
คำอธบิายรายวชิา ทร 31001 ทักษะการเรียนรู ้  จำนวน   5  หนว่ยกติ   
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 

1. สามารถประมวลความรู้ ทำงานบนฐานข้อมูล และมีความชำนาญในการอ่าน ฟัง             
จดบันทึก เป็นสารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 

2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย 
3. สามารถสรุป   องค์ความรู้ใหม่ นำไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม 

จริยธรรม  ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการ
คิดเป็น                  และการแก้ไข 

5. สามารถวางแผนการวิจัย ดำเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกีย่วกบัเรือ่งดังตอ่ไปนี้   
1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

  ทบทวน ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
            ฝึกทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้านการอ่าน การฟัง การสังเกต การจำ และการจดบันทึก 
  ทบทวนการวางแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะ
พ้ืนฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องการวางแผน การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง            
การวิเคราะห์วิจารณ ์
  ฝึกทักษะความรู้ทักษะการพูด และการทำแผนผังความคิด 

เจตคติ/ปัจจัย ที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ การเปิดรับโอกาส               
การเรียนรู้ การคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวินัยในตนเอง การคิดเชิง
บวก ความคิดสร้างสรรค์ ความรักในการเรียน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความรับผิดชอบ 
  2. การใช้แหลง่เรยีนรู้  
  ทบทวน ความหมาย ความสำคัญ ประเภทแหล่งเรียนรู้  
  ทบทวนการใช้ห้องสมุดประชาชน  การเข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุด       อ่ืน ๆ แหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่สำคัญเช่นผู้รู้ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้  
สื่อมวลชน รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง 
  ศึกษา สำรวจ แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จัดกลุ่ม ประเภท และความสำคัญ 
  ศึกษาเรียนรู้กับภูมิปัญญา ปราชญ์ ผู้รู้ในท้องถิ่น 

 
 



3. การจดัการความรู้ 
  ทบทวนความหมาย ความสำคัญ หลักการของการจัดการความรู้ กระบวนการจัด              
การความรู้  การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การจัดทำ
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
  ฝึกทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการโดย
การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ระบุความรู้ที่ต้องใช้ การแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้
ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ การรวมกลุ่มปฏิบัติการเพ่ือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่ายความรู้ของ
กลุ่ม 

สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทำสารสนเทศองค์ความรู้ใหม่และการนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว 

4. การคดิเปน็ 
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ของการคิดเป็น การรวบรวมสภาพปัญหา ของ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิดวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม มากำหนดแนวทางทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสุข การประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน/
สังคม 

ด้านตนเอง เป็นการพิจารณาข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง ลักษณะ
นิสัย ค่านิยม ความต้องการ ความรู้พ้ืนฐาน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และจารีต
ประเพณีของตนเอง ก่อนตัดสินใจทำสิ่งใด 

ด้านวิชาการ เป็นความรู้หลักวิชาการที่มีคนคิดสะสมไว้แล้ว และมีความเกี่ยวข้อง
กับการแก้ปัญหา สามารถนำมาพิจารณาประกอบในการแก้ปัญหาได้ 

ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาการกระทำใด ๆ ของตนเอ งที่จะมี
ผลกระทบต่อ  คนอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

5. การวจิยัอยา่งงา่ย 
  ทบทวนความหมาย ความสำคัญการวิจัยอย่างง่าย กระบวนการและขั้นตอนของการ
ดำเนินงาน  สถิติง่าย ๆ เพื่อการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
  ศึกษา ฝึกทักษะ การวิจัยในบ้าน การเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 



การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  
1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ควรจัดในลักษณะของการบูรณาการทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกับการสร้างสถานการณ์

ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซับซ้อน อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือ 1) ฝึกให้ผู้เรียนได้กำหนดเป้าหมาย และ
วางแผนการเรียนรู้   2) เพ่ิมพูนให้มีทักษะพ้ืนฐานทักษะการพูด และการทำแผนผังความคิดโดยการ
ปฏิบัติจริง   3) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จ 
และนำความรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง และชุมชน/สังคม 
  2. การใช้แหลง่เรยีนรู้ 
  ให้ผู้ เรียนทุกคนไปสำรวจ ศึกษา รวบรวมแหล่งเรียนรู้  ภายในชุมชน จังหวัด 
ประเทศ และโลก รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่สนใจ ทำความเข้าใจ 
บทบาท หน้าที่ ข้อดีข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
  3. การจดัการความรู ้
  ศึกษาค้นคว้าหลักการ และกระบวนการของการจัดการความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง
โดยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ/ชุมชนปฏิบัติการ (Community of practice = Cops) สรุปองค์ความรู้
ของกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ยกระดับความรู้/สร้างองค์ความรู้ใหม่และจัดทำสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  4. การคดิเปน็ 
  ควรจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และหลักการที่ซับซ้อนจากสภาพจริง หรือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงของตนเอง 
หรือ สถานการณ์จริง หรือ กรณีศึกษา ที่ ใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสุข  
  5. การวจิยัอยา่งงา่ย 
  จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นข้อมูล   
ฝึกทักษะการสังเกตและค้นหาปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน/ในการประกอบอาชีพ/ในสาระที่เรียน การ
ตั้งคำถาม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน / ผู้รู้ การคาดเดาคำตอบอย่างมีเหตุผล  การฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัยตามหลักการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติอย่างง่ายๆที่เหมาะสมกับข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูลและเขียนรายงานผลตาม
หลักการ การเผยแพร่ข้อค้นพบด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 



การวดัและประเมนิผล  
1. การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 ใช้การประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับ การกำหนดเป้าหมาย 
และวางแผนการเรียนรู้   รวมทักษะพ้ืนฐานและเทคนิคในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้
การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ 
  2. การใช้แหลง่เรยีนรู้ 

ผลงานจากการศึกษาสำรวจ และการนำไปใช้ประโยชน์ 
  3. การจดัการความรู้ 
  ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต ความสนใจ การแสดงความคิดเห็น การมีส่วน
ร่วม การใหค้วามร่วมมือ 

ในกลุ่มปฏิบัติการ ผลงาน/ชิ้นงานจากการรวมกลุ่มปฏิบัติการ ใช้วิธีการประเมิน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินตีค่าความสามารถ  ความสำเร็จกับ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส่วนที่ทำได้ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  4. การคิดเป็น 
  วัดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูล
ตามข้อเท็จจริง  

5. การวิจัยอย่างง่าย 
  ประเมินจากสภาพจริงโดย การสังเกต  ความสนใจ  การมีส่วนร่วม  ความร่วมมือ  
จากผลงาน / ชิ้นงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ  ในระหว่างเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   รายละเอยีดคำอธบิายรายวชิา  
ทร 31001 ทกัษะการเรยีนรู ้ จำนวน  5  หนว่ยกิต   

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 
1. สามารถประมวลความรู้ ทำงานบนฐานข้อมูล และมีความชำนาญในการอ่าน ฟัง 

จดบันทึก เป็นสารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 
2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย 
3. สามารถสรุป   องค์ความรู้ใหม่ นำไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม 

จริยธรรม              ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนา
กระบวนการคิดเป็น และการแก้ไข 

5. สามารถวางแผนการวิจัย ดำเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง 

หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
(ชัว่โมง) 

1. การเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง 

1.1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ 
และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
1.2 ปฏิบัติการฝึกทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ และการวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
1.3 ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด  
และการทำแผนผังความคิด 
1.4 อธิบายปัจจัย ที่ทำให้การเรียนรู้
ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ 

1. ความหมาย ความสำคัญ และ
กระบวนการของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  รวมทั้งการวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง   
3. ทักษะการพูด  
และการทำแผนผังความคิด 
4. ปัจจัย ที่ทำให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความสำเร็จ  

      5 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 
 

10 

 
 
 
 
 
 



หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
(ชัว่โมง) 

2. การใช ้
แหล่งเรยีนรู ้

2.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ ประเภทแหล่ง
เรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่สำคัญ 
รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ของตนเอง 
2.2 บ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่ง
เรียนรู้ 
2.3 ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆได้เหมาะสม 

1. ความหมาย ความสำคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้ เข้าถึงสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
2. ข้อควรคำนึงในการศึกษาเรียนรู้
กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

10 
 
 
 
 

30 

3. การจดัการ
ความรู ้

3.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ การ
รวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ การ
พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม 
การจัดทำสารสนเทศเผยแพร่
ความรู้ได้ 
3.2 ปฏิบัติการด้านทักษะ
กระบวนการจัดการความรู้ด้วย
ตนเองและด้วยการรวมกลุ่ม
ปฏิบัติการได้ 
3.3 สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดทำสารสนเทศองค์ความรู้ใน
การพัฒนาตนเอง ครอบครัวได้ 

1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ การ
รวมกลุ่มเพื่อต่อยอดความรู้ การ
พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การ
จัดทำสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการจัดการความรู้
ด้วยตนเองและด้วยการรวมกลุ่ม
ปฏิบัติการ 
3. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม จัดทำ
สารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว 

10 
 
 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน 
(ชัว่โมง) 

4. การคดิเปน็ 4.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ ของการคิดเป็น 
4.2 รวบรวมและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อม 
4.3 กำหนดแนวทางทางเลือก
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสุข การ
ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน/สังคม  

1.ความหมาย ความสำคัญ ของการ
คิดเป็น  
2. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และคิดวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม  
3. การกำหนดแนวทางทางเลือกท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสุข การประยุกต์ใช้อย่างมี
เหตุผลเหมาะสมกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน/สังคม 
  

     6 
 

14 
 
 
 
 

20 
 
 
 

5. การวจิยั 
อยา่งงา่ย 

5.1 อธิบายความหมาย  
ความสำคัญการวิจัยอย่างง่าย 
กระบวนการและข้ันตอนของ
การดำเนินงาน   
5.2 อธิบาย และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติ 
ง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
5.3 สร้างเครื่องมือการวิจัย
อย่างง่าย ๆ  
5.4 ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ และ
มีทักษะการวิจัยในอาชีพ การ
เขียนรายงานวิจัย การ
นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 

1. ความหมาย  ความสำคัญการวิจัย
อย่างง่าย กระบวนการและข้ันตอน
ของการดำเนินงาน   
2. สถิติง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
4. การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
4. ทักษะการวิจัยในอาชีพ  การเขียน
รายงานวิจัย การนำเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย 
 

5 
 
 
5 
10 
10 
10 

 
 



 
ตารางวเิคราะหห์ลักสตูร 

ทักษะการเรยีนรู ้  ทร 31001 จำนวน   5  หนว่ยกติ   
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมาตรฐานการเรยีนรู้ระดบั 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 
1. สามารถประมวลความรู้ ทำงานบนฐานข้อมูล และมีความชำนาญในการอ่าน ฟัง จด

บันทึก เป็นสารสนเทศอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว 
2. สามารถวางแผนและใช้แหล่งเรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นลักษณะนิสัย 
3. สามารถสรุป   องค์ความรู้ใหม่ นำไปสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา 
4. ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดเป็นที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับคุณธรรม จริยธรรม                    

ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาคิดเป็นและสามารถระบุถึงปัญหาอุปสรรคการพัฒนากระบวนการคิดเป็น และ
การแก้ไข 

5. สามารถวางแผนการวิจัย ดำเนินการตามแบบแผนอย่างถูกต้อง 
หวัเรือ่งที ่1  การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 

 
ตัวชี้วัด 

 
เนื้อหา 

ง่าย 
ศึกษาด้วย

ตนเอง(กรต.) 

ปานกลาง 
(ครูสอน) 

ยากสอน
เสริม(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ และกระบวนการ
ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.2 ปฏิบัติการฝึกทักษะพืน้ฐาน
ทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา และเทคนิคใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และ
การวางแผนการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
1.3 ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด  
และการทำแผนผงัความคิด 
1.4 อธิบายปัจจัย ที่ทำให้การ
เรียนรู้ด้วยตนเองประสบ
ความสำเร็จ 

1. ความหมาย ความสำคัญ 
และกระบวนการของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
2. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษา
หาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา
และเทคนิคในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  รวมทั้งการวางแผน   
การเรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง   
3. ทักษะการพูด  
และการทำแผนผงัความคิด 
4. ปัจจัย ที่ทำให้การเรียนรู้ด้วย
ตนเองประสบความสำเร็จ  

/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

/ 

 

 
/ 
 
 

 
 
/ 

  

 
 
 



หวัเรือ่งที ่2 การจดัการความรู้ 
 

ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหา 
ง่าย 

ศึกษาด้วย
ตนเอง(กรต.) 

ปานกลาง 
(ครูสอน) 

ยากสอน
เสริม(สส.) 

หมาย
เหตุ 

2.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ ประเภทแหล่ง
เรียนรู้  การใช้ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่สำคัญ 
รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ของตนเอง 
2.2 บ่งชี้ข้อดีข้อเสียของแหล่ง
เรียนรู้ 
2.3 ปฏิบัติการเรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆได้เหมาะสม 

1. ความหมาย ความสำคัญ 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ เข้าถึง
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่สำคัญ รวมทั้งการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้
ของตนเอง 
2. ขอ้ควรคำนึงในการศึกษา
เรียนรู้กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

 
 

 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หวัเรือ่งที ่3 การใช้แหลง่เรยีนรู ้
 

ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหา 
ง่าย 

ศึกษาด้วย
ตนเอง(กรต.) 

ปานกลาง 
(ครูสอน) 

ยากสอน
เสริม(สส.) 

หมาย
เหตุ 

3.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ 
การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอด
ความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม การจัดทำ
สารสนเทศเผยแพร่ความรู้ได้ 
3.2 ปฏิบัติการด้านทักษะ
กระบวนการจัดการความรู้
ด้วยตนเองและด้วยการ
รวมกลุ่มปฏิบัติการได้ 
3.3 สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดทำสารสนเทศองค์ความรู้
ในการพฒันาตนเอง 
ครอบครัวได้ 

1. ความหมาย ความสำคัญ 
หลักการ กระบวนการจัดการ
ความรู้ การรวมกลุ่มเพ่ือต่อ
ยอดความรู้ การพัฒนา
ขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การ
จัดทำสารสนเทศเผยแพร่
ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการจัดการ
ความรู้ด้วยตนเองและด้วย
การรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 
3. สรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม 
จัดทำสารสนเทศองค์ความรู้
ในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หวัเรือ่งที ่4 การคิดเปน็ 
 

ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหา 
ง่าย 

ศึกษาด้วย
ตนเอง(กรต.) 

ปานกลาง 
(ครูสอน) 

ยากสอน
เสริม(สส.) 

หมาย
เหตุ 

4.1 อธิบายความหมาย 
ความสำคัญ ของการคิดเป็น 
4.2 รวบรวมและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อม 
4.3 กำหนดแนวทางทางเลือก
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสุข การ
ประยุกตใ์ช้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน/สังคม  

1.ความหมาย ความสำคัญ 
ของการคิดเป็น  
2. การรวบรวมและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อม  
3. การกำหนดแนวทาง
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสุข การประยุกต์ใช้อย่าง
มีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน/สังคม 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

/ 

/ 
 
/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หวัเรือ่งที ่5 การวจิยัอยา่งงา่ย 
 

ตัวชี้วัด 
 

เนื้อหา 
ง่าย 

ศึกษาด้วย
ตนเอง(กรต.) 

ปานกลาง 
(ครูสอน) 

ยากสอน
เสริม(สส.) 

หมาย
เหตุ 

1 อธิบายความหมาย  
ความสำคัญการวิจัยอย่างง่าย 
กระบวนการและข้ันตอนของ
การดำเนินงาน   
2 อธิบาย และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติ 
ง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3 สร้างเครื่องมือการวิจัย
อย่างง่าย ๆ  
4 ปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ และ
มีทักษะการวิจัยในอาชีพ การ
เขียนรายงานวิจัย การ
นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 

1. ความหมาย  ความสำคัญ
การวิจัยอย่างง่าย กระบวนการ
และข้ันตอนของการดำเนินงาน   
2. สถิติง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
4. การเขียนโครงการวิจัยอย่าง
ง่าย ๆ 
5. ทักษะการวิจัยในอาชีพ   
การเขียนรายงานวิจัย การ
นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 
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แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน 5 หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
1 เรือ่งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

1. ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา เทคนิคในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  การวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง   
2. ทักษะการพูด และการทำแผนผัง
ความคิด 

 
 

1. ปฏิบัติการฝึกทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเทคนิคในการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ และการวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
2. ฝึกปฏิบัติทักษะการพูด  
และการทำแผนผังความคิด 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
1. ครูทักทาย นักศึกษา 
สอบถาม รายบุคคลเรื่อง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
2.  ครูอธิบาย การปฏิบัติตัว
ในการเรียนให้ประสบ
ความสำเร็จ ผู้เรียนต้องใช้
ทักษะที่จำเป็นในเรื่อง      
การพูด การฟัง จดบันทึก 
แสวงหาความรู้ ผ่านระบบ
การเรียนออนไลน์ 
 

 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
1. ผู้เรียนตอบคำถามที่ครู 
สอบถาม พูดคุยรายบุคคล
เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีอะไรบ้างในชีวิตประจำวัน 
 2.ผู้เรียนจดบันทึก การ
ปฏิบัติตัวในการเรียนให้
ประสบความสำเร็จ ผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะที่จำเป็นใน
เรื่องการพูด การฟัง จด
บันทึก  

 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-กรต. 
- การตอบคำ
ตามแสดง
ความคิดเห็น 
-บันทึกการ
เรียนรู้ 
 

 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001  ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มูลและ

จดัการเรยีนรู ้
1. ครูอธิบาย และให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
เรื่องทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิคใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งการวางแผนการ
เรียนรู้ และการประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบการเรียนออนไลน์ 

2. ครูมอบหมายนักศึกษา
ค้นคว้าเรื่องทักษะการพูด  
และการทำแผนผังความคิด 
ให้เวลา 30 นาที ผ่านระบบ
การเรียนออนไลน์  

2.  ผู้เรียนซักถาม ข้อสงสัย 
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู้ 

1.ผู้เรียนจดบันทึกคิดเห็น 
เรื่องทักษะพ้ืนฐานทาง
การศึกษาหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหาและเทคนิคใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งการวางแผนการ
เรียนรู้  

  



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกติ 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป

ประยุกตใ์ช ้
1.นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะ
การพูด การทำแผนผัง
ความคิด ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
2.ครูมอบหมายให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

1.ครูสรุปความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้  
2. ครูสรุปทักษะการพูด ที่ดี 
 ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
 
 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้

1.ผู้เรียนทำทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 
2.นำเสนอสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า 
 
 
 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

1.นักศึกษาฟังและจดบันทึก
ความรู้ที่ได้รับ 
2.การตอบคำถามกับครู  
 

  

 



ใบงานที ่1 รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรียนรู้   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่2/2564  

------------------------------------------------------ 
2.1  ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและตอบคำถามต่อไปนี้  
1.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
.......………………………………………………………………………………………………..............................................
...............………………………………………………………………………………………………......................................
.....................………………………………………………………………………………………………................................  
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
2.  การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
3.  ผู้เรียนคิดว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรพร้อม  
ยกตัวอย่าง ประกอบ  
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
……………………………………………………………………………………………….....................................................   
4.  ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบในการพัฒนางานและการศึกษาต่อ หรือการสมัครงานมา 1 
อย่าง 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 



ใบความรูค้รั้งที ่1 เรือ่ง การเรยีนรู้ดว้ยตนเอง 
วชิาทักษะการเรียนรู ้ทร31001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  (Self-directed Learning: SDL) 
• กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และ

ความถนัด อย่างมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนและประเมิน ความก้าวหน้า
การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งทำด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ 

• การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน การ
เสาะหาความรู้โดยการสัมภาษณ์ การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม สื่อต่างๆ เป็นต้น 
ลักษณะของผูท้ี่มกีารเรยีนรู้ดว้ยตนเอง  

1.  มีความสมัครใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Voluntarily to Learn) มิได้เกิดจากการบังคับ 
แต่มีเจตนาที่จะเรียนด้วยความอยากรู ้

2.  ใช้ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตนเอง (Self Resourceful) นั่นคือผู้เรียนสามารถบอกได้
ว่าสิ่งที่ตนจะเรียนคืออะไร รู้ว่าทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างสามารถ
กำหนดเป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องเป็น
ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Manage of Change) ผู้เรียนมีความตระหนักใน
ความสามารถ สามารถตัดสินใจได้ มีการรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี  
          3.  รู้ "วธิีการที่จะเรียน" (Know how to Learn) นั่นคือ ผู้เรียนควรทราบขั้นตอนการเรียนรู้
ของตนเอง รู้ว่าเขาจะไปสู่จุดที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร  
 4.  มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบร่วมมือกับเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนการให้ข้อมูล (Charismatic Organizational Player) ในเชิงบวกเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในการ
เรียน 

5.  มีระบบการเรียนและการประยุกต์การเรียน และ มีการชื่นชมและสนุกสนานกับ
กระบวนการเรียน (Responsible Consumption)  
          6.  มีการเรียนจากข้อผิดพลาดและความสำเร็จ การประเมินตนเองและความเข้าใจถึง
ศักยภาพของตน(Feedback and Reflection)  

7.  มีความพยายามในการหาวิธีการใหม่ๆ ในการหาคำตอบ การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนไปใช้กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพัฒนา และค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
(Seeking and Applying)  
          8.  มีการชี้แนะ การอภิปรายในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและการพยายามมี
ความเห็นที่แตกต่างไปจากผู้สอน (Assertive Learning Behavior)  

9. มีการรวบรวมข้อมูลจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมีวิธีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้  
(Information Gathering) 



3.การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมีความสำคัญอยา่งไร 
- ได้รับประสบการณ์โดยตรง ไม่ต้องทำความเข้าใจจากการเล่าของคนอ่ืน 
- ได้ทดสอบความอดทนของตนเองในการเรียนรู้เรื่องอะไรบางอย่าง อย่างลึกซึ้ง 
- ได้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา 
- ได้ความภาคภูมิใจในตัวเอง 
- ได้ทักษะในการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มาก แล้วสรุปออกมาเป็นของเราเอง 
- มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตัวเอง มีศักยภาพและพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
4.องคป์ระกอบของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมอีะไรบา้ง 
องค์ประกอบที่สำคัญใน การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ดังนี้ 
          1. การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง จะเริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกความ
ต้องการและความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน ให้เพ่ือนอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา
แนะนำ และเพ่ือนอีกคนหนึ่งทำหน้าที่จดบันทึก กระทำเช่นนี้หมุนเวียนไปจนครบทั้ง 3 คน ได้แสดง
บทบาทครบ 3 ด้าน คือ ผู้เสนอความต้องการ ผู้ให้คำปรึกษา และผู้คอยจดบันทึกสังเกตการณ์ 
          2. กำหนดจุดมุ่งหมายในการเรยีน โดยเริ่มต้นจากบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
                -  ผู้เรียนควรศึกษาจุดมุ่งหมายของวิชา แล้วจึงเริ่มเขียนจุดมุ่งหมายในการเรียน 
                -  ผู้เรียนควรเขยีนจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เข้าใจได้ ไม่คลุมเครือ อ่านแล้วเข้าใจ 
                - ผู้เรียนควรเนน้ถึงพฤติกรรมที่ผู้เรียนคาดหวัง 
                -  ผู้เรียนควรกำหนดจุดมุ่งหมายที่สามารถวัดได้ 
                -การกำหนดจุดมุ่งหมายของผู้เรียนในแต่ละระดับ ควรมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
          3. การวางแผนการเรยีน โดยผู้เรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของวิชา ผู้เรียนควรวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนตามลำดับ ดังนี้ 
               -  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 
               -  การวางแผนการเรียนของผู้เรียน ควรเริ่มต้นจากผู้เรียนกำหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
               -  ผู้เรียนเป็นผู้จดัเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
               -  ผู้เรียนเป็นผู้ระบุวิธีการเรียน เพ่ือให้เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
 
 
 
 
          4. การแสวงหาแหลง่วทิยาการ เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่มีความสำคัญต่อ 
การศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังนี้ 
               -  ประสบการณ์การเรียนแต่ละด้านที่จัดให้ผู้เรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมาย 



ความหมาย และความสำเร็จของประสบการณ์นั้น ๆ 
               -  แหล่งวิทยาการ เช่น ห้องสมุด วัด สถานีอนามัย สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
               -  เลือกแหล่งวิทยาการให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 
               -  มีการจัดสรรอย่างดี เหมาะสม กิจกรรมบางส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้จัดการเองตามลำพัง 
และบางส่วนเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน 
          5. การประเมนิผล เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเป็นอย่างดี การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งขั้นตอนในการ
ประเมินผล มีดังนี้ 
               -  กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ให้แน่ชัด 
               -  ดำเนินการทุกอย่าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ขั้นตอนนี้สำคัญในการใช้
ประเมินผลการเรียนการสอน 
               -  รวบรวมหลักฐาน การตัดสินใจจากการประเมินผลจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
สมบูรณ์และเชื่อถือได้ 
               -  รวบรวมข้อมูลก่อนเรียน เพ่ือเปรียบเทียบหลังเรียนว่าผู้เรียนก้าวหน้าไปเพียงใด 
               -  แหล่งของข้อมูล จะหาข้อมูลจากครูและผู้เรียนเป็นหลักในการประเมิน 
บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

คือ ผู้ เรียนมีทางเลือกเกี่ยวกับทิศทางที่ต้องการไป แต่สิ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปด้วย                    
คือ ความรับผิดชอบและการยอมรับต่อสิ่งที่จะตามมาจากความคิดและการกระทำของตนเอง โดยการ
เรียนแบบนี้จะเน้นที่ลักษณะของผู้เรียน (ปัจจัยภายใน) ที่จะช่วยสร้างให้ผู้เรียนยอมรับความ
รับผิดชอบต่อความคิดและกระทำของตน และจะให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถรับผิดชอบต่อการเรียนได้ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนี้ จะสามารถเห็นได้จากความ
ต่อเนื่องในการเรียนรู้และสถานการณ์การเรียน ที่เหมาะสม 

นอกจากนี้บทบาทของผู้เรียนรู้ยังได้โยงไปถึงว่า ควรจะมีการทำงานวิจัยเพ่ือศึกษาหารูปแบบ
ของการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ละเอียดยิ่งขึ้น หาวิธีในการนำ และหาวิธีการวัดคุณภาพของการเรียนด้วย
วิธีนี้ให้ชัดเจนขึ้น และศึกษาว่าควรจะกำหนดบทบาทของผู้สอนและหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างไร
บ้างเพ่ือจะเข้าใจกิจกรรม   ของการเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้ก็จะต้องตระหนักถึงบุคลิกของบุคคล การ
สอน กระบวนการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจ  รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
ผู้สอน แหล่งทรัพยากร และมิติทางสังคมด้วย 

การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผู้เรียนมีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้
กลายเป็นคนที่ขยันแสวงหาความรู้ใส่ตัวเอง และในสักวันความรู้ที่ได้มาอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้ไม่มากก็น้อย    
บทบาทของครใูนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

- การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสอน หรือ ศึกษาขอบเขตและกรอบในการทำงาน 



- ศึกษาฝ่ายผู้เรียน วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
- จัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด 
- รวบรวมทรัพยากรและผลิตขึ้นเพ่ิมเติม โดยเฉพาะสื่อต่างๆ 
- ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนางาน 
- ประเมินผล-สรุปผลและนำมาปรับปรุง 

ตวัอยา่งการวเิคราะหต์นเองเกี่ยวกบัหวัขอ้ตอ่ไปนี ้ตามความคิดเหน็ของตนเอง 
1. ความเห็นของผู้เรียนในเรื่องความหมายของความขยัน  
ตอบ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่  การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อดทนและต้อง

ปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ  
 2. บุคคลที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ผู้เรียนประทับใจมากที่สุด             
คือใคร เพราะเหตุใด 

ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพราะ“ผู้ที่มีความขยัน” จึง
เป็นผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายามไม่ท้อถอย กล้า
เผชิญอุปสรรค    รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง  
 3. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน คือ 

ตอบ ความขยันหมั่นเพียรจะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน เพราะทำให้เกิด
ความตั้งใจเพียรศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน สร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรมให้กับผู้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือว่าเป็นการพัฒนาอุปนิสัยอย่างมีเป้าหมาย
ในการเสริมสร้างให้เป็นคนที่มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ มีระเบียบวินัยและปรับตัวให้เข้ากับ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมได้ การศึกษาเป็นสิ่งที่น่าเคารพยกย่อง และความสำเร็จเป็นเงื่อนไข
สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในงานและในสังคม 
 4. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่ออาชีพการงาน  

ตอบ ความหมั่น ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่การงาน หมั่นฝึกฝนให้มี
ความชำนาญและรู้จริง มีความรับผิดชอบต่ออาชีพของตน พึงทำโดยความสุจริต ไม่คดโกงผู้อื่น 
อดทนต่อความยากลำบาก คือ ทำด้วยความเอาใจใส่ดูแลในหน้าที่การงานตลอดเวลการงานนั้น ๆ ก็
จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง เป็นรากฐานของความสำเร็จในชีวิต 
 

 
 5. ความขยันหมั่นเพียรมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คือ 

ตอบ ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพและความเป็นอยู่ วิธีการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมความม่ันคงให้กับรายได้และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบต่อ
ความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีตลอดจนได้รับโอกาสอย่าง
เท่าเทียมในการพัฒนาตนเองของประชาชนด้วยความขยัน  หมั่นเพียร นั่นเอง 



ผลเสียที่เกิดจากความเกียจคร้าน  
ตอบ            

1.ทำให้เราเสียการเสียงาน กลายเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง 
     2.ชวีิตวุ่นวาย  ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนอ่ืน 
     3.ทำให้เกิดยากจน ขัดสน 
     4.อาจหันไปประกอบอาชีทุจริตแทน 

                5.ทำให้งานไม่ก้าวหน้าทำให้ประเทศชาติไม่เจริญ  
      6.สังคมไม่พัฒนาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรต.เร่ืองการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้จำนวน 5 หนว่ยกติ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรยีนที่2/2564  
1.ให้นักศึกษาอธิบายความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
........……………………………………………………………………………………………….............................................
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.……………………………………………………………………………………………….................................................... 
2.ให้นักศึกษาอธิบายปัจจัย ทีท่ำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ 
…………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………….....................................................  
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………….....................................................
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกติ 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
2 เรือ่ง การจัดการความรู ้

1. ความหมาย ความสำคัญ ประเภท
แหล่งเรียนรู้ เข้าถึงสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 
2. ข้อควรคำนึงในการศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

 
1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ 
ประเภทแหล่งเรียนรู้  การใช้ห้องสมุด
และ แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่สำคัญ 
รวมทั้งการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ของตนเอง 
2 บ่งชี้ขอ้ดีข้อเสียของแหล่งเรียนรู้ 
3 ปฏิบัติการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้
ต่างๆได้เหมาะสม 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  

-. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็น
การศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้

-.  ครูอธิบายข้อควรคำนึงใน
การศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพ
ปัญหาความตอ้งการในการ
เรยีนรู ้ 

-.ครูและผู้เรียนร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็น
การศึกษาเรียนรู้กับ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู้ 
-.  ผู้เรียนฟังและจดสรุป
สาระสำคัญ 
 
 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-กรต. 
- การตอบคำ
ตามแสดง
ความคิดเห็น 
-บันทึกการ
เรียนรู้  

 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001  ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน  5 หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
2   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป

ประยุกตใ์ช ้ 
-. ครูและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ความหมาย ความสำคัญ 
ประเภทแหล่งเรียนรู้ การเข้าถึง
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
ที่สำคัญ และใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนรู้ของตนเองผ่านระบบ
การเรียนออนไลน์ 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู ้

1.ครูสรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
2.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน ในกลุ่มไลน์ที่ครูได้
ส่งไปให้ 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 - ผู้เรียน ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและจดบันทึก 
 สรุปสาระสำคญั 
 
 
 
 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
1.นักศึกษาฟังและจดบันทึก
ความรู้ที่ได้รับ  
2. นักศึกษาฟังและจดบันทึก 
3.นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

  

 



 ใบงานที ่2 รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่2/2564 

-------------------------------------------------- 
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้  และตอบคำถามต่อไปนี้  
1. การจัดการความรู้ หมายถึง …………………………………………..……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………........................................ ...................... 
2. การจัดการความรู้ มีความสำคัญอย่างไร ………………………………………………………………………………………..…  
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................ ...  
 ……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
4. ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoPs)  คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ………………………. 
………………………………………………………………………………………………....................................................... ............ 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………...................................................................  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 5. ให้ผู้เรียนศึกษา “โมเดลปลาทู” แล้ว อธิบาย “โมเดลปลาทู” ที่เปรียบเทียบการจัดการความรู้ เหมือนปลา ทู
ตัวที่มี 3 ส่วน โดยตอบคำถามข้างล่างนี้  
โมเดลปลาทู  
 1. ส่วน “หัวปลา” (knowledge Vision-KV) หมายถึง ...............................................................................  
2. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง .............................................................................  
3. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) หมายถึง  ..........................................................................  



แบบทดสอบหลงัเรยีน วชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้( 5 หน่วยกติ )  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่2/2564  

 

ให้นักศึกษา  X  ในคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  
1. ห้องสมุดประเภทใดที่เก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา  

ก. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”    ข. ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบ  
ค. ห้องสมุดเฉพาะ       ง. ห้องสมุดอำเภอ  

2. แหล่งเรียนรู้ หมายถึงข้อใด  
ก. สถานที่ให้ความรู้ตามอัธยาศัย    
ข. แหล่งค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  
ค. แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ง. แหล่งข้อมูลและประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3. หนังสือประเภทใดที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด  
ก. เรื่องแปล     ข. หนังสืออ้างอิง  ค. นวนิยาย เรื่องสั้น   ง. วรรณกรรมสำหรับเด็ก  

4. เหตุใดห้องสมุดจึงต้องกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ  
ก. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ      
ข. เพ่ือสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ  
ค. เพ่ือให้การบริหารงานห้องสมุดเป็นไปอย่างเรียบร้อย  
ง. เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคแก่ผู้ใช้บริการ  

5. การจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุดเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เป็นบริการประเภทใด  
ก. บริการข่าวสารข้อมูล     ข. บริการสอนการใช้ห้องสมุด  
ค. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด    ง. บริการตอบคำถามและช่วยการคน้คว้า  

6. เว็บไซต์คืออะไร  
ก. แหล่งรวบเว็บเพจ      ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูล  
ค. ส่วนที่ช่วยค้นหาเว็บเพจ    ง. คอมพิวเตอร์เก็บเว็จเพจ  

7. เว็บเพจเปรียบเทียบกับสิ่งใด  
ก. ลิ้นชัก    ข. แฟ้มเอกสาร   ค. หนังสือ    ง. หน้าหนังสือ  

8. ถ้าหากหน้าเว็บเพจโหลดไม่สมบูรณ์ ต้องแก้ไขอย่างไร?  
ก. กดปุ่มกากบาท     ข. กดปุ่ม Refresh  
ค. คลิกเม้าส์ที่ปุ่ม      ง. กดปุ่ม Refresh และคลิกเม้าท์ที่ปุ่ม  
 
 
 
 



 9. ความสำคัญของห้องสมุดข้อใดที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม  
ก. ช่วยให้รู้จักแบ่งเวลาในการศึกษาหาความรู้   
ข. ช่วยให้มีความรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ตลอดเวลา  
ค. ช่วยให้มีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
ง. ช่วยให้ระวังรักษาทรัพย์สิน สิ่งของของห้องสมุด  

10. ห้องสมดุประเภทใดให้บริการทุกเพศ วัย และความรู้  
ก. ห้องสมุดเฉพาะ   ข. ห้องสมุดโรงเรียน  ค. ห้องสมุดประชาชน   ง. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  

 11. ข้อใดถูกต้องมากท่ีสุด  
ก. การจัดการความรู้หากไม่ทำ จะไม่รู้  
ข. การจัดการความรู้ คือการจัดการความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ  
ค. การจัดการความรู้ ถือเป็นเป้าหมายของการทำงาน  
ง. การจัดการความรู้ คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือ  
เอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 

12. รูปแบบของการจัดการความรู้ตามโมเดลปลาทู ส่วน “ท้องปลา” หมายถึงอะไร  
ก. การกำหนดเป้าหมาย     ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ค. การจัดเก็บเป็นคลังความรู้  ง. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  

13. การจัดการความรู้เรียกสั้น ๆ ว่าอะไร  
ก. MK     ข. KM     ค. LO     ง. QA  

14. ขั้นสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไร  
ก. ปัญญา    ข. สารสนเทศ    ค. ข้อมูล    ง. ความรู้  

15. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) คืออะไร  
ก. การจัดการความรู้      ข. เป้าหมายของการจัดการความรู้  
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้  ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู้  

16. สารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง  
ก. เอกสาร     ข. วีซีดี   ค. เว็บไซด์    ง. ถูกทุกข้อ  

17. การจัดการความรู้ด้วยตนเองกับชุมชนแห่งการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร  
ก. เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดการความรู้ในบุคคลหลาย ๆ คน รวมกันเป็นชุมชน เรียกว่าเป็นชุมชนแห่ง   
    การเรียนรู้  
ข. เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดการความรู้ให้กับตนเองก็เหมือนกับจัดการความรู้ให้ ชุมชนด้วย  
ค. ไม่เก่ียวข้องกัน เพราะจัดการความรู้ด้วยตนเองเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนชุมชนแห่ง การเรียนรู้เป็นเรื่อง 
    ของชุมชน  
ง. ไม่เก่ียวข้องกัน เพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  

18. ข้อใดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มากท่ีสุด  
ก. ห้องสมุด     ข. สวนสาธารณะ  ค. อินเทอร์เน็ต    ง. อุทยานแห่งชาติ  
 



 
19. จดหมายฉบับใดต่อไปนี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Junk mail  

ก. จดหมายที่มีการแนบไฟล์ภาพ และไฟล์เอกสารมาพร้อมกับจดหมาย  
ข. จดหมายที่ผู้รับได้เปิดอ่านเรียบร้อยแล้ว และทำการลบทิ้งไปแล้ว  
ค. จดหมายที่มีข้อความอวยพรจากบุคคลที่เราไม่รู้จัก  
ง. จดหมายโฆษณายาลดน้ำหนักจากบริษัทหรือร้านขายยา  

20. E-mail ใดต่อไปนี้ได้มาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ก. Supha@ksc.net.th     ข. Nattaya5001@hotmail.com  
ค. Jan@inet.co.th     ง. เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

เฉลย  
1 ค  2 ง  3 ข  4 ง  5 ค  6 ค  7 ง   8 ข  9 ง  10 ค 
11 ง  12 ข  13 ข  14 ก  15 ง  16 ง  17 ก  18 ค  19 ง  20 ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 ใบความรูเ้รือ่งการจดัการความรู้ 
วชิาทักษะการเรียนรู ้ทร31001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความหมายของ “การจดัการความรู้”  
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ   

(1)  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม     

(2)  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรมนพ.วิจารณ์ 
พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ว่า สำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ 
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมกัน ได้แก่  

(1) บรรลุเป้าหมายของงาน  
(2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  
(3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  
(4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในทีท่ำงาน 

 

ความสำคญัของ “การจดัการความรู้”  
ความสำคัญของการจัดการความรู้ (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง 

จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด เพ่ือที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการนำไปใช้และการ
เรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดย
มักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2


หลักของ “การจดัการความรู้”  
ปัจจุบันโลกได้ เข้ าสู่ ยุค เศรษฐกิ จฐานความรู้  (Knowledge-based Economy – KBE) งานต่างๆ 

จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคำกว้างๆ ที่มีความหมาย
ครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การทำงานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การ
สร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทำสมุดหน้า
เหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ และที่สำคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเงื่อนไขให้คนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพ่ือนำไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล 
ความสำคญัของ “การจดัการความรู้และมลีกัษณะอยา่งไร 

ลักษณะรูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์
ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพ่ือแบ่งปันภูมิปัญญา,เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน, เพ่ือความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน, หรือเพ่ือเพ่ิมระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 
ตั้งแต่กระบวนการในการระบุความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ การจัดเก็บรวบรวมความรู้จากบุคลากร การจัดหมวดหมู่
ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ จน
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ  
กระบวนการจดัการความรู ้มกีี่ขัน้ตอน อะไรบา้ง 

เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้  หรือ
พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)   การบ่งชี้ความรู้ – เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
เราจำเป็นต้องรู้อะไร , ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 

2)   การสร้างและแสวงหาความรู้ – เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก, รักษาความรู้
เก่า, กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3)   การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4)   การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, ใช้ภาษาเดียวกัน, 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5)   การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6)   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้าม
สายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

7)  การเรียนรู้ – ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก  สร้างองค์
ความรู้>นำความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


วธิกีระตุน้ใหเ้พือ่นเลา่เรือ่งเชงิลึก เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้รว่มกนัดว้ยวธิใีด 
ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ท่ี
ทุกคนมองเห็น), โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, ทีม/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและประเมินผล , 
กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ, ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, 
แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตั้ง ฯลฯ), 
ลักษณะการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้   - เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ , มีการนำผลของการวัดมา
ใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้
เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้  และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ 
(System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและ
ระยะยาว, บูรณการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา 

7. ความรู้ที่จำเป็นในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตัวผู้เรียนคืออะไร และขอบข่ายความรู้นั้นมีอะไรบ้าง 
- การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร 
- การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
- การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 
- การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
- การนำประสบการณ์จากการใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้ 
- การจดบันทึก ขุมความรู้ แก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน 
8. การจัดทำสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ผู้เรียนคิดว่าวิธีใดเผยแพร่ได้ดีที่สุด เพราะเหตุใด 

ลักษณะของสารสนเทศที่ดีต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 
  
         ความเทีย่งตรง (Accuracy) หมายถึง ปราศจากความเอนเอียง สารสนเทศที่ดี ต้องบอกลักษณะความเป็น
จริงที่เกิดข้ึน ไม่ชี้นำไปทางใดทางหนึ่ง  
     ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้(Relevancy) หมายถึง มีเนื้อหาตรงกับเรื่อง ที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน  
         ทนัตอ่เวลา (Timeliness) หมายถึง สามารถนำสารสนเทศท่ีต้องการไปใช้ได้ ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 



การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลา ที่ต้องการใช้ มี 2 ลักษณะ คือ การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตาม
กำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต และการจัดทำสาร สนเทศอย่างรวดเร็วเพ่ือนำไปใช้ในเหตุการณ์ที่กำลัง
เกิดข้ึน  

 
 
 
  



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน 5 หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
3 เรือ่ง การใชแ้หลง่เรียนรู ้

1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการ 
กระบวนการจัดการความรู้ การรวมกลุ่ม
เพ่ือต่อยอดความรู้ การพัฒนาขอบข่าย
ความรู้ของกลุ่ม การจัดทำสารสนเทศ
เผยแพร่ความรู้ 
2. ทักษะกระบวนการจัดการความรู้ด้วย
ตนเองและด้วยการรวมกลุ่มปฏิบัติการ 
 

 
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ 
หลักการ กระบวนการจัดการความรู้ 
การรวมกลุ่มเพ่ือต่อยอดความรู้ การ
พัฒนาขอบข่ายความรู้ของกลุ่ม การ
จัดทำสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ได้ 
2. ปฏิบัติการด้านทักษะกระบวนการ
จดัการความรู้ด้วยตนเองและด้วยการ
รวมกลุ่มปฏิบัติการได้ 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู ้ 

1. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็นที่
ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
- ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน กศน.
ตำบล เรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่มีใน กศน.ตำบลเพ่ือ
เป็นฐานการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพ
ปัญหาความตอ้งการในการ
เรยีนรู ้ 

1. ผู้เรียนและครูร่วมกัน
กำหนดสภาพความจำเป็นที่
ต้องเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
- ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีใน กศน.
ตำบล เรื่องเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-การปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่มีใน กศน.ตำบลเพ่ือ
เป็นฐานการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 
 
 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-กรต. 
- การตอบคำ
ตามแสดง
ความคิดเห็น 
-บันทึกการ
เรียนรู้  

 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001   ทกัษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจดักิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
3   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ

จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูให้ผู้เรียนฟังชมคลิป วิดิโอ
จากลิงค์ท่ีครูกำหนดให้ เรื่องการ
จดัการความรู้ 
ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้ 

-. ครูครูและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
ความสำคัญ กระบวนการจัดการ
ความรู้ ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู้ 

1.ครูสรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
2.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู้ 

-ผู้เรียนฟังและจดสรุป
สาระสำคัญ 

 
ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 - ผู้เรียน จดบันทึก สรุป
สาระสำคัญ 
 
 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

1.นักศึกษาฟังและจดบันทึก
ความรู้ที่ได้รับ  
2. นักศึกษาฟังและจดบันทึก 
3.นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 

  



ใบงานที ่2 รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่2/2564 

2.2 ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้และตอบคำถามต่อไปนี้  
1.  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
 2.  แหล่งเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไร     
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
………………………………………………………………………………………………..............................................................   
3.  แหล่งเรียนรู้แบ่งตามลักษณะได้ 6 ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล/ธรรมชาติ/วัสดุ และ สถานที่/
สื่อ/เทคนิค และกิจกรรม ให้ท่านบอกแหล่งเรียนรู้ที่ท่านรู้จักมา 2 แหล่ง 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
………………………………………………………………………………………………..............................................................   
4.  หากท่านต้องการใช้บริการห้องสมุดท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
………………………………………………………………………………………………..............................................................   
………………………………………………………………………………………………..............................................................  



5.  ให้ท่านอธิบายการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ท่านสนใจนอกจากห้องสมุดมา 1 แห่ง 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
 6.  ให้ท่านอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลทาง Internet พร้อมเสนอตัวอย่างที่ได้จาการค้นหาข้อมูลจาก Internet   
มา 1 ตัวอย่าง 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................   
7.  ให้นักศึกษาเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียของแหล่งเรียนรู้มา 2 ประเภท  
แหล่งเรียนรู้ที่ 1 ประเภท ………………………………………………………………………………………………………………….  
ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อดี…………………………………………………………………....…………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
ข้อเสีย………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
แหล่งเรียนรู้ที่ 2 ประเภท ……………………………………..………………………………………………………………………….. 
ได้แก่………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อดี…………………………………………………………………....…………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
ข้อเสีย………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    



 ใบความรูเ้รือ่งการใช้แหลง่เรยีนรู้ 
วชิาทักษะการเรียนรู ้ทร31001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

แหล่งเรยีนรู ้หมายถงึ 
  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
แหล่งเรยีนรู้มบีทบาทสำคัญอยา่งไร 

1.กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่หลากหลาย 
          2.ชว่ยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงขึ้น โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นจากแหล่งการ
เรียนรู้ 
          3.กระตุ้นมุ่งเน้นลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน สามารถ
สร้างผลผลิตในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
          4.เสริมสร้างการเรียนรู้ จนเกิดทักษะการแสวงหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการสร้างความตระหนัก
เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล 
          5.แหล่งการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการคิด เช่น การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการประเมินอย่างมี
วิจารญาณ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอิสระ 
          6.เปลี่ยนเจตคติของครูและผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหารายวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          7.พัฒนาทักษะการวิจัยและความเชื่อมั่นในตนเองในการค้นหาข้อมูล  
          8.เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ในด้านเนื้อหา เจตคติ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 
ประวตัิความเปน็มาของแหลง่เรยีนรู ้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ให้ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ ไว้ในมาตรา 25 ดังนี้ 

“มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 

สำหรับความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้สามารถสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
- เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 



- เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจที่
จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

- ทำให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตน มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชน
ของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ประเภทของแหลง่เรยีนรู ้จำแนกตามลักษณะ ม ี6 ประเภท ดงันี้ 

- แหล่งเรยีนรูป้ระเภทบคุคล หมายถงึ บ่อเกิดหรือศูนย์รวมของวิชาความรู้ที่เป็นบุคคลที่อยู่ใน
ชุมชน  คือ  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีอยู่ให้ผู้สนใจหรือผู้
ต้องการเรียนรู้ในชุมชนได้  เช่น  บุคคลที่มีทักษะความสามารถในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะวิทยาการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในอดีตและเกิดขึ้นใหม่และที่
จะพัฒนาต่อไปในอนาคตย่อมมาจากบุคคลทั้งสิ้น  อาจจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้      

(1) แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการ   
          (2)  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เป็นไปตามสภาพและบทบาทในสังคม   
          (3)  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เป็นไปโดยสายงานในการประกอบอาชีพต่างๆ 
          (4)  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว เช่นศิลปิน ช่างฝีมือ ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติต่าง ๆ   
          (5)  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- แหล่งเรยีนรูป้ระเภทธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้าน
การศึกษาหาความรู้  ทั้งในส่วนที่ช่วยให้รู้ประวัติมนุษย์  ความเป็นมาของมนุษย์  สัตว์  และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ 
ตัวสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยสามารถนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์ให้ยืนยาวเพ่ือ
มนุษยชาติต่อไปในอนาคต 

ทรพัยากรธรรมชาติที่มลีักษณะเปน็แหลง่เรยีนรู้  จำแนกไดด้ังนี ้    
(1).    แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ยังคงความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด   ได้แก่    อุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามเขตภูมิศาสตร์   ภูมิอากาศ   มีคุณค่าทางด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ชีวิตสัตว์และสภาพธรรมชาติต่าง ๆ    
(2).  แหล่งเรียนรู้ประเภทธรรมชาติ  ที่มนษุย์เข้าไปเสริมแต่งแต่ยังคงเป็นธรรมชาติได้แก่  วนอุทยาน  เป็นแหล่งที่
มีความสวยงามและมีความสามารถ  โดยมีการาเสริมแต่งธรรมชาติเท่าท่ีจำเป็น  เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินและ
ความรู้  เช่น  ทำปา้ย  แนะนำสถานที่  จัดทำอาคารแสดงวิวัฒนาการต่าง ๆ ฯลฯ  
(3).  แหล่งเรียนนารู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาหรือหาความ
เพลิดเพลิน   ได้แก ่ สวนพฤกษศาสตร์  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 
 
 
 
 - แหล่งเรยีนรูป้ระเภทวตัถปุละสถานที่ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่  หมายถึงวัตถุ
อาคารสถานที่ซึง่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ซ่ึงทำให้



ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง  สามารถเข้าใจสิ่งที่ศึกษาได้ง่ายขึ้น  เป็นการเสริมแรงให้อยากเรียนและเกิดภาพมุมมอง
ที่ดีและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน  อาจจำแนกประเภทได้  2   ลักษณะดังนี้ 

(1).  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษา  เช่น  สถาบันการศึกษาต่าง ๆ  สถานฝึกอาชีพ  ศูนย์เรียนรู้ใน
ชุมชน  ทั้งด้านความรู้ทั่วไปและอาชีพ   

 (2).  แหล่งเรียนรู้ที่ไม่ใช่สถานศึกษา   เช่น   สถานประกอบการชุมชน  ศาสนาสถาน โบราณสถาน 
โบราณวัตถพิุพิธภัณฑ์  องค์กรทางสังคมต่าง ๆ ฯลฯ 
- แหล่งเรยีนรูป้ระเภทสือ่ หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งพัฒนาสมรรถนะทั้งในด้านเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็น
ตัวกลางถ่ายทอดความรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันสังคมเป็นสังคมแห่งข่าวสารข้อมูล  ยิ่งมี
แหล่งเรียนรู้ประเภทนี้อยู่ในสังคมใดมากย่อมทำให้มีความเจริญและมีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้น   สามารถ
จำแนกได้ดังนี้ 
(1) สื่อที่รับได้ด้วยการมองเห็นเป็นสื่อที่สามารถรับรู้ด้วยการอ่าน ไดแ้ก่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือต่าง ๆ     
(2) สื่อที่ได้รับด้วยการฟัง  เช่น  วิทยุกระจายเสียง   
(3) สื่อที่ได้รับด้วยการฟังและการมองเห็น  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  ภาพยนตร์  เป็นสื่อที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่าง
รวดเร็วมากที่สุด 

สื่อที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้  นอกจากจะเป็นสื่อมวนชนแล้ว  ยังมีสื่อท่ีสามารถติดต่อระหว่างบุคคล
โดยใช้เสียง  เช่นโทรศัพท์  สัมมนาทางไกล  ที่ให้ข่าวสารและให้ภาพ  เช่น  โทรพิมพ์  แฟกซ์ คอมพิวเตอร์
ออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อที่มีผู้สนใจสามารถไปศึกษาค้นคว้าในรูปเทป
เสียง  แผ่นเสียง  วิดีทัศน์  วิดโีอดิลก์  วิดีโอเท็กซ์ เป็นต้น 
-แหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หมายถึง  การนำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้ โดย
ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่างๆ หรืออาจเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือ
ปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค ์เช่น การประดิษฐ์เครื่องควบคุมการรดน้ำ  การ
ประดิษฐ์เครื่องรับวิทยุ  การประดิษฐ์ของชำร่วย  การออกแบบเสื้อผ้า  เป็นต้น 
-แหล่งเรยีนรูป้ระเภทกจิกรรม หมายถงึ แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณี และความเชื่อ ได้แก่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะพ้ืนบ้าน ดนตรี
พ้ืนบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน 
 
 
 
 
 
 

กรต.เร่ืองการใชแ้หลง่เรยีนรู้ 
รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้จำนวน 5 หนว่ยกติ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรยีนที่2/2564  



1.ให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ของตนเอง และจัดทำสารสนเทศองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และครอบครัว 
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แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกติ 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
4 เรือ่ง การคดิเป็น 

1.ความหมาย ความสำคัญ ของการคิด
เป็น  
2. การรวบรวมและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และคิดวิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง ด้านวิชาการ และด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม  
 

 
1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ ของ
การคิดเป็น 
2 รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคิด
วิเคราะห์  โดยใช้ข้อมูลด้านตนเอง 
ด้านวิชาการ และด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม 
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  
-.ครูและผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ โดยครูกำหนด 
เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและให้นักศึกษาว
เคราะห์ เรื่องของการคิดเป็น  
2.ครูอธิบาย ความหมาย 
ความสำคัญ ของการคิดเป็น 
 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู ้
1.  ครูมอบหมายให้นักศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหา ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดย
ใช้ข้อมูลของตนเอง ด้าน
วิชาการ ด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม  

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการในการเรยีนรู้  
1.ครูและผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ โดยครูกำหนด 
เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและให้นักศึกษาว
เคราะห์ เรื่องของการคิดเป็น  
2.ครูอธิบาย ความหมาย 
ความสำคัญ ของการคิดเป็น 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู้ 

-.ผู้เรียนฟังและจดสรุป
สาระสำคัญ 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-กรต. 
- การตอบคำ
ตามแสดง
ความคิดเห็น 
-บันทึกการ
เรียนรู้  



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001   ทกัษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
4   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป

ประยุกตใ์ช ้ 
-. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุป การ
คิดเป็น ความรู้ที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ ผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการเรยีนรู้ 

1.ครูสรุปสาระสำคัญของ
กระบวนการคิดเป็น ออกมาเป็น
แนวทางในการใช้ชีวิต อย่างมี
คุณภาพผ่านระบบการเรียน
ออนไลน์ 
2.ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้                     
 - ผู้เรียน จดบันทึก สรุป
สาระสำคัญ 
 
 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

1.นักศึกษาฟังและจดบันทึก
ความรู้ที่ได้รับ  
2. นักศึกษาฟังและจดบันทึก 
3.นักศึกษาทำแบบทดสอบ
หลังเรียน 
 

  

 



 
ใบงานเรือ่งการคดิเปน็ 

 รายวิชา ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่2/2564  

------------------------------------------- 
3.1  คำสั่ง ให้ท่านคัดเลือกข่าวเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันที่ท่านสนใจมา 1 ข่าว และดำเนินการ วิเคราะห์ว่าข่าว
นี้ดี หรือไม่ เหมาะสม อย่างไร พร้อมให้เหตุผลในการวิเคราะห์ข่าวว่า ได้นำข้อมูลด้าน ตนเอง ด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เขียนตามแบบกำหนด  
1. เขียนหัวข้อข่าว…………………………………………..  
2. รายละเอียดของข่าว (ตัดข่าวมาติดไว้)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3. สังเคราะห์ข่าวได้ดังนี้ 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
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ใบความรูค้รั้งที ่4 เรือ่ง การคดิเปน็ 
วชิาทักษะการเรียนรู ้ทร31001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความหมายของ“คิดเป็น” ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ “คิดเป็น” ว่า “บุคคลที่คิดเป็นจะ
สามารถเผชิญ ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบ บุคคลผู้นี้จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เขา
กำลัง เผชิญอยู่ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางเก่ียวกับทางเลือก เขาจะพิจารณาข้อดีข้อเสีย 
ของแต่ละเรื่อง โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่านิยมของตนเอง และสถานการณ์ท่ีตนเองกำลังเผชิญอยู่ 
ประกอบการพิจารณา “คิดเป็น” เป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ เช่นได้ดำเนินโครงการ การศึกษา
ผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ โครงการรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ โครงการการศึกษาประชาชน และการศึกษา
ต่อเนื่อง เป็นต้น จากนั้นจึงได้มีการประยุกต์มาการเป็นปรัชญาของการจัดการศึกษา นอกโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

“คิดเป็น” มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต้องการความสุข แต่ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องจาก
มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศ วัย สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ซึ่งทำให้ ความต้องการและ
ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  

การ “คิดเป็น” เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหา คือ มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไตร่ตรอง ถึงข้อมูล 3 
ประเภท คือ ข้อมูลด้านตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ ต่อจากนั้น ก็ลงมือกระทำ ถ้าหาก
สามารถทำให้ปัญหาหายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หากบุคคลยังไม่พอใจแสดงว่า ยังมีปัญหาอยู่ บุคคลก็จะเริ่ม
กระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกครั้ง และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อ บุคคลพอใจและมีความสุข  

ความเชือ่พืน้ฐานของปรชัญา “คดิเปน็”  
1. คนมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย ความต้องการของคนก็ไม่เหมือนกัน  
2. แต่ทุกคนต้องการความสุข  
3. ความสุขของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน  
4. ความสุขของแต่ละคนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ มนุษย์ กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นวิถีชีวิตของตน สามารถปรับ

เข้าหากันอย่างผสมกลมกลืนจนเกิดความพอดี และพอใจ 
5. แต่สภาวะแวดล้อมในสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่

สบายใจ ไม่สบายกายเกิดขึ้นได้เสมอ  
6. คนคิดเป็นเชื่อว่า ทุกข์ หรือปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เกิดข้ึนได้ สามารถแก้ไขได้ ถ้ารู้จักแสวงหา

ข้อมูลหลายๆ ด้าน รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล รู้จักใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างน้อย 3 ประการ คือข้อมูลทางวิชาการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมในวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการพ่ึงพาตนเอง และความพอเพียงด้วย  

7. เมื่อได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล และไตร่ตรองข้อมูล อย่างรอบคอบ 
ทัง้ 3 ด้าน จนมีความพอใจแล้ว ก็พร้อมจะรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นอย่างสมเหตุสมผล เกิดความพอดี ความ
สมดุลระหว่างชีวิต กับธรรมชาติอย่างสันติสุข  



8. อย่างไรก็ตามสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและรุนแรง ปัญหาก็
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ก็เกิดข้ึน ดำรงอยู่ และดับไป เปลี่ยนโฉมหน้าไปตามกาลสมัย กระบวนทัศน์ในการ
ดับทุกข์ก็ต้องพัฒนารูปแบบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น อยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปด้วย  

9. กระบวนการตอบทุกข์หรือการแก้ปัญหา จึงหมุนเวียนมาจนกว่าจะพอใจอีกเป็นเช่นนี้อยู่อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

การสอนแบบคิดเป็นจึงไม่มีการสอนแบบสำเร็จรูป ว่าอะไรถูก อะไรผิด ขึ้นอยู่กับบริบท และสิ่งแวดล้อม
แต่ละคนจะมีบริบทไม่เหมือนกัน แต่เมื่อนำมาถกเถียงกัน นำมาอภิปราย ถกเถียงกัน จะเกิดความรู้แตกฉานยิ่งขึ้น  

กระบวนการแก้ปญัหาของการคดิเปน็  
1. ขั้นสำรวจปัญหา เมื่อเกิดปัญหา ย่อมต้องเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา  
2. ขั้นหาสาเหตุของปัญหา เป็นการหาข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร มีอะไร

เป็นองค์ประกอบของปัญหาบ้าง - สาเหตุจากตนเอง พ้ืนฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพการปฏิบัติตน คุณธรรม 
ฯลฯ - สาเหตุจากสังคม บุคคลที่อยู่แวดล้อม ตลอดจนความเชื่อ ประเพณี ฯลฯ - สาเหตุจากการขาดวิชาการ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  

3. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขปัญหา เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลด้าน
ตนเอง สังคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห์  

4. ขั้นตัดสินใจ เมื่อได้ทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาในทางที่มีข้อมูลต่าง ๆ พร้อม 
5. ขั้นตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ดี ที่สุดในข้อมูล

เท่าท่ีมีขณะนั้น ในกาละนั้น และในเทศะนั้น  
6. ขั้นปฏิบัติในการแก้ปัญหา ในขั้นนี้เป็นการประเมินผลพร้อมกันไปด้วย ถ้าผลที่ - พอใจ ก็ถือว่าพบ

ความสุข เรียกว่า “คิดเป็น” - ไม่พอใจ หรือผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้ หรือข้อมูลเปลี่ยนต้องเริ่มต้น
กระบวน การคิดแก้ปัญหาใหม่  

ลักษณะของคนคดิเปน็ 8 ประการ  
1. เชื่อในความแตกต่างหลากหลายของคน  
2. เชื่อในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมที่มีเกิด ดำรงอยู่ และดับไปเป็นธรรมดา  
3. เชื่อมั่นในความพอเพียง พอประมาณ พอดี และรู้จักพ่ึงพาตนเอง  
4. เชื่อในหลักของอริยสัจ 4  
5. เชื่อว่าทุกข์หรือปัญหาใด ๆ ย่อมมีอยู่ในธรรมชาติเป็นของธรรมดา และสามารถแก้ไข ได้เสมอ  
6. เชื่อมั่นว่าข้อมูลทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ดีต้อง รู้จักใช้ รู้จักวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายเพียงพอ และครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง คือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการท่ีจะเป็นบ่อเกิดของปัญหา และข้อมูลที่เก่ียวกับ สังคมสิ่งแวดล้อม ธรรมเนียมประเพณี  

7. เผชิญกับปัญหาอย่างรู้เท่าทัน มีสติ ไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อตัดสินใจแล้ว มีความพอใจและ
เต็มใจรับผิดชอบกับผลการตัดสินใจเช่นนั้น จนกว่าจะมีข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม หรือมีข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงไป  



8. เชื่อมั่นและม่ันใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามปรัชญา “คิดเป็น” นี้ ผู้เรียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้สอนจะเป็นผู้จัดโอกาส จัดกระบวนการ 
จัดระบบข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งจัดบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ขึ้น กิจกรรมในการเรียนรู้อาจมี
แนวทางดังนี้  

- กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเองและชุมชน  
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
-  ผู้เรียนเรียนรู้จากการอภิปราย ถกเถียงในประเด็นที่เป็นปัญหา  
- ผู้เรียนเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม มีการใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน  
- ผู้เรียนเรียนรู้จากวิถีชีวิต วิถกีารทำงาน วิถีชุมชน และภูมิปัญญา 
- ผู้เรียนเรียนรู้จากการทำโครงงาน การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน  
- ผู้เรียนเรียนรู้จากการศึกษาวิจัย ศึกษากรณีตัวอย่างที่หลากหลาย  
- ผู้เรียนได้ฝึกการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซ้ึงเพียงพอและเชื่อถือได้ 
- ผู้เรียนรู้จักการใช้เทคนิคกระบวนการต่าง ๆ เช่น การนำเวทีชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ใน

การศึกษาปัญหาและคิดแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน  
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักการตัดสินใจในการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ทั้งข้อมูลตนเอง 

วิชาการ และสังคมสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
องคป์ระกอบของการคิด  
องค์ประกอบหรือปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการคิด ประกอบด้วย  
1. การรับรู้ หรือ เวทนา (perceptions) หรอื ผัสสะ หรือ การรับรู้ข้อมูล  
2. สัญญา (memory = memo and retrieve) จำได้ จำและหมายรู้ได้ (การจำแบ่งตามลำดับได้อีก คือ 

จำได้ (จิตบันทึก จิตสั่งสม) จำอย่างกระจ่าง (จิตบันทึกและโยงไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ รู้ลึก รู้รอบ รู้กระจ่าง = 
ปัญญา)  

3. สังขาร (think, volition) การปรุงแต่งของจิต (จิตทำการสร้างการคิด) หรือ การคิด การคิดของจิตแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 3.1 คิดจินตนาการ 3.2 คิดอย่างมีเหตุผล 3.3 คิดสร้างสรรค์  

4. วิญญาณ (clarification, conscious) คือ ภาวะที่รู้ลึก รู้รอบ รู้กระจ่าง โยงลักษณะและความสัมพันธ์ 
ของสิ่งหนึ่งกับสิ่งอ่ืน ๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

กรต.เร่ืองการคดิเปน็ 



รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้จำนวน 5 หนว่ยกติ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรยีนที่2/2564  

1.ให้นักศึกษาเขียนการกำหนดแนวทางทางเลือก ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
2.ให้นักศึกษานำแนวทางเลือกใน ข้อ 1 มาประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
 
 
 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน 5 หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
5 เรือ่งการวจิยัอยา่งงา่ย 

1. ความหมาย  ความสำคัญการวิจัยอย่าง
ง่าย กระบวนการและขั้นตอนของการ
ดำเนินงาน   
2. สถิติง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3. การสร้างเครื่องมือการวิจัย  
4. การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 

 
 

1 อธิบายความหมาย  ความสำคัญการ
วิจัยอย่างง่าย กระบวนการและขั้นตอน
ของการดำเนินงาน   
2 อธิบาย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติ 
ง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3 สร้างเครื่องมือการวิจัยอย่างง่าย ๆ  
4 ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอย่าง
ง่าย ๆ และมีทักษะการวิจัยในอาชีพ 
การเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอ
และเผยแพร่งานวิจัย 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
-. ครูทักทาย นักศึกษา 
สอบถาม พูดคุยรายบุคคล
เรื่องการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือ
วัดความรู้พื้นฐานนักเรียน 
ผ่านระบบการเรียนออนไลน์ 

 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา
ความตอ้งการ 
-. ผู้เรียนตอบคำถามที่ครู 
สอบถาม พูดคุยรายบุคคล
เรื่องการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือ
วัดความรู้พื้นฐานนักเรียน 

-หนังสือ
แบบเรียน 
-ใบความรู้ 
-อินเตอร์เน็ต 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-ภูมิปัญญา/ผู้รู้ 
-แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

-แฟ้มสะสม 
งาน  
-แบบทดสอบ
หลังเรียน 
-กรต. 
- การตอบคำ
ตามแสดง
ความคิดเห็น 
-บันทึกการ
เรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001  ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกิต 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
   ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ

จดัการเรยีนรู ้
1 ครูอธิบายความหมาย  
ความสำคัญการวิจัยอย่างง่าย 
กระบวนการและข้ันตอนของ
การดำเนินงาน   
2 ครูอธิบาย และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถิติ 
ง่าย ๆ เพ่ือการวิจัย  
3 ครูอธิบายสร้างเครื่องมือ
การวิจัยอย่างง่าย ๆ  
4 ครูมอบหมายให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติการเขียน
โครงการวิจัยอย่างง่าย ๆ 
และมีทักษะการวิจัยในอาชีพ 
การเขียนรายงานวิจัย การ
นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและ
จดัการเรยีนรู้ 

1.ผู้เรียนจดบันทึก 
2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเกีย่วกับ
สถิติ 
3 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติติการ
สร้างเครื่องมือวิจัยอย่าง่าย 
4 นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย  

  

 



แผนการจัดการเรยีนการสอน  ระดบั มธัยมศึกษาตอนปลาย 
สาระทักษะการเรยีนรู ้ รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้ จำนวน   5   หนว่ยกติ 

ครัง้ที ่     เนือ้หาวชิา ตวัชีว้ดั 
การจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ วัดผลและ

ประเมินผล บทบาทครู บทบาทผู้เรียน 
   ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป

ประยุกตใ์ช ้
1.นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
เขียนวิจัยอย่างง่ายและการ
สร้างเครื่องมือวิจัย 
3.ครูมอบหมายให้ทำ
แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้

1.ครูสรุปความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ การทำวิจัยอย่าง
ง่าย 
 
 

ขั้นที ่3 ปฏบิตัแิละนำไป
ประยุกตใ์ช ้

1 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติติการ
สร้างเครื่องมือวิจัยอย่าง่าย 
2 นักเรียนฝึกปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย. 
 
ขั้นที ่4 ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้
1 ผู้เรียนมีสร้างเครื่องมือ
วิจัยอย่าง่าย 
2 นักเรียนมีวิจัยอย่างง่าย. 
3 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

  

 

 
 



ใบงานเรือ่งการวจิยัอยา่งง่าย 
รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้จำนวน 5 หนว่ยกติ 

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรยีนที2่/2564  
------------------------------------------------- 

ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการวิจัยอย่างง่าย และตอบคำถาม ต่อไปนี้  
1. การวิจัย  หมายถึง……………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
2. การวิจัย มีความสำคัญอย่างไร ………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
3. องค์ประกอบในการวิจัยมีหัวข้ออะไรบ้าง……………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
4. สถิติง่าย ๆ ที่ใช้เพื่อการวิจัย มีอะไรบ้าง ……………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
5. เครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้มาก ได้แก่  
(1)…………………………………………………………….………………………….…....................................................... 
(2)……………………………………………………………………………………………...................................................... 
(3)……………………………………………………………………………………………......................................................  
6.  จงบอกวิธีการเผยแพร่งานวิจัยมา  3 วิธี 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
7.  ประโยชน์ของการวิจัย ………………………………………………………………………………….................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………..............................................................  
………………………………………………………………………………………………..............................................................  



ใบความรูค้รั้งที ่5 เรือ่ง การวจิยัอยา่งงา่ย 
วชิาทักษะการเรียนรู ้ทร31001 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การวจิยัอยา่งงา่ย 
           ความหมายของการวิจัย  การวิจัย เป็นกระบวนการแก้ปัญหา โดยผ่านการวางแผน การรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำ
ให้ได้ความรู้ใหม่ เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาคนให้สามารถเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะเปน็การลดความขัดแย้งของคนลง   
ขั้นตอนการวจิยัอยา่งงา่ย 
          การวิจัยอย่างง่าย สามารถกำหนดขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
          ขัน้ตอนที ่1 การกำหนดประเด็นปัญหาและเป้าหมายของการวิจัย 
                         โดยหลักการทั่วไป ทั้งประเด็นปัญหาและเป้าหมายควรกำหนดจาก 
                             1. ความต้องการคำตอบ หรือคำอธิบาย หรือการค้นหาสรุป 
                             2. ปญัหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
                             3. ความต้องการในการพัฒนางาน 
          ขัน้ตอนที ่2 การกำหนดวิธีการวิจัยอย่างง่าย 
                       เป็นการวางแผนการดำเนินการช่วยในการวิจัย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลได้ง่าย  ประกอบด้วย 
                             1. สภาพปัจจุบันเป็นตัวกำหนดปัญหา 
                             2. ขัน้ตอนวิธีการ 
                             3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
                             4. แผนของระยะเวลาในการดำเนินการ 
          ขัน้ตอนที ่3 การรวบรวมข้อมูล 
                        การรวบรวมข้อมูล  จะดำเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้และระหว่างการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ 
          ขัน้ตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
                        การวิเคราะห์ข้อมูลความหมายที่ เป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หรือจัดกระทำให้
ได้ความหมายที่จะนำไปตอบคำถามการวิจัยหรืออธิบายผลตามเป้าหมายของการวิจัย       
          ขัน้ตอนที ่5 การสรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
                       การเขียนรายงานการวิจัยอย่างง่าย  อาจเขียนไม่เป็นทางการ ไม่เน้นศัพท์เทคนิคทางการ
วิจัย แต่เน้นการเขียนตามสภาพจริงที่เกิดข้ึน  
องค์ประกอบของรายงานการวิจัยอย่างง่าย มีดังนี้ 
                           1.  ชื่อเรื่องการวิจัย 
                           2.  ชื่อผู้วิจัย 
                           3.  ความสำคัญของการดำเนินการวิจัย 
                           4.  ปญัหาการวิจัย 



                           5.  เปา้หมายของการวิจัย 
                           6.  วธิกีารวิจัยและระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 
                           7.  การวิเคราะห์ข้อมูล / สรุปผลการวิจัย / ข้อเสนอแนะ 
          ขัน้ตอนที ่6 การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรต.เร่ืองการวจิยัอย่างงา่ย 

รายวชิา ทร31001 ทักษะการเรยีนรู ้จำนวน 5 หนว่ยกติ 



ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ภาคเรยีนที่2/2564  
1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย คนละ ๑ เรื่อง การนำเสนอและเผยแพร่
งานวิจัย………………………………………………………………………………………………....................................................
........……………………………………………………………………………………………….........................................................
.....………………………………………………………………………………………………............................................................
.. ……………………………………………………………………………………………….................................................... ..........  
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
………………………………………………………………………………………………........................................................... ... 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
2.ให้นักศึกษาการจะนำเสนอและเผยแพร่ งานวิจัยในข้อ 1 อย่างไร 

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

 


