนังสือได้แล้ว ก็จะต้องก าหนดว่าต้องการอะไรข้อมูลในลักษณะ 

ใดจากหนังสือเล่มนั้น ขอบเขตของข้อมูลในลักษณะกว้างหรือแคบแต่ลึกซึ้ง ทั้งนี้เพ่ือก าหนดรูปแบบการ 

อ่านเพื่อความต้องการต่อไป 

กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยกำรอ่ำน 

การรู้ความมุ่งหมายในการอ่านเปรียบเหมือนการรู้จุดหมายปลายทางของการเดินทาง ท าให้สามารถ
เตรียมพร้อมส าหรับสถานการณ์ต่างๆ และเดินทางไปสู่ที่หมายได้ นักอ่านที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายว่าต้องการอ่าน
เพ่ืออะไร เพ่ือจะได้ก าหนดวิธีอ่านได้เหมาะสม การอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและท ารายงาน มีจุดมุ่งหมาย
ดังนี้ 

 ๑.  อ่านเพื่อความรู้พ้ืนฐาน เป็นการอ่านเพ่ือรู้เรื่องโดยสังเขป หรือเพ่ือลักษณะของหนังสือ 
เช่น การอ่านเพื่อ รวบรวมสิ่งพิมพ์ที่จะใช้ในการค้นคว้าและเขียนรายงาน  

 ๒.  อ่านเพื่อรวบรวมข้อมูล เป็นการอ่านให้เข้าในเนื้อหาสาระ และจัดล าดับความคิดได้ เพ่ือ
สามารถรวบรวม และบันทึกข้อมูลส าหรับเขียนรายงาน  

 ๓.  อ่านเพื่อหาแนวคิด หมายถึง การอ่านเพื่อรู้ว่าสิ่งที่อ่านนั้นมีแนวคิดหรือสาระส าคัญ
อย่างไร จะน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ในลักษณะใด เช่น การอ่านบทความ และสารคดีเพ่ือหาหัวข้อส าหรับ
เขียนโครงร่างรายงาน  
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 ๔.  อ่านเพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ คือการอ่านเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งพอที่จะน าความรู้ไปใช้ หรือ
แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องท่ีอ่านได้ เช่น การอ่านบทความที่แสดงความคิดเห็น การอ่านตารางและรายงาน  

วิธีกำรอ่ำนที่เหมำะสม  
 การอ่านมีหลายระดับและมีวิธีการต่างๆ ตามความมุ่งหมายของผู้อ่าน และประเภทของสื่อการอ่าน 
การอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าและเขียนรายงาน อาจใช้วิธอ่ีานต่าง ๆ เช่น การอ่านส ารวจ การอ่านข้าม การ
อ่านผ่าน การอ่านจับประเด็น การอ่านสรุปความ และการอ่านวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 กำรอ่ำนส ำรวจ คือ การอ่านข้อเขียนอย่างรวดเร็ว เพ่ือรู้ลักษณะโครงสร้างของข้อเขียน 
ส านวนภาษา เนื้อเรื่องโดยสังเขป เป็นวิธีอ่านที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกสรรสิ่งพิมพ์ ส าหรับใช้
ประกอบการค้นคว้า หรือการหาแนวเรื่องส าหรับเขียนรายงาน และรวบรวมบรรณานุกรมในหัวข้อที่เขียน
รายงาน  

 กำรอ่ำนข้ำม เป็นวิธีอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือเข้าใจเนื้อหาของข้อเขียน โดยเลือกอ่านข้อความ
บางตอน เช่น การอ่านค าน า สาระสังเขป บทสรุป และการอ่านเนื้อหาเฉพาะตอนที่ตรงกับความต้องการ เป็น
ต้น  

 กำรอ่ำนผ่ำน เป็นการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning Reading) โดยผู้อ่านจะท าการ
กวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปยังสิ่งที่เป็นเป้าหมายในข้อเขียน เช่น ค าส าคัญ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ แล้วอ่าน
รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ เช่น การอ่านเพ่ือค้นหาชื่อในพจนานุกรม และการอ่านแผนที่  

  กำรอ่ำนจับประเด็น หมายถึง การอ่านเรื่องหรือข้อเขียนโดยท าความเข้าใจสาระส าคัญใน
ขณะที่อ่าน มักใช้ในการอ่านข้อเขียนที่ไม่ยาวนัก เช่น บทความ การอ่านเร็วๆ หลายครั้งจะช่วยให้จับประเด็น
ได้ โดยการอ่านมีเทคนิคคือ ต้องสังเกตค าส าคัญ ประโยคส าคัญท่ีมีค าส าคัญ และท าการย่อสรุปบันทึกประโยค
ส าคัญไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  

 กำรอ่ำนสรุปควำม หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายสิ่งท่ีอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจ
เรื่องอย่างดี สามารถแยกส่วนท่ีส าคัญหรือไม่ส าคัญออกจากกัน รู้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ส่วนใด
เป็นความคิดหลัก ความคิดรอง การอ่านสรุป ความมีสองลักษณะคือ การสรุปแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละตอน และ
สรุปจากทั้งเรื่อง หรือท้ังบท การอ่านสรุปความควรอย่างอย่างคร่าว ๆ ครั้งหนึ่งพอให้รู้เรื่อง แล้วอ่านละเอียดอีก
ครั้งเพื่อเข้าใจเรื่องอย่างดี หลักจากนั้นต้ังค าถามตนเองในเรื่องท่ีอ่านว่าเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวอย่างไร แล้วเรียบ
เรียงเน้ือหาเป็นส านวนภาษาของผู้สรุป  
  กำรอ่ำนวิเครำะห์ การอ่านเพื่อค้นคว้าและเขียนรายงานโดยทั่วไปต้องมีการวิเคราะห์
ความหมายของข้อความ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนอาจใช้ค าและส านวนภาษาในลักษณะต่าง ๆ อาจเป็นภาษาโดยตรง
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ภาษาโดยนัยที่ต้องท าความเข้าใจ และภาษาที่มีความหมายตามอารมณ์และความรู้สึก
ของผู้เขียน ผู้อ่านที่มีความรู้เรื่องค าศัพท์และส านวนภาษาดี มีประสบการณ์ ในการ อ่านมากและมีสมาธิใน
การอ่านดี ย่อมสามารถวิเคราะห์ได้ตรงความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ และสามารถเข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ดี การ
จะพูดภาษาใดนั้นต้อง 
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ใบงำน กำรอ่ำน 

 

 ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
๑.  ความส าคัญของการอ่าน 

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

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

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

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

........................................................................ ......................................................................................................  
๒.  วิจารณาญาณในการอ่าน หมายถึง 

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

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

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

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

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

๓.  ขั้นตอนของการใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

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

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

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

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

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

๔.  หลักการใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................ 
๕.  การอ่านตีความ 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
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๖.  การอ่านขยายความ 

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

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

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

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

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

๗.  การอ่านจับใจความหรือสรุปความ 

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

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

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

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

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

๘.  ให้นักศึกษาอ่านโครงสี่สุภาพที่ก าหนด พร้อมเรียบเรียงเนื้อหาเป็นร้อยแก้วที่สละสลวยและสรุปสาระใน
ส่วนของข้อคิดที่ผู้แต่งต้องการน าเสนอ 

                ห้ามเพลิงไว้อย่าให้             มีควัน 

        ห้ามสุริยะแสงจันทร์                    ส่องไซร้ 
        ห้ามอายุให้ทัน                            คืนเล่า 

        ห้ามดังนี้ไว้ได้                            จึงห้ามนินทา 

การแปลความ 

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

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

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

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

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

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

ข้อคิดที่ได้รับ 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. ................ 
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 โทษท่านผู้อื่นเพ้ียง                       เมล็ดงา 

         ปองติฉินนินทา                           ท่อนเว้น 

        โทษตนเท่าภูผา                          หนักยิ่ง 

         ป้องปิดคิดซ่อนเร้น                      เรื่องรายหายสูญ 

การแปลความ 

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

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

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

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

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

ข้อคิดที่ได้รับ 

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

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

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

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

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

 

๙.  ให้นักศึกษาอ่านนวนิยาย ๑ เรื่อง พร้อมสรุปสาระส าคัญตามหลักการอ่านและพิจารณานวนิยายในหัวข้อ
ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ 
        ๙.๑  ชื่อเรื่อง 

การแปลความ 

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

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

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

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

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

 

        ๙.๒  ผู้แต่ง 

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

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

....................................................................................................................................................................... ...... 
        ๙.๓  โครงเรื่องและเนื้อเรื่อง 
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๙.๔  กลวิธีในการด าเนินเรื่อง 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
         ๙.๕  ตัวละคร 

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

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

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

         ๙.๖   ฉาก 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
         ๙.๗   สารัตถะของเรื่อง 

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

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

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

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

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

๑๐.  ให้นักศึกษาอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
        ๑๐.๑  ท านาบนหลังคน 

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

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

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

        ๑๐.๒  ชิงสุกก่อนห่าม 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
        ๑๐.๓  กบเลือกนาย 

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

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

..................................................................................................................... .........................................................  
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  ๑๐.๔  ท าบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย 

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

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

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

๑๐.๕  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 

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

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

.......................................................................................................................................................... .................... 
๑๑.  ให้นักศึกษาอธิบายมารยาทในการอ่าน 

        ๑๑.๑  มารยาทในการอ่าน มีดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  

        ๑๑.๒  การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๑ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรเขียน 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๑  ๑.  เขียนแผนภาพ
ความคิดเขียนย่อความ 
เรียงความ เขียน
อธิบาย ชี้แจง โน้มน้าว
ใจ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์โดยใช้
หลักการเขียนตาม
อักขระวิธีและระดับ
ภาษา 
 
 

 
 

๑.  การเขียนแผนภาพ
ความคิด 
๒.  การเขียนย่อความ 
๓.  การเขียนรียงความ 
๔.  การเขียนอธิบาย 
๕.  การเขียนชี้แจง  
๖.  การเขียนค าขวัญ 
๗.  การเขียนค า
โฆษณา 
๘.  หลักการเขียน
อ้างอิง 
 
  

ขั้นที่ ๑ ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับการเขียนประโยชน์
ของการเขียนในชีวิตประจ าวัน  ปัญหาต่าง ๆ 
ที่พบจากการเขียนในชีวิตประจ าวัน 
ขั้นที่ ๒ แสวงหำควำมรู้ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรูปแบบต่าง ๆ 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณสมบัติของ
การเขียนที่ดี 
 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง กำรเขียน 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

  ๑.  เขียนแผนภาพ
ความคิดเขียนย่อความ 
เรียงความ เขียน
อธิบาย ชี้แจง โน้มน้าว
ใจ และการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์โดยใช้
หลักการเขียนตาม
อักขระวิธีและระดับ
ภาษา 
 
 

 
 

๑.  การเขียนแผนภาพ
ความคิด 
๒.  การเขียนย่อความ 
๓.  การเขียน
เรียงความ 
๔.  การเขียนอธิบาย 
๕.  การเขียนชี้แจง  
๖.  การเขียนค าขวัญ 
๗.  การเขียนค า
โฆษณา 
๘.  หลักการเขียน
อ้างอิง 
 
  

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
การเขียนประเภทต่างๆพร้อมยกตัวอย่างการ
เขียนและฝึกเขียน 
-  ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาใน
เรื่องมารยาทในการเขียน การเขียนที่ดี และ
คุณค่าของการเขียนในภาษาไทย 
  ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้    
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกเขียน 
การฝึกปฏิบัติ  
-  ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ใบควำมรู้กำรเขียน 
หลักกำรเขียนประเภทต่ำง ๆ 

 
 กำรเขียนย่อควำม 
 การเขียนย่อความเป็นการน าเรื่องราวต่าง ๆ มาสรุปให้เหลือเพียงใจความส าคัญแล้วเขียนใหม่ด้วย
ส านวนของผู้ย่อความ 
 หลักกำรย่อควำม 
  ๑.  อ่านเนื้อเรื่องที่จะย่อความให้เข้าใจ 
  ๒.  จับใจความส าคัญแต่ละย่อหน้าของเรื่องที่จะย่อความให้ครบถ้วน 
  ๓.  น าใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้ามาสรุปเขียนใหม่ ด้วยส านวนของตนเองโดยไม่ใช้
อักษรย่อ ไม่ใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ให้คงราชาศัพท์เดิมไว้และเมื่อย่อแล้วความยาวของย่อ 
ความประมาณ ๑ ใน ๔ ของเรื่องเดิม 
 กำรเขียนเรียงควำม   
 การเขียนเรียงความ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 
  ค ำน ำ เป็นส่วนแรกของเรียงความเพ่ือปูพ้ืนฐานเพ่ือจะน าผู้อ่านหรือโยงความสนใจ 
ของผู้อ่านก่อนที่จะไปพบรายละเอียดของเนื้อหาในช่วงต่อไป 
  เนื้อเรื่อง เป็นส่วนของการน าเสนอรายละเอียดของเรื่องตามหัวเรื่องที่ตั้งไว้ด้วย การให้ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือยกตัวอย่างประกอบความคิดเห็นให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดเจน เกิดความคิด ความรู้สึกท่ี
คล้อยตามได้ตรงตามจุดประสงค์ของการน าเสนอเรียงความนั้น 
  สรุป เป็นการสรุปหรือปิดประเด็นในการน าเสนอด้วยการเน้นย้ าให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของ
เรื่อง สาระส าคัญของเรื่อง และเกิดความประทับใจกับผู้อ่าน 
 
 กำรเขียนจดหมำย แบ่งตามเนื้อหาของจดหมายได้ ๓ ประเภท 
  จดหมำยส่วนตัว เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อสื่อสารกันระหว่างญาติ เพ่ือน ครู อาจารย์ ใน
เรื่องหรือธุระที่เป็นเรื่องส่วนตัว 
  จดหมำยกิจธุระ เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อสื่อสารกับบุคคล หน่วยงาน บริษัทเรื่องธุรกิจต่าง ๆ  
เช่น จดหมายสมัครงาน จดหมายขอความช่วยเหลือ ขอค าปรึกษา ขอค าแนะน าต่าง ๆ 
  จดหมำยธุรกิจ เป็นจดหมายที่เขียนติดต่อสื่อสารกันด้วยเรื่องธุรกิจ เช่นการสั่งซื้อสินค้าของ
บริษัท ห้างร้าน หรือองค์กร 
 ส่วนประกอบของจดหมำย ประกอบด้วย ที่อยู่ของเจ้าของจดหมาย วัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย      
ค าข้ึนต้น ข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ค าลงท้าย 
 ลักษณะของกำรเขียนจดหมำยที่ดี จะต้องใช้ภาษาท่ีสุภาพ สร้างสรรค์ เหมะสมกับสถานการณ์หรือ
บุคคลที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย กระดาษเขียนจดหมาย ซองใส่จดหมาย 
ต้องถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของจดหมาย 
 โวหำรในกำรเขียน 
 โวหำร หมายถึง การเลือกใช้ถ้อยค า ส านวนในการเขียนให้เหมาะสมกับลักษณะของงานเขียนใน              
การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ แบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ 
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  ๑.  บรรยำยโวหำร เป็นโวหารที่ใช้เขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผู้อ่านมีความเข้าใจชัดเจน บรรยายโวหารจะใช้ในการเขียนหนังสือเรียน ต าราวิชาการ 
รายงาน เป็นต้น 
  ๒. พรรณนำโวหำร เป็นการเขียนที่สอดแทรกอารมณ์ ความรู้สึกของผู้เขียนลงไปในงาน
เขียน เพ่ือให้ผู้อ่านมีอารมณ์คล้อยตาม พรรณนาโวหารจึงมักจะมีการใช้ถ้อยค าภาษาท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ต่าง ๆ  
งานเขียนที่นิยมใช้พรรณนาโวหารมากท่ีสุด คือ งานเขียนประเภทนวนิยาย 
  ๓.  อุปมำโวหำร เป็นการเขียนที่ใช้ส านวนเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน เช่น “เปรียบเธอเพชรงามน้ าหนึ่ง หวานปานน้ าผึ้งเดือนห้า” 
  ๔.  เทศนำโวหำร แนวการเขียนจะเป็นในลักษณะสั่งสอนให้เหน็คุณเห็นโทษ เพ่ือโน้มน้าวใจ ชี้แนวให้
ผู้อ่านเห็นคล้อยตามเพ่ือประพฤติดีประพฤติชอบ งานเขียนที่มีลักษณะเป็นเทศนา โวหารชัดเจน ได้แก่                
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๕.  สำธกโวหำร ลักษณะของสาธกโวหาร เป็นการยกตัวอย่างประกอบในการเขียนเพ่ือให้
ผู้อ่านมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างในการใช้สาธกโวหารในการเขียนที่ชัดเจน เช่น นิทานชาดก นิทาน
สุภาษิต 
 มำรยำทและนิสัยรักกำรเขียน 
 มำรยำทในกำรเขียน การที่จะเป็นผู้เขียนที่ดีได้นั้นจะต้องมีมารยาทในการเขียน คือ 
  ๑.  เขียนหนังสือให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ตัวสะกด การันต ์วรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรคตอน
ต่าง ๆ ที่สื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
  ๒.  ถ้าเป็นการเขียนด้วยลายมือควรเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย เป็นระเบียบ 
  ๓. เลือกใช้ถ้อยค าภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน กะทัดรัดได้ใจความ 
  ๔.  เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อความไปถึง โดยค านึงถึง เพศ วัย 
สาขา อาชีพ 
  ๕.  ใช้ภาษาท่ีสุภาพ และไม่ควรใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นความรู้
หรือวิชาการ 
  ๖. เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่เขียนในสิ่งที่จะไปท าให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใด 
กลุ่มคนใด หรือสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 ลักษณะกำรเขียนที่ดี 
ผู้เขียนจะเป็นผู้เขียนที่ดีได้ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  ๑.  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี เพราะจะสามารถถ่ายทอด 
เรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  ๒.  เลือกรูปแบบและกลวิธีในการเขียนได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องท่ีน าเสนอจะท าให้เป็น 
เรื่องท่ีน่าอ่านและน่าติดตาม 
  ๓.  มีศิลปะในการเลือกให้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องท่ีเขียนแนวทางการ 
น าเสนอและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารงานเขียนนั้น ๆ 
  ๔.  มีความละเอียด รอบคอบ ในการใช้ภาษาในการสื่อความหมายเพราะภาษาเป็น 
เอกลักษณ์ของชาติที่จะสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ทีด่ีงามให้กับสังคมและชนรุ่นหลังได้ 
อย่างมั่นคงและงดงาม 
  ๕.  มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบในการเขียนของตนเอง กล่าวคือ ยอมรับฟัง                    
ค าวิพากษ์วิจารณ์ อย่างใจกว้างและมีใจเป็นธรรมในขณะเดียวกันก็มีความรับผิดชอบในผลการเขียน 
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ของตนเองในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใด ๆ ตามมาจากงานเขียนนั้น ๆ 
 กำรสร้ำงนิสัยรักกำรเขียน 
 ในการเริ่มต้นของการเขียนอะไรก็ตาม ผู้เขียนจะเขียนไม่ออกถ้าไม่ตั้งเป้าหมาย ในการเขียนไว้
ล่วงหน้าว่าจะเขียนอะไร เขียนท าไม เพราะการเขียนเรื่อยเปื่อยไม่ท าให้งานเขียน น่าอ่านและถ้าท าให้งานชิ้น
นั้นไม่มีคุณค่าเท่าท่ีควร งานเขียนที่มีคุณค่าคืองานเขียนอย่างมี จุดหมาย มีข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ดังเช่นใน
ปัจจุบัน การมีข้อมูลมากย่อมท าให้เป็นผู้ได้เปรียบ ผู้อ่ืนเป็นอันมาก เพราะยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน
กันในทุกทางโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ใครมีข้อมูลมากจะเป็นผู้ได้เปรียบคู่แข่งขันอ่ืน ๆ เพราะการน าข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่านั่นเอง การหมั่นแสวงหาความรู้เพ่ือสะสมข้อมูลต่าง ๆ ให้ตัวเองมาก ๆ จึงเป็นความ
ได้เปรียบและควรกระท าให้เป็นนิสัยติดตัวไป เพราะการกระท าใด ๆ ถ้าท าบ่อย ๆ ท าเป็นประจ าในวันหนึ่ง 
ก็จะกลายเป็นนิสัยและความเคยชินที่ต้องท าต่อไปการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเป็นกิจกรรมที่จะท าให้เกิดความ
สนุกสนานทางวิชาการเพราะยิ่งค้นคว้าก็จะยิ่งท าสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น ผู้ที่ฝึกตนให้เป็นผู้ใคร่รู้ ใคร่เรียน ชอบ
แสวงหาความรู้จะมีความสุขมาก เมื่อได้ศึกษาคน้คว้าและได้พบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในภาษาไทย หรือใน 
ความรู้แขนงอ่ืน ๆ บางคนเมื่อค้นคว้าแล้วจะรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 
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ตัวอย่ำง  
เรื่อง เทคนิคกำรเขียน 

  
 ๑.  มีใจรักในการอ่านและการเขียน ถ้าไม่รักจริง ท าไม่ได้  
 ๒.  มีจินตนาการในการเขียน อ.เล่าว่า มีนวนิยายเรื่องหนึ่ง นางเอกเป็นสาวอักษร ผิวเหลืองๆ พอ 
อาจารย์เรียนอักษรก็เจอเพ่ือนที่มีลักษณะคล้ายๆกับนางเอกในนิยาย เลยเรียกชื่อเพ่ือนด้วยชื่อนางเอกคนนั้น
ซะเลย นั่นคืออาการ "อิน" กับเนื้อเรื่องอย่างหนึ่ง การเขียนนั้นต้องมีจินตนาการด้วย  
 ๓.  ช่างสังเกตจ า ได้ว่าเราเคยอ่าน สวัสดีข้างถนน ที่อาจารย์เขียนเรื่องหมา อาจารย์บอกว่าสังเกตว่า
หมามักจะผูกพันกับตัว ง งู (ฮ่ง โบ๋ง อะไรก็ว่าไป เสียงร้องอะ) เลยให้หมาในเรื่องร้องว่า "เง่ย" เวลาไม่พอใจ 
(เป็นค าที่เราสะดุดตาจนทุกวันนี้) อาจารย์บอกว่าเป็น"ฉิบหาย" ในภาษาหมาไปโน่น (ฮา) การให้รายละเอียดใน
งานเขียนก็ส าคัญ สังเกตแล้วเอามาเขียน เขียนโดยใช้สัมผัสทั้ง ๕ ให้ละเอียดที่สุด (ตาด ูดูอะไร หูได้ยินอะไร  ฯลฯ 
เอาให้คนอ่านได้ดู ได้ยิน ด้วยนะ) ต้องเขียนให้เหมือนจริงที่สุด ผู้อ่านจะได้คล้อยตามได้อาจารย์ ยกตัวอย่าง
การบรรยายของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ เหตุการณ์ไม่เท่าไหร่ แต่ก็ผลาญพ้ืนที่ไปหลายหน้า เราจะรู้อากัปกิริยา
ของตัวละครอย่างละเอียดทีเดียว  
 ๔.  มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียน ถ้าเป็นสิ่งที่เรารู้จริง จะเกิดแรงบันดาลใจในการเขียน 
อาจารย์ เขียนเรื่องจากเพ่ือนลูกๆ เป็น บันทึกจากลูกผู้ชาย เขียนทุกสิ่งที่อาจารย์พบเห็นรอบๆตัวเป็นนิยาย 
(แล้วเราก็ติดกันหนุบหนับ) นักเขียนวัยรุ่นน่าจะหาเรื่องใกล้ตัวมาเขียนบ้าง 
 ๕.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านวรรณกรรม ในที่นี้หมายถึงกลวิธีการเขียนต่างๆ เขียนเรื่องสั้นเขียนยังไง 
เขียนนวนิยายเขียนยังไง เขียนบทความเขียนยังไง เป็นต้น เท่ากับเป็นใบเบิกทางสู่ประตูนักเขียนเลยล่ะ  
 ๖.  ฝึกฝนอยู่ เสมอ อาจารย์เคยเล่าว่าสมัยเรียนอักษร มีการฝึกฝนโดยนั่งมองคนเดินผ่านไปมา แล้ว
เขียนกลอนบรรยายลักษณะของคนเหล่านั้น ให้เพ่ือนอ่าน อาจารย์เขียนมาก เขียนเยอะ  
 ๗.  มีความอดทน ในที่นี้คืออดทนรอคอย อดทนฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ อาจารย์ฝากไว้ว่า อย่าก้าวข้าม
ขั้น ในการเขียนนั้นควรเริ่มจากเรื่องสั้นก่อน แล้วค่อยเขียนนวนิยายยาวๆทีหลัง เหมือนกับการขึ้นบันได ถ้าไม่
ไปทีละขั้นก็จะตกบันได คนที่ข้ามขั้น ตกบันไดมานักต่อนักแล้ว (เหมือนหลายๆคนในเด็กดี ที่เขียนนิยายทันที 
ไม่มีเรื่องสั้น อยากบอกว่าเรื่องสั้นจะทรงพลังกว่านิยายมาก เพราะมันสั้น เลยหักมุมได้ ท าอะไรกับมันก็ได้ 
นิยายเขียนๆไปก็อาจซ ้าๆกันได้อยู่)กว่า ที่จะได้ลงเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่ง อาจารย์บอกว่าในสมัยก่อนเป็นเรื่องยาก
มาก สมัยนี้เราว่าส่งไปก็คงได้ลงง่ายๆแล้วล่ะ การส่งนิยายให้ส านักพิมพ์พิจารณาด้วย มันง่ายกันเหลือเกิน ไม่
เหมือนสมัยอาจารย์ ที่เขียนแทบตายกว่าจะได้ลงหนังสือ ก็ขอฝากนักเขียนรุ่นใหม่ไว้ด้วยนะคะ ที่พิมพ์ๆ
หนังสือกันออกเกร่อนั้น มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีคุณค่าต่อสังคมด้วยหรือเปล่า? ตามกระแส อยากดัง หรือว่า
ใจรักกันแน่ 
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    ใบงำน กำรเขียน 
๑.  การเขียน หมายถึง 

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

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

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

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

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

๒.  หลักการเขียนที่ดี มีดังนี้ 
.......................................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................  

ให้นักศึกษาอธิบายค าศัพท์ที่ใช้ในการประชุม 

๓.  ผู้เข้าประชุม 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ .................. 
๔.  วาระ 

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
๕.  ข้อเสนอ 

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

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

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

๖.  สนับสนุน คัดค้าน อภิปราย 

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

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

..................................................................................................... .........................................................................  
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๗.  มต ิ

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

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

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

๘.  ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการเขียนรายงานโดยสรุป 

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

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

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

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

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

 

๙. ให้นักศึกเลือกหัวข้อที่ก าหนดให้ ๑ หัวข้อแล้วจัดท าเป็นรายงาน (ให้ด าเนินการตามขั้นตอนการเขียน
รายงาน   
   (ความยาวไม่ต่ ากว่า ๒๐ ค า ) 

        -  อาหารเพื่อสุขภาพ 

        -  วัฒนธรรมไทย 

        -  ท่องเที่ยวไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑๐.  ให้นักศึกษาเขียนโครงการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองที่ก าหนดให้ 
        ๑.  หลักการและเหตุผล 

        ๒.  วัตถุประสงค์ 
        ๓.  เป้าหมาย 

        ๔.  วิธีการด าเนินการ 

        ๕.  ระยะเวลา/สถานที่ 
        ๖.  งบประมาณ 

        ๗.  เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ๘.  การประเมินผลโครงการ 

        ๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ๑๐.  ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น 

        ๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ใบงำน รูปแบบกำรเขียนย่อควำม  
วิชำ พท ๓๑๐๐๑ ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

กำรย่อโอวำท  
ย่อโอวาทของ................................................................ เนื่องในโอกาส................................................................  
เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..................จากหนังสือ..........................................................................  
ความว่า ............................................................................................................................. ..................................  
กำรย่อประกำศ  
ย่อประกาศของ .....................................................................เรื่อง ......................................................................  
แด ่...............................................................เนื่องในโอกาส..................................................................................  
เมื่อวันที่ ..............เดือน..................พ.ศ. ...................จากหนังสือ........................................................................  
ความว่า ...................................................................................................................................................... .........  
กำรย่อบทสัมภำษณ์  
ย่อบทสัมภาษณ์เรื่อง................................................................................... ..........................................................  
ผู้ให้สัมภาษณ์  ..................................................................มีอาชีพ.......................................................................  
ความว่า............................................................................................................................. ....................................  
กำรย่อบทควำม  
บทความเรื่อง .................................................................................ของ ..............................................................  
จากหนังสือ ............................................................................................... ...........................................................  
ความว่า ............................................................................................................................. .................................. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



115 
 

บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๒ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม ภำษำไทยกับกำรประกอบอำชีพ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๒  ๑.  อธิบายความ
แตกต่างและคุณค่า
วรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน และ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๒.  ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ 
๓.  ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่อง
ทางการประกอบอาชีพ 
 

 
 

๑.  ความหมายของ
วรรณคดีวรรณกรรม
ปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น  
 ๒.  ภาษาไทยด้านการ
พูดกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
๓.  ภาษาไทยด้านการ
เขียนกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
 

ขั้นที่ ๑ ก ำหนดสภำพปัญหำ 
-  ครูผู้สอนพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมของไทย 
-  ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับภาษาไทยด้านการพูด
กับช่องทางการประกอบอาชีพและภาษาไทย
ด้านการเขียนกับช่องทางการประกอบอาชีพ 
ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติน ำไปใช้ 
-  ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และ
วรรณกรรมท้องถิ่น และร่วมกันสรุปคุณค่า 
ความส าคัญต่อประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
รวมไปถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดและการ
เขียนกับช่องทางการประกอบอาชีพ 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ ภำษำไทย รหัสวิชำ พท ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๕ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม ภำษำไทยกับกำรประกอบอำชีพ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

  ๑.  อธิบายความ
แตกต่างและคุณค่า
วรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน และ
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๒.  ใช้ความรู้การพูด
ภาษาไทยเป็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ 
๓.  ใช้ความรู้การเขียน
ภาษาไทยเป็นช่อง
ทางการประกอบอาชีพ 
 

 
 

๑.  ความหมายของ
วรรณคดีวรรณกรรม
ปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น  
๒.  ภาษาไทยด้านการ
พูดกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
๓.  ภาษาไทยด้านการ
เขียนกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 
 

ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้    
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
-  ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกเขียน 
การฝึกปฏิบัติ  
-  ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔.  ใบงาน 
 

-  การสังเกต 
-  การซักถาม 
-  การมีส่วนร่วม 
-  การตรวจ
ผลงาน 
-  บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ใบความรู้วรรณคดี วรรณกรรม 
วรรณคดี 
 วรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมหรือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีวรรณกรรมศิลป์ กล่าวคือ มี
ลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์ การใช้ถ้อยค าภาษา มีคุณค่าสูงในด้านความคิดอารมณ์และความเพลิดเพลินท าให้
ผู้อ่านเห็นความงาม ความไพเราะ เกิดความซาบซึ้งกินใจวรรณคดีจึงมีความงดงามด้านวรรณศิลป์ ช่วย
ยกระดับจิตใจความรู้สึก และภูมิปัญญาของผู้อ่านให้สูงขึ้น 
วรรณกรรม 
 วรรณกรรม หมายถึง ค าประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นงานเขียนทั่ว ๆ ไป สิ่ง
ซึ่งเขียนขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด หรือเพ่ือความมุ่งหมายใด กินความครอบคลุมงานหนังสือทุกชนิดหรือ
สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งหนังสือทั่วไป หนังสือต ารา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
และถ้าวรรณกรรมนั้นได้รับการยกย่อง จากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นวรรณกรรมที่แต่งดีจึงจะเรียกวรรณกรรมนั้น
ว่า “วรรณคดี” 
วรรณกรรมปัจจุบัน 
 วรรณกรรมไทยปัจจุบัน นั้นหมายถึง วรรณกรรมในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง 
ซึ่งขอบเขตของวรรณกรรมปัจจุบันนั้นเริ่มตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของวรรณกรรมร้อยแก้ว คือตั้งแต่สมัย รัชกาลที ่๕ 
พ.ศ. ๒๔๔๒ จนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในปัจจุบันจะอยู่ในรูปของบันเทิงคดี เช่น เรื่องสั้น 
นวนิยาย นิทาน บทละคร สารคดี เช่น บทความ หนังสือวิชาการ งานวิจัย ฯลฯ วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง
ในปัจจุบันเป็นวรรณกรรมที่แตกต่างจากเดิม คือ เป็นวรรณกรรมที่ไม่เน้นวรรณศิลป์ทางภาษามากนัก ไม่เน้น
ในเรื่องของการใช้ภาษาแต่เน้นไปใน เรื่องของการสื่อแนวคิด สื่อข้อคิดแก่ผู้อ่านมากกว่า เช่น ใบไม้ที่หายไป 
ของ จิรนันท์ พิตรปรีชา เป็นต้น 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
 ภำษำถิ่น หมายถึง ภาษาท่ีใช้สื่อความหมายตามท้องถิ่นต่าง ๆ ใช้พูดกันแต่ละท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับ
บริบททางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งจะแตกต่างกันในถ้อยค า ส าเนียงแต่ก็
สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้ และถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันตามท้องถิ่นเท่านั้น ภาษาถ่ิน 
บางที่มักจะเรียกกันว่า ภาษาพ้ืนเมือง ทั้งนี ้เพราะไม่ได้ใช้เป็นภาษามาตรฐานหรือภาษากลางของประเทศ 
ภาษาถ่ิน หรือ ส าเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยค า 
และส าเนียงเป็นต้น ภาษาถ่ินของไทยจะแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ใน 
ภาคต่าง ๆ แบ่งได้เป็น ๔ ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถ่ินกลาง ภาษาถ่ินเหนือ ภาษาถ่ิน 
 อีสำนและภำษำถิ่นใต้ 
 คุณค่าและความส าคัญของภาษาถ่ิน คือ เป็นภาษาประจ าถิ่นของกลุ่มชนที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์
และสืบทอดต่อเนื่องมายังลูกหลาน โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษาที่เป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์และเป็น              
บ่อเกิด ต้นก าเนิดของวรรณกรรมท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยและวรรณคดีไทย การศึกษาภาษา
ถิ่นจะช่วยให้การสื่อสารและการศึกษาวรรณคดีได้ เข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
 วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง เรื่องราวของชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนหรือผลงานที่
เกิดข้ึนจากการใช้ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่นในรูปของ คต ิความเชื่อ และ
ประเพณี เช่น วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคเหนือ วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคอีสาน วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะใช้ภาษาพ้ืนบ้านในการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์ ใช้ถ้อยค าส านวนท้องถิ่นที่เรียบง่าย 
เป็นวรรณกรรมที่สื่อเรื่องราวด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จารีตประเพณี ชีวิตความ
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เป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ ของบรรพบุรุษ อันเป็นพื้นฐาน
ของความคิดและพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาค าทาย ภาษิต ค าคม 
บทเทศน์ และค ากล่าวในพิธีกรรมต่าง ๆ 
วรรณกรรมท้องถิ่น แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ประเภทมุขปาฐะ เป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์ เป็นวรรณกรรมปากเปล่าจะ
ถ่ายทอดโดยการบอก หรือการเล่าหรือการร้อง ได้แก่ บทกล่อมเด็ก นิทานพื้นบ้านเพลงพ้ืนบ้าน ปริศนา                
ค าทาย ภาษิต ส านวนโวหาร ค ากล่าวในพิธีกรรมต่าง ๆ 
 ๒. ประเภทเขียนเป็นลายลักษณ์ ได้แก่ นิทาน ค ากลอน บันทึกทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นและต ารา
ความรู้ต่าง ๆ 
ภำษำถิ่นที่ปรำกฏในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น 
 การศึกษาภาษาถิ่นย่อมจะศึกษาท้องถิ่นในด้านที่อยู่อาศัย ความเป็นอยู่ ความเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาถ่ินจะรักษาค าเดิมได้ดีกว่าภาษา
มาตรฐาน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมน้อยกว่าและมีประโยชน์ในการศึกษาด้าน
วรรณคดีอีกด้วย เพราะวรรณคดีเก่า ๆ นั้น ใช้ภาษาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาถ่ินจ านวนมาก เช่น วรรณคดีสมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถ้าเราไม่เข้าใจภาษาถิ่นที่ใช้ ก็จะตีความไม่ออกและยากต่อ
การศึกษาวรรณคดีนั้น ๆ ได้ ฉะนั้นจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาภาษาถ่ินทุกถ่ิน จึงจะมีความรู้กว้างขวาง 
ตัวอย่ำง 
 หลักศิลำจำรึกพ่อขุนรำมค ำแหงหลักที่ ๑ 
  “เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้ำ”  
  ค าว่า “เข้า” แปลว่า ปี สิบเก้าเข้า คือ อายุเต็ม ๑๘ ย่าง ๑๙ 
  “ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ขุนสามขนพ่ำยหนี” 
  ค าว่า “แพ้” ในที่นี้เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่าชนะ ค าว่า “พ่าย” จึงแปลว่า แพ้ 
 ไตรภูมิพระร่วง 
  “เขานั้นบ่มิต่ า บ่มิสูง บมพีิ บมิผอม” 
  “พี” ภาษาถ่ินใต้ หมายถึง อ้วน ไทยมักใช้คู่กันว่า “อ้วนพี” 
 ลิลิตพระลอ 
  “ตรึงนายแก้วยะยัน ต้องนายขวัญท่ำวทบ” 
  “ท่าว” ภาษาถ่ินเหนือและอีสาน หมายถึง หกล้ม ล้ม 
 การเรียนรู้ภาษาถ่ินนอกจากจะท าให้สามารถเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นได้แล้ว ยังท าให้ผู้เรียน 
สามารถติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้อย่างสะดวกและพูดภาษาถ่ินได้ถูกต้องอีกด้วย ส านวน สุภาษิตท่ี
ปรากฏในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น ความหมายของสุภาษิตส านวนไทย ส านวน ตาม
ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค ากล่าวที่มีความ คมคาย กะทัดรัดงดงาม ฟังดู
ไพเราะจับใจ เป็นค าที่รวมเนื้อหายาว ๆ ให้สั้นลง เป็นค าที่ถ้อยค าสั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งสุภาษิต ตาม
ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ค ากล่าวที่ดีงาม มักเป็นค าสั่งสอน แนะน าให้
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ หรือละเว้นจากการท าความชั่วเป็นต้น ดังนั้น สุภาษิตส านวนไทย สรุปคือ ค าท่ีมุ่งสั่ง
สอนให้ ประพฤติดี โดยเป็น ค าสั้น ๆมีความคมคาย ไพเราะ น่าฟังสุภาษิตส านวนไทย เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า สะท้อนให้เห็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของสังคมไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาในอดีต มีมา
ต้ังแต่ก่อนสมัยพ่อขุนรามค าแหงเป็นถ้อยค าหรือข้อความท่ีกล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรง
ตามตัวหรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู่ สันนิษฐานว่า ส านวนนั้นมีอยู่ในภาษาพูดก่อนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นใน 
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สมัยสุโขทัย โดยเมื่อพิจารณาจากข้อความในศิลาจารึก พ่อขุนรามค าแหงแล้ว ก็พบว่ามีส านวนไทยปรากฏเป็น
หลักฐานอยู่ เช่น ไพร่ฟ้าหน้าใส หมายถึง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ส านวนไทยหลายส านวนมีปรากฏอยู่ใน
วรรณคดีไทยหรือมีที่มาจากวรรณคดีไทย หลายเรื่อง หนังสือกฎมณเฑียรบาลของเก่า ก็มีส านวนไทยปรากฏ
อยู่ นอกจากนี้ในวรรณคดีไทย ต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาก็มีส านวนไทยปรากฏอยู่มากมาย เช่น ขุน
ช้างขุนแผน ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ ราชาธิราช หนังสือสุภาษิตพระร่วงก็มีเนื้อหาเป็นส านวนไทยที่ยังใช้อยู่
ในปัจจุบันมากมาย เช่น เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่ เป็นต้น 
ตัวอย่ำง ส านวน สุภาษิตท่ีมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยหรือมีที่มาจากวรรณคดีไทย 
 ฤๅษีแปลงสำร 
  มาจากวรรณคดีไทยเรื่อง นางสิบสอง พระรถเสนก าลังเดินทางเอาสารไปให้นางเมรีลูกนางยักษ์ 
แล้วเจอฤๅษีกลางทางสารฉบับนั้นบอกว่า ถึงกลางวันกินกลางวัน ถึงกลางคืนกินกลางคืน ฤๅษีใช้เวทมนต์แปลง
ข้อความเป็น ถึงกลางวันแต่งกลางวัน ถึงกลางคืนแต่งกลางคืน 
 ร้อนอำสน์ 
 ร้อนอาสน์ ในหนังสือส านวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่าไว้ว่า ปกติแล้วอาสน์ หรือแท่นประทับ
ของพระอินทร์นี้จะอ่อนนุ่ม ถ้าเกิดแข็งกระด้างหรือร้อนเป็นไฟขึ้นมาจะบอกเหตุว่ามีเรื่องเดือดร้อนขึ้นในโลก 
พระอินทร์ต้องรีบลงไปแก้ไข ตามคติความเชื่อว่าพระอินทร์เป็นเทพผู้มีหน้าที่ดับความทุกข์ร้อนของมนุษย์ 
ส านวน ร้อนอาสน์ จึงมีความหมายว่า มีเรื่องเดือดร้อนต้องรีบแก้ไข 
 
ภำษำไทยกับช่องทำงกำรประกอบอำชีพ 
ควำมหมำยของภำษำ 
 ค าว่า “ภาษา” เป็นค าภาษาสันสฤต แปลตามรูปศัพท์หมายถึงค าพูดหรือถ้อยค า ภาษาเป็นเครื่องมือ
ของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถสื่อสารติดต่อท าความเข้าใจกันโดยมีระเบียบของค าและเสียง
เป็นเครื่องก าหนด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของค าว่าภาษา คือ เสียง
หรือกิริยาอาการที่ท าความเข้าใจกันได้ ค าพูดถ้อยค าที่ใช้พูดจากัน 
 ภำษำ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ภำษำที่เป็นถ้อยค ำ เรียกว่า “ วัจนภำษำ” เป็นภาษาท่ีใช้ค าพูดโดยใช้เสียงที่เป็นถ้อยค าสร้างความ
เข้าใจกัน นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสือที่ใช้แทนค าพูดตามหลักภาษาอีกด้วย 
 ภำษำที่ไม่เป็นถ้อยค ำ เรียกว่า “ อวัจนภำษำ” เป็นภาษาที่ใช้สิ่งอ่ืนนอกเหนือจากค าพูดและ
ตัวหนังสือในการสื่อสาร เช่น การพยักหน้า การโค้งค านับ การสบตา การแสดงออกบนใบหน้าที่แสดงออกถึง
ความเต็มใจและไม่เต็มใจ อวัจนภาษาจึงมีความส าคัญเพ่ือให้วัจนภาษามีความชัดเจนสื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
นอกจากท่าทางแล้วยังมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ อีกด้วย 
คุณค่ำของภำษำไทย 
 ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านาน มากกว่า ๗๐๐ ปี  
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นราวปี พ.ศ. ๑๘๒๖ สมัยกรุงสุโขทัย ชาติไทยจึง
จัดเป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีวิวัฒนาการทางภาษาเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน และสิ่งที่ส าคัญคือเป็นภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารของ
มนุษย์ในชีวิตประจ าวัน หากมีการพูดภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะแล้ว จะแสดงถึง
กิริยามารยาทที่เรียบร้อย นอบน้อมมีสัมมาคารวะจะท าให้คนอ่ืนมีความรักใคร่ในตัวเรา นอกจากนี้ ภาษาไทย
ยังมีคุณค่าในการด ารงชีวิตด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสารในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การสร้าง
สัมพันธ์ของคนในสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านสังคมด้านศิลปะ และด้านการศึกษา นับว่าภาษาไทยมี
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คุณค่าในการเป็นเครื่องมือของการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เยาวชนและประชาชนในชาติทุกคน
ได้เสาะแสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์ รักการอ่าน การ
เขียน การพูด การบันทึกความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของภาษา และ
เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานไว้ ผู้เรียนควรที่จะรู้ซึ้งถึงคุณค่า ตลอดจนรักษ์และหวงแหน 
ภาษาไทย เพ่ือให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
ภำษำไทยกับช่องทำงกำรประกอบอำชีพ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร (ผู้พูด ผู้เขียน) กับผู้รับสาร (ผู้ฟัง ผู้ดู ผู้อ่าน) ที่
มนุษย์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่เริ่มหัดพูด จนตลอดชีพ เพื่อสื่อสารกับคนในสังคม 
ระดับการใช้ภาษายากง่าย ภาษาท่ีมีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑ์การใช้ภาษาท่ีสลับซับซ้อน ตามระดับ
การศึกษาภาษาไทยมีความส าคัญในการสื่อสารและการด ารงชีวิตของคนไทยมาก ภาษาไทยยังมีความส าคัญ
ต่อการประกอบอาชีพด้วยอย่างยิ่งโดยสามารถจ าแนกกลุ่มอาชีพได้ว่ากลุ่มอาชีพจะใช้ทักษะภาษาไทยด้านการฟัง 
กลุ่มอาชีพใดจะใช้ทักษะภาษาไทยด้านการพูด กลุ่มอาชีพใดจะต้องใช้ทักษะภาษาไทยด้านการอ่าน หรือกลุ่ม
อาชีพใดที่จะต้องใช้ทักษะภาษาไทยด้านการเขียน การที่จะใช้ทักษะทางภาษาด้านใดมากน้อยเพียงใดนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ล่ะอาชีพ ในที่นี่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ทักษะภาษาไทยทั้ง ๔ ทักษะดังนี้ 
กลุ่มอำชีพท่ีใช้ทักษะกำรฟังและทักษะกำรพูด 
 -  อาชีพพนักงานขายของ 
 -  อาชีพพนักงานรับโทรศัพท์ / ให้ข้อมูลติดต่อสอบถาม 
 -  อาชีพล่าม เป็นต้น 
กลุ่มอำชีพท่ีใช้ทักษะกำรพูด 
 -  อาชีพพิธีกร / ผู้ประกาศ 
 -  อาชีพนักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์ เป็นต้น 
กลุ่มอำชีพท่ีใช้ทักษะกำรอ่ำนและทักษะกำรพูด 
 -  อาชีพนักพากย์ 
 -  อาชีพนักอ่านข่าว – วิจารณ์ข่าว เป็นต้น 
กลุ่มอำชีพท่ีใช้ทักษะกำรเขียน 
 -  อาชีพนักเขียน 
 -  อาชีพนักเขียนบทวิทยุ – โทรทัศน์ เป็นต้น 
กำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนภำษำไทยเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
 จากการน าเสนอแนวทางของการน าความรู้ภาษาไทยไปเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพประเภท
ต่าง ๆ เช่น การพูด การเป็นพิธีกร ผู้ประกาศ นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ ครูสอน 
ภาษาไทยกับประชาชนอาเซียน การเขียน นักเขียนข่าว เขียนบทละคร เขียนนิทาน เขียนสารคดี แล้วนั้น เป็น
เพียงจุดประกายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าการเรียนวิชาภาษาไทยมิใช่เรียนแล้วน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เท่านั้น แต่การเรียนรู้วิชาภาษาไทยยังสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วย แต่การที่ผู้เรียนจะเป็นนักเขียนหรือนักพูดที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ผู้เรียนจะต้องแสวงหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ที่เป็น
หลักสูตรเฉพาะเรื่อง หรือหากผู้เรียนต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ก็จะมี
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เช่น คณะนิเทศศาสตร์คณะวารสารศาสตร์ ฯลฯ ได้อีกทางเลือกหนึ่ง 
หรือในขณะที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องการที่จะเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพ่ือ
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ต่อยอดไปสู่ช่องทางการประกอบอาชีพได้จริง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามหลักสูตรในระดับ
เดียวกันที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่สนใจได้อีกทางเลือกหนึ่งด้วย นอกจากที่ผู้เรียนจะเลือกวิธีการศึกษา หาความรู้
เพ่ิมเติม โดยวิธีศึกษาเป็นหลักสูตรสั้น ๆ เฉพาะเรื่อง หรือจะศึกษาต่อเฉพาะสาขาวิชาในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นก็ตาม แต่สิ่งส าคัญที่ผู้เรียน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือการฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ในการเขียน หรือ
การพูดอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนที่มีความสนใจในอาชีพเดียวกันด้วย 
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ใบงำน สนุกกับวรรณกรรมไทย 
วิชำ พท ๓๑๐๐๑ ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔- ๖ คน  
 ๑.๑  ศึกษา“วรรณคดีไทย”ที่ชอบจ านวน จ านวน ๑ เรื่อง จากขุนช้าง ขุนแผน พระอภัยมณี อิเหนา 
นิทานเวตาล นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง ร่ายยาว มหาเวสสันดรชาดก มัทนพาธา พระมหาชนก (ทศชาติชาดก) 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  -  ประวัติและลักษณะของเรื่องที่อ่าน  
  -  วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละครส าคัญของเรื่องที่อ่าน  
  -  แนวคิด ค่านิยมและคุณค่าต่าง ๆ  
  -  ยกตัวอย่างบทกลอน วรรคทองในวรรณคดีท่ีชอบ  
  -  จัดท าเป็นรายงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 ๑.๒  ศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล เช่น รางวัลซีไรท์ และจัดกลุ่มผู้เรียน ๔-๖ คน เลือกศึกษา
วรรณกรรมที่ชอบจ านวน ๑ เรื่อง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  -  ประวัติและลักษณะของเรื่องที่อ่าน  
  -  วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละครส าคัญของเรื่อง  
  -  แนวคิด ค่านิยมและคุณค่าต่าง ๆ  
  -  ยกตัวอย่าง วรรคทองในวรรณกรรมท่ีชอบ  
  -  จัดท าเป็นรายงานพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
๒.  ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นและจัดกลุ่มผู้เรียน ๔-๖ คน ให้ผู้เรียนไปสืบเสาะหาเรื่องเล่า นิยาย นิทาน 
ต านาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน จากผู้สูงอายุในชุมชนแล้วน าเรื่องเหล่านั้นมาเรียบเรียง
เป็นลายลักษณ์อักษรและน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
๓.  ให้ผู้เรียนน าผลงานวรรณคดีไทย วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่นที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา
น ามาจัดท าเป็นรูปเล่มให้สวยงามเพ่ือเผยแพร่ในห้องสมุดประชาชน 
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 ใบงำน พัฒนำกำรเขียนเพื่องำนอำชีพ  
วิชำ พท ๓๑๐๐๑ ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  

 
๑.  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔- ๖ คน  
 ๑.๑  เลือกศึกษาและท าผลงานตามความสนใจ ดังนี้  

 กลุ่มท่ี ๑ การจัดท าวารสารชุมชน  
 กลุ่มท่ี ๒ การเขียนบทความ/สารคด ี 
 กลุ่มท่ี ๓ การเขียนค าขวัญ  
 กลุ่มท่ี ๔ การเขียนข้อความโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
 กลุ่มท่ี ๕ การเขียนแผนภาพความคิด  
๑.๒  ศึกษาแนวการเขียนลักษณะต่าง ๆ (รูปลักษณ์ เนื้อหา แนวการเขียน กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ) และ

จัดท าผลงานเขียนพร้อมทั้งน าเสนอยกร่างผลงานกับเพ่ือน ๆ แล้วให้เพ่ือนร่วมกันประเมิน ให้เหตุผลและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  
 ๑.๓  น าผลงานที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ไปศึกษามาจัดท าเป็นรูปเล่มให้สวยงามเพ่ือเผยแพร่ใน
ห้องสมุดประชาชน 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ หลักไทย   พท ๓๓๐๑๕   
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  ๒  หน่วยกิต 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
ธรรมชำติของภำษำและลักษณะภำษำไทย 

๑. สามารถอธิบายธรรมชาติของภาษา ธรรมชาติลักษณะของภาษาไทย 
๒. สามารถอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 

กำรสร้ำงค ำในภำษำไทย 
๑. สามารถเรียนรู้การสร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค 

อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศที่มีต่อภำษำไทย 
๑. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่ปะปนในภาษาไทย 

 
หัวเรื่อง   ๑. ธรรมชำติของภำษำและลักษณะภำษำไทย   

ตัวช้ีวัด  
๑. สามารถอธิบายธรรมชาติของภาษา ธรรมชาติลักษณะของภาษาไทย 
๒. สามารถอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑. ธรรมชาติของภาษา 
๒. ธรรมชาติลักษณะของภาษาไทย 
๓.ลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
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หัวเรื่อง   ๒. การสร้างค าในภาษาไทย 

ตัวช้ีวัด   
๑. สามารถเรียนรู้การสร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและกลุ่มค าสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค 

 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.การสร้างค า 
      - ค าในภาษาไทย 
      - ส านวน สภุาษิต ค าพังเพย 
๒.กลุ่มค า 
      - ความหมาย หน้าที่และชนิดของกลุ่มค า 
      - การใช้กลุ่มค าสร้างประโยค 
๓.  ประโยค  

   - ลักษณะและประเภทของประโยค 
  - ชนิดของประโยค 
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หัวเรื่อง  ๓. อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย 

ตัวช้ีวัด   
๑. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่ปะปนในภาษาไทย 

 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
       -หลักสังเกตภาษาไทย 
       -หลักสังเกตภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
๒.พลังของภาษาและพันธกิจของภาษา 
        -พลังของภาษา 
        -พันธกิจของภาษา 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา หลักไทย รหัสวิชา พท 33015 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

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

ประเมินผล 
๑๓  ๑. สามารถเรียนรู้การ

สร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค 
 

-ศึกษาลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย การ
สร้างค า ค ามูล ค า
ประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
ค าพ้อง ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย 

ขั้นที่ ๑. ก ำหนดสภำพปัญหำ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับประโยคและการสร้างประโยคและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ 
ขั้นที่ ๒. แสวงหำควำมรู้ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประโยคและการสร้างประโยคและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ 
– ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยคประเภทต่าง ๆ 
 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือแบบเรียน 
3. บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔. ใบงาน 
 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา หลักไทย รหัสวิชา พท 33015 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง การสร้างค า 

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

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

  ๑. สามารถเรียนรู้การ
สร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค 
 

-ศึกษาลักษณะของ
เสียงในภาษาไทย การ
สร้างค า ค ามูล ค า
ประสม ค าซ้ า ค าซ้อน 
ค าพ้อง ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย 

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติกำรน ำไปใช้  
- ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับลักษณะของเสียงในภาษาไทย การ
สร้างค า ค ามูล ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค า
พ้อง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 
- ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเลือกบทความ
ทางอินเตอร์เน็ตมาอ่าน โดยให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟังแล้วให้สรุปว่า มีค าประเภทใดบ้างใน
บทความนั้น 
 ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 -ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
- ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกสร้างค า
และเรียนรู้ลักษณะของค าแต่ละชนิด  
 - ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือแบบเรียน 
3. บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔. ใบงาน 
 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจผลงาน 
- บันทึกการเรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา หลักไทย รหัสวิชา พท 33015 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ประโยค 

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

  ๑. สามารถเรียนรู้การ
สร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค 
 

 
 

-สร้างประโยคที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะของประโยค
ซับซ้อน การวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค
ประเภทต่าง ๆ  

ขั้นที่ ๑. ก ำหนดสภำพปัญหำ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับประโยคและการสร้างประโยคและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ 
ขั้นที่ ๒. แสวงหำควำมรู้ 
- ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประโยคและการสร้างประโยคและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ 
– ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างของ
ประโยคประเภทต่าง ๆ 
 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือแบบเรียน 
3. บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔. ใบงาน 
 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู้ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา หลักไทย รหัสวิชา พท 33015 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2 หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ประโยค 

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

  ๑. สามารถเรียนรู้การ
สร้างค าในภาษาไทย 
๒. สามารถใช้ค าและ
กลุ่มค าสร้างประโยค
ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๓. สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค 

 
 

 สร้างประโยคที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะของประโยค
ซับซ้อน การวิเคราะห์
โครงสร้างของประโยค
ประเภทต่าง ๆ 

ขั้นที่ ๓. กำรปฏิบัติน ำไปใช้    
- ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับประโยคและการสร้างประโยคและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคประเภทต่าง ๆ 
- ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเลือกบทความ
ทางอินเตอร์เน็ตมาอ่าน โดยให้เพื่อนในชั้น
เรียนฟังแล้วให้สรุปว่ามีการใช้ค าและกลุ่มค า
สร้างประโยคอย่างไร และร่วมกันวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคแต่ละชนิดจากนั้นให้น าเสนอ
ในครั้งต่อไป 
ขั้นที่ ๔. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้    
-ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบงาน 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต  
- ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ  
 - ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 

1. ใบความรู้  
2. หนังสือแบบเรียน 
3. บทความจาก
อินเตอร์เน็ต 
๔. ใบงาน 
 

- การสังเกต 
- การซักถาม 
- การมีส่วนร่วม 
- การตรวจ
ผลงาน 
- บันทึกการ
เรียนรู้ 
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ใบควำมรู้ภำษำไทยมีกำรสร้ำงค ำ 
เป็นธรรมชาติของภาษาทุกภาษาท่ีจะมีการสร้างค าใหม่อยู่เสมอ แต่ภาษาไทยมีการสร้างค ามากมายซึ่งต่างกับ
ภาษาอ่ืน จึงท าให้มีค าใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก คือ  
9.1 สร้างค าจากการแปรเสียง เช่น ชมุ-ชอุ่ม  
9.2 สร้างค าจาการเปลี่ยนแปลงเสียง เช่น วิธี-พิธี วิหาร-พิหาร  
9.3 สร้างค าจากการประสมค า เช่น ตู้+เย็น เป็น ตู้เย็น, พัด+ลม เป็นพัดลม  
9.4 สร้างค าจากการเปลี่ยนต าแหน่งค า เช่น ไก่ไข่-ไข่ไก่, เดินทาง-ทางเดิน  
9.5 สร้างค าจากการเปลี่ยนความเช่น นิยาม-เรื่องท่ีเล่าต่อๆ กันมา, นิยาย-การพูดเท็จ  
9.6 สร้างค าจาการน าภาษาอ่ืนมาใช้ เช่น ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ เสวย ฯลฯ  
9.7 สร้างค าจากการคิดตั้งค าขึ้นใหม่ เช่น โทรทัศน์ พฤติกรรม โลกาภิวัตน์  
10. ภำษำไทยมีค ำสร้อยเสริมบทเพื่อใช้พูดให้เสียงลื่นและสะดวกปำกหรือให้เกิดจังหวะน่ำฟังเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ในหลักภำษำไทยเรำเรียกว่ำ “ค ำสร้อย หรือค ำอุทำนเสริมบท” เชน  
เรื่องบ้าบอคอแตก ฉันไม่ชอบฟัง  
ฉันไม่เออออห่อหมกด้วยหรอก  
ไม่ไปไมเ่ปยกันละ  
ค าแปลกๆ ที่ขีดเส้นใต้นั้นเป็นค าสร้อยเสริมบทเพราะใช้พูดเสริมต่อให้เสียงลื่นสะดวกปากและน่าฟัง ซึ่งเรา
เรียกว่า ค าสร้อยหรืออุทานเสริมบท  
จาก 1 ถึง 10 ดังกล่าว เป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีอีกหลายประการ ซึ่งสามารถจะ
สังเกตจากการใช้ภาษาไทยโดย ทั่วๆ ไปได้อีก  
กำรยืมค ำภำษำอ่ืนมำใช้ในภำษำไทย  
ภาษาไทยของเรามีภาษาอ่ืนเข้ามาปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นธรรมชาติของภาษาท่ีเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ความคิดของมนุษย์และภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถหยิบยืมกันได้
โดยมีสาเหตุจากอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ คือ มีเขตแดนติดต่อกันอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ที่มีการอพยพถิ่นที่อยู่ 
หรือยู่ในเขตปกครองของประเทศอ่ืน อิทธิพลทางด้านศาสนาไทยเรามรการนับถือศาสนาพราหมณ์ ศาสนา
พุทธ ศาสนาคริสต์ และอ่ืนๆ นอกจากนี้อิทธิพลทางการศึกษา การค้าขาย แลกเปลี่ยนเทคโนโลย ีจึงท าให้เรามี
การยืมค าภาษาอ่ืนมาใช้เป็นจ านวนมาก เช่น  
1. ภำษำบำลี สันสกฤต ไทยเรารับพุทธศาสนาลัทธิหายาน ซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตเป็นเครื่องมือมาก่อนและ
ต่อมาได้รับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาอีกซ่ึงในภาษาบาลีเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ไทยจึงรับภาษาบาลี
สันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก เช่น กติกา กตเวทิตา กตัญญู เขต คณะ จารีต ญัตติ ทุจริต 
อารมณ์ โอวาท เกษียณ ทรมาน ภิกษุ ศาสดา สงเคราะห์ สัตว์ อุทิศ เป็นต้น  
2. ภำษำจีน ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางด้านเชื้อชาติ ถิ่นที่อยู่การติดต่อค้าขาย ปัจจุบันมีคน
จีนมากมายในประเทศไทยจึงมีการยืมและแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน ภาษาจีนที่ไทยยืมมาใช้เป็นภาษาพูด
ไม่ใช่ภาษาเขียน ค าท่ีเรายืมจากภาษาจีนมีมากมายตัวอย่างเช่น ก๋วยจั๊บ ขิม จับกัง เจ้ง ซวย ซีอ้ิว ต๋ัว ทู  ่ชี้ 
บะหมี่ ห้าง ยี่ห้อ หวย บุงก้ี อ้ังโล เกาเหลา แฮ่กึ้น เป็นต้น  
3. ภำษำอังกฤษ ชาวอังกฤษ เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวไทยตั้งแตสมัยอยุธยา มีการคิดต่อค้าขาย และในสมัย
รัชกาลที ่5 มีการยกเลิกอ านาจศาลกงสุลให้แก่ไทย และภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็น
ภาษาสากลที่สามารถใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก ประเทศไทยมีการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมศึกษาจึงท าให้
เรายืมค าภาษาอังกฤษมาใชในลักษณะค าทับศัพท์อย่างแพร่หลาย เช่น โฮเตล ลอตเตอรี่ เปอร์เซ็นต์ บ๋อย โน้ต 
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กอล์ฟ ลิฟท์ สวิตช ์เบียร์ ชอล์ก เบรก ก๊อก เกม เช็ค แสตมป ์โบนัส เทคนิค เกรด ฟอรม แท็กซี่ โซดา ปั๊ม 
คอลัมน์ เป็นต้น และปัจจุบันยังมีภาษาอันเกิดจาการใช้คอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่ง  
4. ภำษำเขมร อาจด้วยสาเหตุความเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงและมีการติดต่อกันมาช้านานปะปนอยู่ใน
ภาษาไทยบ้าง โดยเฉพาะราชาศัพท์และในวรรณคดีเช่น บังคัล กรรไตร สงบ เสวย เสด็จ ถนอม เป็นต้น  
กิจกรรม  
1. ให้ผู้เรียนสังเกตและรวบรวม ค าภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอ่ืนๆ และเราใช้กันในการพูดคุยและใช้ในการสื่อสารมวลชนแล้วบันทึกไว้ เพ่ือน าไปใช้ในการรายงานและ
การสื่อสารต่อไป  
2. แบ่งผู้เรียนเป็น 2-3 กลุ่ม ออกมาแข่งกันเขียนภาษาไทยแท้บนกระดาษกลุ่มละ15-20 ค า พร้อมกับบอก
ข้อสังเกตว่าเหตุผลใดจึงคิดว่าเป็นค าไทย  
กำรสร้ำงค ำข้ึนใช้ในภำษำไทย  
การสร้างค าในภาษาไทยมีหลายวิธ ีทั้งวิธีเป็นของเราแท้ๆ และวิธีที่เราน ามาจากภาษาอ่ืน วิธีที่เป็นของเรา
ได้แก่ การผันเสียงวรรณยุกต์ การซ้ าค า การซ้อนค าและการประสมค า เป็นต้น ส่วนวิธีทีน่ ามาจากภาษาอ่ืน 
เช่น การสมาส สนธ ิการเติมอุปสรรค การลงปัจจัยดังจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปนี้  
1. กำรผันเสียงวรรณยุกต์ วิธีการนี้วรรณยุกต์ท่ีต่างออกไปท าให้ไดค าใหม่ เพ่ิมขึ้น เช่น  
เสือ เสื่อ เสื้อ  
นา น่า น้า  
นอง น่อง น้อง  
2. กำรซ้ ำค ำ คือการสร้างค าด้วยการน าเอาค าท่ีมีเสียงและความเหมือนกันมาซ้ ากันเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ความหมายของค าแตกต่างไปหลายลักษณะคือ  
2.1 ควำมหมำยคงเดิม เขาก็ซนเหมือนเด็กทั่วๆ ไปลูกยังเล็กอย่าให้นั่งริมๆไม่ปลอดภัย  
2.2 ควำมหมำยเด่นชัดขึ้น หนักขึ้นหรือเฉพาะเจาะจงขึ้นกว่าความหมายเดิม  
สอนเท่าไหร่ๆ ก็ไม่เชื่อ กินอะไรๆ ก็ไม่อร่อย  
บางค าต้องการเน้นความของค าให้มากท่ีสุดก็จะซ้ า 3 ค าด้วยการเปลี่ยนวรรณยุกต์ของค ากลาง เชน ดีด๊ีดี 
บางบ๊างบาง รอร้อรอ หล่อล้อหล่อ เป็นต้น  
2.3 ความหมายแยกเป็นสัดส่วนหรือแยกจ านวน เช่น  
เก็บกวาดเปนห้องๆไปนะ(ทีละห้อง)  
พูดเป็นเรื่องๆ ไป (ทีละเรื่อง)  
2.4 ความหมายเป็นพหูพจนเมื่อซ้ าค าแล้วแสดงใหเห็นว่ามีจ านวนเพิ่มขึ้น เช่น  
เขาไม่เคยกลับบ้านเป็นปีๆ แล้ว  
เด็กๆ ชอบเล่นซน ใครๆ ก็รู ้ 
ช้าๆ ได้พร้าสองเล่มงาม กินๆ เข้าไปเถอะ  
จะเห็นว่าค าท่ีซ้ ากันจะมีทั้งค านาม กริยา ค าสรรพนาม และจะมีการบอกเวลา บอกจ านวนด้วย  
2.5 ความหมายผิดไปจากเดิมหรือเม่ือซ้ าแล้วจะเกิดความหมายใหม่หรือมีความหมายแฝง เช่น  
เรื่องหมูๆ แบบนี้สบายมาก (เรื่องง่ายๆ)  
อยู่ๆ ก็ร้องขึ้นมา (ไม่มีสาเหตุ)  
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จะเห็นได้ว่าการน าค ามาซ้ ากันนั้นท าให้ได้ค าท่ีมีรูปและความหมายแตกต่างออกไป ดังนั้นการสร้างค าซ้ าจึงเป็น
การเพ่ิมค าในภาษาไทยให้มีมากข้ึนอย่างหนึ่ง  
3. กำรซ้อนค ำ คือการสร้างค าโดยการน าเอาค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปซึ่งมีเสียงต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกันหรือเป็นไปในท านองเดียวกันมาซ้อนคู่กัน เช่น เล็กนอย รักใคร่ หลงใหลบ้านเรือน เป็นต้น 
ปกติค าที่น ามาซ้อนกันนั้นนอกจากจะมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันแล้ว มักจะมีเสียงใกล้เคียงกัน
ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ออกเสียงได้ง่าย สะดวกปาก ค าซ้อนท าให้เกิดค าใหม่หรือค าท่ีมีความหมายใหม่เกิดขึ้นใน
ภาษา ท าให้มีค าเพ่ิมมากข้ึนในภาษาไทย อันจะช่วยให้การสื่อความหมายและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ค าท่ีน ามาซ้อนกันแล้วท าให้เกิดความหมายนั้น แบงเป็น2 ลักษณะ คือ  
3.1 ซ้อนค าแล้วมีความหมายคงเดิม การซ้อนค าลักษณะนี้จ าน าค าที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันเพ่ือไข
ความหรือขยายความซึ่งกันและกัน เช่น ว่างเปล่า โง่เขลา รูปร่าง ละทิ้ง อิดโรย บาดแผล เป็นต้น  
3.2 ซอนค าแล้วมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ค าซ้อนที่เป็นค าที่เกิดความหมายใหม่นี้ ลักษณะคือ  
ก. ความหมายเชิงอุปมา เช่น ยุ่งยาก อ่อนหวาน เบิกบาน เป็นต้น  
ข. ความหมายกว้างออก เช่น เจ็บไข้ พ่ีน้อง ทุบตี ฆ่าฟัน เป็นต้น  
ค. ความหมายแคบเข้า เช่น ใจด า ปากคอ ญาติโยม หยิบยืม น้ าพักน้ าแรง ส้มสุกลูกไม้ เป็นต้น  
การแยกลักษณะค าซ้อนตามลักษณะการประกอบค านั้นจะมีลักษณะค าซ้อน 2 ค าและค าซ้อนมามากกว่าสอง
ค า เช่น บ้านเรือน สวยงาม ยากดีมีจน เจ็บไข้ได้ป่วย อดตาหลับขับตานอน จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน เปนต้น  
4. กำรสร้ำงค ำประสม การสร้างค าขึ้นใช้ในภาษาไทยส่วนหนึ่งจะใช้วิธีประสมค าหรือวิธีการสร้างค าประสม 
โดยการน าเอาค าท่ีมีใช้อยู่ในภาษาไทย ซึ่งมีรูปค าและความหมายของค าแตกต่างกันมาประสมกันเพ่ือให้เกิดค า
ใหม่ และมีความหมายใหม่ในภาษาไทย เช่น พัดลม ไฟฟ้า ตู้เย็น พ่อตา ลูกเสือ แม่น้ า เรือรบ น้ าหอม น้ าแข็ง 
เมืองนอก เป็นต้น  
ค าท่ีน ามาประสมกันจะเป็นค าไทยกับค าไทยหรือค าไทยกับค าต่างประเทศก็ได้ เช่น  
- ค าไทยกับค าไทย โรงเรียน ลูกเขย ผีเสื้อ ไม้เท้า เป็นต้น  
- ค าไทยกับค าบาลี หลักฐาน (หลักค าไทย ฐานค าบาลี) สภากาชาด  
พลเมือง ราชวัง ฯลฯ  
- ค าไทยกับค าสันสกฤต ทุนทรัพย ทุนค าไทย ทรัพย์ค าสันสกฤต)  
- ค าไทยกับค าจีน เย็นเจี๊ยบ (เย็นค าไทย เจี๊ยบค าภาษาจีน) หวย ใต้ดิน นายห้าง เก๋งจีน กินโตะ เข้าหุ้น ฯลฯ  
- ค าไทยกับค าเขมร ละเอียดลออ (ละเอียดค าไทย ลออค าเขมร) ของ  
ขลัง เพาะช า นายตรวจ  
- ค าไทยกับค าอังกฤษ เสื้อเชิ้ต (เสื้อค าไทย เชิ้ตค าอังกฤษ) พวงหรีด  
เหยือกน้ า ตู้เซฟ นายแบงค์ ไขก๊อก แป๊ปน้ า ฯลฯ  
5. กำรสร้ำงค ำไทยโดยกำรน ำวิธีกำรของภำษำอื่นมำใช้ การสร้างค าของภาษาอ่ืนที่น ามาใช้ในภาษาไทย 
ได้แก่  
5.1 กำรสร้ำงค ำของภำษำบำลีและสันสกฤต คือ  
ก. วิธีสมำส สมาสเป็นวิธีสร้างศัพท์อย่างหนึ่งในภาษาบาลี สันสกฤตโดยการน าค าศัพท์ตั้งแต่2 ค าข้ึนไปรวม
เป็นศัพท์ใหม่ศัพท์เดียว จะมีลักษณะคล้ายกับค าประสมของไทย แต่ค าสมาสนั้นเป็นค าที่มาขยาย มักจะอยู่
หน้าค าหลัก ส่วนค าประสมของไทยนั้นค าขยายจะอยู่ข้างหลัง เชน ค าว่า มหาบุรุษ ค าว่ามหาบุรุษ ค าว่ามหา 
แปลว่า ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นค าขยาย จะอยู่หน้าค าหลักคือ บุรุษ ดังนั้น ค าว่า มหาบุรุษ แปลว่า บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ซ่ึง
ต่างจากภาษาไทย ซึ่งส่วนมากจะวางค าขยายไวหลังค าที่ถูกขยาย  
ตัวอย่ำงค ำสมำสในภำษำไทย  
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พลศึกษา ประวัติศาสตร์ ปริยัติธรรม กามเทพ เทพบุตร สุนทรพจน์ วิศวกรรม วิศวกร อากาศยาน สวัสดิการ 
คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยากร พิธีกร ชีพจร มหกรรม ประวัติศาสตร์ โทรทัศน์ โทรเลข วารสาร 
นิตยสาร จุลสาร พิพิธภัณฑ์ วินาศกรรม อุบัติเหตุ ปญญาชน รมณียสถาน สังฆทาน กิจกรม อุทกภัย วิทยุ
ศึกษา หัตถศึกษา เป็นต้น  
(ข) วิธีลงอุปสรรค วิธีสร้างค าในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมีวิธีลงอุปสรรค (หรือบทหน้า) ประกอบข้างหน้า
ศัพท์เพ่ือใหได้ค าท่ีมีความหมายแตกต่างออกไป ซึ่งไทยเราได้น ามาใช้จ านวนมาก เช่น  
อธิ+การ เป็น อธิการ(ความเป็นประธาน) อนุ+ญาต เป็น อนุญาต (การรับรู้)  
อธิ+บด ีเป็น อธิบดี (ผู้เปนใหญ่) อนุ+ทิน เป็น อนุทิน (ตามวัน,รายวัน)  
อป+มงคล เป็น อัปมงคล(ไม่มีมงคล) วิ+กฤต เป็น วิกฤต (แปลกจากเดิม)  
อป+ยศ เป็น อัปยศ (ไม่มียศ) ว+ิเทศ เป็น วิเทศ (ต่างประเทศ)  
ค าท่ีลงอุปสรรคดังกล่าวนี้จัดว่าเป็นค าสมาส ทั้งนี้เพราะวิธีลงอุปสรรคเป็นการรวบรวมศัพท์ภาษาบาลีและ
สันสกฤตเข้าด้วยกันและบทขยายจะวางอยู่หน้าบทที่ถูกขยายในภาษาบาลีและสันสกฤต การลงอุปสรรค
เข้าข้างหน้าค า เป็นวิธีการสมาสวิธีหนึ่ง  
นอกจากนี้ การลงอุปสรรคของภาษาบาลี ถูกน ามาใช้ในภาษาไทยแล้ว ไทยเรายังน าวิธีการลงอุปสรรคมาใช้กับ
ค าไทยและค าอ่ืนๆ ในภาษาไทยอีกด้วย เช่น สมรู้ หมายความว่า ร่วมคิดกัน  
สมทบ หมายความว่า ร่วมเข้าด้วยกัน  
ค. กำรสนธ ิ การสร้างค าในภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปค า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเสียง ซึ่งเราเรียกว่า “สนธิ”  
สนธ ิเปนการเปลี่ยนแปลงเสียง การสนธิเปนวิธีการสมาส โดยการเชื่อมค าให้กลมกลืนกัน คือท้ายเสียงค าต้น
กับเสียงของค าที่น ามาต่อ จะกลมกลืนกัน เป็นวิธีสร้างค าใหม่ในภาษาวิธีหนึ่ง วิธีสนธิม ี3 วิธีคือ  
1. สระสนธ ิ คือการรวมเสียงสระตัวท้ายของค าน าหน้ากับสระตัวหน้าของค าหลังให้กลมกลืนสนิทกันตาม
ธรรมชาติการออกเสียง  
อะ+อ เป็น อา เช่น สุข+อภิบาล = สุขาภิบาล  
อะ+อุ หรือ อู เป็น อุ อู หรือ โอ เช่น  
อรุณ+อุทัย = อรุโณทัย  
ราช+อุปโภค = ราชูปโภค  
ฯลฯ  
2. พยัญชนะสนธิ เป็นลักษณะการเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหว่างค าที่สุดศัพท์ด้วยพยัญชนะกับค าที่ข้ึนต้น
ด้วยพยัญชนะหรือสระ เมื่อเสียงอยู่ใกล้กัน เสียงหนึ่งจะมีอิทธิพลดึงเสียงพยัญชนะอีกเสียงหนึ่งให้มีลักษณะ
เหมือนหรือใกล้เคียงกัน พยัญชนะสนธินี้จะมีเฉพาะในภาษาสันสกฤตเท่านั้น ในภาษาบาลีไม่มีเพราะศัพท์ใน
ภาษาบาลีทุกค าต้องสุดศัพท์ด้วยสระ ตัวอย่าง เช่น  
ธต เปลี่ยน เป็น ทธ เช่น พุธ+ต = พุทธ  
ราชน+บุตร = ราชบุตร ไทยใช้ ราชบุตร  
กามน-เทว = กามเทว ไทยใช้ กามเทพ  
3. นฤคหิตสนธิ สนธินิคหิตจะมีลักษณะการต่อเชื่อมและกลมกลืนเสียงระหว่างค าต้นที่ลงท้ายด้วยนิคหิต กับ
ค าท่ีขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะนิคหิตเทียบได้กับเสียงนาสิก ดังนั้น นิคหิตจะกลายเป็นนาสิกของพยัญชนะ
ตัวที่ตามมา คือ ง ญ น ณ ม ถ้าตัวตามนิคหิตอยู่วรรคเดียวกับ ง ก็จะเปลี่ยนเป็น ง ถ้าอยู่วรรคเดียวกับ ญ 
หรือ น หรือ ณ หรือ ม ก็จะเปลี่ยนเป็น ญ น ณม ตามวรรค เช่น  
ส  + เกต = สังเกต (เครื่องหมายรู้)  
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ส  + ถาร = สันถาร (การปูลาด)  
ส  + พนธ = สัมพันธ์  
การน าวิธีการสร้างค าแบบค าสมาส ค าลงอุสรรคและวิธีสนธิในภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย ถือว่าเป็น
การสร้างค าหรือเพ่ิมค าในภาษาไทยมีมาก  
5.2 กำรสร้ำงค ำของภำษำเขมร ไทยได้น าเอาวิธีสร้างค าของเขมรคือการแผลงค ามาใชในภาษาไทย ซึ่งวิธี
แผลงค าในภาษาเขมรมีหลายวิธีแตไทยเราน ามาใช้บางวิธีเท่านั้น  
ค ำแผลง คือ ค าท่ีเปลี่ยนแปลงตัวอักษรให้มีรูปลักษณะต่างไปจากค าเดิมแต่ยังคงรักษาความหมายเดิมหรือเค้า
เดิมเอาไว้ให้พอสังเกตได้  
วิธีแผลงค ำในภำษำไทย ที่น ำมำจำกภำษำเขมรบำงวิธีคือ  
1. ใช้วิธีเติม อ ำ ลงหน้าค าแผลงใหม่แต่คงรูปสระเดิมไว้ที่พยางค์หลัง เชน  
ตรวจ เป็น ต ารวจ เกิด เป็น ก าเนิด  
เสร็จ เป็น ส าเร็จ เสียง เป็น ส าเนียง  
2. ใช้วิธีเติมอุปสรรค (หน่วยหน้าศัพท์) บ  (บ็อม) ลงหน้าค าแผลงส่วนใหญ่ ไทยน าเอามาออกเสียง  
บัง บัน บ า เช่น  
เกิด ลงอุปสรรค บ  เป็น บ เกิด ไทยใช้บังเกิด  
ดาล ลงอุปสรรค บ  เป็น บ ดาล ไทยใช้บันดาล  
การแผลงค าเป็นวิธีสร้างค าขึ้นใช้ในภาษาวิธีหนึ่งซึ่งไทยเอาแบบอยางมาจากภาษาเขมรและภาษาอ่ืนเช่น 
ภาษาบาลี สันสกฤต เช่น  
อายุ เป็น พายุ อภิรมย์ เป็น ภิรมย์  
ไวปลุย เป็น ไพบูลย์ มาต เป็น มารดา  
การแผลงค าของภาษาบาลี สนัสกฤต ส่วนใหญ่เพื่อจะได้ออกเสียงในภาษาไทยได้ง่ายและไพเราะขึ้น  
ศัพท์บัญญัติ  
ศัพท์บัญญัติ หมายถึง ค าเฉพาะวงการหรือค าเฉพาะวิชาที่ผู้คิดขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมายในวงการอาชีพหรือใน
วิชาการแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของเราได้ขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น การศึกษาจาก
ต่างประเทศก็มีมากข้ึน เราต้องรับรู้ค าศัพท์ของประเทศเหล่านั้นโดยเฉพาะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ปัจจุบันมีศัพท์บัญญัติที่ใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไปจ านวนมากซ่ึงผู้เรียนคงจะเคยเห็นและเคยได้ฟังจาก
สื่อมวลชน ซึ่งจะเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
จะขอยกตัวอย่างเพียงบางค าดังนี้  
สินเชื่อ Credit หมายถึง เงินที่เป็นหนี้ไว้ด้วยความเชื่อถือ  
เงินฝืด Deflation หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่มีปริมาณเงินหมุนเวียน ในประเทศมีน้อย การใช้จ่ายลดน้อยลง
ท าให้สินค้าราคาตก  
เงินเฟ้อ Inflation หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนใน ประเทศมีมากเกินไป ท าให้ราคาสินค้า
แพงและเงินเสื่อมค่า ตกต่ า ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมีน้อยการใช้จ่าย ลดน้อยลง ท าใหสินค้าราคาตก  
ทุนส ำรอง Reserve fund หมายถึง เงินที่กันไว้จากผลก าไรของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหรือข้อบังคับ ของห้างหุ้นส่วน บริษัทนั้นๆ  
ทุนส ำรองเงินตรำ Reserve หมายถึงทองค า เงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ ต่างๆ ซึ่งใชเป็นประกันใน
การออกธนบัตรหรือธนาคารบัตร  
เงินปันผล Dividend หมายถึง ส่วนก าไรที่บริษัทจ ากัดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น  
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กล้องโทรทรรศน์ Telescope กล้องที่ส่องดูทางไกล  
กล้องจุลทรรศน์ Microscope กล้องขยายดูของเล็กให้เห็นเป็นใหญ่  
จรวด Rocket หมายถึง อาวุธหรือยานอวกาศท่ีขับเคลื่อนดวย ความเร็วสูงโดยได้เชื้อเพลิงในตัวเองเผาไหม้
เป็นแก๊สพุ่งออกมา จากส่วนท้ายมีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดเชื้อเพลิงเหลว  
ขีปนำวุธ Missile หมายถึง อาวุธซึ่งถูกส่งอกไปจากผิวพิภพเพ่ือใช้ ประหัตประหารหรือท าลายในสงคราม โดย
มีการบังคับทิศทาง ในตัวเอง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการบังคับทิศทางนี้บังคับเฉพาะ ตอนขึ้นเท่านั้น  
จรวดน ำวิถี Guided Rocket หมายถึง ขีปนาวุธน าวิธีซึ่งขับเคลื่อน ด้วยจรวด  
จำนบิน Flying Saucer หมายถึง วัตถุบิน ลักษณะคล้ายจาน 2 ใบ คว่ าประกบกันมีผู้อ้างว่าเคยเห็นบินบน
ท้องฟ้าและมีบางคน เชื่อว่าเป็นยานอวกาศมาจากนอกโลกหรือจากดาวดวงอ่ืน บาง ครั้งก็เรียกว่า จานผี  
ดำวเทียม Satellite หมายถึง วัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวาร ของดาวเคราะห์ เพ่ือให้โคจรรอบ
โลกหรือรอบเทห์ฟากฟาอ่ืน มีอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย เชน่การถ่ายทอดคลื่นวิทยุและ โทรทัศน์ข้ามประเทศ
ข้ามทวีป เป็นต้น  
แถบบันทึกเสียง Audiotape หมายถึง แถบเคลือบสารแม่เหล็กใช้บันทึก สัญญาณเสียง  
แถบบันทึกภำพ,แถบวีดิทัศน Videotape หมายถึง แถบเคลือบสารแม่เหล็กใช้ บันทึกสัญญาณภาพ  
โลกำวิวัตน หมายถึง การท าให้แพร่หลายไปทั่วโลก  
ค าศัพท์บัญญัติที่ยกมาล้วนมีความหมายที่ต้องอธิบายและมักจะมีความหมายเฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากความ
เข้าใจของคนทั่วไป หากผู้เรียนต้องการทราบความหมายที่ถูกต้องควรค้นคว้าจากพจนานุกรมเฉพาะเรื่อง เช่น 
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ พจนานุกรมช่างและพจนานุกรมศัพท์กฎหมาย เป็นต้นหรือ
ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆที่มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะด้านจะช่วยให้เข้าใจดีข้ึน เพราะค าศัพท์บัญญัติเหมาะสม
ที่จะใช้เฉพาะวงการและผู้มีพื้นฐานพอเข้าใจความหมายเท่านั้น  
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ใบควำมรู้กำรสร้ำงประโยค 
เรำสำมำรถแยกประโยคไดเป็น 3 ชนิด คือ  
ก. ประโยคแจ้งให้ทรำบ หรือประโยคบอกเล่า ประโยคชนิดนี้อาจจะเป็นประโยคสั้นๆ มีเพียง ค านามท า
หน้าที่ประธาน ค ากริยาท าหน้าที่เป็นตัวแสดง เช่น คนเดิน นกบิน แต่บางทีอาจจะเป็นประโยคยาวๆ มีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งมีค านาม ค ากริยา หลายค า ก็ได้  
ถ้าประโยคแจ้งให้ทราบนั้นมีเนื้อความปฏิเสธก็จะมีค าปฏิเสธ เช่น ไม่มี หามิได้ อยู่ด้วย เช่น เขาไม่มาร่วม
ประชุมในวันนี้  
ข. ประโยคถามให้ตอบหรือประโยคค าถาม เป็นประโยคที่ผู้พูดใช้ถามข้อความเพ่ือให้ผู้ฟังตอบ รูปประโยค
ค าถามจะมีค า หรือไหม ใคร อะไร ที่ไหน กี่ เมื่อไร อย่างไร ฯลฯ แต่ถ้าประโยคถามให้ตอบเป็นประโยคถามให้
ตอบที่มีเนื้อความปฏิเสธก็จะมีค าปฏิเสธอยู่ด้วย  
ค. ประโยคบอกให้ท ำหรือประโยคค ำสั่ง เป็นประโยคที่ผู้พูดใช้เพื่อให้ผู้ฟังกระท าอาการบางอย่างตามความ
ต้องการของผู้พูด การบอกให้ผู้อื่นท าตามความตองการของตนนั้นอาจต้องใช้วิธีขอร้องอ้อนวอน วิงวอน เชิญ
ชวน บังคับ ออกค าสั่ง ฯลฯ  
กำรเรียงล ำดับในประโยค  
การเรียงล าดับในภาษาไทยมีความส าคัญมากเพราะถ้าเรียงล าดับต่างกันความสัมพันธ์ ของค าในประโยคจะผิด
ไป เช่น  
สุนัขกัดงู สุนัขเป็นผู้ท า งูเป็นผู้ถูกกระท า  
งูกัดสุนัข งูเป็นผู้ท า สุนัขเป็นผู้ถูกกระท า  
โครงสร้ำงของประโยค  
ประโยคในภาษาไทยแบ่งเปน 3 ชนิด คือ  
ก. ประโยคควำมเดียว คือประโยคที่มุ่งกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่
ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ประโยคความเดียวแบ่งออกเป็นส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือภาค
ประธานและภาคแสดง เช่น  
ผู้หญิงชอบดอกไม้ ถึงแม้จะมีรายละเอียดเข้าไปในประโยค ก็ยังเป็นประโยคความเดียว เช่น ผู้หญิงคนนั้นชอบ
ดอกไม้สวย  
ข. ประโยคควำมซ้อน คือ ประโยคความเดียวที่เพ่ิมส่วนขยายภาคประธานหรือภาคแสดงด้วยประโยค ท าให้
โครงสร้างของประโยคเปลี่ยนไปแต่ถ้าประโยคที่เพ่ิมข้ึนนั้นเป็นประโยคช่วยจ ากัดความหมายของค าถามหรือ
ค ากริยา ก็เป็นประโยคซ้อน เช่น  
ผู้หญิงที่นั่งข้างๆ ฉันชอบดอกไม้ที่อยู่ในแจกัน  
ประโยคที่ช่วยจ ากัดความหมายของค านาม “ดอกไม้” คือประโยคที่ว่า “ที่อยู่ใน แจกัน” เป็นต้น  
ค. ประโยคควำมรวม คือ ประโยคที่มีส่วนขยายเพ่ิมขึ้นและสวนที่ขยายสัมพันธ์กับประโยคเดิมโดยมีค าเชื่อม 
และ แต่ถา ฯลฯ อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างในประโยคเดิมหรือประโยคที่เพ่ิมข้ึน ท าให้รู้ว่าประโยคทั้งสองสัมพันธ์
กันอย่างไร เช่น  
ผู้หญิงชอบดอกไม้ส่วนเด็กชอบของเล่น เป็นประโยคควำมรวม  
ประโยคที่เพ่ิมข้ึนและสัมพันธ์กับประโยคเดิมโดยมีค าเชื่อม “ส่วน” มาข้างหน้าคือประโยค “เด็กชอบของเล่น” 
เป็นต้น  
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เร่ืองที่ 2 ถ้อยค ำส ำนวน สุภำษิต ค ำพังเพย  
1. ถ้อยค าภาษาไทยมีลักษณะพิเศษหลายประการ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม ในการสื่อสาร เพ่ือความเข้าใจ
ในสิ่งตางๆ ได้อย่างชัดเจน และตรงเป้าหมาย  
2. ถ้อยค าภาษาไทยมีลักษณะเป็นศิลปะที่มีความประณีต สละสลวย ไพเราะ ลึกซึ้ง น่าคิด น่าฟัง รื่นหู จูงใจ 
และหากน าไปใช้ได้เหมาะกับข้อความเรื่องราวจะเพ่ิมคุณค่าให้ข้อความหรือเรื่องราวเหล่านั้น มีน้ าหนักน่าคิด 
น่าฟัง น่าสนใจ น่าติดตามยิ่งขึ้น  
3. ถ้อยค าภาษาไทย ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคลนับว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ
ของผู้ปฎิบัติ  
ถ้อยค ำส ำนวน  
ถ้อยค าส านวนหมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียง บางทีก็ใช้ว่าส านวนโวหาร ค าพูดของมนุษย์เราแยกออกไปอย่าง
กว้างๆ เป็น 2 อย่าง อย่างหนึ่งพูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมาก็เข้าใจทันที อีกอย่างหนึ่งพูด
เป็นเชิงไม่ตรงไปตรงมา แต่ให้มีความหมายในค าพูดนั้นๆ คนฟังเข้าใจความหมายทันที ถ้าค าพูดนั้นใชกัน
แพร่หลาย เช่นค าว่า “ปากหวาน” “ใจง่าย” แต่ถ้าไม่แพร่หลายคนฟังก็ไม่อาจเข้าใจทันที ต้องคิดจึงจะเข้าใจ
หรือบางทีคิดแล้วเข้าใจเป็นอย่างอ่ืนก็ได้หรือไม่เข้าใจเอาเลยก็ได้ค าพูดเป็นเชิงนี้ เราเรียกว่า “ส านวน” การใช้
ถ้อยค าที่เป็นส านวนนั้น ใช้ในการเปรียบเทียบบ้าง เปรียบเปรยบ้าง พูดกระทบบ้าง พูดเล่นสนุกๆ บ้าง พูด
เตือนสติให้ได้คิดบ้าง  
ส ำนวนไทย หมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียงไว้ตายตัว เนื่องจากใช้กันมาจนแพร่หลายอยู่ตัวแล้ว จะตัดทอนหรือ
สลับที่ไม่ได้ เช่น ส านวนว่า “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน”หมายความว่าท างานชนิดที่ได้เงินเล็กนอยก็เอา ถ้าเรา
เปลี่ยนเป็น “เก็บเงินใต้ถุนบ้าน” ซึ่งไม่ใช่ส านวนที่ใช้กัน คนฟังอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจเป็นอย่างอ่ืน เช่น เก็บ
เงินฝังไว้ใต้ถุนบ้าน  
ลักษณะชองส ำนวนไทย  
1. ส ำนวนไทยมีลักษณะที่มีควำมหมำยโดยนัย โดยปกติความหมายของค ามีอย่างน้อย 2 ประการ คือ  
1.1 ความหมายโดยอรรถ ได้แก่ ความหมายพื้นฐานของค านั้นๆ โดยตรงเช่นค าว่า “กิน”ความหมายพ้ืนฐานที่
ทุกคนเข้าใจก็คืออาการที่น าอะไรเข้าปากเคี้ยวแล้วกลืนลงไปในคอ เช่น กินข้าว กินขนม เป็นต้น  
1.2 ความหมายโดยนัย ได้แก่ การน าค ามาประกอบกันใช้ในความหมายที่เพ่ิมจากพ้ืนฐานเช่น ค าว่า  
กินดิบ - ชนะโดยง่ายดาย  
กินโต๊ะ - รุมท าร้าย  
กินแถว - ถูกลงโทษทุกคนในพวกนั้น  
กินปูร้อนท้อง - ท าอาการพิรุธขึ้นเอง  
2. ส ำนวนไทยมีลักษณะมีควำมหมำยเพื่อให้ตีควำม มีลักษณะติชมหรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว เช่น เกลือ
เป็นหนอน กินปูนร้อนท้อง ตกบันไดพลอยโจน งมเข็มในมหาสมุทร เป็นต้น  
3. ส ำนวนไทย มีลักษณะเป็นควำมเปรียบเทียบหรือค ำอุปมำ เช่น ใจด าเหมือนอีกา เบาเหมือนปุยนุ่น รัก
เหมือนแก้วตา แข็งเหมือนเพชร เป็นต้น  
4. ส ำนวนไทยมีลักษณะเป็นค ำคมหรือค ำกล่ำว เช่น หน้าชื่นอกตรม หาเช้ากินค่ า หน้าซื่อใจคด เป็นต้น  
5. ส ำนวนไทย มีลักษณะเป็นโวหำรมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน หรือบำงทีก็ย้ ำค ำ เช่น ช้าวแดงแกงร้อน ขุ่น
ข้องหมองใจ จับมือถือแขน บนบานศาลกล่าว กินจุบกินจิบ ประจบประแจง ปากเปียกปากแฉะ อ่ิมอกอ่ิมใจ 
เป็นต้น  
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ตัวอย่ำงส ำนวนไทย  
1. ส านวนที่มีเสียงสัมผัส ส านวนเหล่านี้มักจะมีจ านวนค าเป็นจ านวนคู่ ตั้งแต่ 4 ค า จนถึง 12 ค าดังนี้  
1.1 เรียง 4 ค า เช่น ข้าวแดงแกงร้อน คอขาดบาดตาย โง่เง่าเต่าตุ่น ฯลฯ  
1.2 เรียง 6 ค า เช่น คดในข้องอในกระดูก ยุให้ร าต าให้รั่ว นกมีหูหนูมีปีก ฯลฯ  
1.3 เรียง 8 ค าเช่น กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแตง, ความรู้ท่วมหัว เอาตัว
ไม่รอด เป็นต้น  
1.4 เรียง10 ค า เช่น คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนสื่อ คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้า
ชูต้องหั่นเกี้ยว เป็นตน  
1.5 เรียง 12 ค า เช่น ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน มีเงินเขานับเป็นน้อง มีมองเขานับเป็นพ่ี เล่น
กับหมาหมาเลียปาก เล่นกับสากสากต่อยหัว  
2. ส ำนวนที่ไม่มีเสียงสัมผัส ส านวนเหล่านี้มีมากมาย ส่วนมากมี่ตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป จนถึง 8 ค า เช่น  
2.1 เรียง 2 ค า เช่น กันท่า แก้เผ็ด เข้าปิ้ง ตกหลุม ตายใจ ฯลฯ  
2.2 เรียง 3 ค า กว้างขวางคอ เกลือเป็นหนอน คลุมถุงชน คว้าน้ าเหลว ฯลฯ  
2.3 เรียง 4 ค า เช่น กิ่งทองใบหยก กิ้งก่าได้ทอง กินปูร้อนท้อง น้ าผึ้งหยดเดียว นอนตายตาหลับข้าวใหม่ปลา
มัน เป็นต้น  
2.4 เรียง 5 ค า เช่น ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ตีงูให้หลังหัก จับปูใส่กระตัง ฯลฯ  
2.5 เรียง 6 ค า เช่น กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นิ้วไหนรายตัดนิ้วนั้น บ้านเมืองมีขื่อมีแป พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ  
2.6 เรียง 7 ค า เช่น กินบนเรือนข้ีรดหลังคา นกน้อยท ารังแต่พอตัว ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า สิบปากว่าไม่เท่า
ตาเห็น เรื่องข้ีหมูราขี้หมาแห้ง ฯลฯ  
ส ำนวน หมายถึง กลุม่ของวลี ค าหรือกลุ่มค าท่ีน ามาใช้ในความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายเดิม 
ความหมายที่เกิดข้ึนมักจะเป็นความหมายในเชิงอุปมา หรือเชิงเปรียบเทียบ ไม่ได้ให้คติธรรม แต่จะเป็น
ความหมายที่กระชับและลึกซึ้ง เช่น ส านวนว่า เรื่องกล้วยๆ ค าวา กล้วยๆ ไม่ได้หมายถึงผลไม้แต่หมายถึง 
ง่ำยๆ เรื่องไมยากเป็นเรื่องง่ายๆ ส านวนภาษไทยอาจจะประกอบค าตั้งแต่ 1 ค าข้ีนไปจึงถึงหลายค าหรือเป็น
กลุ่ม  
ตัวอย่ำงเช่น  
ปากหวาน = พูดเพราะ  
ลูกหม้อ = คนเก่าของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  
หญ้าปากคอก = เรื่องง่ายๆที่คิดไม่ถึง  
กงกรรมกงเกวียน = กรรมสนองกรรม  
พกหินดีกว่าพกนุ่น = ใจคอหนักแน่นดีกว่าหูเบา  
การใช้ส านวนไปประกอบการสื่อสารนั้น ผู้ใช้ต้องรู้ความหมายและเลือกใช้ให้เหมาะสม กับเพศ โอกาส และ
สถานการณ์ เช่น  
เฒ่าหัวงู = มักจะใช้เปรียบเทียบ หมายถึงผู้ชายเท่านั้น  
ไก่แก่แมปลาช่อน = มักใช้เปรียบเทียบกับผู้หญิงเท่านั้น  
ขบเผาะ = มักใช้กับผู้หญิงเท่านั้นไม่ใช้กับผู้ชาย  
ค ำพังเพย มีความหมายลึกซึ้งกวาส านวน ซึ่งจะหมาถึงถอยค าท่ีกล่าวขึ้นมาลอยๆเป็นกลางๆ มีลักษณะติชม
หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว มีความหมายเป็นคติสอนใจค าพังเพยเมื่อน าไปตีความแล้วสามารถน าไปใช้
ประกอบการพูดหรือเขียนให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราต้องการถ่ายทอดหรือสื่อความหมายในการสื่อสาร เช่น  
ชี้โพรงให้กระรอก = การแนะน าให้คนอ่ืนท าในทางไม่ดี  
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ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ = จะท าอะไรให้คิดถึงผู้ที่จะใช้สิ่งนั้น  
ร าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง = คนท าผิดไม่ยอมรับผิดกลับไปโทษคนอื่น  
นอกจากนี้ยังมีค าพังเพยอีกมากท่ีเราพบเห็นน าไปใช้อยู่เสมอ เช่น  
ก าแพงมีหูประตูมีช่อง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว  
ท านาบนหลังคน เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย  
ฯลฯ  
สุภำษิต หมายถึง ค ากล่าวดี ค าพูดที่ถือเป็นคติ เพ่ืออบรมสั่งสอนให้ท าความดีละเว้นความชั่ว สุภาษิต ส่วน
ใหญมักเกิดจากหลักธรรมค าสอน นิทานชาดก เหตุ การณ์หรือค าสั่งสอนของบุคคลส าคัญซึ่งเป็นที่เคารพนับ
ถือ เลื่อมใสของประชาชน ตัวอย่าง เช่น  
ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน  
ท าดีไดดี ท าชั่วได้ชั่ว  
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์  
หว่านพืชเชนไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น  
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั้น  
ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว  
ฯลฯ  
การน าส านวน ค าพังเพย สุภาษิตไปใช้ประกอบการถ่ายทอดความรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตนั้น คน
ไทยเรานิยมน าไปใช้กันมาก ทั้งนี้เพราะส านวน สุภาษิต ค าพังเพย มีคุณค่าและความส าคัญ คือ  
1. ใช้เป็นเครื่องมืออบรมสั่งสอน เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในด้านต่างๆ เช่น การพูด 
การถ่ายทอดวัฒนธรรม การศึกษาเล่าเรียน การคบเพ่ือน ความรัก การครองเรือนและการด าเนินชีวิตด้านอื่นๆ  
2. ถ้อยค าส านวน ค าพังเพย สุภาษิต สะท้อนให้เห็นสภาพการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ นิสัยใจคอและอ่ืนๆ  
3. สะทอนให้เห็นความเชื่อ ความคิด วิสัยทัศน์ของคนสมัยก่อน  
4. การศึกษาส านวน ค าพังเพย สุภาษิต ช่วยให้มีความคิด ความรอบรู้ สามารถใช้ภาษาได้ดีและเหมาะสมกับ
โอกาส กาลเทศะและบุคคล กอปรทั้งเปนการช่วยสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษาไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
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ตำรำงวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
รำยวิชำ  เศรษฐกิจพอเพียง  รหัส  ทช๓๑๐๐๑ 

ระดับ ม.ปลำย 
 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 
รู้ เข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับ ประยุกต์ใช้ใน  ชุมชน และ 

มีคุ้มกันในการด าเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างสันติสุข สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

 
หัวเรื่อง ๑. ควำมพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

๑.  รู้เข้าใจและวิเคราะห์แนวคิด หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑. ความเป็นมา ความหมายหลักแนวคิด  
๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. การจัดการความรู้ 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
หัวเรื่อง ๒.  ชุมชนพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด 
      ๑.  อธิบายและวิเคราะห์การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.  อธิบายการบริหารจัดการชุมชนองค์กร และประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑. ความหมาย/ความส าคัญ การบริหาร
จัดการชุมชน องค์กร 

๒. การบริหารจัดการชุมชน องค์กร ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. กระบวนการ  เทคนิคการบริหารจัดการ
ชุมชน องค์กร 
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หัวเรื่อง ๓.  การแก้ปัญหาชุมชน 
ตัวช้ีวัด 

๑. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พ้ืนฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  อธิบายแนวทางพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๓.  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคคล ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  ปัญหาของชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นฐาน 
 ๒.  การพัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ   
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคคล ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จสู่อาเซียน 
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หัวเรื่อง ๔.  สถานการณ์ของประเทศกับความพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายและวิเคราะห์การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒. ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาประเทศและเลือกแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
๓. ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ 

 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

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

  
 
 
 
 

  

 
หัวเรื่อง ๕.  สถานการณ์โลกกับความพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 

๑. วิเคราะห์การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์โดยยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และเลือกแนวทางหลัก 
๓. ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.สถานการณ์ของโลก(ประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์)    ที่เก่ียวข้องกับ ภาวะโลกร้อน  
การสื่อสารไร้พรมแดน  น้ ามันเชื้อเพลิงฯลฯ  
๒.การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของโลกโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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หัวเรื่อง  ๖.  การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด 

๑.  อธิบายแนวทาง กระบวนการเข้าสู่อาชีพได้ 
๒.  อธิบายแนวทางการพัฒนาอาชีพได้ 
๓.  สามารถสร้างงานตามกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
๔.  น าความรู้มาใช้เป็นฐานในการประกอบอาชีพ 
๕.  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

รำยละเอียดเนื้อหำ 
ระดับควำมยำกง่ำย 

หมายเหตุ เนื้อหาง่าย 
(กรต.) 

เนื้อหาปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  แนวทาง กระบวนการประกอบอาชีพ 
   ๑.๑  การเข้าสู่อาชีพ 
   ๑.๒  การพัฒนาอาชีพ 
๒.  การสร้างงานอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๕ กลุ่มอาชีพ 
   ๒.๑  เกษตรกรรม 
   ๒.๒  อุตสาหกรรม 
   ๒.๓  พาณิชยกรรม 
   ๒.๔  ความคิดสร้างสรรค์ 
   ๒.๕  การอ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
๓.  แนวทางการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จ 
   ๓.๑  มีความรู้ คือ ต้องรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง 
   ๓.๒  คุณธรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้
ประสบความส าเร็จ คือความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน 
อดทน แบ่งปัน 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชำ ทช ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง ชุมชนพอเพียง 
 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

๑.  การบริหารจัดการชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  กระบวนการ  เทคนิคการ
บริหารจัดการชุมชน 
๓.  ปัญหาของชุมชนด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  การพัฒนาชุมชนด้านสังคม
เศรษฐกิจ   สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนด้านสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นที่ ๑ ก ำหนดสภำพปัญหำกำร
เรียนรู้ 
๑.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงว่าเคยทราบเรื่องนี้
มาก่อนหรือไม่และมีความเข้าใจว่า
อย่างไร 
๒.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและ
ชุมชนว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใดบ้าง 
เช่น ปัญหาความยากจน การ
ว่างงาน ครอบครัวแตกแยก  
ขั้นที่ ๒ แสวงหำข้อมูลและจัดกำร
เรียนรู้ 
๑.  ครูและผู้เรียนระดมปัญหาที่
เกิดข้ึนจริงในครอบครัว  ชุมชนของ
ตนเอง เขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 

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

-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
เรียนและประเมินการ
ท างานกระบวนการ
กลุ่มจากการแบ่งกลุ่ม
ท างาน 
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ครั้งที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

   ๖.  การส่งเสริม เผยแพร่ ขยาย
ผลงานการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล 
ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

๒.  เรียงล าดับความส าคัญของ 
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓.  ครูแจกใบความรู้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิด
เป็น 
ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติและกำรน ำไปใช้ 
๑.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ ๕ คน ท าการศึกษา
ค้นคว้า สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในครอบครัวและชุมชน และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหัวข้อ
ที่ครูก าหนด กลุ่มละ ๑ เรื่อง และให้
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้า
ชั้นเรียน 
ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
๑.  ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน ๓๐ ข้อ  
๒.  ครูเฉลยแบบทดสอบ 
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ใบควำมรู้ชุมชนพอเพียง 
ชุมชนพอเพียงคืออะไร" 
ชุมชนพอเพียงคือชุมชนที่สมาชิกมีความเข้มแข็งมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งในทางปฏิบัติและมีทัศนคติ
ที่ดีในการด ารงชีวิต พอมี พอกิน พออยู่ พอเพียง ตามฐานะและมีความสุขยั่งยืน ชุมชนมีความสมดุลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
“เศรษฐกิจพอเพียง” คือ “เศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน” 
แปลจากบทความ “Sufficiency economy may mean sustainable economy”  
ของ ”K I Woo” ใน The Nation ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2552 
ค าอธิบายสาเหตุที่ท าให้บางคนแปลความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผิดไป 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 นายอภิสิทธิภ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเห็นว่าชาติต่างๆใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ควรพิจารณาอย่างจริงจังถึงการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้งาน 
แม้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้รับการยอมรับว่าสามารถบรรเทา
ความเสียหายที่อาจจะเกิดกับประชาชนชาวไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่มี
ชาวต่างชาติเพียงไม่ก่ีคนที่เข้าใจหรือเห็นคุณค่าของมันอย่างแท้จริง 
เหตุผลส าคัญคือค าว่า “พอเพียง” ซึ่งบางคนตีความว่าหมายถึงหลักปรัชญาที่คับแคบซึ่งอาจจะท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยย้อนกลับไปสู่ยุคหิน 
บางทีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาจจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ไปทั่วโลกถ้าหากมันถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหลักปรัชญา “เศรษฐกิจยั่งยืน” 
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการยอมรับหลายท่าน รวมถึงนาย Peter Warr แห่ง Australian National 
University ได้ศึกษาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียดมา
เป็นเวลาหลายปี นาย Warr ได้ยกพระราชด ารัสที่พระราชทานไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ว่า  
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่เน้นการจัดการอย่างเหมาะสมและการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณโดย
พิจารณาแนวทางการจัดการทั้งหมด และความจ าเป็น ที่จะต้องมีการป้องกันแรงกระทบทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอ”  
ในบทความของนาย Warr ซึ่งตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ใน GH Bank Housing Journal เขาได้กล่าวว่ามี 
“หลักการส าคัญห้าประการ” จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา 
“ได้แก่ ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายส าคัญอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม (มีเหตุมีผล) ความส าคัญ
ของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินตามเป้าหมาย (พอประมาณ) ความพอใจยินดีที่สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันในตัวเอง (มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความตระหนักถึงการปกป้องตนเอง
จากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีการผันแปรไป (ความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และมีการตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิต
ที่ไม่ยึดติดกับวัตถุ(คุณธรรม)”  
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เห็นถึงแต่ละหลักการทั้งห้าดังกล่าว ซึ่ง
ความสัมพันธ์กันในหลักการทั้งห้าของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท าความเข้าใจได้ในหลายระดับ ในระดับ
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ปัจเจกบุคคล หลักการทั้งห้าให้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตโดยประหยัดซึ่งก็จะมีผลดีต่อ
ระดับชุมชนและองค์กร ส าหรับในระดับประเทศหลักการทั้งห้าก็มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการบริหาร
ประเทศในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสว่า ความพอเพียงหมายถึงการมีอย่างเพียงพอที่จะใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ความพอเพียงยังหมายถึงการด าเนินชีวิตอย่างสุขสบายอย่างพอประมาณ ไม่มากเกินไป หรือไม่
ตามใจตัวเองในสิ่งฟุ่มเฟือยมากเกินไป โดยบางสิ่งที่อาจดูเหมือนฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อแต่หากน ามาซึ่งความสุขก็
อาจจะยอมรับได้ เมื่อเป็นการท าในระดับปัจเจกบุคคล 
บทวิจารณ์เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงแรกหลายบทวิจารณ์เข้าใจว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับแนวทางพระราชด าริซึ่งทรงแนะน าให้กับเกษตรกรที่เรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” ผู้
สังเกตการณ์บางคนเริ่มที่จะคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นที่จะย้อนกลับไปใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
แบบเกษตรกร และด ารงชีพโดยใช้เฉพาะแต่สิ่งที่จ าเป็น 
และแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็ได้เริ่มตระหนักว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่าง
พอดีพอประมาณตามหลักการห้าข้อดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถน าไปใช้ได้ทั้งบุคคลที่มีอาชีพต่างๆ องค์กร 
บริษัท หน่วยงาน จนถึงระดับรัฐบาล 
หลักส าคัญห้าประการนี้ได้มีการน าไปปฏิบัติตามอย่างรอบคอบโดยทุกภาคส่วนในสังคมไทยและท าให้เรารอด
พ้นจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งกล่าวว่า “การได้เป็นเสือ[เศรษฐกิจ]นั้นไม่ส าคัญ สิ่งซึ่งส าคัญส าหรับพวกเราคือการมี
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหมายถึงการมีเพียงพอให้อยู่รอดได้” 
นาย Warr กล่าวว่า “หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงระบุว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมิได้เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคน และการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปกว่าสิ่ง
ส าคัญอ่ืนๆ อาจท าให้เกิดความทุกข์ พูดโดยสั้นๆคือหลักเหตุผลของทางสายกลาง” 
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของแนวทางนี้และ
อันตรายจากการเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามแนวทางนี้ เขากล่าวว่า “แนวความคิดนี้ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสุขภาพจิตในช่วงที่ผ่านมา” 
เขายังกล่าวเพ่ิมเติมว่าในประเทศต่างๆส่วนใหญ่ นโยบายสาธารณะยังไม่สามารถสื่อถึงวิสัยทัศน์อันลึกซ้ึงนี้ได้ 
“คุณค่าของคนในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ร่ ารวยได้ถูกประเมินค่าไว้สูงมากเกินไป” 
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เกษตรทฤษฎีใหม่ 
จากปัญหาการท าเกษตรของไทยที่เกษตรกรขาดที่ดินท ากิน ทั้งยังต้องดิ้นรนท าในปริมาณมาก เป็นหนี้เป็นสิน 
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ท ามาแต่ได้น้อยเนื่องจากปลูกเฉพาะพืชเชิงเดี่ยว ราคาขายผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
การบริโภค ด้วยอัฉริยะภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงได้พระรำชทำน “ทฤษฎีใหม่” ในการ
จัดการพ้ืนที่ขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการไร่นาอย่างเหมาะสม มี
การจัดสรรแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรแบบผสมผสานให้ใช้ได้ในหน้าแล้ง ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยงตัวเองได้ มี
รายได้และอาหารไว้บริโภคตลอดปี เป็นการท าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรชาวไทย และ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้มีพระรำชด ำรัสว่ำ “…ถึงบอกว่ำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สอง
อย่ำงนี้จะท ำควำมเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีควำมเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…” 
        พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงท ำกำรศึกษำและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่มำเป็น
เวลำนำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนำด 16 ไร่ 2 งำน 23 ตำรำงวำ ใกล้วัดมงคล 
ต าบลห้วยบง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และทรงมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่ทรงจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือเสริมโครงการ
ของรัฐ ทั้งนี้ก่อนที่จะทรงน าเอกสารออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2537 นั้น ทรงให้จัดตั้ง “ศูนย์
บริหำรพัฒนำ” ตามแนวพระราชด าริ อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นต้นแบบสาธิตการ
พัฒนาด้านการเกษตรโดยประสานความร่วมมือระหว่าง วัด ราษฎรและรัฐ ท าการเผยแพร่อาชีพการเกษตร
และจริยธรรมแก่ประชาชนในชนบท โดยทรงหวังว่าหากประสบความส าเร็จก็จะใช้เป็นแนวทางสาธิตในท้องที่
อ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรนัน้ ก็คือแนวคิดและมรรควิธีที่รู้จักกันในนำม 

“เกษตรทฤษฎีใหม่” 

แนวทำงหรือหลักกำรของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
        ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น คือการจัดสรรที่ดินระดับไร่นา ซึ่งมีการจัดการดินและน้ าเพื่อใช้ในการท า
เกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 
30 % เป็นสระน้ าส าหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ า 
30 % ส าหรับปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจ าครัวเรือน 
30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ เพื่อใช้กินในชีวิตประจ าวันและจ าหน่าย 
10 % เป็นที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนอ่ืน ๆ ถนน คันดิน กองฟาง โรงหมักปุ๋ย ลานตาก สวนไม้ดอกไม่
ประดับ 
ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ข้ันกลาง คือการรวมพลังกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจในการ
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
การผลิต ร่วมมือกันตั้งแต่เตรียมดิน หาพันธุ์ หาน้ า เตรียมปุ๋ย เพ่ือเพาะปลูก 
การตลาด เตรียมจ าหน่ายเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง รวมตัวกันขายเพ่ือให้ได้ราคา
ดี เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางไปในตัว 
ความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีสมฐานะ 
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สวัสดิการ แต่ละชุมชนควรจัดตั้งกองทุนไว้ให้สมาชิกเมื่อจ าเป็น เช่น การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 
การศึกษา มีโรงเรียนในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอดแทรกในการสอนและเน้นให้
นักเรียนด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองให้ได้ 
สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 
        ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า เมื่อผ่านพ้นไป 2 ขั้นแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ม่ันคงข้ึน และมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยในกลุ่มสหกรณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
อีกด้วย เช่น เกษตรกรจ าหน่ายข้าวได้ในราคาสูง เป็นการขายตรงสู่มือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ,เกษตกร
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคได้ในราคาต่ าเพราะรวมกันซื้อมาก ๆ (รวมกลุ่มซื้อในนามสหกรณ์) เป็นต้น 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา เน้นการพ่ึงพาตนเองและ
ช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก โดยเน้นไปที่การพ่ึงพาตนเองในด้านอาหารก่อน เช่น ข้าว พืชผักผลไม้ ฯ จากนั้น
ค่อยไปเน้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ใน 3 ขั้นตอนที่กล่าวมา และทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพ่ึงพาการปลูกพืช
ชนิดเดียวซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคาท่ีผันผวน ควบคุมไม่ได้และความไม่แน่นอนของ
ธรรมชาติ ฯ 
        เกษตรทฤษฎีใหม่น าไปสู่การท าเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติ ที่เน้นไปที่การลดคาใช้จ่ายและการ
พ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชหมุนเวียนเพื่อให้ได้ปุ๋ยจากธรรมชาติ โดย
เป็นการหันมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือเกษตรยั่งยืน มีลักษณะการผลิตที่เลียนแบบระบบนิเวศของธรรมชาติ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และส่งผลเสียต่อดินในระยะยาว ปลูกพืชที่เก้ือกูลกันเพ่ือ
สร้างความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว เป็นการจัดการระบบเกษตรที่ยั่งยืน 
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ใบงำน 
ให้ท่ำนวำดภำพกำรจัดแปลงท่ีดินตำมหลักทฤษฎีใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.จงเล่ำประสบกำรณ์กำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... .................................................................. 
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2.ในกำรท ำกำรเกษตรของท่ำน ได้มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำช่วยอย่ำงไร 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. ......................................................... 
 
๓.  ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมใดบ้ำง 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
๔.  จงอธิบำยวิธีกำรรักษำสิ่งแวดล้อมภำยในชุมชนของท่ำน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๕.  ให้ท่ำนคิดและเขียนอธิบำยกำรกระท ำของตนเองที่คิดว่ำท ำมำกเกินไปหรือน้อยเกินไป ในด้ำนต่ำง 
ต่อไปนี้ แล้วปรับปรุงตนเองโดยบันทึกผลกำรปรับปรุงตนเองในทุกสัปดำห์ เป็นระยะเวลำ ๒ เดือน 

 

กำรประมำณตนด้ำนต่ำง ๆ กำรกระท ำ ที่มำก/น้อยเกินไป บันทึกกำรปรับปรุงตนเอง 

๑.  ด้านการกิน  
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๒.  ด้านการพักผ่อน 
และออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 

 

๓.  ด้าน การพูด การฟัง 
การอ่าน 

 
 
 
 
 

 

๔.  ด้านการท างานและการ 
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 

๕.  ด้านการประหยัด อดออม  
 
 
 
 

 

 

 
 
๖.  ให้ท ำเครื่องหมำยถูก (√) หน้ำข้อที่เห็นว่ำถูก และท ำเครื่องหมำยผิด (×) หน้ำข้อที่เห็นว่ำผิด 

 
................ ๑.  การช่วยตนเอง (Self – help) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนค้นหาปัญหารับสมัครสมาชิก 

และให้บริการกันเองโดยรับความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด 
................ ๒.  การท างานร่วมกัน (Co production) หมายถึงการจัดตั้งกลุ่มองค์กรในชุมชนขึ้นมารับผิดชอบ

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
................ ๓.  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนด้าน จิตใจด้านสังคมด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยี 
................ ๔.  ช่วยแรงผู้อื่นโดยไม่ต้องเอ่ยขอ 
................ ๕.  มีแขกมาเยี่ยมบ้านท าเฉยไม่มีน้ าท่ามาต้อนรับ 
................ ๖.  เพ่ือนบ้านทุกคนไปช่วยเตรียมงานบุญที่วัดแต่เรากลับนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆ 
................ ๗.  แผนปฏิบัติการของชุมชนควรชี้ให้เห็นถึงเดี๋ยวนี้ชุมชนเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นสุดแผน 
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แล้วต้องการที่จะเป็นอย่างไรจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลง 
................ ๘.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ปัญหามลภาวะต่าง ๆ 

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลฝอยกับธรรมชาติต่างๆ 
................ ๙.  ปัญหาด้านสังคมการเมืองการปกครองได้แก่ การเกิดอาชญากรรมแหล่งอบายมุข 

ความขัดแย้งทางการเมืองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในระดับต่างๆ 
.................๑๐.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ /เลือกใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด/ฟื้นฟูทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด 
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เฉลยใบงำนที่ ๗ 
ข้อ ๑. ( √ )  
ข้อ ๒.( √ )  
ข้อ ๓.( √ )  
ข้อ ๔.( √ )  
ข้อ ๕.( × ) 
ข้อ ๖. ( × )  
ข้อ ๗.( √ )  
ข้อ ๘.( √ )  
ข้อ ๙.( √ )  
ข้อ.๑๐.( √ ) 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕ 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ สำระควำมรู้พื้นฐำน รำยวิชำ เศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชำ ทช ๓๑๐๐๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน ๑ หน่วยกิต 

หัวเรื่อง สถำนกำรณ์โลกกับควำมพอเพียง 
 

ครั้งที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถำนกำรณ์ของประเทศ
กับควำมพอเพียง    
   ๑.  อธิบายและ
วิเคราะห์การพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.  ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างสมดุล
และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติ 
สถำนกำรณ์โลกกับ
ควำมพอเพียง 
 

๑.  การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
สถานการณ์ของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน(ภาวะเงินเฟ้อ  
ราคาผลผลิตตกต่ า  ค่าครองชีพสูง 
ฯลฯ) 
๒.  การเลือกแนวทางการด าเนิน
ชีวิตภายใต้สถานการณ์ของ
ประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  การวิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลก ประเทศภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะโลกร้อน 
การสื่อสารไร้พรมแดน น้ ามัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ  

ขั้นที่ ๑ ก ำหนดสภำพปัญหำกำร
เรียนรู้ 
๑.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงกับสถานการณ์
ของโลกและสถานการณ์ของ
ประเทศว่าเคยทราบหรือติดตามข่าว
ในเรื่องใดบ้าง 
๒.  ครูสนทนากับผู้เรียนถึงเรื่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศและใน
โลก เช่น ปัญหาความยากจน การ
ว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ  ราคาผลผลิต
ตกต่ า  ค่าครองชีพสูง ฯลฯ  
 
 
 
 

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

-  ใบงาน 
-  แบบฝึกหัด 
-  ประเมินความ
ถูกต้องจากหนังสือ
และข่าวสถานการณ์
ปัจจุบันและประเมิน
การท างาน
กระบวนการกลุ่มจาก
การแบ่งกลุ่มท างาน 
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ครั้งที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

  ๑.  วิเคราะห์สถานการณ์
ของโลก ประเทศในการ
การพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าไปได้อย่างสมดุล
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 ๒.ตระหนักใน
ความส าคัญของการ
พัฒนาประเทศภายใต้
กระแสโลกา 
ภิวัตน์และเลือกแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่าง
สมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์

๔.  การเลือกแนว
ทางการด าเนินชีวิต
ภายใต้สถานการณ์ของ
โลกประเทศโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ขั้นที่ ๒ แสวงหำข้อมูลและจัดกำรเรียนรู้ 
๑.  ครูและผู้เรียนระดมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
ประเทศและในโลก เขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
๒.  เรียงล าดับความส าคัญของ ปัญหาเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
๓.  ครูแจกใบความรู้สถานการณ์ของประเทศ
และโลกโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้
สถานการณ์ของประเทศโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติและกำรน ำไปใช้ 
๑.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่ม
ละ ๕-๖ คน ท าการศึกษาค้นคว้า การเลือก
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ตามหัวข้อที่ครู
ก าหนด กลุ่มละ ๑ เรื่อง  
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ครั้งที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

    และให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นที่ ๔ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
๑.  ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน ๓๐ ข้อ  
๒.  ครูเฉลยแบบทดสอบ 
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ใบควำมรู้ 

สถานการณ์โลกปัจจุบัน (ช่วงปี 2551-2552) 
           เมื่อสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเศรษฐกิจของตน สูทุนนิยมโลก ตลาดทุนจากท่ัวโลก หลั่งไหลสูตลาดทุน
ในสหรัฐอเมริกา หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย และขยายตัวออกไปทั่วโลก สตอกทุนจ านวนมหาศาลใน
แต่ละประเทศ ไมสามารถน าไปลงทุนได เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้น วิกฤต เม็ดเงินจากสตอกทุน ทั่วทุก
มุมโลกไดไหลบาทะลักสูตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา ปัญหาใหญ่ของทุนในสหรัฐอเมริกาก็คือการขยายพ้ืนที่การ
ลงทุน ให้กว้างที่สุด เพ่ือรองรับการขยายตัวของทุน ที่นับวันจะเติบใหญ่ ป พ.ศ.25 1 ขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจ
ก าลังเป็นภัยคุกคามประเทศต่างๆ จากทั่วโลก ตลาดทุนใน สหรัฐอเมริกา กลับพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว ดัชนีหุ้น 
Dow Jones พุ่งทะยานทะลุ 10,000 จุดเป็นครั้งแรก และสูงสุดกว่า 11,000 จุด สูงกว่า 3,800 จุดสร้าง
ความเลื่อมใสศรัทธา และเศรษฐกิจอเมริกา ที่สวนทางกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องที่สามารถท าความ
เข้าใจไดไมยาก เมื่อสตอกทุนในแต่ละประเทศ ไมสามารถน าไปลงทุนภายในประเทศได และความเชื่อมั่นใน
ตลาดทุน อเมริกายังคงอยู่ในความรูสึกที่ดีของนักลุงทุน ดังนั้น ทุนจากท่ัวทุกมุมโลกจึงหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดทุน
ใน อเมริกา เมื่อตลาดทุนในอเมริกาไมไดเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นจริง การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ 
ฟองสบู่ของสหรัฐอเมริกา จึงน่าจะยืนอยู่ไดไมนาน 

ปี 2001 ปฐมวัยย่างก้าวแรก ของรอบพันปีที่ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเริ่มทยอย ประกาศ
ผลประกอบการก าไรที่ลดลง และการประกาศปลดพนักงาน เมื่อเดือนธันวาคม 25 3 เจเนอรัลมอเตอรส 
ปลดพนักงาน 15,000 คน วันพุธที่ 2  มกราคม 25   ลูเซนต์เทคโนโลยี ผู้ผลิตอุปกรณ์ โทรศัพท์ยักษ์
ใหญ่ ปลดพนักงาน 16,000 ต าแหนง เวิร์ลพูลผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าปลดพนักงาน 6,000 คน เอโอแอลไทม์ 
วอรเนอร์ กิจการสื่อยุคใหม่ กับ ไทม์ วอร์เนอร์ปลดพนักงาน 2,000 คน  

การแกว่งตัวอย่างไรทิศทางและไมชัดเจนของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เริ่มที่จะผันผวนและไม
แน่นอน  นักลงทุนเริ่มไมแน่ใจต่อความเชื่อมั่นตลาดทุนอเมริกา และเมื่อ รัฐมนตรีคลัง ญี่ปุน กล่าวเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 25   ในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ยอมรับ ความปราชัยทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรก 
หลังจากท่ีเศรษฐกิจญี่ปุ่นผุกร่อนเป็นปัญหายืดยื้อ ยาวนานมาร่วม 10 ปี ว่าฐานะการเงินของประเทศก าลัง
ย่ าแย่ หลังการแถลงของมิยาซาวา ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา น าโดย NASDAQ รวงลงกว่า 30% ตามด้วย 
Dow Jones, S&P และตลาดทุนทั่วโลก พังทลายลงทันที จอรจ บุช เรียกสถานการณนี้ ว่าเป็น World Stock 
Crisis  

ขณะที่นักลงทุนจากท่ัวโลก เกิดความไมเชื่อมั่นตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา เหตุการณความตึงเครียด ใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในช่วงของเดือนมีนาคม 25   ไล่ตั้งแต่การประกาศจะพัฒนาขีปนาวุธ ปองกันตนเอง
ของสหรัฐอเมริกา การจับตัว มิโลเซวิช อดีตผู้น า ยูโกสลาเวยี การต่อสูของชาวปาเลสไตน์ที่ พัฒนาจากการ
ขว้างก้อนอิฐก้อนดิน มาเป็นการวางระเบิดและมีการใช้ปืน ความตึงเครียดในเชสเนีย การท าลายพระพุทธรูปที่
ใหญ่ที่สุดในโลกของกลุ่มตาลีบัน ในอัฟกานิสถาน ไดสร้างแผลลึกในจิตใจของ ชาวพุทธ ต่อชาวมุสลิม องค์ทะ
ไลลามะธิเบต เยือนใต้หวัน เรือด าน้ าอเมริกาโผล่ที่เกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุน โดยไมมีการแจ้งล่วงหนา 
สหรัฐอเมริกาประกาศขายอาวุธแก่ใต้หวัน ปิดท้ายด้วยการยั่วยุจีน ด้วยการใช้ เครื่องสอดแนมบินรุกล้ า เข้าไป
ในน่านฟ้าจีน กระทั่งท าให้จีนต้องใช้เครื่องบินขับไล่สองล า ขึ้นบังคับให้ เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐลงจอด
บนเกาะไหหล าเหตุการณที่เกิดความตึงเครียดดังกล่าว ลวนเกิดข้ึนใน เดือนมีนาคม ขณะที่วิกฤตตลาดทุนของ
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สหรัฐอเมริกาก าลังเกิดขึ้นพอดี โดยเบื้องลึกจะเกิดจากการสร้าง สถานการณโดยสหรัฐอเมริกาหรือไมก็ตาม
ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ดัชนีตลาดหุ้น Dow Jones  ก็ดีดกลับขึ้นมายืนอยู่ในระดับที่สูงกว่าเดือน
มกราคมเสียอีก ทั้งท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังตกอยู่ใน ภาวะที่เลวร้าย  สถานการณเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา – ญี่ปุน ก าลังจะน าไปสูวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยม การเตรียม พรอมของสหรัฐอเมริกาในการตั้งรับ 
และเปิดแนวรุกต่อสถานการณดังกล่าวมานานกว่า 20 ป นั่นก็คือการ เตรียมพร้อมด้านยุทธศาสตร์ “การท า
สงครามเลี้ยงเศรษฐกิจ” เนื่องจากสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาปัจจัยการ ผลิตสูยุค IT (Information 
Technology) ดังนั้น ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ทางสงคราม ไดถูกพัฒนารูปแบบ สงครามสูยุค IT ขณะที่รูปแบบ
ยุทธศาสตร์ - ยุทธปัจจัย ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังคงใช้รูปแบบของ สงครามในยุคอุตสาหกรรม (บาง
ประเทศมหาอ านาจอย่าง จีน –รัสเซีย รูปแบบสงครามอาจพัฒนาสูยุค IT แลว แต่ยังไมมีการสาธิต เช่น
สหรัฐอเมริกาที่ไดผ่านการสาธิตแล้วในสงครามอ่าว)   ประเทศจีนหลังจากที่ เติ้งเซี่ยวผิง ไดประกาศนโยบายสี่
ทันสมัย น าประเทศจีน สูการพัฒนาด้านพลัง การผลิต ด้วยนโยบาย หนึ่งประเทศสองระบบ ท าให้ GDP จีน 
เติบโตระหว่าง 8–12% มาโดยตลอด แม้ปัจจุบันที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบกับทุกประเทศ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ของจีน ก็ยังยืนอยู่ในระดับ7-8% จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนดังกล่าว ยอมที่จะ
ไปกระทบ และขัดขวางต่อผลประโยชนของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะแผ่อิทธิพลสูการเป็นจักรวรรดินิยมจ้าว
โลก ดังนั้น ความพยายามในการที่จะท าลายจีนให้อ่อนก าลังลง ด้วยการแยกสลายจีนจาก 8 เขตปกครองตน 
ให้เป็น ประเทศเช่นเดียวกับรัสเซียจึงนับเป็นสุดยอดของยุทธศาสตร์ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของการ เป็น
จักรวรรดินิยมจ้าวโลก   
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ใบงาน  
๑. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๕ คน แล้วระดมความคิดในหัวข้อ สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ครอบครัวและชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าเป็นผัง
ความคิด (Mind Map) พร้อมท้ังน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

๒. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๕ คน วิเคราะห์สถานการณ์โลกว่าเหตุใดประเทศที่มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าให้ผู้เรียนบันทึกสาเหตุที่
ท าให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก เป็นผังความคิด (Mind Map) พร้อมท้ังน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ 
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ตำรำงวิเครำะห์เนื้อหำ 
หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ วัสดุศำสตร 3  รหสัวิชำ   พว32024  จ ำนวน 3 หนว่ยกิต 

กศน.อ ำเภอคีรีรัฐนิคม ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับ 

๑. มีความรูความเขใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวิทยาศาสตรของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและน า
ความรู ไปใชในการด าเนินชีวิต    
๒.  มีความรู ความเขาใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

หัวเรื่อง  ๑. หลักวัสดุศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

1.  บอกความหมายของวัสดุได  
2.  อธิบายประเภทของวัสดุได  
3.  อธิบายสมบัติของวสัดุได  
 .  ทดสอบสมบัติของวัสดุได 
5.  น าความรูเรื่องสมบัติของวัสดุไปใชได  

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 
หมำย
เหตุ 

เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง 
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.  บอกความหมายของวัสดุได 
2.  อธิบายประเภทของวัสดไุด  
3.  อธิบายสมบัติของวสัดุได  
 .  ทดสอบสมบัติของวสัดุได  
5.  น าความรเูร่ืองสมบัติของวัสดุ 
     ไปใชได  

1. หลักวัสดุศาสตร  
   1.1 ความหมายของ วัสดุศาสตร
และประเภท ของวัสดุ  
   1.2 สมบัติวัสด ุ

 
/ 
 

 
 

 
/ 
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หัวเรื่อง  ๒. กำรใชประโยชน และผลกระทบ จำกวัสดุ 

ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายถึงการใชประโยชน์ จากวัสดุ 
 2.  สามารถประยุกตใชประโยชน จากวัสดุได้ 
 3.  อธิบายสาเหตุของมลพิษจากการ ผลิตและการใชงานได  
 .  น าความรูเรื่องมลพิษจากการ ผลิตและการใชงานไปใชได  
5.  อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการ ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  
6.  น าความรูเรื่องผลกระทบทเีีกิดจากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมไปใชได  

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  อธิบายถึงการใช
ประโยชน์จาก วัสดุ  
2.  สามารถประยุกตใชประ
โยชน จากวัสดุได  
3.  อธิบายสาเหตุของมลพิษ
จากการ ผลิตและการใชงาน
ได  
 .  น าความรูเรื่องมลพิษ
จากการ ผลิตและการใชงาน
ไปใชได  
5.  อธิบายผลกระทบที่เกิด
จากการใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม  
6.  น าความรูเรื่องผลกระทบ
ทเีีกิด จากการใชวัสดุตอสิ่งมี
ชีวิต และสิ่งแวดลอมไปใชได  

2. การใชประโยชนและ 
ผลกระทบจากวัสดุ 
  2.1 การใชประโยชน
จากวัสดุ 
  2.2 มลพิษจากการผลิต 
และการใชงาน      
  2.3 ผลกระทบจากการ 
ใชวัสดุตอสิ่งมีชีวิตและ สิ่ง
แวดลอม   

 
 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
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หัวเรื่อง  ๓. กำรคัดแยก และกำรรี ไซเคิลวัสด  

ตัวช้ีวัด  
1.  อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได  
2.  น าความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไป ใชได  
3.  อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ วัสดุและแนวทางด าเนินการที่เหมาะสมได้ 
 .  น าความรูเรื่องหลัก 3R ไปใชใน การจัดการวัสดุได้  
5.  อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแต่ละ ประเภทได  
6.  น าความรูเรื่องการรีไซเคิลวสัดุแตละประเภทไปใชได   

 
 

ตัวช้ีวัด รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.  อธิบายถึงการคัดแยกวัสดุได  
2.  น าความรูเรื่องการคัดแยกวัสดุไป ใชได  
3.  อธิบายหลัก 3R ในการจัดการ วัสดุและ
แนวทางด าเนินการที่ เหมาะสมได้  
 .  น าความรูเรื่องหลกั 3R ไปใชใน การ
จัดการวัสดุได  
5.  อธิบายวิธีการรีไซเคิลวัสดุแตละ 
ประเภทได  
6.  น าความรูเรื่องการรีไซเคิลวสัดุแต ละ
ประเภทไปใช
ได  
 

3. การคัดแยกและ
การรีไซเคิล  
  3.1 การคัดแยก
วัสดุใช แลว   
  3.2 การจัดการ
วัสดุดวย การรีไซเคิล    

 
 
/ 
 
 
/ 
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หัวเรื่อง  ๔. แนวโนมกำรใช วัสดุและทิศ ทำงกำรพัฒนำ วัสดุในอนำคต  

ตัวช้ีวัด 
1.  อธิบายแนวโนมการใชวัสดุใน อนาคตได  
2.  น าความรูเรื่องแนวโนมการใช วัสดุในอนาคตไปใชได  
3.  อธิบายทิศทางการพฒันาวัสดุใน อนาคตได  
 .  น าความรูเรื่องทิศทางการพัฒนา วัสดุในอนาคตไปใชได  
5.  อธิบายถึงความส าคัญของการ พัฒนาวัสดุในอนาคตได  

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  อธิบายแนวโน้ม
การใชวัสดุในอนาคตได  
2.  น าความรูเรื่องแนว
โนมการใช วัสดุใน
อนาคตไปใชได  
3.  อธิบายทิศ
ทางการพฒันาวัสดุใน 
อนาคตได  
 .  น าความรูเรื่อง
ทิศทางการพัฒนา วัสดุ
ในอนาคตไปใชได  
5.  อธิบายถึง
ความส าคัญของการ 
พัฒนาวัสดุในอนาคต
ได 

 . แนวโนมการใชวัสดุและ ทิศ
ทางการพัฒนาวสัดุใน อนาคต  
   .1 แนวโนมการใชวัสดุ ใน
อนาคต     
   .2 ทิศทางการพัฒนา วัสดุใน
อนาคต   

 
 
/ 
 
/ 
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หัวเรื่อง   ๕. สิ่งประดิษฐ จำกวัสด  ุ ตำมหลกั สะเตม็ศึกษำ  
ตัวช้ีวัด 

1.  อธิบายหลักสะเต็มศึกษาได  
2.  อธิบายประโยชนของสะเต็ม ศึกษาได  
3.  อธิบายหลักสะเต็มศึกษาส าหรับ การประดิษฐวัสดุใชแลวได  
 .  น าความรูเรื่องหล้กสะเต็มศึกษา ส าหรับการประดิษฐวัสดุใชแลวไป ใชได  
5.  สามารถออกแบบและสราง สิ่งประดิษฐจากวัสดุใชแลวได 

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

1.  อธิบายหลักสะเต็ม
ศึกษาได  
2.  อธิบายประโยชนของ
สะเต็ม ศึกษาได  
3.  อธิบายหลักสะเต็ม
ศึกษาส าหรับการประดิษฐ
วัสดุใชแลวได  
 .  น าความรูเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษา ส าหรับการ
ประดิษฐวัสดุใชแลวไปใช
ได  
5.  สามารถออกแบบและ
สราง สิ่งประดิษฐจากวัสดุ
ใชแลวได้ 
 

5. สิ่งประดิษฐจากวัสดุ ตามหลัก
สะเต็มศึกษา      
  5.1  หลักสะเต็มศึกษา     
  5.2  หลักสะเต็มศึกษา ส าหรับ
การประดิษฐวัสดุ ใชแลว      
  5.3 การประดิษฐวัสดุ ใชแลว  
 

 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
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หัวเรื่อง   ๖ เทคโนโลยีกำร ก ำจัดวัสดุ  
ตัวช้ีวัด 

1.  อธิบายเทคโนโลยีการก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได  
2.  น าความรูเรื่องเทคโนโลยีการ ก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป ใชได  
3.  อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ วัสดุเหลือทิ้งได  
 .  น าความรูเรื่องการผลิตพลังงาน จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได  

 
ตัวช้ีวัด 

รำยละเอียดเนื้อหำ 

ระดับควำมยำกง่ำย 

หมำยเหตุ เนื้อหาง่าย 
(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

พบกลุ่ม 

ยากมาก 
(สอน
เสริม) 

1.  อธิบายเทคโนโลยีการก าจัดเศษ 
วัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาได  
2.  น าความรูเรื่องเทคโนโลยีการ 
ก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งดวยการเผาไป 
ใชได  
3.  อธิบายการผลิตพลังงานจากเศษ 
วัสดุเหลือทิ้งได  
 .  น าความรูเรื่องการผลิตพลังงาน 
จากเศษวัสดุเหลือทิ้งไปใชได  

6. เทคโนโลยีการก าจัด 
วัสดุ       
6.1 เทคโนโลย ี
การก าจัด เศษวัสดุ 
เหลือทิ้ง ดวยการเผา       
6.2 การผลิตพลังงาน 
จากเศษวัสดุเหลือ 
ทิ้ง 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ วัสดุศำสตร ๓  รหสัวิชำ   พว ๓๒๐๒๔   

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
หัวเรื่อง หลักวัสดุศำสตร์ (สมบัตวิัสดุ) 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหำสำระ
กำรเรียนรู้ 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๖  ๑.  อธิบายสมบัติของ
วัสดุได  
๒.  ทดสอบสมบัติของ
วัสดุได  
๓.  น าความรูเรื่อง
สมบัติของวัสดุไปใช้ได้ 

๑. สมบัติวัสด ุ
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการเรียนรู้
ของ กศน. 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง
ความหมายและความส าคัญของ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองในหัวข้อสมบัติวัสดุ และอธิบายสมบัติของ
วัสดุที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการรู้ด้วยตนเอง 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องทักษะพ้ืนทางการศึกษา
และกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้พร้อม
มอบหมายงาน 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุด
ประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

๑.  สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
๒.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.  ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  สมบัติของวัสดุ 
 
สมบัติวัสดุประเภทโลหะ  (Metallic Materials)   
 วัสดุพวกนี้เป็นสารอนินทรีย (Inorganic substances) ที่ประกอบดวย  ธาตุ ที่เปนโลหะเพียงชนิด
เดียวหรือหลายชนิดก็ได และอโลหะประกอบอยูดวยก็ได ธาตุที่ เป็นโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม 
นิกเกิล และไทเทเนียม ธาตุที่เปนอโลหะ ไดแก คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจน โลหะที่มีโครงสรางเปน 
ผลึกซ่ึงอะตอมจะมีการจัดเรียง ตัวอยางเปนระเบียบและเฉพาะ ท าใหโลหะมีสมบัติ ดังนี้  
     ๑.  กำรน ำไฟฟำ  เปนตัวน าไฟฟาไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปไดงายทั่วทั้งกอนของโลหะ แต่โลหะ
น าไฟฟาได้นอยลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากไอออนบวกมีการสั่นสะเทือนดวย ความถี่และชวงกวางที่สูงขึ้น
ท าใหอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไมสะดวก 
     ๒.  กำรน ำควำมรอน  โลหะน าความรอนไดดี เพราะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิเล็กตรอน ซึ่งอยูตรง
ต าแหนงที่มีอุณหภูมิสูง จะมีพลังงานจลนสูงและอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลนสูงจะเคลื่อนที่ไปยังสวนอื่นของ
โลหะจึงสามารถถายเทความรอนใหแกสวนอื่นๆของแทงโลหะท่ี มีอุณหภูมิต่ ากวาได  
     ๓.  ควำมเหนียว   โลหะตีแผเปนแผนหรือดึงออกเปนเสนได เพราะไอออนบวก แตละ ไอออนอยูใน
สภาพเหมือนกันๆ กัน และไดรับแรงดึงดูดจากประจุลบเทากันทั้งแทงโลหะ ไอออนบวกจึงเลื่อนไกลผานกันได
โดยไมหลุดจากกัน เพราะมีกลุมขอองอิเล็กตรอนท าหนาที่ คอยยึดไอออนบวกเหลานี้ไว  
     ๔.  ควำมมันวำว   โลหะมีผิวเปนมันวาว เพราะกลุมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได โดยอิสระจะรับและ
กระจายแสงออกมา จึงท าให โลหะสามารถสะทอนแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาได  
     ๕.  จุดหลอมเหลว  โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง เพราะพันธะในโลหะ เปนพันธะที่เกิดจากแรง ยึดเหนี่ยว
ระหวางวาเลนซอิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดในกอนโลหะกับไอออนจึงเปนพันธะที่แข็งแรงมาก   
      
 สมบัติวัสดุพอลิเมอร ชนิดของสมบัติของพอลิเมอรแบงอยางกวางๆไดเปนหลายหมวดขึ้นกับความ 
ละเอียด ในระดับนาโนหรือไมโครเปนสมบัติที่อธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะ โครงสร างของ                 
พอลิเมอรในระดับกลาง เปนสมบัติที่อธิบายสัณฐานของพอลิเมอรเมื่ออยูใน ที่วางในระดับกวางเปนการอธิบาย
พฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร ซ่ึงเปนสมบัติในระดับการใชงาน    
  ๑.  จุดหลอมเหลว  จุดหลอมเหลวที่ใชกับพอลิเมอรไมใชการเปลี่ยนสถานะ จากของแข็งเป
นของเหลวแตเปนการเปลี่ยนจากรูปผลึกหรือ กึ่งผลึกมาเปนรูปของแข็ง บางครั้งเรียกวาจุด หลอมเหลวผลึก 
ในกลุ่มของพอลิเมอรสังเคราะหจุดหลอมเหลวผลึกยังเปนที่ ถกเถียงในกรณี ของเทอรโมพลาสติก เชน เทอรโม
เซต พอลิเมอร ที่สลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกวาจะหลอมเหลว     
  ๒. พฤติกรรมกำรผสม  โดยทั่วไปสวนผสมของพอลิเมอรมีการผสมกันไดนอยกวา การผสม
ของ โมเลกุลเล็กๆผลกระทบนี้เปนผลจากแรงขับเคลื่อนส าหรับการผสมที่เปนแบบระบบปด ไมใชแบบใช
พลังงาน หรืออีกอยางหนึ่ง วัสดุที่ผสมกันไดที่เกิดเปนสารละลายไมใชเพราะปฏิสัมพันธ ระหวางโมเลกุล                                 
ที่ชอบท าปฏิกิริยากัน แตเปนเพราะการเพ่ิมคาเอนโทรปและพลังงานอิสระที่ เกี่ยวของกับ การเพิ่มปริมาตรที่
ใชงานไดของแตละสวนประกอบ การเพ่ิมข้ึนในระดับเอนโทรป ขึ้นกับจ านวนของอนุภาคท่ีน ามาผสมกัน   
       ๓. กำรแตกกิ่ง  การแตกก่ิง ของสายพอลิเมอรมีผลกระทบตอสมบัติทั้งหมดของพอลิเมอร
สายยาวที่แตกกิ่งจะเพ่ิมความเหนียว เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนของความซับซอนตอสาย ความยาวอยางสุม 
และสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอรเพราะการรบกวนการจัดตัวโซขางสั้น ๆ ลดความเปนผลึกเพราะรบกวน
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โครงสรางผลึก การลดความเปนผลึกเกี่ยวของกับการเพ่ิม ลักษณะโปรงใสแบบกระจกเพราะแสงผานบริเวณท่ี
เปนผลึกขนาดเล็ก    
      ๔. กำรน ำควำมรอน  การน าความรอนของพอลิเมอร สวนใหญมีคาต่ า ดวยเหตุนี้วัสดุพอลิ 
เมอรจึงถูกน ามาใชเปนฉนวนทางความรอน เนื่องจากคาการน าความรอนต่ าเชนเดียวกับวัสดุ เซรามิกส โดย
สมบัติความเปนฉนวนของพอลิเมอรจะสูงขึ้นจากโครงสรางที่มีลักษณะเปน รูอากาศเล็ก ๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการเกิด polymerization เชน โฟมพอลีไสตรีนหรือท่ีเรียกวา Styrofoam ซึ่งมักถูกน ามาใชเปน 
ฉนวนกันความรอน     

  สมบัติวัสดุเซรำมิกส วัสดุเซรามิกส เปนสารอนินทรียที่ประกอบดวยธาตุที่เปนโลหะและธาตุที่เปน 
อโลหะรวมตัวกันดวยพันธะเคมี ที่ยึดจับตัวกันจากการผานกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง วัสดุ เซรามิกสมี
โครงสรางเปนไดทั้งแบบมีรูปรางผลึก และไมมีรูปรางผลึกหรือเปนของผสมของทั้งสองแบบ   
      ๑. กำรน ำควำมรอน  การน าความรอนของเซรามิกส จะเปนฉนวนความรอนมากข้ึนตาม 
จ านวนอิเล็กตรอนอิสระที่ลดลง คาการน าความรอนของวัสดุเซรามิกอยูในชวงประมาณ ๒ ถึง ๕๐ วัตต์                   
ตอเมตร  เคลวิน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการกระเจิงจากการสั่นของผลึกจะมากข้ึน ท าใหการ น าความรอนของวัสดุ
เซรามิกสลดลง แตคาการน าความรอนจะกลับเพ่ิมข้ึนอีกครั้งที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ เนื่องจากการถายเทความรอน 
ของรังสีอินฟราเรด จ านวนหนึ่งจะสามารถท าใหความรอน ถายเทผานวัสดุเซรามิกสโปรงใสได โดย
ประสิทธิภาพการน าความรอนของกระบวนการนี้จะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิที่สูงข้ึน สมบัติดานการเปนฉนวน 
ควบคไูปกับการทนความรอนสูง ๆ และทนตอการขัดสี  ท าใหเซรามิกสหลายชนิดสามารถน าไปใชบุผนัง
เตาเผาที่อุณหภูมิสูงเพ่ือหลอม โลหะ เชน เตาหลอมเหล็กกลา  การน าเซรามิกสไปใชงานทางอวกาศนับวามี
ความส าคัญมาก คือ ใชกระเบื้องเซรามิกสบุผนังกระสวยอวกาศ (space shuttle) วัสดุเซรามิกสเหลานี้ชวย
กัน ความรอนไมใหผาน เขาไปถึงโครงสรางอะลูมิเนียมภายในกระสวยอวกาศเมื่อขณะบินออก และ กลับเขา 
สูบรรยากาศของโลกซ่ึงมีอุณหภูมิสูงถึง ๘๐๐ องศาเซลเซียส   

       ๒. ควำมเหนียวของเซรำมิกส เนื่องจากพันธะที่เกิดขึ้นภายในโครงสรางของเซรามิกส์    
เปนพันธะแบบ ไอออนิก – โคเวเลนต ดังนั้นวัสดุเซรามิกสจะมีความเหนียว (toughness)  มีงานวิจัยมากมาย
ที่พยายามคนควาเพ่ือ ปรับปรุง ความเหนียวของเซรามิกส อาทิเชน การท าอัดดวย ความรอน (hot pressing) 
และเติม สารเคมีบางชนิดเพ่ือใหเกิดพันธะขึ้น การทดสอบความ ตานทานตอการขยายตัวของรอยแตก 
(fracture – toughness tests) กับวัสดุเซรามิกสเพ่ือหา คาความสามารถกระท าไดเชนเดียวกับในโลหะ    
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ใบงำน เรื่องสมบัติของวัสดุศำสตร์ 

 
ข้อที่ ๑ กิจกรรม บอกสมบัติของวัสดุศาสตร์ประเภทต่าง ๆ มาพอสังเขป  
๑. สมบัติของโลหะ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
๒. สมบัติของพอลิเมอร์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
๓. สมบัติของเซรามิกส์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๗ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ วัสดุศำสตร ๓  รหัสวิชำ   พว ๓๒๐๒๔   

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
หัวเรื่อง มลพิษจำกกำรผลิต และกำรใชงำน      

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด 
เนื้อหำสำระกำร

เรียนรู้ 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๗  ๑.  อธิบายสาเหตุของ
มลพิษจากการ ผลิตและ
การใชงานได  
๒.  น าความรูเรื่องมลพิษ
จากการ ผลิตและการใช
งานไปใชได  

๑.  มลพิษจากการผลิต 
และการใชงาน      
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ถึงความหมายและความส าคัญของการเรียนรู้
ในหัวข้อสาเหตุของมลพิษจากการ ผลิตและ
การใชงานท าให้ผู้เรียนเกิดการรู้ด้วยตนเอง 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องมลพิษเพ่ือให้ผู้เรียน
น าความรูเรื่องมลพิษจากการ ผลิตและการใช
งานไปใชได  
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์ความรู้
พร้อมมอบหมายงาน 
 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑. ห้องสมุด
ประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

๑.  สังเกต
พฤติกรรมระหว่าง
การเรียนรู้ 
๒.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑.  ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  มลพิษจำกกำรผลิตและกำรใชงำน 
  มลพิษจำกกำรผลิต  
        อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ พอลิเมอร และเซรามิกสส จัดเปนอุตสาหกรรม ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย
ที่มีบทบาทส าคัญของประเทศ เนื่องจากโลหะ พอลิเมอร และ เซรามิกส เปนวัตถุดิบพื้นฐานส าหรับอุตสาหกรรม 
เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรม ยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม การผลิตเครื่องใช
ในครัวเรือน เปนตน กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเปนแหลงก าเนิดมลพิษที่ส าคัญ  ทั้งมลพิษทางอากาศ  
กากของเสียและน้ าเสีย ซึ่งสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได หากมีการจัดการไม
เหมาะสม    
 สำเหตุที่ท ำใหเกิดมลพิษจำกกำรผลิต    
          ๑.  กระบวนการหลอมและเกิดมลพิษ กระบวนการหลอม เปนการน าวัตถุดิบทั้งในรูป    วัสดุ
ใหมและเศษวัสดุที่ใช แลวมาใหความรอนเพ่ือใหหลอมละลาย และท าการปรับปรุงคุณภาพดวยสารตาง ๆ 
มลพิษ หลักท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหลอม คือ ฝุนควัน ไอโลหะ และกาซพิษตาง ๆ    
           ๒.  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ กระบวนการหลอ สามารถท าได ๒ ลักษณะ คือ                    
การหลอโดยใชเครื่องหลอ แบบตอเนื่อง และการหลอในแมแบบชนิดตางๆ  ในการหลอชิ้นงานในแมแบบวัสดุ
เหลวจะถูกเทใสในแมแบบ แลวปลอย ใหแข็งตัวระยะหนึ่ง  จากนั้นรื้อแบบแยกออกเอาชิ้นงานออกแบบหลอ 
แลวเอาไปท าความ สะอาดตกแตงชิ้นงานใหได้คุณภาพตามตองการ มลพิษหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอ 
ทั้งสองลักษณะจะเกิดข้ึน ในระหวางการหลอ แตส าหรับการหลอโลหะบางชนิดจะเกิดมลพิษในระหวาง               
การท าแมแบบ  ไสแบบและการน าชิ้นงานออกจากแบบหลอ ซึ่งควรมีการจัดการอยางเหมาะสมเชนเดียวกัน           
          ๓.  กระบวนการหลอและเกิดมลพิษ การรีดมักใชอุตสาหกรรมโลหะ เปนการน าแทงโลหะ  
ผานการรีดลดขนาด ที่วางตอกันหลายชุดจนไดขนาดตามตองการ ซึ่งการรีดโลหะมีทั้งการรีดรอนและรีดเย็น
ขึ้นอยู กับผลิตภัณฑที่ตองการ มลพิษที่เกิดข้ึนโดยทั่วไปในกระบวนการรีดรอน คือ ฝุนควัน ไอโลหะ กาซพิษ 
และน้ าเสีย 
          ๔.  กระบวนการสนับสนุนการผลิตและเกิดมลพิษ ระบบสนับสนุนการผลิตที่ส าคัญระบบ
หนึ่งคือ ระบบหลอเย็น ซึ่งหากระบบ หลอเย็นเกิดขัดของ กระบวนการผลิตบางสวนอาจหยุดการผลิตลง                  
ซึ่งท าใหเกิดความเสียหาย กับโรงงานได มลพิษท่ีเกิดขึ้นโดยทั่วไปในกระบวนสนับสนุนการผลิตคือมลพิษทาง
อากาศ และน้ าเสียจากน้ าหลอเย็น ซึ่งอาจใชเพียงครั้งเดียวแลวระบายทิ้ง   
 
 สำเหตุที่ท ำใหเกิดมลพิษจำกกำรใชงำน    
          ๑.  จ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน เมื่อมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความตองการ ดานตาง ๆ                  
ที่เก่ียวของกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน ก็มากขึ้น ไมวาจะอยูในรูปของสินคา เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชใน
ครัวเรือน ดังนั้น จ านวนวัสดุที่ใชแลวจึงเพิ่มทวีคูณมากข้ึนเรื่อย ๆ   
           ๒.  คนทั่วไปไมมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการกับเศษวัสดุที่ใชแลว สวนใหญมักจัดการ
กับเศษวัสดุดวยวิธีการเผาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดมลพิษทางอากาศ   
           ๓.  ความมักงายและขาดจิตส านึก ไมค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น เชน การทิ้ง เศษวัสดุใชแลว 
ลงแมน้ าล าคลอง เปนสาเหตุใหเกิดน้ าเสีย   
           ๔.  การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจ าเปน เชน การผลิตสินคาที่มีกระดาษ หรือ
พลาสติกหมุหลายชั้น การซื้อสินคาโดยหอแยกและใสถุงพลาสติกหลายถุง ท าใหเศษวัสดุใช แลวมีปริมาณมาก
ขึ้น    
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ใบงำน เรื่องมลพิษจำกกำรผลิตและกำรใชงำน 
กิจกรรม จงอธิบาย สาเหตุของมลพิษจากการผลิตและการใช้งานวัสดุ มาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๘ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ วัสดุศำสตร ๓  รหัสวิชำ   พว ๓๒๐๒๔   

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
หัวเรื่อง หลักสะเตม็ศึกษำ 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๘  ๑.  อธิบายประโยชน
ของสะเต็มศึกษาได้  

๑.  หลักสะเต็มศึกษา 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันถึงความหมายและความส าคัญของการ
เรียนรู้ในหัวข้อหลักสะเต็มศึกษาท าให้
ผู้เรียนเกิดการรู้และประโยชนของสะเต็ม
ศึกษา 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องหลักสะเต็มศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรูเรื่องหลักสะเต็ม
ศึกษาไปใชได 
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้พร้อมมอบหมายงาน  

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุด
ประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

๑. สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้ 
๒. วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
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ใบควำมรู้เรื่อง  หลักสะเต็มศึกษำ 
 หลักสะเต็มศึกษำ             

         ในยุคปจจุบัน  ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
จึงจ าเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียม
พรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
ดังกลาว คือ คุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจ าเปนอยางยิ่ง 
โดย จะตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือท าใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนา อยางเต็มที่ท า
ใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรู ดวยตนเองสามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเองและสามารถ
ด ารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ STEM จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการประกันคุณภาพผู เรียน เพ่ือใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและ พัฒนา 
ศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด ค าวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนค ายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร ๔ 
สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ
คณิตศาสตร (Mathematics)  หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่ท่ีมีความ เชื่อมโยงกันในโลกของ
ความเปนจริงที่ตองอาศัยองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการเขาดวยกัน    ในการด าเนินชีวิตและการท างาน ค าวา 
STEM ถูกใช ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science 
Foundation: NSF) ซึ่งใชค านี้เพ่ืออางถึง โครงการหรือโปรแกรมที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และ คณิตศาสตร อยางไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยาม
ที่ชัดเจน ของค าวา STEM มีผลใหมีการใชและใหความหมายของค านี้แตกตางกันไป  (Hanover Research, 
๒๐๑๑, p.๕) เชน มีการใชค าวา STEM  ในการอางอิงถึงกลุมอาชีพที่มี ความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  

        สะเต็มศึกษำ (STEM Education)  

          คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ ความรู ใน ๔ สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน การน าความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม ที่เปน ประโยชนตอการด าเนินชีวิต และการท างาน  ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 
๔  สหวิทยาการ  กับชีวิตจริงและการท างาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการ เรียนรูที่ไม
เน้นเพียงการทองจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการ สรางความเขาใจทฤษฎีหรือ
กฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะ การคิด  ตั้งค าถาม แกปญหาและการหาขอมูล
และวิเคราะหขอคนพบใหม ๆ พรอมทั้งสามารถ น าขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ ๑๐ ประการ ไดแก 
  (๑)  เชื่อมโยง เนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโลกจริง  
  (๒)  การสืบเสาะหาความรู  
  (๓)  การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 
  (๔)  การสรางสรรคชิ้นงาน 
  (๕)  การบูรณาการเทคโนโลยี   
  (๖)  การมงุเนนทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑   
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  (๗)  การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน   
  (๘)  การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น   
  (๙)  การเรียนรูอยางไมเปนทางการ   
 (๑๐)  การจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย    
        จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรัก และเห็นคุณคาของ
การเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร และ เห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัว
ที่สามารถน ามาใชไดทุกวัน   STEM  Education ไดน าจุดเดนของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนรู
ของ แตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว เพื่อใหผูเรียนน าความรูทุกศาสตร มาใชในการ แกปญหา 
การคนควา และการพัฒนาสิ่งตาง ๆ ในสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการ เรียนรูที่ผูสอนผูสอน
หลายสาขาวิชารวมมือกัน เพราะในการท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันนั้น ตองใชความ รูหลายดานในการ
ท างานทั้งสิ้นไมไดแยกใชความรูเปนสวน ๆ นอกจากนี้  STEM Education ยังเปนการสงเสริมการพัฒนา 
ทักษะส าคัญในโลกยุคโลกาภิวัตนหรือทักษะที่จ าเปน ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อีกดวย ทั้งนี้  STEM Education 
เปนการจัดการศึกษาที่มีแนวคิด  ดังนี้           
         ๑.๑  เปนการบูรณาการขามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือ เปนการบูรณาการ
ระหวางศาสตรสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และ คณิตศาสตร (M) 
ทั้งนี้ ไดน าจุดเดนของธรรมชาติตลอดจนวิธีการ สอนของแตละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอยางลงตัว กลาวคือ  
                  • วิทยาศาสตร (S) เนนเกี่ยวกับความเขาใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศึกษา มักชี้แนะใหอาจารย
ผูสอนผูสอนใช วิธีการสอนวิทยาศาสตรดวยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) 
กิจกรรมการสอนแบบแกปญหา (Scientific Problembased Activities) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ เหมาะกับผูเรียน
ระดับประถมศึกษา แตไมเหมาะกับ ผูเรียน ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าใหผูเรียนเบื่อหนาย
และไมสนใจ แตการ สอนวิทยาศาสตรใน STEM Education จะท าใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึก 
ทาทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน  สงผลใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร ในระดับชั้นที่
สูงขึ้นและประสบ ความส าเร็จในการเรียน                
                  • เทคโนโลยี (T) เปนวิชาที่เก่ียวกับกระบวนการ แกปญหา ปรับปรุง พัฒนา สิ่งตาง ๆ หรือ
กระบวนการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของคนเรา โดยผานกระบวนการ ท างานทางเทคโนโลยี ที่
เรียกวา Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคลายกับ กระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึง  
มิไดหมายถึงคอมพิวเตอรหรือ ICT ตามท่ีคนสวนใหญ เขาใจ               
                  • วิศวกรรมศาสตร (E) เปนวิชาที่วาดวยการคิด สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมตาง ๆ ใหกับนิสิตผู
เรียนโดยใช ความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคน สวนใหญ มักเขาใจวาเปนวิชาที่
สามารถเรียนได แตจากการ ศึกษาวิจัยพบวาแมแตเด็กอนุบาลก็สามารถ เรียนไดดีเชนกัน  
                  • คณิตศาสตร (M) เปนวิชาที่มิไดหมายถึงการนับจ านวนเทานั้น แตเกี่ยวกับ องคประกอบอื่นที่
ส าคัญ ประการแรก คือ กระบวนการคิดคณิตศาสตร (Mathematical Thinking) ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบ
การจ าแนก/จัดกลุม การจัดแบบรูปและการบอกรูปรางและ คุณสมบัติ ประการที่สอง ภาษาคณิตศาสตร เด็ก
จะสามารถถายทอดความคิด หรือความเขาใจ ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตรได โดยใชภาษา
คณิตศาสตรในการสื่อสาร เชน มากกวา นอยกวา เล็กกวา ใหญกวา ฯลฯ ประการตอมาคือการสงเสริมการคิด 
คณิตศาสตร ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จากกิจกรรมการเลนของเด็กหรือการท ากิจกรรม      
ในชีวิตประจ าวัน    
          ๑.๒  เปนการบูรณาการที่สามารถจัดการเรียนรูไดในทุกระดับ โดยใชวิธีการเรียน แบบ Project-
based Learning, Problem-based Learning, Design-based Learning ท า ให ผูเรียนสามารถสรางสรรค
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พัฒนาชิ้นงานไดดีรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education นอกจากจะเปนการบูรณาการ วิชาทั้ง ๔ 
สาขา ดังที่กลาวขางตนแลว ยังเปนการบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจ าวันอีกดวย ซึ่งจะท าใหการสอนนั้นมีความหมายตอผูเรียน ท าใหผูเรียน เห็นคุณคาของการเรียนนั้น 
ๆ และสามารถน าไป ใชประโยชนในชีวิตประจ าวันได ซึ่งจะเพ่ิม โอกาสการท างาน การเพ่ิมมูลคา และสามารถ
สรางความแข็งแกรงใหกับประเทศ ดานเศรษฐกิจ ได  
 ๑.๓  เปนการจัดการเรียนรูที่ ท าใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ อยาง ครบถวน และสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาคนใหมี คุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ เชน               
                  • ดานปญญา ผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชา               
                  • ดานทักษะการคิด ผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดข้ันสูง เชน การ คิดวิเคราะห
คิดสรางสรรค ฯลฯ      
                   • ดานคุณลักษณะ ผูเรียนมีทักษะการท างานกลุมทักษะการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ การเปนผู
น าตลอดจนการนอมรับค าวิพากษวิจารณของผูอ่ืน ใบงาน เรื่องมลพิษจากการผลิตและการใชงาน 
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ใบงำน เรื่องหลักสะเต็มศึกษำ 
 

ข้อที่ ๑ กิจกรรม  จงอธิบาย หลักสะเต็มศึกษา (STEM Education มาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..…………  
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………........................……..………… 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๙ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
สำระทักษะกำรเรียนรู้ รำยวิชำ วัสดุศำสตร ๓  รหสัวิชำ   พว ๓๒๐๒๔   

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย จ ำนวน ๓ หน่วยกิต 
หัวเรื่อง หลักสะเตม็ศึกษำ ส ำหรับกำรประดิษฐวัสดุ ใชแลว 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๑๙  ๑.  อธิบายหลักสะเต็ม
ศึกษาส าหรับการประดิษฐ
วัสดุใชแลวได  
๒.  น าความรูเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษาส าหรับการ
ประดิษฐวัสดุใชแลวไปใช
ได 

๑.  หลักสะเต็มศึกษา 
ส าหรับการประดิษฐวัสดุ 
ใชแลว 
 

ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
ครูผู้สอนทักทายกล่าวน า ถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ของ กศน. 
ขั้นสอน 
-  ครูผู้สอนและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันถึงความหมายและความส าคัญของการ
เรียนรู้ในหัวข้อหลักสะเต็มศึกษา ส าหรับ
การประดิษฐวัสดุใชแลว 
-  ครูผู้สอนอธิบายเรื่องหลัก 
สะเต็มศึกษา ส าหรับการประดิษฐวัสดุใช
แลวไปใชได  
ขั้นสรุป      
ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาและเติมเต็มองค์
ความรู้พร้อมมอบหมายงาน 

๑.  ใบความรู้  
๒.  หนังสือแบบเรียน 
๓.  ใบงาน 
แหล่งกำรเรียนรู้/
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
๑.  ห้องสมุด
ประชาชน 
๒.  กศน.ต าบล 
๓.  แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
๔.  internet 
๕.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือวารสารต่างๆ 

๑.  สังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างการ
เรียนรู้ 
๒.  วัดความรู้จาก
การท ากิจกรรมใน
ใบงาน 
เครื่องมือ 
๑. ใบงาน 
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ใบควำมรู้ 
เรื่อง  หลักสะเต็มศึกษำส ำหรับกำรประดิษฐจำกวัสดุใชแลว 

 หลักสะเต็มศึกษำส ำหรับกำรประดิษฐจำกวัสดุใชแลว      
 ทุกวันนี้ปญหาเรื่องการจัดการขยะนับเปนปญหาระดับชาติ การจัดการเรียนการ สอนตามแนวทาง
ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่ไดยินกันอยางแพรหลายมากขึ้น เรื่อย ๆ หลายทานคงก าลังครุนคิดวา 
จะท าใหอยางใหการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และเชื่อมโยงการเรียนรู สกูารแกปญหาจริงเรื่องขยะได การจัดการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ส าหรับการจัดการกับวัสดุใชแลว ท าได หลากหลายแนวทาง บางอยางเปนการเปลี่ยนแปลงงาย ๆ ทุกคน
สามารถท าไดดวยตัวเอง สวน บางแนวทางตองการ “แนวรวม” สนับสนุนที่กวางขวางข้ึน เชน การท างานรวม
กันระหวาง ผูสอนกับนักเรียน  การท างานรวมกันทั้งโรงเรียน หรือแมกระทั่งการด าเนินการรวมกันกับ ชุมชน 
หรือสถาบันการศึกษาทองถิ่น แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว  
เปนสวนหนึ่งของวิธีการหลากหลายที่จะจัดการกับวัสดุใชแลว ซึ่งมีแนวทางดังนี้   
          ๑.  เชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี สูโ่ลกจริง  หลายทานนาจะท าอยู
แลวอยางสม่ าเสมอ เพราะในชีวิตประจ าวันเรามีการใช วัสดุตางอยูเสมอตลอดจนมีการบริหารจัดการวัสดุ
นั้นอยางมีประสิทธิภาพ เพียงมองเห็นวา แนวคิดหลัก หรือกระบวนการที่เรียนรูนั้น สามารถเกิดขึ้นไดใน
ธรรมชาติ ใชประโยชนไดในชีวิต จริง ก็เปนกาวแรกสูการบูรณาการความรูสูการเรียนอยางมีความหมาย 
เพราะปรากฏการณ หรือประดิษฐกรรมใดๆ รอบตัวเรา ไมไดเปนผลของความรูจากศาสตรหนึ่งศาสตรใดเพียง 
ศาสตรเดียว การประยุกตความรูงาย ๆ เชน การค านวณพ้ืนที่ของแกนมวนกระดาษช าระ เชื่อมโยงสูความรู
ความสงสัยดานวัสดุศาสตร เทคโนโลยีการผลิต และการใชกระบวนการทาง วิศวกรรมวิเคราะหปญหาและ              
สรางสรรควิธีแกไขไดอยางหลากหลายจนนาแปลกใจ 
           ๒.  การสืบเสาะหาความรู การเรียนรูสะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐวัสดุใชแลว โดยใหผู
เรียนไดศึกษา ประเด็นปญหา หรือตั้งค าถามซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือชุมชน เชน ในชุมชนมีการใช 
ขวดน้ีาพลาสติกจ านวนมากจนเกิดปญหาขยะ ผูเรียนน าประเด็นปญหา ไปสรางค าอธิบายดวย ตนเอง โดยการ
รวบรวมประจักษพยานหลักฐานที่เก่ียวของ สื่อสารแนวคิดและเหตุผล เปรียบเทียบแนวคิดตาง ๆ โดย
พิจารณาความหนักแนนของหลักฐาน กอนการตัดสินใจไป ในทางใดทางหนึ่งนับเปนกระบวนการเรียนรูส าคัญ
ที่ไมเพียงแตสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น ที่ศึกษาเทานั้น แตยังเปนชองทางใหมีการบูรณาการความรู
ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ ค าถาม นับเปนแนวทางการจัดการเรียนรูที่สนับสนุนจุดเนนของสะเต็มศึกษา
ส าหรับการ ประดิษฐจากวัสดุใชแลวไดเปนอยางดี  
          ๓. การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  การท าโครงงานเปนการสืบเสาะหาความรูในรูปแบบ
หนึ่ง แตผูเขียนไดแยก โครงงานออกมาเปนหัวขอเฉพาะ เนื่องจากเปนแนวทางท่ีสามารถสงเสริมการบูรณา
การความรู สูการแกปญหาไดชัดเจน การสืบเสาะหาความรูบางครั้งผูสอนเปนผูก าหนดประเด็นปญหา หรือ ให
ขอมูลส าหรับศึกษาวิเคราะห หรือก าหนดวิธีการในการส ารวจตรวจสอบ ตามขอจ ากัดของ เวลาเรียน วัสดุอุป
กรณ หรือปจจัยแวดลอมตาง ๆ แตการท าโครงงานนั้นเปนการเปดโอกาสให นักเรียนเกิดประสบการณการ
เรียนรูส าคัญในทุกข้ันตอนดวยตนเอง ต้ีงแตการก าหนดปญหา ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ ออกแบบวิธีการ
รวบรวมขอมูล ด าเนินการ ลงขอสรุป  และสื่อสารสิ่งที่ คนพบ (บางครั้งผูสอนอาจก าหนดกรอบกวาง ๆ เชน 
ใหท าโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐจาก วัสดุใชแลว โครงงานเก่ียวกับการใชคณิตศาสตรในวัสดุใชแลวของ
ชุมชน เปนตน) โครงงานใน รูปแบบสิ่งประดิษฐจะมีการบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมไดอยางโดดเดน   
          ๔.  การสรางสรรคชิ้นงาน  ประสบการณการท าชิ้นงาน สรางทักษะการคิด การออกแบบ 
การตัดสินใจ การแกปญหาเฉพาะหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นงานที่ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวัสดุใชแลว 
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เองและคิดอยางอิสระและสรางสรรค การประดิษฐชิ้นงานเหลานี้จากเศษวัสดุใชแลว ประยุกตใชความรูวิทยา
ศาสตร คณิตศาสตร อยางไมรูตัวบางครั้งอาจจัดใหผูเรียนสะทอน ความคิดวาไดเกิดประสบการณหรือเรียนรู
อะไรบางจากงานที่มอบหมายใหท า เพราะเปาหมาย ของการเรียนรูอยูที่กระบวนการท างานดวยเชนกัน หาก 
ผูเรียนมองเพียงเปาหมายชิ้นงานที่ ส าเร็จอยางเดียวอาจไมตระหนักวาตนเองไดเรียนรูบทเรียนส าคัญมากมาย
ระหวางทางและมี สวนหรือบทบาทในการชวยรักษาสภาพแวดลอมอีกดวย  
          ๕.  การบูรณาการเทคโนโลยี เพียงบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูกระบวนประดิษฐจาก
วัสดุใชแลว ก็ถือวา ไดกาวเขาใกลเปาหมายการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาอีกกาวหนึ่งแลว 
เทคโนโลยีที่ สามารถใชประโยชนในปจจุบันมีไดตั้งแตการสืบคนขอมูลลักษณะตาง ๆ การบันทึกและ น า
เสนอขอมูลดวยภาพนิ่ง วีดิทัศน และมัลติมีเดีย การใชอุปกรณ sensor/data logger บันทึก ขอมูลในการ
ส ารวจตรวจสอบ การใชซอฟตแวรจัดกระท า วิเคราะหขอมูล และเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกมากมาย การใชประโย
ชนจากเทคโนโลยีเหลานี้ กระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรู เปดโอกาส ใหประยุกตใชความรู แกปญหา และ
ท างานรวมกัน รวมทั้งสรางทักษะส าคัญในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย      
          ๖.  การมงุเนนทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาพัฒนา
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ไดเปนอยางดี ยกตัวอยางทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) ตามกรอบแนวคิดของ Partnership for ๒๑st Century Skills ที่ครอบคลุม ๔C คือ 
Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การ ท างานรวมกัน) 
และ Creativity (การคิดสรางสรรค) จะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ โครงงาน หรือการสรางสรรค
ชิ้นงานจากวัสดุใชแลวที่กลาวถึงขางตนนั้นสามารถสรางเสริม ทักษะเหลานี้ไดมากอยางไรก็ตามในบริบทของ
สถานศึกษาท่ัวไป ผูสอนอาจไมสามารถใหผูเรียน เรียนรูดวยการท าโครงงาน หรือการสรางสรรคชิ้นงานเทานั้น 
ดังนั้นในบทเรียนอ่ืน ๆ ถาผูสอน มุงเนนทักษะแหงศตวรรษที่  ๒๑ ในทุกโอกาสที่เอ้ืออ านวย เปดโอกาสให
ผูเรียนไดแสดงความ คิดเห็น ท างานรวมกัน เรียนรูการหาที่ติ (ฝกคิดเชิงวิพากษ) หาที่ชมหรือเสนอวิธีการใหม
(ฝกคิดเชิงสรางสรรค) ก็นับวาผูสอนจัดการเรียนการสอนเขาใกลแนวคิดสะเต็มศึกษามากขึ้น ตามสภาพจริง
ของชั้นเรียน  
          ๗.  การสรางการยอมรับและการมีสวนรวมจากชุมชน ผูสอนหลายทานอาจเคยมีประสบการณ
กับผูปกครองที่ไมเขาใจแนวคิด การศึกษาท่ีพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเต็มคน แตมุงหวังใหสอนเพียงเนื้อหา อยาก
ใหผูสอนสราง เด็กที่สอบเรียนตอได แตอาจใชชีวิตไมไดในสังคมจริงของการเรียนรูและการท างาน เมื่อผูสอน 
มอบหมายใหผูเรียนสืบคน สรางชิ้นงาน หรือท าโครงงานผูปกครองไมใหการสนับสนุน หรืออีก ดานหนึ่งผู
ปกครองรับหนาที่ท าใหทุกอยาง อยางไรก็ตามหวังวาผูปกครองทุกคนจะไมเปนไป ตามที่กลาวขางตน ผลงาน
จากความสามารถของเด็ก เปนอาวุธส าคัญที่ผูสอนจะน ามาเผยแพร จัดแสดงเพ่ือชนะใจผูปกครองและชุมชน
ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ เต็มศึกษา ผูสอนสามารถน าผูเรียนไปศึกษาในแหลงเรียนรู
ของชุมชน ส ารวจสิ่งแวดลอม ธรรมชาติในทองถิ่น ศึกษาและรายงานสภาพมลพิษหรือการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรในพ้ืนที่ ใหชุมชนรับทราบ ตลอดจนศึกษาและแกปญหาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในชุมชน กิจกรรม
การ เรียนรูเหลานี้ เกิดประโยชนส าหรับนักเรียนเอง อาจเปนประโยชนส าหรับชุมชน และสามารถ สรางการ
มีสวนรวม ความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญอยางยิ่งคือความรูสึกเปนเจาของรวม รับผิดชอบคุณภาพการจัด
การศึกษาในทองถิ่นตัวเองใหเกิดข้ึนได  
          ๘.  การสรางการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น การใหผูเรียนไดศึกษาปญหาปลายเปด 
ตามความสนใจของตนเองในลักษณะ โครงงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงการเรียนรูสูการใชประโยชนในบริบทจริง
นั้น บางครั้งน าไปสู ค าถามที่ซับซอนจนตองอาศัยความรูความช านาญเฉพาะทาง ผูสอนไมควรกลัวจะยอมรับ
กับ ผูเรียนวาผูสอนไมรคู าตอบ หรือผูสอนชวยไมได แตควรใชเครือขายที่มีเชื่อมโยงใหผูเชี่ยวชาญ ในทองถิ่น
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มาชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน เครือขายดังกลาวอาจเปนไดทั้ง ศิษยเกา ผูปกครอง ปราชญชาวบาน  
เจาหนาทีร่ัฐ หรืออาจารยในสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น ผูสอน สามารถเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายหรือ
สาธิตในบางหัวขอ หรือใชเทคโนโลยี เชน การ ประชุมผานวิดีทัศน เอ้ืออ านวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถพูดคุยให
ความคิดเห็น หรือวิพากษ ผลงานของผูเรียน เปนตน 
          ๙.  การเรียนรูอยางไมเปนทางการ (informal learning) ทุกคนชอบความสนุกสนาน                
หากเราจ ากัดความสนุกไมใหกล้ ากรายใกล หองเรียน ความสุขคงอยูหางไกลจากผูสอนและจากผูเรียนไปเรื่อย 
ๆ แตจะบูรณาการความ สนุกสูการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานกระบวนประดิษฐ
สิ่งของจาก เศษวัสดุใชแลวเปนการแกปญหาไดอยางไร  ตองอาศัยความคิดสรางสรรคของผูสอนในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทาย เพลิดเพลิน ใหการเรียนเหมือนเปนการเลน แตใน ขณะเดียวกันก็ตอง 
สรางความรูและความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรดวย การเรียนรู อยางไมเปนทางการที่ไดรับความ
นิยม คือ การจัดกิจกรรมคาย การเรียนรูจากบทปฏิบัติการ หรือการประกวดแขงขัน กิจกรรมเหลานี้เปนโอกา
สดีที่จะสรางการมีสวนรวมจากชุมชน เชน อาจเชิญผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นเปนวิทยากรในคาย เปนกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิ หรือใหการ สนับสนุนของรางวัล              
          ๑๐.  การเรียนรูตามอัธยาศัย (non-formal learning)  เมื่อผูสอนไดด าเนินการ ๙ ขอ         
ขางตนแลว อาจมองออกนอกสถานศึกษา สรางนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต ใหเปนวัฒนธรรมของชุมชนรวมกัน
สรางแหลงเรียนรูดานสะเต็มในทองถิ่น เชน เขาคายวิทยาศาสตรที่ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาหรือประยุกต
ความรูสะเต็ม เพ่ือสนับสนุนแหลงเรียนรูวิถีชุมชน เชน สงเสริมใหนักเรียนใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมน าเสนอ 
ขอมูลภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในชุมชนสรางหอเกียรติยศสะเต็มของหมูบาน เพื่อน าเสนอ
เรื่องราวการใชความรูสะเต็มในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ผลงานดานการเกษตร ดาน
สาธารณสุข ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือดานการประยุกตใช เทคโนโลยี เปนตน  การสงเสริมการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับการประดิษฐ วัสดุใชแลว เปนความพยายามจากหลากหลายภาคสวน
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให พรอมส าหรับการด ารงชีวิต ดวยความรูความเขาใจในความงามและคุณค
าของธรรมชาติ ดวย ความสามารถในการสรางสรรควิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบดวยกระบวน
คิด เชิงวิศวกรรม และการใชศักยภาพของเทคโนโลยีสื่อสารและท างานรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค  
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ใบงำน เรื่องสิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุตำมหลักสะเต็มศึกษำ 
ข้อที่ ๑ กิจกรรมที่   คัดแยกเศษวัสดุที่พบโดยเลือกเศษวัสดุ แล้วน ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ หรือ ของตกแต่ง 
จ านวน ๑ ชิ้น  พร้อมอธิบายตามหัวข้อที่ก าหนดให้   
๑.๑ ชื่อสิ่งประดิษฐ์  
......................................................................................................................................................  
๑.๒   รูปภาพสิ่งประดิษฐ์    
 
 
 
 
 
 
 
 

น าภาพสิ่งประดิษฐ์ติดในกรอบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าภาพสิ่งประดิษฐ์ติดในกรอบนี้ 
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๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
 
๑.๕  ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
๑.๖  ค านวณหาต้นทุน / ราคาขาย  “ ต้นทุนการประดิษฐ์สิ่งของ” ถ้าต้นทุนสิ่งประดิษฐ์ เท่ากับ  ๕๐  บาท  
ท าได้  ๑๐ ชิ้น ผู้เรียนจะก าหนดราคาขายหรือต้องการขายชิ้นละกี่บาท เพ่ือให้ได้ก าไรและการตั้งราคา ในการ
ขาย ผู้เรียนจะได้ก าไรจากการขาย กี่เปอร์เซ็นต์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................   
๑.๗ ประโยชน์และการน าไปใช้ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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บันทึกหลังการสอน 

ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐ 
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แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
สอบวัดผลสัมฤทธิป์ลำยภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับมัธยมศึกษำ ม.ปลำย  

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี หัวเรื่อง/ตัวชี้วัด เนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
กำรวัดและ
ประเมินผล 

๒๐  สอบวัดผลสัมฤทธิภปลาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ด าเนินการสอบวัดผล
สัมฤทธิภปลายภาคเรียนที่ 
๒ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สนามสอบศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
ได้แก่ 
สนามสอบโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิภ
ปลายภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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บันทึกหลังการสอน 
ครั้งท่ี ………….. วันท่ี……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 

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

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

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

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

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

(นางจิราภรณ์ อุทัยศรี) 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

วันที่……. เดือน ……………. พ.ศ………….. 
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เอกสำรอ้ำงองิ 
สาระการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หนังสือเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ (ทร ๓๑๐๐๑) 

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย (พท ๓๑๐๐๑) 

หนังสือเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช ๓๑๐๐๑) 

หนังสือเรียนวิชาหลักไทย(พท33015) 

หนังสือเรียนวิชาวัสดุศาสตร์(พว32011) 

หนังสือเรียนวิชาทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหา (ทร03011) 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นางจิราถรณ์   อุทัยศรี    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม 

นางนภาวรรณ ธรฤทธิภ    บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

นายจักรพันธ์  นวลสุทธิภ    ข้าราชการครู 

คณะท ำงำน 

 นายไพบูลย์  ศักดา    ครูอาสาสมัครฯ 

 นายธเนศ  สุขสวัสดิภ    ครูอาสาสมัครฯ 

 นางสาวจุฑามาส  ศุภลักษณ์   ครูอาสาสมัครฯ 

 นางสาวภูริชชญา  สุดสาย    ครูอาสาสมัครฯ 

 นางบุปผา  คีรีรมา    ครู กศน.ต าบล 

 นายวงวิทย์  ศักดา    ครู กศน.ต าบล 

 นายพีระพงษ์  ค าจันทร์    ครู กศน.ต าบล 

 นายชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์    ครู กศน.ต าบล 

 นางอโณทัย  ค าจันทร์    ครู กศน.ต าบล 

 นายกฤษฎา  ภิรอด    ครู กศน.ต าบล 

 นางสาวภิญญดา  ศรีคิรินทร์   ครู กศน.ต าบล 

 นายธนสร  รัชชะ     ครู กศน.ต าบล 

เลขำนุกำร/ผู้เรียบเรียง/ผู้จัดท ำรูปเล่ม 

 นายชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์    ครู กศน.ต าบล 

 

 


