
 



ค ำน ำ 
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน. ได้น าหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข พ.ศ. 2545 พ.ศ.2553 มาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้เรียนท่ีเน้นให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการปฏิบัติตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับความคิดเห็น
และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ท่ีหลากหลาย 

ดังนั้นเอกสารประกอบการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ปีงบประมาณ 2558 เล่มนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร  ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับนักศึกษาทหารกองประจ าการท่ีอยู่ท้ังในและนอกหน่วยที่ต้ังของทหารกองประจ าการ 
โดยอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
 เอกสารฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจาก ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน หวังว่าเอกสารประกอบการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและผู้ท่ีน าเอกสารไปศึกษา ได้น าไปปรับใช้และพัฒนาต่อไป 
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หน่วยที่ 1 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือวิธีการ

ส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องท่ี
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่ง
แนวคิดการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ ต่าง ๆ ท่ีได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามต้องการอย่างได้ผล   

ทิศนา แขมณี (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นตัวต้ัง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์
สูงสุดท่ีผู้เรียนควรจะได้รับ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว (active participation) และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะ
น าผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ท่ีแท้จริง  

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2550) ให้ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ
แนวการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม
ในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความสามารถและความถนัด เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ  ใช้หลากหลายวิธีการสอน
หลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมท้ังเน้นการวัดผลอย่าง
หลากหลายวิธี  

  
หลักกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไข พ.ศ.2545 พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน หมวด 4 มาตรา 22 ความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และในมาตรา 24 ได้กล่าวถึง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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  1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวางบุคคล  

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา  

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดได คิดเปน ท าเปน 
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมส่ือการเรียน และอ านวย
ความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู ท้ังนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภท 
ตาง ๆ  

6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
     หลักในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทิศนา  แขมมณี (2547) ได้กล่าวไว้
ดังนี้ 

1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกันไม่ได้ ผู้สอนท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 

2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจ 
ความหมายของส่ิงต่างๆ ดังนั้นผู้สอนจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท าความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดได้หลายแง่ หลายมุม
ท าให้เกิดการขยาย เติมเต็มข้อความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามท่ีสังคมยอมรับด้วย ดังนั้น
ผู้สอนท่ีปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะหลุดพ้นจากความไม่รู้ 
น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีกเพราะเป็นเรื่องน่าสนุกผู้สอนจึงควรสร้างภาวะท่ีกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้หรือคับ
ข้องใจบ้างผู้เรียนจะหาค าตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสุขขึ้นจากการได้เรียนรู้เมื่อพบ
ค าตอบด้วยตนเอง 

5. การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีท่ีส้ินสุด ผู้สอนจึงควร
สร้างกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 
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6. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงเพราะได้รู้มากขึ้นท าให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ในการ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปล่ียน แปลงท่ีดีขึ้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ผล
การพัฒนาของตัวเขาเองด้วย 

จากหลักการของการเรียนรู้ท่ีกล่าวมา ผู้สอนจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
(2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
(4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย 
(5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
(6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
(7) การตระหนักถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
(8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
(9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
(10) การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
(11) ความเข้าใจผู้เรียน 
(12) ภูมิหลังของผู้เรียน 
(13) การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
(14) การเรียนการสอนท่ีดีเป็นพลวัตร (Dynamic) กล่าวคือมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลาท้ังในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิค และ วิธีการ 
(15) การสอนในส่ิงท่ีไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
(16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ทฤษฏีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) 
2. ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing Theory) 
3. ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
4. ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative Learning) 
หลักกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction) ด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ได้แก่ 
1. มีส่วนร่วม (participation) อย่างต่ืนตัว (active) 
2. มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) และร่วมมือ ร่วมใจ (co-operation) ในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ (share and learning) 
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3. ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาท้ังสมองซีกซ้ายและขวา หรือพัฒนาพหุปัญญา (multiple 
intelligences) 

4. การคิด (thinking) ซึ่งกระตุ้นด้วยการถาม (inquiry) 
5 น าความรู้ไปใช้ และประยุกต์ใช้ (application) 
ลักษณะของกำรจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด สามารถสรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ ดังนี้ 
1. Active Learning เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความ

กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช้ ประสาทสัมผัส 
ต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าท่ี เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู้จัดส่ือ
ส่ิงเร้าเสริมแรงให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. Construct เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ค้นพบสาระส าคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนรักการอ่าน รัก
การศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่ การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค์ 

3. Resource เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายท้ังบุคคล 
และเครื่องมือท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์ กับส่ิงแวดล้อมท้ังท่ี เป็นมนุษย์ 
(เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีว่า “การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุก
เวลา และทุกสถานการณ์) 

4. Thinking เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดในหลาย ลักษณะ เช่นคิด
คล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้นการ
ฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมี
เหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและ
ปฏิเสธข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกได้อย่างชัดเจนและมี
เหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

5. Happiness เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจากประการ
ท่ีหนึ่ งผู้เรียนได้เรียนในส่ิงท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู้  ชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทาย ให้แสดง
ความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มี
กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

6. Participation เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดงาน วางเป้าหมาย
ร่วมกันและมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องท่ีตรงกับความถนัดความสามารถ ความสนใจ ของ
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ตนเองท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ี เรียนและสามารถประยุกต์ความรู้
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 

7. Individualization เป็นกิจกรรมท่ีผู้สอนให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนในความเป็นอัตบุคคล 
ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน  โดยมีความเช่ือมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
  8.  Good Habit เป็นกิจกรรมท่ี ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิ สัยท่ี ดีงาม เช่น ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา ความมีวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อื่น การ
ยอมรับผู้อื่น การเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น 
 

ตัวบ่งชี้ท่ีของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  การก าหนดตัวบ่ง ช้ีของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้พัฒนาตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จของการเรียนของผู้เรียนและตัว
บ่งช้ีการสอนของครู ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้กำรเรียนของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
3. ผู้เรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม 
4. ผู้เรียนได้ฝึกอย่างหลากหลายและสร้างจินตนาการตลอดจนไดแสดงออกอย่างชัดเจนและ

มีเหตุผล 
5. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหาด้วยตนเองและร่วมกับคนอื่น 
6. ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 
7. ผู้เรียนได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
8. ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการท างาน 
9. ผู้เรียนได้ฝึกประเมนิปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อื่นตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวบ่งชีก้ำรสอนของครู  
1. ครูเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ 
2. ครูจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
3. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกท าและฝึกปรับปรุงตนเอง 
6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มสังเกตส่วนดีและส่วนด้อยของผู้เรียน 
7. ครูใช้ส่ือการสอนท่ีฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 
8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริง 
9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยผู้เรียน 
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 2 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

วิธีการจัดการเรียนสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ส าคญั* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.์ (2555 : 20)

ที่แสดงถึง 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ใช้รูปแบบและเทคนิควิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสอนท่ีเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามหลักการจิตวิทยาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมท้ังการคิดและการกระท าท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือท่ี
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้จัดส่ิงแวดล้อมกับบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

ผู้สอนเป็นผู้เกื้อกูลเสริมแรงจูงใจ และช่วยเหลือในการเรียนรู้จัดส่ิงแวดล้อมกับ
บรรยากาศท่ีเหมาะสม 

ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้ได้เอง แสดงหาความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้
และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ได้รับประสบการณ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

ท้ังด้านสติปัญญา กาย อารมณ์ และสังคมเป็นบุคคลท่ีคิดเป็น มีวินัยในตัวเอง 

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตได้ ปรับตัวเข้าสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

ต้อง 

ที่เน้นให้ 

โดยมี 

เพ่ือให้ 

ท าให้ผู้เรียนพัฒนา 

และมีความสามารถที่จะ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรยีนเปน็ส ำคัญ จ ำนวน 8 ข้อ** 
1.  การก าหนด
 เป้าหมายที่ต้องการ
 ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 ด้านความรู้ ทักษะ
 กระบวนการที่เป็น
 ความคิดรวบยอด
 หลักการและ
 ความสัมพันธ์ 
 รวมทั้งคุณลักษณะ
 ที่พึงประสงค์ 

2.  การศึกษา
 วิเคราะห์ข้อมูล
 เป็นรายบุคคล 
 แล้วน าข้อมูลมา
 ใช้ในการวาง
 แผนการจัดการ
 เรียนรู้ที่ท้าทาย
 ความสามารถ
 ของผู้เรียน 

3.  การออกแบบการ
 เรียนรู้และ
 จัดการเรียนรู้ที่
 ตอบสนองความ
 แตกต่างระหว่าง
 บุคคลและ
 พัฒนาการทาง
 สมองเพ่ือน า
 ผู้เรียนไปสู่
 เป้าหมาย 

4.  การจัด
 บรรยากาศที่เอื้อ
 ต่อการเรียนรู้
 และดูแล
 ช่วยเหลือผู้เรียน
 ให้เกิดการเรียนรู้ 

5.  การจัดเตรียม 
 และใช้สื่อให้ 
 เหมาะสมกับ 
 กิจกรรม  
 น าภูมิปัญญา
 ท้องถ่ิน  
 เทคโนโลยีที ่
 เหมาะสมมา 
 ประยุกต์ในการ 
 จัดการเรียน 
 การสอน 

 

6.  การประเมิน
 ความก้าวหน้าของ
 ผู้เรียนด้วยวิธีที่
 หลากหลาย เหมาะ 
 สมกับธรรมชาติของ
 วิชาและระดับ
 พัฒนาการของ
 ผู้เรียน รวมทั้งการ
 วางเง่ือนไขให้ผู้เรียน
 ประเมินความ 
 ก้าวหน้าของตนเอง 
 และน ามาใช้ปรับปรุง 
 และพัฒนาตนเอง 

7.  การวิเคราะห์ 
 ผลการประเมิน
 และน ามาใช้ใน
 การซ่อม 
 เสริมและพัฒนา 
 ผู้เรียน รวมทั้ง 
 ปรับปรุงการ
 จัดการเรียน  
 การสอน 

8.  การศึกษา 
 ค้นคว้า วิจัย  
 เพ่ือพัฒนาสื่อและ 
 กระบวนการจัดการ 
 เรียนรู้ที่เน้น
 ผู้เรียน 
 เป็นส าคัญ 

-  ดี เก่ง มีสุข 
-  จุดประสงค์ 
 รายวิชา ในด้าน
 ความรู้ ทักษะ   
 ทัศนคติ   
-  คนไทยยุคใหม่ 
-  สมรรถนะของผู้เรียน 
-  คุณลักษณะอันพึง
 ประสงค์ของผู้เรียน 
-  อัตลักษณ์  

-  ความรู้พ้ืนฐาน 
-  ระดับช้ัน 
-  อายุ อาชีพ 
-  ประสบการณ์ 
-  ข้อจ ากดัในการ
 เรียนรู้ 
- แบบบันทึก
 รายบุคคล 
-  สัญญาการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
กระบวนการการ
สอน เช่น ปฏิบัติ 
บรรยาย สาธิต  
ทัศนศึกษา โครงงาน 
ทดลอง อภิปราย
กระบวนการกลุ่ม 
 

-  การจัดช้ันเรียน 
 สถานที่เรียนรู้ 
-  สภาพแวดล้อม 
-  ความสะอาด 
-  การติดตามดูแล
 ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
 

-  สื่อ 
-  เทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
-  แหล่งเรียนรู้ 
-  ภูมิปัญญา 
 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 
-  แบบทดสอบ 
-  ผลงาน/ช้ินงาน 
-  พฤติกรรม 
-  การมีส่วนร่วม 
 

   บันทึกหลังสอน 
-  ระบุปัญหา
 อุปสรรคที่พบ  
-  การบรรลุ
 เป้าหมาย 
 

-  การวิจัยในช้ัน
 เรียน 
-  น าผลการวิจัยไป
 พัฒนาปรับปรุง 
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       วิเคราะห์ความสามารถของผู้สอน เน้ือหารายวิชาท่ีลงทะเบียน          ** สมศ. (2554)  จรัสศรี หัวใจ (2557) 

แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ตัวอย่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ส ำหรับครู กศน. 
จากวิธีการ กระบวนการ ข้อสังเกต และเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพของ สมศ. ได้มี

การศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบ จากท้ังของโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา กศน. ครู กศน. 
เพื่อน ามารวบรวม เรียบเรียง เป็นตัวอย่างส าหรับท่ีจะน าไปจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส าหรับครู กศน. มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ท้ัง 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร    
ที่เป็นควำมคิดรวบยอดหลักกำรและควำมสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    การก าหนดเป้าหมายท่ีจะปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ส่ิงท่ีต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน ในแต่ละด้านคือให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีสุข ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้ผู้เรียน
บรรลุตามจุดประสงค์รายวิชา ในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ให้ผู้เรียนมีลักษณะของคนไทยยุคใหม ่
มีสมรรถนะของผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีอัตลักษณ์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเป็นรำยบุคคล แล้วน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน     

     การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน เช่น ความรู้พื้นฐาน  อาชีพ ประสบการณ์ วิชาท่ี
ลงทะเบียน โดยวิธีการ ทดสอบก่อนเรียน การทบทวนความรู้ก่อนสอน การบอกจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจาก
การศึกษารูปแบบของการวิเคราะห์และบันทึกผลการวิเคราะห์รายบุคคล หรือสัญญาการเรียนรู้ เพื่อ
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในสอดคล้อง เหมาะสม ดังนี้  
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ตัวอย่ำงแบบวิเครำะห์ผู้เรียนเปน็รำยบุคคล 
1.  ช่ือ-นามสกุล ..................................................…………………………………. 
2.  วัน  เดือนปีเกิด   วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ……………. อายุ  ..……  ปี 
3.  เพื่อนสนิท/ผู้ท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน     
     1)  ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………..……..เบอร์โทร............................. 

2)  ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………..……..เบอร์โทร............................. 
4.  วิชาท่ีชอบ         1)  ……………………………. 
                          2)  ……………………………. 
       3)  …………………………….. 
5.  วิชาท่ีไม่ชอบ      1)  ….………………………… 
                          2)  ….………………………… 
                          3)  …………………………….. 
6. กิจกรรมท่ีสนใจ   1)  …………………………… 
                          2)  …………………………… 
7. ลักษณะนิสัย -  พฤติกรรมโดยท่ัวไป……………………………………………………………………………………. 
8.  ความสามารถพิเศษ......................................................................................................................... 
9.  จุดควรพัฒนาของนักศึกษา..... .....................................................................................................   
10.  สุขภาพกาย                 ดี              ปานกลาง       ไม่ดี 

 สุขภาพจิต                  ดี              ปานกลาง       ไม่ดี 
                     

 

 

 

    ลงช่ือ……………………………………..…….นักศึกษา กศน. 
                                                      (……………………………………….)                 
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ตัวอย่ำงแบบวิเครำะห์ผู้เรียนเปน็รำยบุคคล 

 
 

                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ช่ือ…………………………….. 
 

 

 

   ร่างกาย 

  ครอบครัว 

 ความต้องการ 

  อุปนิสัย 

   สังคม 

  การเรียนรู้ 

ฐานะยากจน 

อยูก่บัพ่อแม่ 

แข็งแรง 

ชอบออกก าลงักาย 
 

  พ่อแม่มีบุตรหลายคน 

ชอบวิชาคณิตศาสตร์ 

อธัยาศยัดี 

ชอบวิชาภาษาไทย 

อยากเรียนเก่ง ๆ 

เม่ือโตข้ึนอยากเป็นครูคน 

ชอบพลศึกษา 

ชอบวิชาดนตรี 

อยากประกวดร้องเพลง 

ชอบการอ่านคน้ควา้ 

  พูดเก่ง 

เรียบร้อย 

มีสัมมาคารวะ 

รับฟังเหตุผล 

ของผูอ่ื้น 

  ใจเยน็ 

เอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น 

  ร่าเริง 

ชอบช่วยเหลือเพ่ือน 

มีลกัษณะเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 



13 
 

ตัวอย่ำงสัญญำกำรเรียนรู้  (Learning Contact) 
ภำคเรียนที่.........ปีกำรศึกษำ...................... 

หน่วยจัด................................................................ 
สัญญาการเรียน (Learning Contact) เป็นข้อตกลงท่ีผู้เรียนได้ท าไว้กับครู/ผู้สอน เพื่อการ

เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในสัญญาการเรียนรู้ 
ผู้เรียนจะเป็นผู้เขียนเองโดยระบุว่า ต้องการเรียนโดยวิธีใดตามบริบทของผู้เรียน จะวัดว่าได้บรรลุตาม
ความมุ่งหมายแล้วหรือไม่ อย่างไร มีหลักฐานการเรียนรู้อะไรบ้างท่ีบ่งบอกถึงผลการเรียนของผู้เรียน
ว่าผลการเรียนเป็นอย่างไร เมื่อเขียนเสร็จแล้วส าเนาส่งให้ครูผู้สอน เก็บไว้ 1 ชุด เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เนื่องจากผู้เรียน มีพื้นฐานด้านอาชีพ วัย 
และสถานภาพท่ีต่างกัน การท าสัญญาการเรียน มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และเพื่อเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง  

 
ช่ือ…………………………………..……นามสกุล……………..………………………ระดับ……………………… 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์…………………มือถือ………………….…….. E-mail : …………………………………………… 

ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นต้องศึกษาเรียนรู้แบบ กศน. ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีความจ าเป็น ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้  เพื่อต้องการบรรลุผลส าเร็จในการเรียนโดยมี 
วิธีเรียนท่ีต้องการคือ     การเรียนรู้แบบ กศน.    การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
แหล่งเรียนรู้ท่ีข้าพเจ้าใช้ประกอบการเรียนรู้คือ 
 ฟังการบรรยายเพิ่มเติมจากครูผู้สอน ในวันพบกลุ่ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
 ศึกษาด้วยตนเองโดยยืมหนังสือประกอบการเรียน   
 อื่น ๆ............................................................................................................................. 

วิธีการเรียนรู้ท่ีข้าพเจ้าต้องการคือ 
 ให้ผู้สอนส่งเอกสาร ต ารา แผนการสอน ใบงาน ทางไปรษณีย์ไปยังผู้เรียน 
 ขอส าเนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ แผนการสอน ใบงาน จากครูผู้สอน  ในวันพบกลุ่ม 
 โทรศัพท์ถามครูผู้สอนโดยตรง 
 ส่งข้อความทางอีเมล์ (e-mail) ไปยังครูผู้สอน เพื่อสอบถามปัญหาการเรียนรู้ 
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 ปรึกษาครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผ่านทางส่ือสารออนไลน์ FaceBook (เฟสบุ๊ค) 
 ส่งใบงาน ในวันพบกลุ่ม ตาม ตามก าหนด 
 ส่งใบงาน โดย............................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.....................................................ครูผู้สอน    ลงช่ือ.....................................................ผู้เรียน 
      (....................................................)                      (....................................................) 
 

3. กำรออกแบบกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสมองเพื่อน ำผู้เรียนไปสูเ่ป้ำหมำย 
     การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เมื่อก าหนดเป้าหมายท่ีจะให้เกิดกับผู้เรียน และ
วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลแล้ว การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมีแนวคิด รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

การออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส าหรับในการจัดกิจกรรม  
หรือออกแบบการเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธีการและหลายเทคนิค แต่มีข้อควรค านึงว่า ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ (มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์. 2555 : 2-5)    

1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระท่ีสนใจเป็น 
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหรือไม่ 

2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิดได้รวบรวม 
ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2547) ได้น าเสนอแนวคิดในการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้าน 
ร่างกาย  (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกาย 
เพื่อช่วยให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ืนตัว พร้อมท่ีจะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น
การรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ท่ีดีๆ 
ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิด
เรื่องอื่น ๆ แต่ถ้าให้มีการเคล่ือนไหวทางกายบ้างก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนต่ืนตัวและ
พร้อมท่ีจะรับและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นกิจกรรมท่ีจัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้
ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความ
สนใจของผู้เรียน 
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2.2) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
(Intellectual Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสติปัญญาต้อง
เป็นกิจกรรมท่ีท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคล่ือนไหวต้อง
เป็นเรื่องท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกท่ีจะคิด2.3) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี ควร
ช่วยให้ ผู้ เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่
คณะมนุษย์ต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวเข้ากับอื่น  และสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านสังคม 

2.4) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์  
(Emotional  Participation) คือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้
การเรียนรู้นั้น  เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดย
ปกติการมีส่วนร่วมทางอารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท าอื่นๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย 
สติปัญญาและสังคม ทุกครั้งท่ีผู้สอนให้ผู้เรียนเคล่ือนท่ี เปล่ียนอิริยาบถ เปล่ียนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิด
อารมณ์ความรู้สึกอาจเป็นความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถใช้ได้กับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเพียงแต่ธรรมชาติของ
เนื้อหาวิชาท่ีต่างกันจะมีลักษณะท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้สอนออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในจุดเด่นท่ีต่างกัน คือ 

(1) รายวิชาท่ีมีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์และการน าเอากฎเกณฑ์ 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ หรือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
ผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น ากฎเกณฑ์ท่ีท าความเข้าใจได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้
วิธีการสอนแบบนิรนัย การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนก็จะเป็นการเรียนรู้ท่ียั่งยืนเพราะผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วย
ตัวเอง 

(2) รายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลอง 
และการอภิปรายโดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะได้สร้างความรู้เอง
โดยตรง เพียงแต่ผู้สอนต้องรู้จักการใช้ค าถามท่ียั่วยุและเช่ือมโยงความคิด ประกอบกับการได้มีโอกาส
ท าการทดลองเป็นการปฏิบัติร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อสร้าง
ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีท ากันมาอยู่แล้ว 

(3) รายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลท่ีหลาก หลายเกี่ยวกับการ 
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลข้อมูลท่ีมีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้ 
เช่น วิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีเป็นลักษณะพิเศษท่ีผู้สอนจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรม
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การใช้ความคิดอภิปราย น าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความ
คิดเห็นกัน เป็นวิถีทางท่ีดีในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 

(4) รายวิชาท่ีต้องอาศัยการเคล่ือนไหวร่างกายเป็นหลักเช่น วิชา พลศึกษา 
และการงานอาชีพ ผู้สอนควรใช้โอกาสดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการท างาน 

(5) รายวิชาท่ีส่งเสริมความคิดจินตนาการ และการสร้างสุนทรียภาพ เช่น 
วิชาศิลปะและดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกายแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาสได้สร้างความรู้ 
และความรู้สึกท่ีดี ผ่านกระบวนท างานท่ีผู้สอนออกแบบไว้ให้ผู้สอนท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมักเป็นผู้สอนท่ีมีความต้ังใจและสนุกในการท างานสอน เป็นคน
ช่างสังเกตและเอาใจใส่ผู้เรียนและมักจะได้ผลการตอบสนองท่ีดีจากผู้เรียน แม้จะยังไม่มากใน
จุดเริ่มต้น แต่เมื่อปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอก็จะสังเกตได้ถึงการเปล่ียนแปลงของผู้เรียนในทางท่ีดีขึ้น 

4. กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ กศน.
ต าบล หรือ สถานท่ีเรียนรู้ สะอาด สะดวก มีบรรยากาศ ภูมิทัศน์ เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น มีป้ายให้
ความรู้ ผสมผสานการเรียนรู้ในชุมชน สอดคล้องกับบริบทชุมชน การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มี
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับผู้เรียนท่ีสะดวก รวดเร็ว หลากหลาย 

5. กำรจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมำะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน มีส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน มีส่ือหนังสือ แบบเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ 
เลือกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน  

6. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน ด้วยวิธีทีห่ลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
และน ามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง มีเครื่องมอืและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย การ
ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน สอดคล้องกับผู้เรียนและเนื้อหาวิชา มีเครื่องมือการวัดผลประเมินผลท่ีมี
คุณภาพ และหลายหลายวิธีท้ังการสังเกต การสอบถาม การทดสอบ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผล ควร
มีการวิเคราะห์ความยกง่ายของข้อสอบครูต้องตรวจใบงาน แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญท่ีมีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียน 
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะท่ี
สอดคล้องกัน การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ผู้สอนได้ข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน โดยด าเนินการดังนี้ 
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6.1 การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 

เมื่อการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้อง
ปรับเปล่ียนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1) เน้นการประเมินท่ีด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 

2) เน้นการประเมินท่ียึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ 
3) เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
4) ใช้ข้อมูลท่ีหลากหลาย ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ 

วิธีการประเมินตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
5) เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ 

ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
6) การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
7) เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของ 

ผู้เรียนผู้ปกครองและผู้สอน 
6.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของ 

ผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

รอบด้าน  ดังนั้น จึงใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจ
ผลงานการทดสอบบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานเป็นต้น 

2) ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการ 
ประเมิน ให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการก าหนด
เครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือท่ีหลากหลาย เป็นต้นว่า 

(1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือท่ี 
ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง 
(นักศึกษาเพื่อนอาจารย์ ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

(2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมใน 
สถานการณ์ต่างๆ 
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(3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น  
ท้ังตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

(4) แฟ้มสะสมงาน เป็นส่ือท่ีรวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือ 
หลักฐานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็น
ส าคัญท่ีต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

(5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจท่ียังคงมี 
ความส าคัญต่อการประเมินส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเองผู้สอน เพื่อนกลุ่ม
เพื่อน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

6.3 การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก่อนน าไปใช้ ผู้สอนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพ 
จริง ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

2) การแนะน าให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน  
นอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของผู้สอน เพื่อจะน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 2.1) หลักการเบ้ืองต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 

(1) รวบรวมผลงานท่ีแสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
(2) รวบรวมผลงานท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
(3) ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
(4) เก็บหลักฐานท่ีเป็นตัวอย่างท่ีแสดงความสามารถในด้าน 

กระบวนการและผลผลิต 
        (5) มุ่งเน้นในส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู ้

 2.2) ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของผู้เรียน 
ท าให้ผู้สอนได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และน าเอาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็ม
ศักยภาพของตนเอง 
 

7. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและพัฒนำผู้เรียน  รวมท้ัง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคอันเกิดจากการเรียนการสอน เกิดจากผู้เรียน
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ไม่บรรลุตามเป้าหมายของการเรียนรู้ และควรบันทึกในลักษณะท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ น าผล
การตัดสินผลท่ีได้จากการวัดผลประเมินผลมาบันทึก เช่น ผ่านเกณฑ์กี่คน ไม่ผ่านเกณฑ์กี่คน คิดเป็น
ร้อยละเท่าไหร่ โดยบันทึกรายช่ือนักศึกษาท่ีมีปัญหาผลการเรียนต่ าหรือแก้ปัญหาโดยมีการติวก่อน
สอบ การสอนเสริม ต้องมีการบันทึกหลังสอนด้วย ผู้เรียนมีการพัฒนาก่อนเรียน หลังเรียนอย่างไร
และน าผลไปหาวิธีการแก้ไขพัฒนาผู้เรียน โดยการท าวิจัยต่อไป  

8. กำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย เพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ได้มาจากการบันทึกหลังสอน โดยศึกษา ค้นคว้าวิจัยในการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ควรเป็น
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะการเรียนรู้       
ทางสติปัญญา ไม่ควรวิจัยในเรื่องพฤติกรรมของผู้เรียน ควรท าวิจัยในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
วิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนและน าผลการวิจัยไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 3 

กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ัง 8 ข้อ ได้มีการ
น ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อจัดท าแผนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งแนวนโยบาย 
จุดเน้นการปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของส านักงาน กศน.   

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยก าหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนแยกระดับการศึกษา และจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สัปดาห์ละ 9 ช่ัวโมง 
ดังนี ้

1. จัดให้ผู้เรียนมาเรียนรู้กับครูผู้สอน 3 ช่ัวโมง โดยจัดท าตารางเรียนให้ชัดเจนว่า 
เรียนวิชาอะไร ในช่ัวโมงท่ีหนึง่ สอง สาม 

2. จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาการในรายวิชาหลักท่ีท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพิ่มขึ้น หรือจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ท่ีหลากหลายวิธี 
  3. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 3 ช่ัวโมง โดยครูผู้สอนกับผู้เรียนวางแผนการเรียน
ร่วมกันว่าจะศึกษาค้นคว้าในวิชาใด เรื่องอะไร ตลอด 18 สัปดาห์ 
  จากกระบวนการจัดการเรียนรู้และนโยบายดังกล่าว ได้น ามาใช้ประกอบการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรายละเอียดล าดับเอกสารการจัดท าแผนการ 
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี ้
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ปัญหา/พฒันาผูเ้รียน 

แบบทดสอบ 

ส่ือ/ใบความรู้ 

ใบงาน 

มปีัญหา/พัฒนาผู้เรียน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการจดัการเรียนร ู ้

รายสปัดาห ์

7. ด าเนินการจัดการเรียนรู้                                        
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. แผนลงทะเบียน
เรียนตลอดหลักสูตร 

2. ตารางวิเคราะห์หน่วยกิต              
เพ่ือการท าปฏิทินการเรียนรู้ 

ตารางการวิเคราะหก์ารวางแผน 

การจดัการเรียนร ู ้

ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร กศน. 2551 

ท าวิจยั                  

ในชัน้เรียน 

3. แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

4. ปฏิทินการจัดการเรียนรู ้
รายสัปดาห์/รายภาคเรียน 

5. ตารางเน้ือหาการเรียนรู้ตามปฏิทิน       
แบบ กศน.(พบกลุ่ม) สอนเสริม/

โครงงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง  

6. แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายสัปดาห์/รายภาคเรียน 

8. บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 

9. ท าวิจยั                  
ในชั้นเรียน 
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1. แผนกำรลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร และกำรเทียบโอน 
การลงทะเบียนของนักศึกษา กศน. ท่ีเป็นทหารกองประจ าการมีการเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ กลุ่มทหารกองประจ าการ ได้จ านวน 17 รายวิชา 30 หน่วยกิต ดังนั้นรายวิชาและ
หน่วยกิต ท่ีต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรโดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลงทะเบียนวิชาบังคับ 28 หน่วยกิต วิชาเลือก  4 หน่วยกิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียน
วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต วิชาเลือก  15 หน่วยกิต โดยมีตัวอย่างแผนการลงทะเบียนดังนี้ 

แผนกำรลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษำ กศน. ในหน่วยทหำรกองประจ ำกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

กรณีที่มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
ภำคเรียนที่ 1 

วิชาบังคับ รหัสวิชา หน่วยกิต     

ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 5     
คณิตศาสตร์ พค21001 4     
ศิลปศึกษา ทช21003 2     

 รวม 11     
 

ภำคเรียนที่ 2 
วิชาบังคับ รหัสวิชา หน่วยกิต  วิชาเลือก รหัสวิชา หน่วยกิต 
ภาษาไทย พท21001 4  อาเซียนศึกษา สค02015 3 

ภาษอังกฤษ พต21001 4   รวม  3 
สังคมศึกษา สค21001 3     

 รวม 11     

    
ภำคเรียนที่ 3 

วิชาบังคับ รหัสวิชา หน่วยกิต  วิชาเลือก รหัสวิชา หน่วยกิต 
วิทยาศาสตร ์ พว21001 4  สภาวะโลกร้อน พว02018 1 

พัฒนาอาชพีให้มีความเข็มแข็ง อช21003 2   รวม  1 

 รวม 6     
 
รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน   วิชาบังคับ  28   หน่วยกิต    วิชาเลือก      4    หน่วยกิต     
รวมหน่วยกิตท่ีเทียบโอน    วิชาบังคับ  12    หน่วยกิต    วิชาเลือก      18   หน่วยกิต     
รวมหน่วยกิตท่ีเรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาบังคับบังคับ     40  หน่วยกิต 

       วิชาเลือก       22  หน่วยกิต 
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แผนกำรลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษำ กศน. ในหน่วยทหำรกองประจ ำกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

กรณีที่มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 

ภำคเรียนที่ 1 
 

วิชำบังคับ รหัสวิชำ หน่วยกิต  วิชำเลอืก รหัสวิชำ หน่วยกิต 

ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 5  โครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006 3 
คณิตศาสตร์ พค31001 5  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทร 32001 4 

ศิลปศึกษา ทช31003 2   รวม 7 

 รวม 12     
 
 

ภำคเรียนที่ 2 
 

วิชำบังคับ รหัสวิชำ หน่วยกิต  วิชำเลอืก รหัสวิชำ หน่วยกิต 
ภาษาไทย พท21001 5  อาเซียนศึกษา สค02015 3 

ภาษอังกฤษ พต21001 5  รักษ์ท้องถ่ิน พว 32018 2 

สังคมศึกษา สค21001 3   รวม  5 
 รวม 13     

    
 

ภำคเรียนที่ 3 
 

วิชำบังคับ รหัสวิชำ หน่วยกิต  วิชำเลอืก รหัสวิชำ หน่วยกิต 

วิทยาศาสตร์ พว21001 5  สภาวะโลกร้อน พว02018 1 
พัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง อช21003 2  หลักการเกษตรอินทรีย์ อช02007 2 

 รวม 7   รวม  3 

    

รวมหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน    วิชาบังคับ  32   หน่วยกิต    วิชาเลือก  15  หน่วยกิต      
รวมหน่วยกิตท่ีเทียบโอน     วิชาบังคับ  12   หน่วยกิต    วิชาเลือก 18  หน่วยกิต     

                        
รวมหน่วยกิตท่ีเรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตร    วิชาบังคับ  44   หน่วยกิต 
              วิชาเลือก 33   หน่วยกิต     
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2. ตำรำงกำรวิเครำะห์หน่วยกิตเพ่ือท ำปฏิทินกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

ตัวอย่ำงตำรำงกำรวิเครำะห์หน่วยกติเพื่อท ำปฏทิินกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ภำคเรียนที่............  ปีกำรศึกษำ................. 
 

1.  ใน 1 ภาคเรียน ก าหนดการจัดการเรียนการสอนไว้ 20 สัปดาห์  (ไม่นับปฐมนิเทศ และสอบปลายภาค    
เหลือ 18 สัปดาห์) 
2.  ฐานการคิดการจัดการเรียนรู้  1 หน่วยกิต = 40 ช่ัวโมง  
3.  เรียนรู้แบบ กศน. (พบกลุ่ม) 1 หน่วยกิต อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.  วิธีการค านวณ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 แบบ คือ 1) แบบ กศน. (พบกลุ่ม) 2) การสอนเสริม
วิชาการ/โครงงาน 3) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง     

 

ล ำดั
บที่ 

วิชำ / หน่วยกิต /                      
จ ำนวนชั่วโมง 

กำรจัดกำรเรียนรู้  
แบบ กศน.    
(พบกลุ่ม) 
(3 ชั่วโมง) 

สอนเสริม
วิชำกำร หรือ

โครงงำน 

ศึกษำเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

นอกเวลำเรียน  
(จ ำนวนชั่วโมงที่เหลือ) 

1. 
วิทยาศาสตร์ 
(4 หน่วยกิต) 

จ านวน 160 ช่ัวโมง 

   10 คร้ัง x 3 ชม.     
   = 30 ช่ัวโมง 

2 คร้ัง x 3 ชม.    
= 6 ช่ัวโมง  

124  ช่ัวโมง 

2. 

พัฒนาอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง 

(2 หน่วยกิต) 
จ านวน 80 ช่ัวโมง 

   5 คร้ัง x 3 ชม.     
   = 15 ช่ัวโมง 

- 65 ช่ัวโมง 

3.  
สภาวะโลกร้อน 
(1 หน่วยกิต) 

จ านวน 40 ช่ัวโมง 

   3 คร้ัง x 3 ชม.     
   = 9 ช่ัวโมง 

- 31 ช่ัวโมง 

 รวม       18  คร้ัง   
 
 

หมำยเหตุ   สามารถปรับจ านวนช่ัวโมงในการจัดการเรียนรู้ท้ัง 3 แบบ ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียนและครูผู้สอน 
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3. แผนกำรจัดกำรเรียนรูร้ำยวิชำ 
เป็นการน าเอา เนื้อหาในรายวิชาตามจุดประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมท่ีวัดตามผังข้อสอบ 

มาวิเคราะห์ความยาก ง่าย เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้และวิธีเรียนท้ัง 3 รูปแบบ โดยมีใบความรู้ 
ใบงาน ส่ือ แบบทดสอบ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา เพื่อก าหนดลงในปฏิทินการ
จัดการเรียนรู้  

 
 

การวิเคราะห์เน้ือหาที่ง่าย จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 

 
 

การวิเคราะห์เน้ือหาที่ยาก จัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม 
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การวิเคราะห์เน้ือหาที่ยากมาก จัดการเรียนรู้แบบสอนเสริม/โครงงาน 
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4. ปฏิทินกำรจัดกำรเรียนรูร้ำยสัปดำห์/รำยภำคเรียน 
 เมื่อวิเคราะห์ความยาก ง่าย ของเนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว น ามากรอกลงใน
ปฏิทินการจัดการเรียนรู้แต่ละสัปดาหต์ลอดภาคเรียน 
 

ปฏิทินแผนกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำ กศน. ในหน่วยทหำรกองประจ ำกำร 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ภำคเรียนที่  ........................ 

 
คร้ังที่ วัน/เวลำ วิชำเรียน/เน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

1 1  พฤศจิกายน 
2557 

ปฐมนิเทศ/ช้ีแจงหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 
 

รับฟังค าช้ีแจง เร่ืองกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2 5 พฤศจิกายน วิทยำศำสตร์ 1 /กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

-  มอบหมายใบงานเร่ือง กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

3 12 พฤศจิกายน 
2557 

วิทยำศำสตร์ 2  /โครงงานวิทยาศาสตร์ 
/เซลล ์

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

4 19 พฤศจิกายน 
2557 

วิทยำศำสตร์ 3  /ระบบสืบพันธ์ของพืช - มอบหมายใบงาน 

5 26 พฤศจิกายน 
2557 

วิทยำศำสตร์ 4 /โครงสร้างและระบบการ
ท างานของสัตว์  / ระบบนิเวศ 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

6 3 ธันวาคม 2557 วิทยำศำสตร์ 5 /โลกบรรยากาศ ปรากฏการ
ธรรมชาติ 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

7 10 ธันวาคม 2557 วิทยำศำสตร์ 6 / การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- มอบหมายใบงาน 
 

8 17 ธันวาคม 2557 วิทยำศำสตร์ 7  / สารและการจ าแนกสาร / 
ธาตุและสารประกอบ 

 
- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

9 24 ธันวาคม 2557 วิทยำศำสตร์ 8 / สารและผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

10 31 ธันวาคม 2557 วิทยำศำสตร์ 9  / แรงและการใช้ประโยชน์ - พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

11 7  มกราคม  2558 วิทยำศำสตร์ 10 / งานและพลังงาน - พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
12 14  มกราคม  2558 สภำวะโลกร้อน 1  / สาเหตุและผลกระทบ

ของสภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

13 21  มกราคม  2558 สภำวะโลกร้อน 2 / การก าหนดแนว
ทางแก้ไขและป้องกันสภาวะโลกร้อน 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
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คร้ังที่ วัน/เวลา วิชำเรียน/เน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
14 28  มกราคม  2558 สภำวะโลกร้อน 3 / การวางแผนและจัดท า

โครงการหรือโครงงานและเผยแพร่การลด
สภาวะโลกร้อนในชุมชน 
สอบประมวลควำมรู้ระหวำ่งภำค รายวิชา 
วิทยาศาสตร์ และสภาวะโลกร้อน 

เข้ำรับกำรทดสอบเก็บคะแนนระหว่ำง
ภำค วิชำละ 10  คะแนน 

15 4  กุมภาพันธ์  
2558 

กำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 1/
ศักยภาพธุรกิจ  

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

16 11  กุมภาพันธ์  
2558 

กำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 2/การ
จัดท าแผนการตลาด  

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

17 18  กุมภาพันธ์  
2558 

กำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 3/ การ
จัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือบริการ 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

18 25  กมุภาพันธ์  
2558 

กำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 4/การ
พัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

-พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

19 4  มีนาคม 2558 กำรพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง 5 / 
โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง 
สอบประมวลควำมรู้ระหวำ่งภำค รายวิชา 
การพัฒนาอาชีพให้มีความเข็มแข็ง 

- พบกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
เข้ำรับกำรทดสอบเก็บคะแนนระหว่ำง
ภำค  วิชำละ 10  คะแนน 

20 7-8 มีนาคม 2558 สอบปลำยภำคเรียนที่   เข้ารับการประเมินการสอบปลายภาค
เรียนที่ 2/2557 

 
  
 

ปฏิทินแผนกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำ กศน. ในหน่วยทหำรกองประจ ำกำร (สอนเสริมวิชำกำร/โครงงำน) 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ภำคเรียนที่  2 /2557 

 

คร้ังที่ วัน/เวลำ วิชำเรียน/เน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1 19 พฤศจิกายน 

2557 
วิทยำศำสตร์ 4/ กระบวนการและการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ 

 - สอนเสริม 
 
 

2 14  มกราคม  2558 วิทยำศำสตร์ 15/ อาชีพช่างไฟฟ้า - สอนเสริม 

 
หมายเหตุ  
1. การสอนเสริม สอนนอกเวลาการพบกลุ่ม 
2. ปฏิทินการจัดการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



33 
 

5. ตำรำงเนื้อหำกำรเรียนรู้ตำมปฏิทินแบบ กศน.(พบกลุ่ม) สอนเสริมวิชำกำร/
โครงงำน  เรียนรู้ด้วยตนเอง  
 เมื่อได้ปฏิทินการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์/รายภาคเรียน แล้ว น าเนื้อหามาจัดกลุ่มตาม
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนของกิจกรรมท่ีจัด วันเวลาท่ีจัด และสามารถส่งใบงานตามท่ี
ก าหนดได้ 

ตำรำงเนื้อหำกำรเรียนรู้ตำมปฏิทินแบบ กศน.(พบกลุ่ม)  
รำยวิชำ  วิทยำศำสตร์ 

 
เนื้อหำ กิจกรรม วันเวลำที่จัด 

โครงงานวิทยาศาสตร์   
เซลล์พืช  เซลล์สัตว์   

โครงสร้างการท างานของสัตว์   
ระบบนิเวศ   

โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ฯ   
สาร และการจ าแนกสาร   
ธาตุและสารประกอบ   

สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ าวัน   
แรงและการใช้ประโยชน์   

งานและพลังงาน   
 
 

ตำรำงเนื้อหำกำรเรียนรู้ตำมปฏิทินสอนเสริมวิชำกำร/โครงงำน  
รำยวิชำ  วิทยำศำสตร์ 

 
เนื้อหำ กิจกรรม วันเวลำที่จัด 

กระบวนการและการด ารงชีวิตของ
พืชและสัตว์  

  

อาชีพช่างไฟฟ้า   
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ตำรำงเนื้อหำกำรเรียนรู้ตำมปฏิทินเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รำยวิชำ  วิทยำศำสตร์ 

 
เนื้อหำ ใบงำน ก ำหนดส่งใบงำน 

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
-กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
-เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
-ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
เทคโนโลยี 
-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
-วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

  

ระบบสืบพันธุ์ของพืช   
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  

แรงและการใช้ประโยชน์   
งานและพลังงาน   
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6. แผนกำรจัดกำรเรียนรูร้ำยสัปดำห์/รำยภำคเรียน 
 จากการวิเคราะห์ความยาก ง่ายของเนื้อหา แล้วจึงน าผลการวิเคราะห์ในส่วนเนื้อหาท่ียาก 
มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  เมื่อจัดท าแผนการเรียนรู้เสร็จแล้วน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายสัปดาห์(พบกลุ่ม)  แล้วจึงท าการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 

ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ กศน.(พบกลุ่ม)  
รำยวิชำ  วิทยำศำสตร์ คร้ังที่ 1 เนื้อหำที่จัดกำรเรียนรู้ โครงงำนวิทยำศำสตร์ 

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557    สถานท่ี.................................................. 
สำระส ำคัญ 
         โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการด าเนินงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นพบ      
องค์ความรู้ใหม่ ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ ซึ่งมีท้ังโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานทดลอง โครงงานส ารวจ และโครงงานสอบทานทฤษฎี ท าให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. อธิบายประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์การเลือกหัวข้อ การวางแผน วิธีการด าเนินการ 
การน าเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้ 

2. วางแผนการท างานโครงงานได้ 
3. อธิบายและบอกแนวทางการน าผลจากโครงงานไปใช้ได้ 
4. อธิบายประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์การเลือกหัวข้อ การวางแผน วิธีการด าเนินการ 

การน าเสนอและประโยชน์ของโครงงานได้ 
เนื้อหำ 

- ประเภทของโครงงาน 
- การเลือกหัวข้อโครงงาน 
- การวางแผนการท าโครงงาน 
- การน าเสนอโครงงาน 
- ประโยชน์ของโครงงานเพื่อพฒันาคุณชีวิต 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
          ขั้นน ำ  

1. ครูน าตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ละประเภทให้ผู้เรียนได้ศึกษา และให้ผู้เรียน 
วิเคราะห์ว่าโครงงานประเภทอะไร 

2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับประเภทของโครงงาน และประโยชน์ของโครงงาน 
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ขั้นจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนศึกษาวิธีการ กระบวนการท าโครงงานแต่ละประเภทจากตัวอย่าง โดยครูเป็นท่ี 
ปรึกษาในการจัดท าโครงงาน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
2. ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงานท่ีตนเองสนใจ โดยอาจท ารายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อศึกษา 
กระบวนการโครงงานตามหัวข้อท่ีสนใจ  
ขั้นฝึกปฏิบัติ 
1. ผู้เรียนเขียนร่างโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อน าเสนอในห้องเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนเขียนแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ขั้นสรุป 
1. ผู้เรียนช่วยกันสรุปหัวข้อโครงงานท่ีสนใจจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
2. ผู้เรียนช่วยกันสรุปประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์การเลือกหัวข้อ การวางแผน วิธีการ 

ด าเนินการ การน าเสนอและประโยชน์ของโครงงาน 
สื่อกำรเรียนรู้ 

1. ใบงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์      
2. ตัวอย่างช้ินงาน และรายงานโครงงานท้ัง 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน 

ทดลอง โครงงานส ารวจ และโครงงานสอบทานทฤษฎี 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้    

สิ่งที่ต้องกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ควำมรู้ (knowledge) 
-  อธิบายประเภทของ
 โครงงานทยาศาสตร์ได้ 

 
 การตอบค าถาม 

 
ตัวอย่างโครงงาน
แต่ละประเภท 

 
ผ่านการตอบค าถามได้ 
80% ขึ้นไป 

ทักษะ (skill) 
-  การเลือกหัวข้อ  
 การวางแผน วิธีการ
 ด าเนินการการ
 น าเสนอ และ
 ประโยชน์ของ
 โครงงาน 

 
การเลือกหัวข้อ
โครงงานตามความ
สนใจและบอกประเภท
ของโครงงาน 
ร่างกระบวนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
ตามหัวข้อของการท า
โครงงาน  

 
ใบงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 
-  เขียนร่างโครงงาน
 วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 
 ตามหัวข้อและ 
 ประเภทของโครงงาน 
 ได้ 80%ขึ้นไป 
-  วางแผนการท า
 โครงงานวิทยาศาสตร์
 ได้ 
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สิ่งที่ต้องกำรวัด วิธีกำร เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
เจตคติ (attitude) 
-  มีความรู้สึก เจตคติท่ีดี
 ต่อกระบวนการทาง
 วิทยาศาสตร์ ความคิด
 แบบมีเหตุผล 

 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากการน าเสนอร่าง
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
การอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็น 

 
การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

 
ผู้เรียน 80% ขึ้นไปมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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บันทึกหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

1. ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้     

จ านวนผู้เรียนท้ังหมด...........คน 

จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ........ คน  
2. ผลการประเมินผู้เรียน 

2.1 การประเมินโดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  พบว่าคะแนนการทดสอบ     
หลังเรียน มากกว่าก่อนเรียน  จ านวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ............  คะแนนการ
ทดสอบหลังเรียน น้อยกว่าก่อนเรียน  จ านวน ......... คน คิดเป็นร้อยละ ............   

2.2 การประเมินจากการท าใบงาน  พบว่าคะแนนท่ีได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ...................   
จ านวน ............ คน  คิดเป็นร้อยละ .................. นอ้ยกว่าเกณฑ์  จ านวน ............ คน  

คิดเป็นร้อยละ .................. 
2.3 แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

     3. ปัญหา อุปสรรค ท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

     4. แนวทางการแก้ปัญหา    
           ................................................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................................................. 
     5. การปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในครัง้ต่อไป    
           ................................................................................................................................................. 

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

    ลงช่ือ........................................................ครูผู้สอน 
         (..........................................................) 
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เรียน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ...................... 
             เพ่ือทราบและพิจารณา 
    ลงช่ือ........................................................ครูผู้สอน 
         (..........................................................) 
              ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 

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

..................................................................................................................................... 
    ลงช่ือ........................................................ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ........... 
         (..........................................................) 
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บันทกึเวลาการพบกลุ่ม, คะแนนใบงาน  และคะแนนการทดสอบย่อย  (แบบที ่1) 

รายวชิา............................      ระดับ.......มธัยมศึกษาตอนต้น......    กลุ่ม..................................    รหัสกลุ่ม............................. 

ท่ี 

ช่ื
อ-
ส
กุ
ล 

การมาพบกลุ่ม / การมอบหมายงาน 

รวม 
(ชม.) 

คะแนนใบงาน  (คร้ังท่ี) 

  ( 
    

 )  
รว
มค

ะแ
นน

 

  (…
…

…
.)  
คะ

แน
นใ

บง
าน

 

คะแนน
ทดสอบ 
ย่อย   

(คร้ังที่) 

  ( 
    

 )  
รว
มค

ะแ
นน

 

  (1
0) 

 คะ
แน

นท
ดส

อบ
ยอ่
ย 

คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
เดือน           
วนัท่ี                                     

เวลาเต็ม                                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 
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แบบประเมนิผลการเรียนรู้ในการพบกลุ่ม    (แบบที่2) 

รายวชิา………………................      ระดับ....มธัยมศึกษาตอนต้น............   กลุ่ม………………….........    รหัสกลุ่ม.............................. 

ท่ี รหัสประจ าตวั ช่ือ-สกุล 

กิจกรรมการเรียนรู้ต่อเน่ือง (กรต.) 

(10
)  ก

าร
ทด

สอ
บย

อ่ย
 โครงงาน คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์
การอ่าน  คิด  

วิเคราะห์  เขียน 

  ( 
…

.. )
  ก
าร
พบ

กลุ่
ม 
/ 

กา
รม

อบ
หม

าย
งา
น 

  ( 
…

…
. ) 

 ใบ
งา
น 

  ( 
…

 ) ก
าร
น า
เส
นอ

 

  ( 
…

... 
)  ร

วม
 

  ( 
…

. ) 
 รูป

เล่ม
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การประเมนิผลการเรียน  (อตัราส่วนคะแนนระหว่าภาคเรียน : ปลายภาคเรียน = 60:40)          (แบบที ่3) 

รายวชิา.......................      ระดับ....มธัยมศึกษาตอนต้น............   กลุ่ม...............................    รหัสกลุ่ม....................... 

ท่ี รหัสประจ าตวั ช่ือ-สกุล 

  (5
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 เว
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คุณลกัษณะ
อนัพึง
ประสงค ์

การอ่าน 
คิด 

วิเคราะห์ 
เขียน 
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แบบประเมินคุณธรรมตำมพฤติกรรมบ่งชี้รำยภำคเรียน 
ภาคเรียนที่  ........... / ...................... 

ช่ือ-สกุล……………………………………………………. รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................. 
ช่ือสถานศึกษา  ................................................................................................................... 

 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่ำน ไม่ผ่ำน หลักฐำนกำรประเมิน 

1. สะอำด 
1.1 รักษาความสะอาดของร่างกาย/เคร่ืองแต่งกาย 

   
การแต่งกายตอนมาพบกลุ่ม 

1.2 ผลงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสะอาดและเป็นระเบียบ   ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย/สถานที่พบกลุ่ม/ศูนย์การเรียน   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

1.4 รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

1.5 มีจิตใจแจ่มใส   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   

2. สุภำพ 
2.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น ด้วยความมั่นใจในตนเอง 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

2.2 วาจาสุภาพ  กล่าวค าขอบคุณหรือขอโทษได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์    
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

2.3 สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมได้เหมาะสมกับความเป็นไทย   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/พูดคุยกับ
เพ่ือน ครู และบุคคลทั่วไป 

สรุป   

3. กตัญญูกตเวที 
3.1 ดูแล/ช่วยเหลือ หรือให้การอุปการะ เอาใจใส่บิดามารดา ผู้มีพระคุณ 

   
สอบถาม 

3.2 ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย์ และสถานศึกษา   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

3.3 มีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

3.4 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   

4. ขยัน 
4.1 ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การท างานด้วย ความต้ังใจ มีความเพียรพยายาม 
กระตือรือร้น 

   
 
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

4.2 ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จทันตามก าหนด   งานมอบหมาย 

4.3 แสวงหาความรู้ อย่างต่อเน่ือง   งานมอบหมาย/สมุดบันทึกกิจกรรม 
4.4 แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง   งานมอบหมาย 

4.5 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   
5. ประหยัด 
5.1 มีการออม 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/สอบถาม 

5.2 ท าบัญชี รับ-จ่าย ของตนเอง   สอบถาม/แบบบันทึกการท าบัญชี 

5.3 ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลไม่ฟุ่มเฟือย   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

แบบ 1 
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5.4 ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของของสถานศึกษาและสาธารณะอย่างประหยัด   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

5.5 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับงาน   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   

6. ซื่อสัตย์ 
6.1 ไม่คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็น  ของตนเอง 

   
งานมอบหมาย/รายงาน 

6.2 ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/ส่งงาน 
6.3 ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อหน้าท่ี   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/ส่งงาน 

คุณธรรม/พฤติกรรมบ่งชี้ ผ่ำน ไม่ผ่ำน หลักฐำนกำรประเมิน 

6.4 พูดความจริง ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

6.5 ไม่เอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   

7. สำมัคค ี
7.1 ร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/              
งานมอบหมาย 

7.2 เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

7.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

7.4 ยอมรับในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และของผู้อื่น ตลอดจนยอมรับการ
ตัดสินของกลุ่ม 

  พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

สรุป   

8. มีน้ ำใจ 
8.1 มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เอื้ออาทร 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/ท างานกลุ่ม 

8.2 ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ให้ความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นที่
เดือดร้อน 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/ท างานกลุ่ม 

8.3 เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/ท างานกลุ่ม 

8.4 ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

สรุป   
9. มีวินัย 
9.1 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงของสถานศึกษาและสังคม 

   
 
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

9.2 เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

9.3 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรมที่ดีงาม   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

9.4 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

สรุป   

10. ควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 
10.1 ปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ อนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย  

   
 
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

10.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาของชาติไทย  และประวัติบุคคล
ส าคัญ 

   
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

สรุป   
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11. ยึดมั่นกำรปกครองแบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
11.1 รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล เคารพในกติกาท่ีร่วมกันสร้าง 

   
 
พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

11.2 มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม 

11.3จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   พฤติกรรมตอนมาพบกลุ่ม/การสนทนา 

สรุป   

สรุปในภำพรวม   

ข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 
................................................................................................................................................................ ............................................. 
.............................................................................................................................................................................................................  

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

          (...............................................) 
แบบรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรม 

ระดับ .................................................. 

สถานศึกษา  ................................................................................................................... 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา..............................................  ช่ือ-สกุล.......................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................................... 
 

กลุ่มคุณธรรม คุณธรรม ร้อยละ ผลกำรประเมิน 

คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำตนเอง 

1.สะอาด   

2.สุภาพ   

3. กตัญญูกตเวท ี   

สรุป   

คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรท ำงำน 

4. ขยัน   

5. ประหยัด   

6. ซื่อสัตย์   

สรุป   

คุณธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรอยู่ด้วยกัน
ในสังคม 

7. สามัคคี   

8. มีน้ าใจ   

9. มีวินัย   

10. ความภูมิใจในความเป็นไทย   

แบบ 2 
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11. ยึดมั่นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา-
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  

สรุป   

สรุปในภำพรวม   

บันทึกความคิดเห็นของสถานศึกษา 

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

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

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

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

ลงช่ือ..............................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

          (.............................................
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ท่ีปรึกษำ 
นำยวรำวุธ  พยัคฆพงษ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 

นำยอนุชำ   พงษ์เกษม 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นำยสมิง  เสมียนรัมย์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นำยสำธิต   เจรีรัตน์ 

ครูเช่ียวชาญ  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 
 

ผู้เชี่ยวชำญเนื้อหำ/ผู้เขียน 

ดร.จรัสศรี  หัวใจ   

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

พิสูจน์อักษร 

         นางญาณิศา  เจรีรัตน์                ครูช านญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

         นางสาวทิวารัตน์   ตุ่มไทยสาคร    นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

      นางสาวอมรรัตน์  บุญจันทร์        ครู กศน.ต าบลคลองนา    กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

         นายโอภาส  สาครสุคนธ์         ครู กศน.ต าบลหน้าเมือง  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

      นางสาวกนกวรรณ  เมียงอารมณ์   ครู กศน.ต าบลบางตีนเป็ด  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
 

ออกแบบรูปเล่ม 
นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   

นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ออกแบบปก 
นางกัญญาทิพ   เสนาะวงศ์ 

ครูช านาญการพิเศษ  สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 
พิมพ์คร้ังที่  1  จ านวน  300  เล่ม 

ธันวาคม  2557



 


