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เล่ม ๒

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

หน่วยที่ ๓

ศาสตร์การสอนตามนวัตกรรมในหลักสูตร

หน่วยที่ ๔
 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๕

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ                    

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้ Social Media เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
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The Development of Teacher Competencies in Applying 

Technology through Social Media to Promote Life Skills
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พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙

เกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษานั้นไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้แก่ผู้อื่น

ส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท�าให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

จึงจะได้ผลเป็นคุณประโยชน์

มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น

ท�าให้เสียหายเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่าๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยรวบยอด

ก็คือท�าให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์ส�าหรับชีวิตอย่างครบถ้วน

เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย

ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ

ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ

ในอันที่จะน�าไปสู่ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริงๆ

เพื่อสามารถด�ารงชีพอยู่ได้ด้วยความสุข ความเจริญมั่นคง

และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง

ได้ตามควรแก่ฐานะด้วย

(ที่มา : จากวารสารวิชาการปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔)
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	 การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	 ๒๑	 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการ

เปลีย่นแปลง	ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้การสือ่สารไร้พรมแดน	การเข้าถงึแหล่งข้อมลูสามารถ

ท�าได้ทุกที่ทุกเวลา	ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้	ส่งผลให้ผู้เรียนจ�าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนือ่งและเป็น	ผูแ้สวงหาความรูอ้ยูต่ลอดเวลา	ประกอบกบัปัจจุบนัมอีงค์ความรู้ใหม่เกดิขึน้มากมายทกุวนิาที	

ท�าให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด	ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ	“พูด	บอก	เล่า”			ไม่

สามารถจะพฒันาผูเ้รยีนให้น�าความรูท้ีไ่ด้จากการเรียนในชัน้เรียนไปปฏบิติัได้ดี	ดังนัน้จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลีย่นวธิกีาร

จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี		จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยน

บทบาท	เป็นผูช้ีแ้นะวธิกีารค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพฒันาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้	และประยกุต์ใช้ทกัษะต่างๆ		

สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

	 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยใช้	Social	Media	เพื่อส่งเสริมทักษะ

ชีวิตเป็นแนวทางการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นบทบาทและการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน	เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลย	ี

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้	Social	Media	เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต	

ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง	แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท�าให้ผู้

เรียนเกิดความกระตือรือร้น	ในการจะท�ากิจกรรม	มากขึ้น	และอย่างหลากหลาย	

	 ศูนย์บริการวิชาการ		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		ได้เห็นความส�าคัญในการพัฒนากิจกรรม	การเรียนรู้

เทคโนโลยี	ดังกล่าว	จึงได้พัฒนาสมรรถนะครู	ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้	Social	Media	เพื่อ

ส่งเสริมทักษะชีวิตรหัสหลักสูตร	๖๑๒๑๐๑๐๑๔	เพื่อเป็นข้อสนเทศในการแก้ปัญหาและพัฒนา	๑.การจัดการเรียน

การสอน	๒.	ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน	และ	๓.	การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างกว้างขวางต่อไป

	 ขอขอบคณุทมีวทิยากร	ประกอบดว้ยดร.	อภิชาต	ิเหลก็ดี,	นายศุภสาส์น	รชัโพธิ,์	นางสาวชลธิชา	วงศ์ธิเบศร์,	

นางอุมาภรณ์	พลสยม,	นายอภิวัฒน์	วงศ์กัณหา,	นางศศนันท์	พรหมบุตร,	ดร.มนตรี		นิวัฒนุวงค์	ที่ได้รวบรวมและ

เรียบเรียงชุดฝึกอบรมชุดนี้	จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

  

      ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค�าน�า
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      สารบัญ
   
เรื่อง	 	 	 	 หน้า		
  

คำชี้แจง	 	 	 ๖

	 หน่วยที่	๓		 ศาสตร์การสอนตามนวัตกรรมในหลักสูตร	 ๑๐

	 หน่วยที่	๔		 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน		 ๑๓

	 หน่วยที่	๕		 การจัดท�าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้		 ๓๒

บรรณานุกรม	 	 ๗๗
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	 ชุดกิจกรรมประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร	 การพัฒนาสมรรถนะครู	 ด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยใช้	Social	Media	เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตรหัสหลักสูตร	๖๑๒๑๐๑๐๑๔ ได้รวบรวมและ

สงัเคราะห์ขึน้	ภายใต้แนวคดิการปฏบัิตหิน้าท่ีต�าแหน่งครู	สังกัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ในกรอบ	

๓	ด้าน	คือ	๑.	ด้านการจัดการเรียนการสอน	๒.	ด้านทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน	๓.ด้านการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ

	 ชุดกิจกรรมนี้	จัดท�าขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครู	ให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคดนโลยี	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยใช้	 Social	Media	 เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตวิทยากร

จะต้องบรรยายโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ	 ในหน่วยตามที่ปรากฏในชุดกิจกรรม	ซึ่งได้พัฒนาตามรายละเอียดตัวชี้วัดการ

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่	ต�าแหน่งครู	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓	ด้าน	

๑๓	ตัวชี้วัด	

 หน่วยที ่๑	ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	พุทธศกัราช	๒๕๕	๑	กลุ่มสาระการเรยีน

รู้ภาษาไทย	ตัวอย่างการสร้างค�าอธิบายรายวิชา	และโครงสร้างรายวิชา	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	และชุดฝึกกิจกรรม

 หน่วยที่ ๒ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้	ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทย	ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	และชุดฝึกกิจกรรม	

 หน่วยที่ ๓	 ศาสตร์การสอน	 ตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู	 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยใช้	Social	Media	เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต	ในประเด็นดังนี้

	 	 	 ๑.	องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 	 ๒.	องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

	 	 	 ๓.	องค์ความรู้เกี่ยวกับ	Social	Media	เพื่อการจัดการเรียนรู้

	 	 	 ๔.	องค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต

 หน่วยที ่๔ นวัตกรรมเพือ่การจดัการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

โดยใช้	Social	Media	ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา	และการบริหารจดัการชัน้เรยีน	๓	ด้านตามตวัชีว้ดัที	่ก.ค.ศ.ก�าหนด	

โดยประมวลความรู้จาก	TPCK	ในหลักสูตรรหัส	๖๑๒๑๐๑๐๑๔

 หน่วยที่ ๕	การเขียนแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ

การวัดและประเมินผล	 ตัวอย่างแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้	 การงานอาชีพและเทคโนโลย	ี

ชั้นประถมศึกษา	และชุดฝึกกิจกรรม

  หน่วยที่ ๖	 แนวทางการขับเคลื่อน	 กระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ	 ผ่านการสร้างเครือข่าย

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	PLC	(Professional	Learning	Community)	และระบบบันทึกประวัติ	การปฏิบัติงาน

ค�าชี้แจง
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ของข้าราชการครู	สายงานการสอน	(Logbook)	 เพื่อขอประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์	ว	๒	๑/๒๕๖๐	ตัวอย่างการ

ขับเคลื่อน	 กระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ	 ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 PLC	

(Professional	Learning	Community)		 และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู	 สายงานการ

สอน	(Logbook)	เพื่อขอประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์	ว	๒	๑/๒๕๖๐	และชุดฝึกกิจกรรม

	 ให้ศึกษาไปตามล�าดบัจากหน่วยที	่๑	จนถงึหน่วยที	่๖	เป็นไปตามล�าดบัและต่อเน่ือง	โดยอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

ตามใบกิจกรรมในชุดฝึกกิจกรรม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับครูในการพัฒนาการเรียน

การสอน

     ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หน่วยที่ ๓

ศาสตร์การสอนตามนวัตกรรมในหลักสูตร

รหัสหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๖๑๒๑๐๑๐๑๔

หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ครูผู้สอนสามารถน�าการเรียนรู้โดยใช้ Social Media  

มาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียน

รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาได้อย่างไร

ครูผู ้สอนสามารถน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู ้ที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

 

ค�าถามส�าคัญประจ�าหน่วย
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10

หนวยท่ี ๓ ศาสตรการสอนตามนวัตกรรมในหลักสูตร 

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

 

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ชนาธิป พรกลุ (๒๕๕๓:๕๐) ไดใหความหมายวา การเรียนรูที่เกิดจากการคิด การคนควา  การ

ทดลอง และการสรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่จากการถายทอดความรู

มาเปนผูวางแผน จัดการ ชี้แนะ และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ จึงหมายถึง การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

  ปฏิบัติ 
ครูควรสังเกตการณอยูดวย เพื่ออํานวยความสะดวก หรือเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปญหาการ

เรียนรูของ ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลน้ันมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 

นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  (๒๕๕๕) ไดใหความหมาย ถึงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว

ดังน้ีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีบทบาท

สําคัญในการเปนผูเรียนรู โดยพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรู ไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สื่อแลป

สิ่งแวดลอมตางๆ โดยใชกระบวนการตางๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรู และนักเรียนมีโอกาสนําความรูไป

ประยุกตใชในสถานการณอื่น คําถามคือ ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทําใหเกิดเหตุการณน้ันๆ ไดอยางไร 

ผูเขียนเคยไดรับขอมูลที่แสดงใหรูวาครูทั่วไปยังเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเขาใจวา การใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง คือ  การปลอยใหผู เรียน เรียนรูกันเอง

โดยที่ครูไมตองมีบทบาทอะไร หรือใชวิธีสั่งใหผูเรียนไปที่หองสมุด อานหนังสือกันเองแลวเขียนรายงานมาสง

ครู ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมถูกตอง แมวาการใหการเรียนรูเกิดข้ึนที่ตัวผูเรียน เปนลักษณะที่ถูกตองของการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูข้ึนมาไดเองน้ันเปนเรื่องยาก ครูจึงตองมี

หนาที่เตรียมจัดสถานการณและกิจกรรมตางๆ นําทางไปสูการเรียนรู โดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรง หรือถา

จะจัดถานการณใหผูเรียนไดคนพบความรูโดยใชหองสมุดเปนแหลงขอมูล ครูจะตองสํารวจใหรูกอนวา ภายใน

หองสมุดมีขอมูลอะไรอยูบาง อยูที่ใด จะคนหาอยางไร แลวจึงวางแผนสั่งการ ผูเรียนตองรเู ปาหมายของการ

คนหาจากคําสั่งที่ครูให รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จ และในขณะที่ผูเรียนลงมือ

 พิมพพันธ  เตชะคุปต (๒๕๕๐)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการ

 ทางปญญา (กระบวนการคิด ) กระบวนการทางสังคม  (กระบวนการกลุม ) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

 และมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดโดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก 
จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดใหสอดคลอง 
กับความสนใจความสามารถและความถนัดเนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ ใชหลาก

หลาย วิธีการสอนหลากหลายแหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือพหุปญญารวมทั้ง เนน

การวัดผลอยางหลากหลายวิธี 

หน่วยที่ ๓ 

ศาสตร์การสอนตามนวัตกรรมในหลักสูตร
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ทิศนา แขมมณี (๒๕๕๑ : ๑๒๐ ) ไดใหความหมายวา กระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนเปนสําคัญ                      

เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุด 

ที่ผูเรียนควรจะไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิด

การเรียนรูที่แทจริง 

สําลี รักสุทธี (๒๕๕๔ : ๑) ไดใหความหมายวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดคือ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตามมาตรา ๒๒-๒๔  

โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ใหผูเรียนมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรค กิจกรรมการศึกษา  

ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูชี้บอกใหความรูอยางเดียว เปนผูคอยอํานวยความสะดวก 

คอยชวยเหลือแนะนํา รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน

วชิราพร อัจฉริยโกศล (๒๕๕๘) ไดใหความหมายวา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ

กระบวนการเรียนรูที่ใหอิสระแกผูเรียนในการสํารวจสิ่งที่ศึกษาในดานที่สนใจ ผลักดันใหหาคําตอบ โดยไดรับ

การสนับสนุนอยางเขาใจจากผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ซ่ึงก็คือผูสอนน่ันเอง เปนกระบวนการเรียนรู

แบบทั้งตัวบุคคล รวมทั้งสติปญญา ความคิด และความรูสึก

คณาจารยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายวา การจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูมากที่สุด โดยใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และมี ปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือ

แหลงเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได

โดยครูเปนผูวางแผนรวมกับผูเรียน จัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุน ทาทาย ใหกําลังใจ และชวย

แกปญหาหรือชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล

 วิมลรัตน สุนทรโรจน ( ๒๕๕๐ ) ไดนําเสนอข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

โดยมีข้ันตอนในการกิจกรรม ดังน้ี  

  ๑.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันที่ครูวางแผนในการสนทนากับนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอม

ใหเขาใจในสิ่งที่จะเรียนและสามารถเชื่อมโยงไปสูเรื่องที่จะเรียนได 

  ๒.  ข้ันเสนอความรูใหม เปนข้ันที่ครูจะตองเชื่อมโยงประสบการณเดิมของนักเรียน           

มาสรางองคความรูใหมคือการสอนหรือการสรางความคิดรวบยอดใหแกนักเรียนจนเกิดความรูความเขาใจใน

สิ่งที่เรียน 

  ๓. ข้ันฝกทักษะ   เปนข้ันที่นักเรียนเขากลุมแลวรวมมือกันเรียนรูและสรางผลงาน                 

ฝกทักษะหมายถึง การศึกษาคนควาการฝกปฏิบัติการทดลองการสังเกตจากสิ่งแวดลอมแหลงเรียนรูตางๆการ

ทําแบบฝกการวาดภาพและการปฏิบัติกิจกรรมตางๆจนประสบผลสําเร็จไดผลงานออกมา 
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  ๔. ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนข้ันที่ตัวแทนแตละกลุมที่ไดจากการจับสลาก ออกมาเสนอ

ผลงาน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  ๕.  ข้ันสรุปความรู   เปนข้ันที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูแลวใหนักเรียนทําใบงาน

เปนรายบุคคลแลวเปลี่ยนกันตรวจโดยครูและนักเรียนรวมกันเฉลย แลวใหนักเรียนแตละคนปรับปรุงผลงาน

ตนเอง ใหถูกตองครูรับทราบแลวเก็บผลงานไวในแฟมสะสมงานของตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สรุปไดวา 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญที่สุดคือ 

การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลังหรือศักยภาพ
ของแตละคนแตเน่ืองจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดานความตองการความสนใจความ
ถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการเรียนรู ผูเรียนตองรู เปาหมายของการ

คนหาจากคําสั่งที่ครูให รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จ และในขณะที่ผูเรียนลงมือ ปฏิบัติ 

ครูควรสังเกตการณอยูดวย เพื่ออํานวยความสะดวก หรือเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปญหาการ

เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําขอมูลน้ันมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป  

โดยพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรูไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลสื่อและสิ่งแวดลอมตางๆโดย
ใชกระบวนการตางๆเปนเครื่องมือในการเรียนรูและผูเรียนมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณอื่นแมวาการใหการเรียนรูเกิดข้ึนที่ตัวผูเรียนเปนลักษณะที่ถูกตองของการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแตการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูข้ึนมาไดเองน้ันเปนเรื่องยากผูสอนจึงตอง
มีหนาที่เตรียมจัดสถานการณและกิจกรรมตางๆนําทางไปสู 
การเรียนรูโดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรงหรือถาจะจัดสถานการณใหผูเรียนไดคนพบความรูโดยใช
หองสมุดเปนแหลงขอมูลผูสอนจะตองสํารวจใหรูกอนวาภายในหองสมุดมีขอมูลอะไรอยูบางอยูที่ใดจะ
คนหาอยางไรแลวจึงวางแผนสั่งการผูเรียนตองรูเปาหมายของการคนหาจากคําสั่งที่ผูสอนใหรวมถึง
การแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จและในขณะที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติผูสอนควรสังเกตการณอยูดวย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําขอมูลน้ันมาปรับปรุง 
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หน่วยที่ ๔

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

รหัสหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๖๑๒๑๐๑๐๑๔

หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) คืออะไร? 

สังคมออนไลนในปจจุบันมีกันใชกันอยางแพรหลาย และมีการใชกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีและ

ทั้งน้ันก็ข้ึนอยูกับความสนใจของแตละบุคคลวาชอบหรือรักที่จะทําอะไรกับสังคมน้ันๆ ไมวาจะเปนการ เเชร 

บทความ รูปภาพ ความคิด และอีกมากมาย ที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อสนองสิ่งที่ผูสรางตองการ 

 ในปจจุบัน ผูคนเริ่มหันมาใชสื่อสังคมออนไลนแทนสื่อแบบเดิมๆ กันมากข้ึน ในการสื่อสารขอมูลถึงกัน 

ซ่ึงในชวงเริ่มแรก การใชสื่อสังคมออนไลนมักใชในลักษณะของงานอดิเรกสื่อสารกันระหวางตนเองกับคนรูจัก

ใกลตัวจากน้ันไดมีการขยายการประยุกตใชสูการทําธุรกิจ ซ่ึงไดรับการตอบรับจากผูคนอยางกวางขวาง และ

ทั่วถึง ปจจุบันการใชสื่อออนไลนไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

ความหมายและลกัษณะของ Social Media 

ความหมายของ Social Media 

 ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ไดบัญญัติคําวา “Social Media” ไววา “สื่อสังคม” หมายถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนสื่อกลางที่ใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมสราง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผาน

อินเตอรเน็ตได สื่อเหลาน้ีเปนของบริษัทตาง ๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน 

 กานดา รุณพงศา สายแกว (ม.ป.ป.) อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกลาว

วา มีเดีย (Media) หมายถึงสื่อ หรือเครื่องมือที่ใชเพื่อการสื่อสาร โซเชียล (Social) หมายถึง สังคม และใน

บริบทของโซเชียลมีเดียวา โซเชียลหมายถึงการแบงปนในสังคม ซ่ึงอาจจะเปนการแบงปนเน้ือหา หรือ

ปฏิสัมพันธในสังคม เพราะฉะน้ัน โซเชียลมีเดียในที่น้ีหมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทําใหผูใชแสดงความเปน

ตัวตนของตนเอง เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธกัน หรือแบงปนขอมูลกับบุคคลอื่น 

ดังน้ันจึงสามารถสรุปความหมายของ Social Media ไดวา 

 คําวา “ Social” หมายถึง สังคม ซ่ึงในที่น้ีจะหมายถึงสังคมออนไลน 

 คําวา “ Media” หมายถึง สื่อ เชนบทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เรื่องราว หรือเน้ือหาอะไรบางอยาง 

สื่อสังคมออนไลน หรือ Social Media หมายถึง สื่อดิจิตอล หรือซอรฟแวรที่ทํางานอยูบนพื้นฐานของระบบ

เว็บ หรือเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต ที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ที่มีผูสื่อสารจัดทําข้ึน โดยที่ผูเขียน

จัดทําขึ้นเอง หรือพบเจอสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องราว เหตุการณ บทความ ประสบการณ รูปภาพ วิดีโอ และ

เพลง แลวนํามาแบงปนเน้ือหา ขอมูล ขาวสาร ประสบการณ และพูดคุยใหผูใชในโลกออนไลน ในเครือขาย

ของตนไดรับรู ทั้งขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไว เสียง กับคนที่อยูในสังคมเดียวกันไดอยางรวดเร็ว  
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มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชประโยชนรวมกัน (Elizabeth, ๒๐๑๒; Jan ๒๐๑๑, อรวรรณ วงศแกวโพธิ์ทอง, 

๒๕๕๓) 

ลกัษณะของ Social Media 

การสื่อสารของสื่อสังคมออนไลน มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทาง ซ่ึงมีคุณลักษณะที่สําคัญกลาวคือ 

 ๑) มีรูปแบบการทํางานในลักษณะออนไลน 

 ๒) สามารถที่จะใชสรางและเพิ่มเติมเน้ือหาได  

ประเภทของ Social Media 

    ประเภทของสื่อสังคมออนไลน มีดวยกันหลายชนิด ข้ึนอยูกับลักษณะของการนํามาใชโดยสามารถแบงเปน

กลุม หลักดังน้ี 

 ๑. Weblogsหรือเรียกสั้นๆ วา Blogs คือ สื่อสวนบุคคลบนอินเทอรเน็ตที่ใชเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ความรู ขอคิดเห็น บันทึกสวนตัว โดยสามารถแบงปนใหบุคคลอื่นๆ โดยผูรับสารสามารถเขาไปอาน หรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมได ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบล็อกน้ันจะเรียงลําดับจากเน้ือหาใหมไปสูเน้ือหาเกา ผูเขียน

และผูอานสามารถคนหาเน้ือหายอนหลังเพื่ออานและแกไขเพิ่มเติมไดตลอดเวลา เชน Exteen, Blog gang, 

WordPress, Blogger, Okanation 

 ๒.  Social Networkingหรือเครือขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนเครือขายทางสังคมที่ใช

สําหรับเชื่อมตอระหวางบุคคล กลุมบุคคล เพื่อใหเกิดเปนกลุมสังคม (Social Community)เพื่อรวมกัน

แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลระหวางกันทั้งดานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชน Facebook, Hi๕, Ning, 

Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste 

 ๓. Micro Blogging และ Micro Sharingหรือที่เรียกกันวา “บล็อกจิ๋ว” ซ่ึงเปนเว็บเซอรวิสหรือ

เว็บไซตที่ใหบริการแกบุคคลทั่วไป สําหรับใหผูใชบริการเขียนขอความสั้นๆ ประมาณ ๑๔๐ ตัวอักษร ที่เรียกวา 

“Status” หรอื “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองวากําลังทําอะไรอยู หรือแจงขาวสารตางๆ แกกลุม

เพื่อนในสังคมออนไลน (Online Social Network)  (Wikipedia,๒๐๑๐) ทั้งน้ีการกําหนดใหใชขอมูลในรูป

ขอความสั้นๆ ก็เพื่อใหผูใชที่เปนทั้งผูเขียนและผูอานเขาใจงาย ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือ Twitter 

 ๔. Online Videoเปนเว็บไซตที่ใหบริการวิดีโอออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงปจจุบันไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายและขยายตัวอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาที่นําเสนอในวิดีโอออนไลนไมถูกจํากัดโดยผัง

รายการที่แนนอนและตายตัว ทําใหผูใชบริการสามารถติดตามชมไดอยางตอเน่ือง เพราะไมมีโฆษณาคั่น 

รวมทั้งผูใชสามารถเลือกชมเน้ือหาไดตามความตองการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ไดจํานวนมากอีกดวย เชน YouTube, MSN, Yahoo 
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 ๕. Photo Sharingเปนเว็บไซตที่เนนใหบริการฝากรูปภาพโดยผูใชบริการสามารถอัพโหลดและ

ดาวนโหลดรูปภาพเพื่อนํามาใชงานได ที่สําคัญนอกเหนือจากผูใชบริการจะมีโอกาสแบงปนรูปภาพแลว ยัง

สามารถใชเปนพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนําเขาไปฝากไดอีกดวย เชน Flickr, Photo bucket, 

Photoshop, Express,Zoom 

 ๖. Wikisเปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปนแหลงขอมูลหรือความรู (Data/Knowledge) ซ่ึงผูเขียนสวนใหญ

อาจจะเปนนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานตางๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ซ่ึงผูใชสามารถเขียนหรือแกไขขอมูลไดอยางอิสระ เชน Wikipedia, Google Earth,diggZy 

Favorites Online 

 ๗. Virtual Worldsคือการสรางโลกจินตนาการโดยจําลองสวนหน่ึงของชีวิตลงไป จัดเปนสื่อสังคม

ออนไลนที่บรรดาผูทองโลกไซเบอรใชเพื่อสื่อสารระหวางกันบนอินเทอรเน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual 

Reality) ซ่ึงผูที่จะเขาไปใชบริการอาจจะบริษัทหรือองคการดานธุรกิจ ดานการศึกษา รวมถึงองคการดานสื่อ 

เชน สํานักขาวรอยเตอร  สํานักขาวซีเอ็นเอ็น ตองเสียคาใชจายในการซ้ือพื้นที่เพื่อใหบุคคลในบริษัทหรือ

องคกรไดมีชองทางในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ไปยังกลุมเครือขายผูใชสื่อออนไลน ซ่ึงอาจจะเปนกลุม ลูกคา

ทั้งหลัก และรองหรือ ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของบริษัท หรือองคการก็ได ปจจุบันเว็บไซตที่ใชหลัก Virtual 

Worlds ที่ประสบผลสําเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life 

 ๘. Crowd Sourcingมาจากการรวมของคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เปนหลกัการขอ

ความรวมมือจากบุคคลในเครือขายสังคมออนไลน โดยสามารถจัดทําในรูปของเว็บไซตที่มีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อคนหาคําตอบและวิธีการแกปญหาตางๆทั้งทางธุรกิจ การศึกษา  รวมทั้งการสื่อสาร  โดยอาจจะเปนการดึง

ความรวมมือจากเครือขายทางสังคมมาชวยตรวจสอบขอมูลเสนอความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะ  กลุมคนที่

เขามาใหขอมูลอาจจะเปนประชาชนทั่วไปหรือผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่อยูในภาคธุรกิจหรือแมแตใน

สังคมนักขาว ขอดีของการใชหลัก  Crowd souring  คือ  ทําใหเกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนํา  

ไปสูการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนชวยตรวจสอบหรือคัดกรองขอมูลซ่ึงเปนปญหาสาธารณะรวมกัน

ได เชน Idea storm, My Starbucks Idea 

 ๙. Podcasting หรือ Podcastมาจากการรวมตัวของสองคํา คือ “Pod” กบั “Broadcasting” ซ่ึง 

“POD” หรอื Personal On - Demand คือ อุปสงคหรือความตองการสวนบุคคล สวน“Broadcasting” เปน

การนําสื่อตางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลาวงายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียง

แลวนํามาไวในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพรใหบุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน

โหลดเพื่อนําไปใชงาน เชน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast 
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 ๑๐. Discuss / Review/ Opinionเปนเว็บบอรดที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น โดย

อาจจะเกี่ยวกับ สินคาหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชน Epinions, 

Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp   

 สื่อสังคมออนไลนบางสื่อมีความสามารถและใหบริการการใชมากกวาหน่ึงอยาง เชน Facebook เปน

ทั้งเครือขายสังคมออนไลนและสามารถแบงปนรูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวดวย หรือ Twitter ที่เปนทั้ง

เครือขายสังคมออนไลนและไมโครบล็อกและการแบงปนสถานะ เปนตน 
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เคร่ืองมือในการใช Social Media 

อุปกรณเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน 

คอมพิวเตอร Computer 

 

    คอมพิวเตอร (Computer) คือ เครื่องคํานวณ อิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานคํานวณผลและเปรียบเทียบ

คาตามชุดคําสั่งดวยความเร็วสูงอยางตอเน่ืองและอัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได

ใหคําจํากัดความของคอมพิวเตอรไวคอนขางกะทัดรัดวา เครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาที่เสมือน

สมองกล ใชสําหรับแกปญหาตางๆ ทั้งที่งายและซับซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร หรืออาจกลาวไดวา เครื่อง

คอมพิวเตอรหมายถึงเครื่องมือที่ชวยในการคํานวณและการประมวลผลขอมูล 

สมารทโฟน (SmartPhone)  

 

    สมารทโฟน (SmartPhone)  คือ โทรศัพทมือถือที่นอกเหนือจากใชโทรออก-รับสายแลวยังมีแอพพลิเคชั่น

ใหใชงานมากมาย สามารถรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตผาน ๓G, Wi-Fi และสามารถใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค

และแอพพลิเคชั่นสนทนาชั้นนํา เชน LINE, YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยที่ผูใชสามารถปรับแตง

ลูกเลนการใชงานสมารทโฟนใหตรงกับความตองการไดมากกวามือถือธรรมดา ผูผลิตสมารทโฟนรุนใหมๆ นิยม

ผลิตสมารทโฟนที่มีหนาจอระบบสัมผัส, ใสกลองถายรูปที่มีความละเอียดสูง, ออกแบบดีไซนใหสวยงาม

ทันสมัย, มีแอพพลิเคชั่นและลูกเลนที่นาสนใจ 
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แท็บเล็ต (Tablet) 

 

แท็บเล็ต (Tablet)  คืออุปกรณคอมพิวเตอรที่มีหนาจอระบบสัมผัสขนาดใหญ มีขนาดหนาจอตั้งแต ๗ น้ิวข้ึน

ไป พกพาไดสะดวก สามารถใชงานหนาจอผานการสัมผัสผานปลายน้ิวไดโดยตรง มีแอพพลิเคชั่นมากมายให

เลือกใช ไมวาจะรับ-สงอีเมล, เลนอินเทอรเน็ต, ดูหนัง, ฟงเพลง, เลนเกม หรือแมกระทั่งใชทํางานเอกสารออฟ

ฟต ขอดีของแท็บเล็ตคือมีหนาจอที่กวาง ทําใหมีพื้นที่การใชงานเยอะ มีนํ้าหนักเบา พกพาไดสะดวกกวา

โนตบุคหรือคอมพิวเตอร สามารถจดบันทึกหรือใชเปนอุปกรณเพื่อการศึกษาไดเปนอยางด ี
 

การประยุกตใช Social Media 

การประยุกตใชสื่อสังคมสําหรับการศึกษา 

    ปจจุบัน Social Media เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะกับกลุมนักเรียนนักศึกษา มี

การใชติดตอสื่อสารกันอยางแพรหลาย และยังมีบทบาทกับระบบการศึกษาดวย ผูสอนจะสามารถ

ประยุกตใช  Social Media กับการศึกษา นํามาเปนชองทางในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคม ในหลักสูตรและการสอน (Social Media in Curriculum and 

Instruction) 
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    เน่ืองจากวิวัฒนาการของสื่อใหม หรือสื่อทางสังคมในปจจุบัน ไดกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และเปนที่นิยม

ในการนํามาใชกันอยางแพรหลายในสังคมทุกกลุม ดังน้ันจึงไดมีการนํามาใชในวงการศึกษาเรียนรูจากสื่อ

ประเภทดังกลาวน้ี ซ่ึงเหตุผลบางประการสําคัญของการนําเอาสื่อสังคม หรือ Social Media มาใชรวมกันใน

หลักสูตร และการเรียนการสอนน้ันมีหลายประการ แตมีเหตุผล ๒ ประการสําคัญที ่Kommer (๒๐๑๑: 

online) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา 

๑. สื่อโซเชียลมีเดีย เปนสื่อที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการ

นําเอาสื่อประเภทเหลาน้ีเขามาใชในโรงเรียน จะสนองตอจุดประสงคสําคัญ และเปาหมายที่เกิดข้ึนกับผูเรียน

ได 

๒. การนําเอาสื่อโซเชียลมีเดียมาใชในโรงเรียน ยังเปนการจํากัดชองทาง และมีความเหมาะสมสําหรับผูใช 

(ผูเรียน) ที่จะสามารถพัฒนารูปแบบการสื่อสารไดดวยตนเอง โดยเฉพาะการสื่อสารจาการใชเว็บไซต และยัง

เปนระบบการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนระดับตนไดอีกดวย 

การประยุกตใชโซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนการสอน 

 

 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดําเนินการจัด

อบรมเพื่อกระตุนใหครูไทย พัฒนาศักยภาพ และสงเสริมการใช Social Media ในการจัดการเรียนรู โดย

เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม และผลักดันใหครูสามารถนําเอาเครื่องมือออนไลนที่มีอยูบนระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตมาใชในการเรียนรู ใหเกิดเปนเครือขาย และเกิดความรวมมือกันระหวางครูกับครู นักเรียนกับครู 

และนักเรียนกับนักเรียนดวยกัน โดยไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา และสถานที่ กอใหเกิดการเรียนรูแบบไมมีที่สิ้นสุด 

(สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, ๒๕๕๒) นับเปนยุคเวบ็ ๒.๐ ที่นักการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน 

และอนาคตอยางหลีกเลี่ยงมิได (Jeff Dunn, ๒๐๑๑)  โดยเครื่องมือที่ทางสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ

สอน แนะนําใหครูนําไปปรับใช ไดแก 
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 ๑. Facebook คือเว็บไซตสําหรับใหครู และนักเรียนสามารถสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง

กันและกันได โดยการตั้งกลุมรายวิชา เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ

นักเรียน 

 ๒. Wordpress คือ เว็บไซตสําเร็จรูป หรือบล็อก ที่นักเรียน และครูสามารถสรางบล็อกสวนตัว หรือ

ในแตละรายวิชา สําหรับเผยแพรบทเรียนในแตละรายวิชา หรือสรางปฏิสัมพันธกับนักเรียนได 

 ๓.YouTube คือ เว็บไซตที่ใชในการแบงปนไฟลวิดีโอ ครุสามารถอัพโหลด และเผยแพรวิดีโอการ

สอนผานเว็บไซตน้ีได ใชวิดีโอที่มีอยูบนเว็บไซตเปนสื่อในการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถเผยแพร

ผลงานของตนเองใหเพื่อน ๆ และครูไดแสดงความคิดเห็น 

 ๔. Twitter คือเว็บไซ๖ที่ใชในการสื่อสารขอความสั้น ๆ โตตอบกันอยางรวดเร็ว 

 ๕. Slideshare คือเว็บไซตที่ใชในการแบงปนเอกสารตางๆ 

     เครื่องมือออนไลนที่มีอยูอยางหลากหลายบนอินเตอรเน็ตน้ัน มีประสิทธิภาพสําหรับการใชงานที่

แตกตางกัน โดยนับวันจะพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยที่ผูสอนสามารถดึงเครื่องมือเหลาน้ีไป

ประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม และอยางยั่งยืน การที่ผูสอนมีความเขาใจในเทคนิค 

ของเครื่องมือ ผนวกกับกลยุทธการสอน และสรางใหเกิดเปนรูปแบบที่นาสนใจสําหรับนักเรียนน้ัน นับเปนสิ่งที่

ทาทายอยางยิ่งสําหรับผูสอน (สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, ๒๕๕๔) 

คุณประโยชนของการใชสื่อโซเชียลมีเดียในการศึกษา 

(Benefit of using Social Media in Education) 

     สื่อสังคม หรือสื่อโซเชียลมีเดีย เปนสื่อใหมที่กําลังมีบทบาท และมีอิทธิพลคอนขางสูงในสังคมปจจุบัน 

ซ่ึงในสวนของวงการศึกษา และการจัดการเรียนรู ไดมีการนําเอาสื่อเหลาน้ีมาใชกันอยางแพรหลาย ทั้งน้ี

เน่ืองจากสังคมจะกอใหเกิดคุณประโยชนหลายประการ ดังที่มีผูกลาวไวอยางนาสนใจ เชน กลุม The Social 

Media Advisory Group แหง Victoria University ประเทศออสเตรเลีย กลาวถึงประโยชนของโซเชียลมีเดีย

ตอการเรียนรู ไววา 

 ๑. เปนการสรางศักยภาพของการสื่อสาร/สื่อความหมาย สนองตอความตองการของการสื่อ

ความหมายในการเรียนการสอนของผูเรียน และทําใหผูเรียนไดรูถึงรูปแบบ และระดับในการสรางกระบวนการ

มีสวนรวมทางการเรียนรู รวมถึงการเขาถึงแหลงการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยใชกระบวนการสื่อสารจาก

สื่อโซเชียลมีเดียเปนตัวเชื่อมโยงประสบการณดังกลาว 

 ๒. เปนสื่อที่เหมาะสมตอการใช สื่อประเภทน้ีเปนสื่อที่ปรับใชใหเหมาะสมตามสภาพแวดลอม ดังน้ัน 

ประสิทธิภาพ และความสําเร็จจึงข้ึนอยูกับปจจัยที่หลากหลาย ทั้งดานสถานะทางสังคม และทัศนคติ การ
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ยอมรับ ดังน้ัน จึงเปนสื่อที่มีความเหมาะสมตอการเสริมสรางโอกาส และความรับผิดชอบของผูใชใน

สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 

 ๓. เปนสื่อที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมประสบการณระหวางกลุมดวยกัน ซ่ึงสื่อโซ

เชียบมีเดียจะกอใหเกิดคุณประโยชนสําคัญที่ผูเรียนสามารถเลือก หรือสรางชองทางการเรียนรูจากสื่อสังคม

ดังกลาวที่กระทําไดในหลากหลายกิจกรรมในการสื่อสาร 

 ๔. เปนสื่อชวยเสริมสรางทักษะความรูไดอยางมีวิจารณญาณ สื่อจะเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถสราง

ทักษะองคความรูที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางทักษะการคิด วิเคราะห และทักษะในการ

ใชสื่อประเภทดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิผล 
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วิธีการใชสื่อสังคมออนไลนกับการเรียนการสอนประเภท-แบบตาง ๆ 

          Social Media ที่ใชงานกันในปจจุบันแบงออกเปนหลายประเภท ผูเขียนขอสรุปเปนประเภทใหญๆ ที่

สามารถนําประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน แบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก 

          ๑) Blog  

          ๒) Social Networking  

          ๓) Microblog 

          ๔) Media Sharing และ  

          ๕) Social News and Bookmaking 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

          ๑. Blog มาจากคาเต็มวา Weblog บางครั้งอานวา Weblog , Web Log ซ่ึง Blog ถือเปนเครื่องมือ

สื่อสารที่ใชงานบนเว็บไซตมีลักษณะเหมือนกับเว็บบอรด ผูใช Blog สามารถเขียนบทความของตนเองและ

เผยแพรลงบนอินเทอรเน็ตไดโดยงาย Blog เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความสามารถในดานตางๆ เผยแพรความรู

ดวยการเขียนไดอยางเสรี ตัวอยางเว็บไซตที่เปน Blog เชน Learners, GotoKnow, wordpress, blogger 

เปนตน 

 

ตัวอยางการใชบล็อกในการจัดการเรียนการสอน 

Learners.in.thเปนเว็บไซตที่ใหบริการระบบบล็อกเพื่อใหกลุมเยาวชนไดเขียนบันทึก เพื่อถายทอด

ประสบการณสวนตัวของตน โดยเนนที่การถายทอดความรูดวยตัวของเยาวชน เพื่อไมกอใหเกิดการโจรกรรม

ทางวรรณกรรม และเปนเสมือนแฟมสะสมงานของเยาวชนในผลงานทางดานการเขียน รวมไปถึงครู อาจารย 

สามารถใชพื้นที่เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษาใหกับเยาวชน และสามารถนํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กัน ปจจุบัน Learners.in.th ไดรับการสนับสนุนหลักจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
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          บล็อกเปนการแสดงความคิดเห็นของตนใสไปในบทความในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูอานไดแสดง

ความคิดเห็นกลับ จะประกอบไปดวยขอความ รูปภาพ จุดเชื่อมโยงไปยังบล็อกอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกับ

เรื่องน้ันๆ ที่นําเสนอ ซ่ึงมีลักษณะคลายกับเว็บบอรด (หองสนทนา) แตจะแตกตางกันตรงที่เราสามารถจัดการ

หนาของบล็อกไดดวยเหมือนเราเปนเจาของเว็บไซตที่จะเปลี่ยนแปลงสวนใด เมื่อใดก็ได 

 

           รูปที่ ๒ หนาแรกของ Learners.in.th ที่มา http://www.learners.in.th/home 

ในการนําบล็อกมาใชเพื่อทํากิจกรรมการเรียนการสอน ไมไดหมายความวาตองใชทั้งภาคเรียนแตอาจเลือกใช

ในบางกรณีเพื่อทําใหการเรียนการสอนมีเทคนิควิธีการที่แปลกออกไป ผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชได ดังน้ี  

          ๑. ผูสอนกําหนดประเด็น การศึกษา โดยการกําหนดประเด็นของเรื่องที่จะใหผูเรียนเขียนหรือบันทึก

ใหชัดเจนวาตองการเขียนหรือบันทึกเรื่องอะไร สื่อสารเกี่ยวกับอะไร เชน ผูสอนตั้งโจทยใหผูเรียนรวมกันเขียน

กิจกรรมเขียนบล็อกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

          ๒. ผูเรียนเริ่มเขียนบันทึก โดยรูปแบบการเขียนมีหลากหลาย เชน การเขียนแบบเลาเรื่อง เขียน

บรรยายสิ่งที่รู กิจกรรม ความประทับใจหรือประสบการณ 

          ๓. เมื่อผูเรียนเขียนบันทึกเสร็จแลว อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในหอง ซ่ึงการ

แลกเปลี่ยนเปนสิ่งจาเปน เพราะจะนําไปสูการตอยอดความรู 
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รูปที่ ๓ ตัวอยางการใชบล็อกในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที่มา http://www.learners.in.th/blogs/posts/๕๒๙๖๒๙ 

๒. Social Networkingหรือเครือขายสังคมออนไลน เปนรูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขายสังคมใน

อินเทอรเน็ต เพื่อใหผูใชเขียนและอธิบายความสนใจหรือกิจกรรมที่ทํา เพื่อเชื่อมโยงความสนใจและกิจกรรม

กับผูอื่นในเครือขายสังคมดวยการสนทนาออนไลน การสงขอความ การสงอีเมล การอัปโหลดวิดีโอ เพลง รูป

ถายเพื่อแบงปนกับสมาชิกในสังคมออนไลน เปนตน เครือขายสังคมที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เชน Facebook, 

Hi๕, Bebo, MySpace และ Google+ เปนตน 

 

ตัวอยางการใช Facebook ในการจัดการเรียนการสอน 

           Facebook (เฟซบุค) คือ บริการเครือขายสังคมออนไลน ที่ผูใชสามารถสรางขอมูลสวนตัว เพิ่ม

รายชื่อผูใชอื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนขอความ ติดตอสื่อสาร ตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ  

โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก สนทนาแบบโตตอบทันที นอกจากน้ันผูใชยังสามารถ

รวมกลุมความสนใจสวนตัว จัดระบบตาม สถานที่ทํางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรืออื่นๆ และสามารถทํา

กิจกรรมตางๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยูมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนา
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เพิ่มเติมข้ึนอยางตอเน่ือง การใชงานเฟซบุค ผูใชจะคอยอัพเดทแบงปนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ทั้งกลุมที่

อยูในเฟซบุคหรือแมแตผูใชเว็บไซตอื่นที่เชื่อมตอกับเฟซบุค ยังสามารถสื่อสาร สงตอหรือแบงปนขอมูลขาวสาร

ตางๆ ทําใหสังคมออนไลนบนเฟซบุคเปนเครือขายที่กวางขวางและเขมแข็งมาก 

 

ในการนําเฟซบุคมาใชเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน สามารถนําเฟซบุคมาใชการแบงปนเรื่องราว ความรู 

แงคิด ประสบการณ ทําใหเราเรียนรูเรื่องราวชีวิตของผูอื่น สามารถนําสิ่งที่ไดมาปรับใชได การเรียนรูรวมกัน

ผานเฟซบุคทําไดโดยสรางกลุมเพื่อการเรียนรูเรื่องที่สนใจรวมกัน และสามารถนําเฟซบุคไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน โดยใชเปนกิจกรรมหลัก หรือการเสริมบทเรียน โดยการสรางเปนกลุมเรียนแลวนําเสนอสื่อการ

สอนในรูปแบบของเน้ือหา บทความ สื่อมัลติมีเดีย การนําเสนองาน ผลงาน ฯลฯ ทําใหเกิดความนาสนใจ 

เรียนรูไดตลอดเวลา ครูและนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ผานการพูดคุย แสดง 

 

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูบนเฟซบุก: 

ที่มา:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.

๕๑๙๒๗๑๑๖๑๔๒๒๔๑๐.๑๔๐๙๐๗.๒๘๙๐๔๙๓๔๑๑๑๑๒๖๑&type=๓ 

ความคิดเห็น การสอบถาม การใหคาแนะนําและคาปรึกษา ไดโดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

การเรียนรูเกิดข้ึนตลอดเวลา ผูที่มีโอกาสเรียนรูมากยอมไดเปรียบ จะเห็นไดวาเฟซบุคสามารถสรางประโยชน

โดยเปนแหลงเรียนรูไดอีกชองทางหน่ึง นอกจากน้ี เฟซบุคมีซอฟตแวรประยุกตใชหรือ แอพพลิเคชั่น 

(Applications) เพื่อการศึกษาจํานวนมากที่จะชวยอานวยความสะดวกใหแกผูสอนในการเตรียมเน้ือหาการ

สอนและแลกเปลี่ยนประสบการณใหมๆ ยกตัวอยางเชน “ไฟลส (Files)” สาหรับอัพโหลดแฟมขอมูลใหกับ

ผูเรียน “เมกอะควซิ (Make a Quiz)” สําหรับสรางคําถามออนไลนเพื่อทดสอบความรูของผูเรียน “คาเลน
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เดอร (Calendar)” สาหรับสรางปฏิทินแจงเตือนกําหนดการตางๆ “คอรส (Course)” สาหรับจัดการเน้ือหา

การเรียนการสอน นอกจากน้ี ยังมีแอพพลิเคชั่นที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนและแบงปนเรื่องราว

ที่เปนประโยชนในการเรียนรู สําหรับผูเรียน ตัวอยางเชน “วีรีด (weRead)” สําหรับจัดการรายชื่อหนังสือให

ผูสนใจรวมแสดงความคิดเห็น และ “คลาสโนตส (Class Notes)” สําหรับถายภาพในขณะที่ครูผูสอนเขียน

เน้ือหาบนกระดาน หรือคัดลอกเน้ือหาที่เรียน แลวนําไปโพสตตอเพื่อแบงปนผูอื่นได (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 

๒๕๕๔) 

 

๓. Micro Blogเปนรปูแบบหน่ึงของ Blog ที่จํากัดขนาดของขอความที่เขียน ผูใชสามารถเขียนขอความได

สั้นๆ ตัวอยางของ Micro Blog เชน Twitter, Pownce, Jaikuและ tumblrเปนตน โดย Twitter เปน Micro 

Blog ที่มีผูนิยมใชมากที่สุด กลาวคือสามารถเขียนขอความแตละครั้งไดเพียง ๑๔๐ ตัวอักษร 

 

ตัวอยางการใช Twitter ในการจัดการเรียนการสอน 

          Twitter (ทวิตเตอร)  คือ เว็บไซตที่ใหบริการ blog สั้น หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันวา Micro-Blog 

ซ่ึงสามารถใหผูใชสงขอความของตนเองใหผูอื่นที่ติดตามทวิตเตอรของผูเขียนอยูน้ันสามารถอานได และผูเขียน

เองก็สามารถอานขอความของเพื่อน หรือคนที่กําลังติดตามผูเขียนอยูได ซ่ึงทวิตเตอรก็ถือไดวาเปนเว็บไซต

ประเภท social Media ดวยเชนกัน ในรูปแบบของทวิตเตอรน้ี ที่เรียกวาเปน blog สั้นก็เพราะวาทวิตเตอรให

เขียนขอความไดครั้งละไมเกิน ๑๔๐  ตัวอักษร ซ่ึงขอความน้ีเมื่อเขียนแลวจะไปแสดงอยูในหนาProfile ของ

ผูเขียน และจะทําการสงขอความน้ีไปยังสมาชิกที่ติดตามผูเขียนคนน้ันอยู (follower) โดยอัตโนมัติ โดย

สามารถใชไดทั้งจากคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือจากโทรศัพทมือถือ 
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ทวิตเตอรจัดอยูในกลุมไมโครบล็อก ซ่ึงลักษณะรวมของไมโครบล็อก มีดังน้ี 

          ๑. มีการจํากัดความยาวของขอความกําหนดไวที่ ๑๔๐ ตัวอักษร 

          ๒. มีชองทางการสงขอความและรับขอความที่หลากหลาย เชน โทรศัพทมือถือ/เว็บไซต โปรแกรมที่

เขียนข้ึนมาพิเศษ (Client) โดยสามารถติดตอผาน API 

          ๓. เผยแพรขอมูลแบบกระจาย (Broadcasting) มีลักษณะคลายกับการสงขอความสั้น (SMS) แต

ขอความไมไดนําสงเฉพาะระหวางผูสงและผูรับเพียงสองคนเทาน้ัน แตยังสงไปถึงผูใชงานที่ติดตามดวย 

          ๔. มีขอมูลหลากหลายเน่ืองจากมีผูใชงานเปนจํานวนมาก 

          ๕. ขอมูลมักถูกลางออกไปจากระบบเมื่อถึงระยะเวลาหน่ึง (Flooded) เน่ืองจากมีการโพสตขอความ

มาก ขอความใหมจะแทนที่ขอความเกา 

          ๖. มีความงายในการใชงาน ดวยขอจํากัดของจํานวนอักขระทําใหขอความมีขนาดสั้นไมเสียเวลาใน

การพิมพขอความ จึงเปนแรงจูงใจใหผูใชงานทวิตเตอรสงขอมูลเขาไปในระบบไดบอยเทาที่ตองการ สงผลให

เกิดการกระจายขอมูลจากปากตอปาก (Words of Mouth) ไดงาย 

 

รูปที่ ๗ ตัวอยางการใชทวิตเตอร 

ที่มา : http://conversations.nokia.com/๒๐๑๓/๐๑/๑๔/nokia-helping-put-twitter-in-everyones-

hands/ 

นอกจากนี้ Davis (๒๐๐๘) กลาววา ทวิตเตอรสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนการสอน ดังน้ี 

          ๑. สามารถใชไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 

          ๒. สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการระดมความคิดเห็นและการสื่อสาร ดวยขอจํากัดเพียง ๑๔๐ 

ตัวอักษร จึงเปนการฝกทักษะในการสื่อสารที่กระชับตรงประเด็น 

          ๓. สามารถเปนชองทางสาหรับการรับฟงความคิดเห็น โดยผูเรียนสามารถสงคําถาม ความคิดเห็นหรือ

ขอสังเกตเขาไปเครือขายเพื่อเรียนรูรวมกันได 

          ๔. สามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียน มหาวิทยาลัย ประเทศที่หางกันได 
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          ๕. สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการประชุม สัมมนา การนําเสนอความคิดจากคนหมูมากที่สามารถ

อัพเดทขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

          ๖. สามารถใชเปนหองเรียนเสมือนสําหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิด 

          ๗. สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับการสรางประสบการณการเรียนรูดวยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือการ

เพื่อคนพบแหลงความรูใหม 

          ๘. สามารถใชเปนเครื่องมือเพื่อสรางเครือขายกลุมคนที่มีความสนใจรวมกัน 

          ๙. สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับสะทอนความคิดเห็นของผูเรียนและผูสอน 

          ๑๐. สามารถใหผลลัพธทางดานการอัพเดทขาวสารไดมีประสิทธิภาพมากกวา อารเอสเอสฟด 

(RSSfeed) งายตอการรับและการสงขอมูล เพราะมีชองทางในการใชบริการที่หลากหลาย 

ในการนําทวิตเตอรมาใชเพื่อเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล

เพิ่มเติม โดยผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชได ดังน้ี 

          ๑. แนะนําใหผูเรียนติดตามผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในเน้ือหาวิชา 

          ๒. นําเสนอและติดตามหัวขอที่สนใจโดยการใชแท็กที่ข้ึนตนดวย # (hash tag) ซ่ึงหากผูใชทวิตเตอร

คลิกที่แท็กดังกลาวก็จะเห็นขอความทวีตที่มีแท็กเหลาน้ัน 

          ๓. สรางกลุมที่สนใจเรื่องเดียวกันหรือเขารวมเรียนวิชาเดียวกันหรือกิจกรรมเดียวกัน โดยการใชแท็กที่

ข้ึนตนดวย # ขอความที่เกี่ยวของกับวิชาน้ีจะมีแท็กที่ข้ึนตนดวย #xmlwsนอกจากน้ีไดใชฟงกชันรายชื่อ (list) 

ของทวิตเตอรเพื่อดูขอความทวีตของผูเรียนทุกคนในวิชาที่สอน ซ่ึงการใชฟงกชันรายชื่อน้ีเปรียบเสมือนการ

สรางกลุม ซ่ึงในที่น้ีก็คือกลุมของบัญชีทวิตเตอรของผูเรียนที่สอน 

 ๔. Media Sharingเปนเว็บไซตที่ใหผูใชสามารถอัพโหลดรูปภาพ แฟมขอมูล เพลง หรือวิดีโอเพื่อ

แบงปนใหกับสมาชิก หรือเผยแพรตอสาธารณชน ตัวอยางเว็บไซตที่เปน Media Sharingเชน YouTube, 

Flickr และ ๔shared เปนตน 
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ตัวอยางการใช YouTube ในการจัดการเรียนการสอน 

  YouTube เปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปดใหใครก็ไดนาคลิปวิดีโอที่ตนมีอยูไปฝากไว โดยใชระบบการ

ใหบริการโดยใชโปรแกรม Adobe Flash เรียบเรียงเน้ือหาบนเว็บไซตรวมไปถึงไฟลวีดิโอตางๆ และสามารถ

นําฟงกชันตางๆ ที่เว็บสรางข้ึนมาไปชวยในการเผยแพรคลิปน้ันๆ โดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือ Embed Code ที่

ใช สาหรับแพรกระจายคลิปตางๆ ไปยังเว็บไซตตางๆ ทั่วโลก โดยผูใชสามารถใสภาพวีดิโอเขาไป เปดดูภาพ

วีดิโอที่มีอยูและแบงปนภาพวีดิโอใหผูอื่นดูได ใน YouTube จะมีขอมูลเน้ือหารวมถึงคลิปภาพยนตรสั้นๆ และ

คลิปที่มาจากรายการโทรทัศน มิวสิกวิดีโอ และวิดีโอบล็อกลิ้งค (ซ่ึงเปนการสรางบล็อกโดยมีสวนของขอมูลที่

เปนภาพ วิดีโอ เปนสวนประกอบดวย โดยเฉพาะเปนภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเลนถายกันเอง) โดยไฟล

 วีดิโอที่เผยแพรอยูบนเว็บไซตสวนใหญเปนเพียงไฟลคลิปสั้นๆ เทาน้ัน ความยาวเพียงไมกี่นาที ทําให

ผูใชบริการสามารถเขาชมไดงาย โดยมีการแบงประเภทและจัดอันดับไฟลวีดิโอ ไมวาจะเปนไฟลลาสุด ไฟลที่มี

ผูชมมากที่สุด ไฟลที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เพื่อใหผูชมสามารถเลือกชมไดอยางสะดวก และยังมีบริการที่

สามารถดูวีดิโอไดทีละเฟรม โดยเลือกดูสวนใดของวีดิโอก็ได 

ในการนํา YouTube มาประยุกตใชในการเรียนการสอน สามารถทาไดดังน้ี 

          ๑. ใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน เชน สาธิตวิธีการทําอาหารเพื่อใหผูเรียนเห็นภาพจริงสามารถ

นําไปปฏิบัติได หรือสอนภาษาอังกฤษ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปตอยอดการ

เรียนรูได 

          ๒. ผูสอนสรางกลุมของผูเรียนแตละกลุม จากน้ันใช YouTube ในการเผยแพรผลงานของผูเรียน โดย

ใหผูเรียนจัดทําผลงานจากน้ันนําเสนอผลงานผานทาง YouTube จากน้ันแบงปนใหเพื่อนสามารถเขาไปดู

ผลงานได  

          ๓. ผูเรียนใชเปนแหลงสืบคนขอมูล ความรู ขาวสาร เพิ่มเติมจากในหองเรียน 

 

รูปที่ ๑๐ ตัวอยางคลิปวีดิโอบน YouTube 

ที่มา : http://www.youtube.com 
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 ๕. Social News and Bookmarkingเปนเว็บไซตที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเน้ือหาใน
อินเทอรเน็ต โดยผูใชเปนผูสงและสามารถใหคะแนนและเลือกบทความหรือเน้ือหาใดที่นาสนใจที่สุดได ผูใช
สามารถ Bookmark เน้ือหาหรือเว็บไซตที่ชื่นชอบได รวมทั้งยังแบงปนใหกับผูอื่นไดดวย 

ตัวอยางการใช Social News and Bookmarking ในการจัดการเรียนการสอน 

          Social Newsเปนเว็บไซตกลุมขาวสารที่ผูใชสามารถสงขาว โดยผสม social bookmarking บล็อก 
และการเชื่อมโยงเน้ือหาเว็บเขาดวยกัน และมีการกรองคัดเลือกเน้ือหาในลักษณะการรวมลงคะแนนที่ทุกคน
เทาเทียมกัน เน้ือหาขาวและเว็บไซตจะถูกสงเขามาโดยผูใช จากน้ันจะถูกเลื่อนใหไปแสดงที่หนาแรกผานระบบ
การจัดอันดับโดยผูใช ซ่ึงขาวอาจอยูในรูปแบบของสิ่งพิมพ การกระจายเสียง อินเทอรเน็ต การบอกเลา
เรื่องราวของบุคคลอื่น หรือกลุมคน Social Media ชนิดน้ีเปนเครื่องมือในการบอกตอและสรางจํานวนคนเขา
มายังที่เว็บไซต ตัวอยางเว็บไซตประเภทน้ี เชน Current TV , หนังสือพิมพออนไลน เปนตน 
 Social Bookmarking เปนบริการบนเว็บไซตสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต โดยการแบงปนการคั่นหนาไว
บนเว็บไซตผูใหบริการ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แบงหมวดหมู สืบคน และโดยเฉพาะเพื่อการแบงปนเว็บไซตหรือ
เน้ือหาบนเว็บไซตแกคนอื่นๆ ที่สนใจ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ Social News เชน Digg เปนตน  
 ในการนํา Social News และ Social Bookmarking มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ผูสอนอาจ
ใชเปนแหลงคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมเน้ือหา หรือนําเน้ือหาในขาวมาเปนประเด็นคําถามในการเรียนเพื่อฝกให
ผูเรียนไดคิดวิเคราะหเหตุการณตางๆ โดยอาจทําไดหลายวิธี เชน ผูสอนเปนผูนําขาวมาเปนประเด็นใหผูเรียน
ตอบ ผูสอนและผูเรียนรวมกันหาเน้ือหาแลวนํามาอภิปรายรวมกัน หรือใหผูเรียนจัดกลุมแลวชวยกันเลือก
ประเด็นแลวอภิปรายภายในกลุม โดยใช Social Bookmarking เปนแหลงในการรวบรวมความรูและจัดเก็บ
ขอมูลจากการสืบคนของกลุมเพื่อแบงปนใหเพื่อนในหอง เปนตน 
 
การนํา Social Media/Social Network มาใชในการจัดการเรียนรู 
          Social Network เปนเครือขายสังคมออนไลนที่เขาถึงคนไดทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ไม
วาจะเปนวงการธุรกิจ สื่อสารมวลชน องคกรภาครัฐและเอกชน หรือแมแตวงการศึกษาเองก็สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน การเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือแมแตการสรางปฏิสัมพันธของครู
กับนักเรียน การใช Social Network กับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทอล นับวาเปนเรื่องใหมที่นาสนใจ
และเปนประโยชน เปนการเปดโอกาสทางการเรียนรูของนักเรียน จึงเปนวิธีการที่ครูและวงการศึกษาควรนําไป
ประยุกตใชกับการสอนของตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และทันตอยุค
โลกาภิวัฒนตอไป 
         Social Media ไดกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางสื่อใหเกิดเปนเครือขายเชื่อมโยงกันในโลก
ออนไลน ที่เปดโอกาสใหทุกคนสามารถใชเปนชองทางในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางงายและสะดวก
รวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก โดยไมเสียคาใชจายในการซ้ือลิขสิทธิ์แต
อยางใดดังน้ันการนําเทคโนโลยี Social Media มาใชเปนเครื่องมือสื่อและแหลงเรียนรูเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอน เปนการผลักดันใหครูกาวทันโลกยุคปจจุบัน และสามารถเขาถึงเยาวชนยุคใหมไดอยางทันทวงที 
ซ่ึงจะทําใหเกิดระบบ “ชุมชนแหงการเรียนรู” บนเครือขายอินเทอรเน็ต 
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หน่วยที่ ๕

นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ                    

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

รหัสหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๖๑๒๑๐๑๐๑๔

หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช Social Media เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

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

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จัด ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะเพื่อใหผูเรียนแตละคนได

พัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคนโดยพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรูและ

ทักษะไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลสื่อและสิ่งแวดลอมตางๆโดยใชกระบวนการตางๆเปนเครื่องมือในการเรียนรู

และผูเรียนมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่นโดยการจัดการเรียนรูดังกลาวเพื่อใหผูเรียนเกิด

ความสนใจมากยิ่งข้ึน  และมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีการ  โดยเลือกใชสื่อเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงใชแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

๕  ข้ัน  ดังน้ี 

 ๑.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 ๒.  ข้ันนําเสนอองคความรูใหม 

 ๓.  ข้ันฝกทักษะ 

 ๔.  ข้ันแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ๕.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู (งานคอมพิวเตอร) 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๖ 

หนวยการเรียนรูเรื่อง  การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล (Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐) 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง รูจักโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ๒๐๑๐   เวลา ๒ ช่ัวโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู   :  ง ๓.๑ เขาใจเห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลการเรียนรูการสื่อสารการแกปญหาการทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมี

คุณธรรม 

ตัวช้ีวัด   ป ๖/๔ นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต  

สาระสําคัญ 

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่เราสามารถสรางชิ้นงานหรือเอกสารตางๆ ไดอยางเปน

ระเบียบสวยงามและสามารถชวยประหยัดเวลาในการทํางาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. ดานความรู (Knowledge)  

  ๑.๑ บอกวิธีการเขาสูโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

  ๑.๒ บอกวิธีการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

  ๑.๓ บอกสวนประกอบตางๆของโปรแกรม Microsoft PowerPoint๒๐๑๐ ได 

  ๑.๔ บอกหนาที่ของสวนประกอบตางๆของโปรแกรม Microsoft  

 PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

 ๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  ๑. รูจักวิธีการและข้ันตอนการตัดสินใจและแกไขปญหาที่ถูกตอง 

  ๒. ใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

สาระการเรียนรู 

  โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

- บอกวิธีการเขาสูโปรแกรม 

- บอกวิธีการออกจากโปรแกรม 

- บอกสวนประกอบตางๆของโปรแกรม 

- บอกหนาที่ของสวนประกอบตางๆของโปรแกรม 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

 ๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft 

 PowerPoint ๒๐๑๐ 

 ๒. ครูใชคําถามนําพรอมกับชี้ภาพใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปน้ี 

  ๒.๑   นักเรียนรูจักโปรแกรมคอมพิวเตอรอะไรบาง 

  ๒.๒   แตละโปรแกรม ใหประโยชนอยางไร 

  ๒.๓   นักเรียนจะนําเสนอขอมูลหรือนําเสนองานตองใชโปรแกรมอะไร 

๓. นักเรียนและครูรวมกันสรุปองคความรูเกี่ยวกับ โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ๒๐๑๐  

ข้ันเสนอองคความรูใหม 

๑. ครูใหนักเรียนแตละคู จากน้ันใหสืบคนขอมูลจากสื่อ YouTube เรื่อง รูจัก โปรแกรม

MicrosoftPowerPoint ๒๐๑๐พรอมกับชี้แจงข้ันตอนกระบวนการเรียนรูตาม YouTube 

  ๒. ครูอธิบายเนื้อหาตามYouTubeเรื่อง รูจัก โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

  ๓.  ครูใชคําถามนําสรุปองคความรูตามYouTubeเรื่อง รูจัก โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐และเปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบายและอภิปรายอยางหลากหลายจนแนใจวานักเรียนทุก

คนรูจักวิธีการและข้ันตอนการตัดสินใจและแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

ข้ันฝกทักษะ 

 ๑. นักเรียนจับคูกัน จํานวน ๑๖คู โดยคละความสามารถ นักเรียนเกง ๑ คน และออน ๑  คน 

 ๒. ครูชี้แจงกระบวนการทํางานกลุมตามใบมอบหมายงาน เรื่อง รูจัก โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐โดยใชวิดีโอแนะนําโปรแกรม Microsoft PowerPoint๒๐๑๐จากสื่อYouTubeโดยครู

แนะนํานักเรียนทุกคนใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

 ๓.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติตามแบบใบกิจกรรมที ่๑.๑ ครูใหคําชี้แนะตามกลุมอยางใกลชิด 

 ๔.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติภายใตการกํากับของผูชี้แนะใบกิจกรรมที ่๑.๒  

 ๕.  นักเรียนทํากิจกรรมฝกปฏิบัติอยางอิสระใบกิจกรรมที ่๑.๓ 

 

ข้ันแลกเปลีย่นเรยีนรู 

 ๑. นักเรียนจับสลากลําดับกลุมเพื่อใหทราบวากลุมใดจะไดนําเสนอผลงานกอนหลังตามลําดับ 

 ๒. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมที่ไดจากการจับสลากนําเสนอผลงานไปทีละกลุมจนครบทุกกลุม 

๓. แตละกลุมติดผลงานไวหนาชั้นเรียน เพื่อเพื่อนแตละกลุมไดศึกษา 
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ข้ันสรุปองคความรู 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง รูจักโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐และ

ตรวจสอบผลงานของแตละกลุมพรอมกับใหคะแนนผลงานของกลุม 

 ๒. ครูแจกแบบทดสอบยอย เรื่อง  รูจัก โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ใหนักเรียนคนละ 

๑ ฉบับ 

 ๓. ครูเก็บคะแนนของนักเรียนแตละคนเปนผลการทดสอบยอย 

 ๔. นักเรียนสรุปองคความรูเปนผังความคิด แลวนําผลงานของตนเองโพสตเผยแพร  ผานสื่อโซเชียล

มีเดียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้น 

 

สื่อ / แหลงการเรียนรู  

 ๖.๑ สื่อ YouTubeเรื่อง รูจักโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

 ๖.๒ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 ๖.๓ ใบกิจกรรมที ่๑.๑  

 ๖.๔ ใบกิจกรรมที ่๑.๒ 

 ๖.๕ ใบกิจกรรมที ่๑.๓ 
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กระบวนการวัดผลประเมนิผล 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

๑. ดานความรู 

(Knowledge)   

๑.๑ บอกวิธีการเขาสู

โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

๑.๒ บอกวิธีการออกจาก

โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

๑.๓ สามารถบอก

สวนประกอบตางๆของ

โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint๒๐๑๐ ได 

๑.๔ สามารถบอกหนาที่ของ

สวนประกอบตางๆของ

โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

๒. ความสามารถในการใช

ทักษะชีวิต 

  ๒.๑ รูจักวิธีการและ

ข้ันตอนการตัดสินใจและ

แกไขปญหาที่ถูกตอง 

๒.๒ใหความรวมมือและ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง

สรางสรรค 

 

๑.  การสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน 

 

๒.  ประเมินผลงาน 

 

 

๓.  การวัดภาคปฏิบัต ิ

 

๔. การทดสอบหลัง

เรียน 

 

๑. แบบสงัเกต

พฤติกรรมการรวม

กิจกรรม 

๒. แบบประเมินผลงาน 

 

 

๓. แบบประเมนิการวัด

ภาคปฏิบัติ 

๔. แบบทดสอบหลงั

เรียน เรื่องการสํารวจ

พืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

 

๑.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

รวมกิจกรรมนักเรียนทุกคน

ตองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอย

ละ  ๘๐ จึงจะถือวาผานเกณฑ

รอยละ  ๘๐   

๒.  แบบประเมินผลงาน

นักเรียนทุกคนตองมีคะแนน

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐ จึงจะ

ถือวาผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

๓.  แบบประเมนิการวัด

ภาคปฏิบัตินักเรียนทุกคนตอง

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

๘๐ จึงจะถือวาผานเกณฑรอย

ละ  ๘๐   

๔.  แบบบันทกึคะแนน

กิจกรรมหลังเรียนเรื่อง การ

สํารวจพืชสมุนไพรในทองถ่ิน

นักเรียนทุกคนตองมีคะแนน

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๘๐  จึง

จะถือวาผานเกณฑ  รอยละ  

๘๐ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียน 

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง  รูจักโปรแกรม MicrosoftPowerPoint ๒๐๑๐ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง  รูจักโปรแกรม MicrosoftPowerPoint ๒๐๑๐ 

คําช้ีแจง

รายการประเมิน 

 โปรดพิจารณาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูท่ี  ๑  แตละรายการวามีความเหมาะสม

เพียงใด แลวกาเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงมี  ๕  ระดับ  คือ 

 ๕  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

 ๔  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

 ๓  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

 ๒  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

 ๑  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  สาระสําคัญ      

     ๑.๑  ความถูกตอง      

     ๑.๒  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

     ๑.๓  มคีวามชัดเจนเขาใจงาย      

๒.  จุดประสงคการเรียนรู      

     ๒.๑  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู      

     ๒.๒  ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนดเหมาะสมกับ

เวลา 

     

     ๒.๓  ประเมนิผลได      

๓.  สาระการเรียนรู      

     ๓.๑  มีความถูกตอง  เขาใจงาย  และนาสนใจ      

     ๓.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๓.๓เหมาะสมกบัระดบัช้ันของนักเรยีน      

     ๓.๔  ชัดเจน  เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรยีน      

๔.  สื่อและแหลงเรียนรู      

     ๔.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๔.๒  สนองจุดประสงคการเรียนรู      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     ๔.๓  ผูเรียนมีสวนรวมในการใช      

     ๔.๔  ชวยประหยัดเวลาในการสอน      

๕.  กระบวนการจัดกิจกรรม      

     ๕.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๕.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๕.๓  สอดคลองกับความตองการ  ความสามารถ

และ วยัของนักเรยีน 

     

     ๕.๔  เหมาะสมกับเวลา  วัสดุอุปกรณ  

สภาพแวดลอมของหองเรียนและโรงเรยีน 

     

     ๕.๕  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม      

๖.  การวัดผลและประเมินผล      

     ๖.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๖.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๖.๓  ใชเครื่องมือวัดผลไดเหมาะสม      

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ………………………………….…………. 

(……………………………..) 

ผูอํานวยการ………………………………… 
........../................../.................. 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 

 ๑.  ผลการเรียนรู 

  ๑.๑ นักเรียนรอยละ ๙๗ บอกวิธีการเขาสูโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

  ๑.๒ นักเรียนรอยละ ๙๘ บอกวิธีการออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

  ๑.๓ นักเรียนรอยละ ๙๘ สามารถบอกสวนประกอบตางๆของโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

 ๑.๔ นักเรียนรอยละ ๙๕ สามารถบอกหนาที่ของสวนประกอบตางๆของโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ได 

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

  ๒.๑ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รูจักวิธีการและข้ันตอนการตัดสินใจและแกไขปญหาที่ถูกตอง 

  ๒.๒ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค 

๒.  ปญหาและอุปสรรค 

๓.  แนวทางแกไข 

 ๓.๑ นักเรียนรอยละ ๓ ตองแกไขโดยศึกษาวิธีการเขาสูโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

๒๐๑๐ ใหม 

  ๓.๒ นักเรียนรอยละ ๒  ตองแกไขโดยศึกษาวิธีการออกจากโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint ๒๐๑๐ ใหม 

 ๓.๓ นักเรียนรอยละ ๒ ตองแกไขสามารถบอกสวนประกอบตางๆของโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint๒๐๑๐ ใหม 

 ๓.๔ นักเรียนรอยละ ๕  ตองแกไขสามารถบอกหนาที่ของสวนประกอบตางๆของโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ใหม 

 

ลงช่ือ..................................................... 

(นางศศนันท   พรหมบุตร) 

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครู ชํานาญการพิเศษ 

............./.............../................. 
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  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมท่ี เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

วิชาคอมพิวเตอร   เรื่อง รูจัก โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

คําช้ีแจง ใหเขียนเครื่องหมาย √  (เครื่องหมายถูก)  ถานักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

กา
รแ

บง
หน

าที่
ภา

ยใ
น

กล
ุม 

กา
รร

ูจัก
แส

ดง
คว

าม

คิด
เห็

น 

กา
รทํ

าง
าน

ตา
มขั้

นต
อน

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
นเ

สร
็จ

ทัน
เว

ลา
 

คว
าม

เป
นร

ะเ
บีย

บแ
ละ

สะ
อา

ด 

ผา
น 

ไม
ผา

น 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑                   

๒                   

๓                   

๔                   

๕                   

๖                   

๗                   

๘                   

๙                   

๑๐                   

๑๑                   

๑๒                   

๑๓                   

๑๔                   

๑๕                   

๑๖                   

๑๗                   

๑๘                   

๑๙                   

๒๐                   

๒๑                   

๒๒                   
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๒๓                   

๒๔                   

๒๕                   

๒๖                   

๒๗                   

๒๘                   

๒๙                   

๓๐                   

๓๑                   

๓๒                   

 
 

ลงช่ือ......................................................ผูประเมิน  

(นางศศนันท   พรหมบุตร) 

ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
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เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

รายการ

ประเมนิ 

๓ ๒ ๑ 

การแบงหนาที่ภายใน

กลุม 

มีการแบงหนาที่ภายใน

กลุมอยางชัดเจน  มี

ความรับผิดชอบงาน

ตามบทบาทหนาที ่

มีการแบงหนาที่ภายใน

กลุมชัดเจน  แตไม

ทํางานตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

มีการแบงหนาที่ภายใน

กลุมไมชัดเจน  และไม

ทํางานตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

การรูจักแสดง 

ความคิดเห็น 

รูจักแสดงความคิดเห็น

ในกลุมดีมาก 

รูจักแสดงความคิดเห็น

ในกลุม 

ไมแสดงความคิดเห็น

ในกลุมเลย 

การทํางาน 

ตามข้ันตอน 

มีการทํางานตาม

ข้ันตอนดีมาก 

มีการทํางานตาม

ข้ันตอน 

ทํางานไมตามข้ันตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จ

ทันเวลา 

ปฏิบัติงานเสร็จ

ทันเวลาตามกําหนด

เรียบรอยดีมาก 

ปฏิบัติงานเสร็จ

ทันเวลาตามกําหนด 

ไมเสร็จทันเวลาตามที่

กาํหนด 

ความเปนระเบียบและ

สะอาด 

ชิ้นงานโดยภาพรวม   

สะอาดและเปน

ระเบียบสวยงามดีมาก 

ชิ้นงานโดยภาพรวม

สะอาดเปนระเบียบ

สวยงามพอใช 

ชิ้นงานโดยภาพรวม

สกปรกมากไมเปน

ระเบียบ 
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แบบประเมนิการนําเสนอผลงานกลุม 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย√  (เครื่องหมายถูก)  ถานักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต 

 

 

 

คูท่ี 
ช่ือ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

กล
วธิี

กา
รนํ

าเ
สน

อ 

กา
รใ

ชภ
าษ

า 

คว
าม

คิด

สร
าง

สร
รค

 

กา
รต

อบ
คํา

ถา
ม 

เว
ลา

 

ผา
น 

ไม
ผา

น 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑                   

                  

๒                   

                  

๓                   

                  

๔                   

                  

๕                   

                  

๖                   

                  

๗                   

                  

๘                   

                  

๙                   

                  

๑๐                   

                  

๑๑                   

                  

๑๒                   
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๑๓                   

                  

๑๔                   

                  

๑๕                   

                  

๑๖                   

                  

 

 

 

 

 

  

ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน

      (นางศศนันท  พรหมบุตร)  

      ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 
 

รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ 

กลวิธีการนําเสนอ มีวิธีการและรูปแบบ

การนําเสนอนาสนใจ  

และผลงานที่นําเสนอ

ถูกตอง 

มีวิธีการและรูปแบบ

การนําเสนอนาสนใจ

แตผลงานที่นําเสนอ

ถูกตองบางสวน 

มีวิธีการและรูปแบบการ

นําเสนอไมนาสนใจ  

ผลงานที่นําเสนอถูกตอง

บางสวน 

การใชภาษา ใชภาษาในการสื่อสาร

ไดถูกตอง  เหมาะสม  

ตามหลักการใชภาษา 

ใชภาษาในการสื่อสาร

ไดถูกตอง  เหมาะสม  

ตามหลักการใชภาษา

บางสวน 

ใชภาษาในการสื่อสาร ไม

ถูกตองตามหลักการใช

ภาษาแตสื่อความหมายได

พอเขาใจ 

ความคิดสรางสรรค มีการแสดง 

ความคิดเห็นอยางมี

เหตุผลและสรางสรรค 

มีการแสดง 

ความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล  แตไมมี

ความคิดสรางสรรค 

เหตุผลในการแสดงความ

คิดเห็นไมถูกตองและ   

ไมสรางสรรค 

การตอบคําถาม ตอบคําถามไดถูกตอง 

ตรงประเด็นทุกคําถาม 

ตอบคําถามไดถูกตอง 

และตรงประเด็น  ๓

คําถาม 

ตอบคําถามไมถูกตอง และ

ตรงประเด็นคําถามตั้งแต  

๒  ขอข้ึนไป 

เวลา เสร็จทันเวลาที่กําหนด  

ผลงานมีคุณภาพ 

ใชเวลามากหรือนอย

กวาที่กําหนด  ๕  นาที

แตผลงานมีคุณภาพ 

ใชเวลามากหรือนอยกวาที่

กําหนดมากกวา  ๕  นาที  

ผลงานไมมีคุณภาพ 
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แบบบันทึกคะแนนการประเมินระหวางเรียน 

เรื่องรูจัก โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

ลขที่ 
ชื่อ – สกุล 

แบบประเมนิ

พฤติกรรมเรียนรู 

(๑๕ คะแนน) 

แบบประเมนิการ

นําเสนอผลงาน

(๑๕คะแนน) 

แบบทดสอบ 

(๑๐  

คะแนน) 

รวม 

(๔๐  

คะแนน) 

 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

๖      

๗      

๘      

๙      

๑๐      

๑๑      

๑๒      

๑๓      

๑๔      

๑๕      

๑๖      

๑๗      

๑๘      

๑๙      

๒๐      

๒๑      

๒๒      

๒๓      

๒๔      

๒๕      
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แบบบันทึกคะแนนการประเมินระหวางเรียน 

เรื่องรูจัก โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

ลขที่ 
ชื่อ – สกุล 

แบบประเมนิ

พฤติกรรมเรียนรู 

(๑๕ คะแนน) 

แบบประเมนิการ

นําเสนอผลงาน

(๑๕คะแนน) 

แบบทดสอบ 

(๑๐  

คะแนน) 

รวม 

(๔๐  

คะแนน) 

 

๒๖      

๒๗      

๒๘      

๒๙      

๓๐      

๓๑      

๓๒      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผูประเมิน

    (นางศศนันท พรหมบุตร)  

      ตําแหนง ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ 

 

���� 2-612101014.indd   48 19/6/2561   10:54:09



49

แบบทดสอบยอย 

เรือ่ง  รูจัก โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

๑. สัญลักษณของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ คือขอใด 

 ก. 

 ข. 

 ค. 

 ง. 

๒. โปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ เปนโปรแกรมประเภทใด 

 ก.  โปรแกรมประมวลผลคํา 

 ข. โปรแกรมนําเสนอขอมลู 

 ค.  โปรแกรมจัดการตารางงาน 

 ง.  โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

๓. ขอใดคือข้ันตอนการเปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

 ก. Start All Programs  Microsoft PowerPoint๒๐๑๐ 

 ข. Start  All Programs  Microsoft Office 

 ค. Start Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint ๒๐๑๐ 

 ง. Start All Programs Microsoft OfficeMicrosoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

๔. ถาตองการจัดรูปแบบใหกับขอความในสไลดจะตองเลือกท่ีแท็บริบบอนใด 

 ก. แท็บหนาแรก 

 ข. แท็บแทรก 

 ค. แท็บออกแบบ 

 ง. แท็บการเปลี่ยน 

๕. หากตองการแสดงงานนําเสนอใหกับผูชมตองคลิกท่ีมุมมองใด 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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๖. สวนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ท่ีแสดงช่ือไฟลและช่ือโปรแกรม 

 ก.  พ้ืนท่ีสรางภาพน่ิง   

 ข.  แถบเครื่องมือดวน 

 ค.  แถบช่ือเรื่อง    

 ง.  แท็บแฟม 

๗. ขอใดตอไปน้ีเปนข้ันตอนในการสรางงานนําเสนอ 

 ก. เตรียมขอมูล จัดทํานําเสนอจรงิ 

 ข.  เตรียมขอมูลจัดทําซักซอมนําเสนอจรงิ 

 ค. เตรียมขอมูลจัดทําประเมินผลนําเสนอจรงิ 

 ง. จัดทําซักซอมเตรียมขอมูลนําเสนอจร ิ

๘. หากตองการสรางหรือแกไขงานนําเสนอขอมูลตองคลิกเลือกมุมมองใด 

 ก. 

 ข.  

 ค. 

 ง. 

 

๙. สวนประกอบใดของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ ท่ีรวมปุมคําสั่งท่ีตองใชบอยๆ 

 ก. พ้ืนท่ีสรางภาพน่ิง 

 ข. แถบเครื่องมือดวน 

 ค. แถบช่ือเรื่อง 

 ง. แท็บแฟม 

๑๐. ถาตองการใสรูปภาพตารางรูปรางตางๆจะตองเลือกท่ีแท็บริบบอนใด 

 ก. แท็บหนาแรก 

 ข. แท็บแทรก 

 ค. แท็บออกแบบ 

 ง. แท็บการเปลี่ยน 
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เฉลยแบบทดสอบยอย 

เรื่อง  เรื่อง  รูจักโปรแกรม Microsoft PowerPoint ๒๐๑๐ 

 

๑. ก. 

๒. ข. 

๓. ง. 

๔. ก. 

๕. ข. 

๖. ข. 

๗. ค. 

๘. ข. 

๙. ค. 

๑๐. ก. 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู (งานประดษิฐ) 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

สาระท่ี ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว    

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ประดิษฐของใชของตกแตงจากใบตอง 

แผนการเรียนรูท่ี๒  เรื่อง  บายศรีบูชาพระ(ขันหมากเบง) เวลา  ๒  ช่ัวโมง  
 

 

 

มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทํางาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะและ 
  สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ป ๔/๑ อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
ง ๑.๑  ป ๔/๒ ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอนดวยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซ่ือสัตย 
ง.๑๑   ป๔/๔   ใชพลังงานและทรัพยากรในการทํางาน ประหยัด และคุมคา 
 
สาระสําคัญ 
 ใบตองเปนวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมากมายในการดํารงชีวิตงาน
ประดิษฐบายศรีบูชาพระในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธสาสนิกชนทั่วไปก็สามารถนําใบตองมาประดิษฐ
ตามข้ันตอนกระบวนการจนเปนชิ้นงานที่สวยงามใชในงานพิธีตางๆและสามารถจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวอีกดวย 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
๑. ดานความรู (Knowledge) 
 ๑.  นักเรียนบอกขั้นตอนการทําบายศรีบูชาพระได  
 ๒.  นักเรียนประดิษฐบายศรีบูชาพระไดอยางประณีตและสวยงาม 
 ๓.  นักเรียนบอกประโยชนของบายศรีบูชาพระได 
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเช่ือมโยง 
 รูจักแสดงความคิด ความรูสึก ความช่ืนชมและการกระทําที่ดีงามใหผูอื่นร ู
 
สาระการเรียนรู 
      การประดิษฐบายศรีบูชาพระจากใบตอง  
  - การเตรียมและเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
  - ขั้นตอนการทําบายศรีบูชาพระ 
  - ประโยชนของบายศร ี
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ข้ันท่ี ๓  ข้ันฝกทักษะ  

  ๓.๑  ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว ลงมือปฏิบัติ   การทําบายศรี 

ตามข้ันตอนในแผนผังความคิด 

  ๓.๒  ครูคอยติดตามความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรม ประดิษฐบายศรีของนักเรียนแตละ 
กลุมเปนระยะๆ 

 

ข้ันท่ี ๔ แลกเปลยี่นเรยีนร  ู

 ๔.๑ ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานทีละกลุม                 

  ๔.๒ แตละกลุมนําผลงานแสดงไวบนโตะชั้นเรียน เพื่อเพื่อนแตละกลุมไดชื่นชมผลงาน 

 ๔.๓ ครูสรางกลุมของผูเรียนแตละกลุม จากน้ันใช  YouTube ในการเผยแพรงานของนักเรียนแตละ

กลุม นําเสนอผลงานผานทางYouTube จากน้ันแบงปนใหเพื่อนสามารถไปดูผลงานได 

  ๔.๔  นักเรียนรูจักแสดงความคิดความรูสึก ความชื่นชมและการกระทําที่ดีงามใหผูอื่นร ู

 

  

กระบวนการเรียนรู 

 ข้ันท่ี ๑  นําเขาสูบทเรียน  

  ๑.๑  ครูนํา ภาพบายศรีแตละชนิดมาใหนักเรียนดูเชน  บายศรีปากชาม  บายศรีจิ๋ว   

บายศรีพรหม  บายศรีตน  ของแตละภาค 

 ๑.๒  นักเรียนรูจักและเคยเห็น บายศรีแตละชนิดเหลาน้ีหรือไม 

  ๑.๓  บายศรีแตละชนิดทําจากวัสดุ อะไรบาง  

  ๑.๔  ใบตองที่นิยมนํามาทําบายศรีคือใบตองชนิดใด  และมีคุณสมบัติอยางไรบาง  

  ๑.๕  ดอกไมที่นิยมนํามาประดับบายศรีบูชาพระคือดอกไมชนิดใด   

 ๑.๖  บายศรีใชประโยชนอะไรไดบาง  

 ๑.๗  ถาไมมีใบตองเราสามารถนําสิ่งใดมาประดิษฐเปนบายศรีไดบาง  

 ข้ันท่ี ๒  เสนอองคความรูใหม 

 ๒.๑ แบงนักเรียนออกเปน ๕ กลุมๆละ ๕ คน โดยคละความสามารถ เด็กเกง ๑ คน เด็กปลานกลาง

 ๒  คน เด็กออน ๑ คน  ใหแตละกลุมศึกษาตามใบมอบหมายงานงาน แตละกลุมเลือกประธาน 

และเลขานุการใหนักเรียนตกลงแบงหนาที่กันเองภายในกลุม 

 ๒.๒ ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาหาความรู ทําบายศรีบูชาพระ ใหสืบคนขอมูลจากสื่อ YouTube

พรอมกับชี้แจงข้ันตอนกระบวนการเรียนรูตาม YouTube ในหัวขอตอไปน ี้

  ๒.๒.๑ วัสดุอุปกรณที่ใชทําบายศรีมีอะไรบาง เขียนเปนแผนผังความคิด  

  ๒.๒.๒  ชนิดของบายศรีและรูปแบบการทํา  โดยเขียนเปนแผนผังความคิด  

 ๒.๒.๓  วิธีการและข้ันตอนการทําบายศรีโดยเขียนเปนแผนผังความคิด  

  ๒.๓  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดอธิบายและอภิปรายอยางหลากหลายจนแนใจวานักเรียนทุก

คนรูจักวิธีการมีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงความร ู
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ข้ันท่ี ๕  สรุปองคความรู 

 ๕.๑ ครูและนักเรียนรวมกันคิดวิธีการนําความรูที่ไดรับจากการเรียนรูเรื่อง การประดิษฐบายศรี เชน  

ข้ันตอนและเทคนิคการประดิษฐ  การเลือกใบตองประโยชนและการสรางมูลคาเพิ่มของบายศรี  เพื่อ เปน

แบบอยางที่ดี ไปเผยแพร สรางประโยชนตอชุมชน  สังคม และ ประเทศชาติตอไป 

 สื่อ / แหลงการเรียนรู 

วิธีการวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

๑.  นักเรียนบอกข้ันตอน 

การทําบายศรีบูชาพระได 

๒.  นักเรียนประดิษฐบายศรี

บูชาพระไดอยางประณีตและ

สวยงาม 

๓.  นักเรยีนบอกประโยชน

ของบายศรีบูชาพระได 

 

๑.  การสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน 

 

๒.  ประเมินผลงาน 

 

 

๓.  การวัดภาคปฏิบัต ิ

 

๔. การทดสอบหลัง

เรียน 

 

๑. แบบสงัเกต

พฤติกรรมการรวม

กิจกรรม 

๒. แบบประเมนิผล

งาน 

 

 

๓. แบบประเมนิการ

วัดภาคปฏิบัต ิ

๔. แบบทดสอบหลงั

เรียน เรื่องการ

สํารวจพืชสมุนไพร

ในทองถ่ิน 

 

๑.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

รวมกิจกรรมนักเรียนทุกคนตองมี

คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๘๐ 

จึงจะถือวาผานเกณฑรอยละ  

๘๐   

๒.  แบบประเมินผลงานนักเรียน

ทุกคนตองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปน

รอยละ ๘๐ จึงจะถือวาผาน

เกณฑรอยละ  ๘๐ 

๓.  แบบประเมนิการวัด

ภาคปฏิบัตินักเรียนทุกคนตองมี

คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐ 

จึงจะถือวาผานเกณฑรอยละ  

๘๐   

๔.  แบบบันทกึคะแนนกจิกรรม

หลังเรียนเรื่อง บายศรีบูชาพระ

(ขันหมากเบง)นักเรียนทุกคนตอง

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  

๘๐  จึงจะถือวาผานเกณฑ  รอย

ละ  ๘๐ 

 

๑. ภาพบายศรีชนิดตางๆ 

๒.  บายศรีของจริง 

๓.   YouTube เรื่องการประดิษฐบายศรีบูชาพระ 

๔.   ภูมิปญญาทองถ่ิน ในชุมชน 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง การประดิษฐบายศรีบูชาพระ 

คําชี้แจง

 

   โปรดพิจารณาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูแตละรายการวามีความเหมาะสมเพียงใด 

แลวกาเครื่องหมาย  √   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงมี  ๕  ระดับ  คือ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

 

     

๑.  สาระสําคัญ      

     ๑.๑  ความถูกตอง      

     ๑.๒  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

     ๑.๓  มีความชัดเจนเขาใจงาย      

๒.  จุดประสงคการเรียนรู      

     ๒.๑  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู      

     ๒.๒  ระดับพฤติกรรมที่กําหนดเหมาะสมกับ

เวลา 

     

     ๒.๓  ประเมินผลได      

๓.  สาระการเรียนรู      

     ๓.๑  มีความถูกตอง  เขาใจงาย  และ

นาสนใจ 

     

     ๓.๒  สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

     ๓.๓เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      

     ๓.๔  ชัดเจน  เน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

 ระดับความคิดเห็น 

    ๕  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด  

    ๔  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมาก  

    ๓  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง  

    ๒  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอย

    ๑. คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด  
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รายการประเมิน      

๔.  สื่อและแหลงเรียนรู      

     ๔.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๔.๒  สนองผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

     ๔.๓  ผูเรียนมีสวนรวมในการใช      

     ๔.๔ ชวยประหยัดเวลาในการสอน      

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู      

     ๕.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๕.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๕.๓  สอดคลองกับความตองการ  

ความสามารถและวัยของนักเรียน 

     

               ๕.๔ เหมาะสมกับเวลา  วัสดุอุปกรณ  

สภาพแวดลอมของหองเรียนและโรงเรียน 

     

     ๕.๕  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม      

๖.  การวัดผลและประเมินผล      

     ๖.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๖.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๖.๓  ใชเครื่องมือวัดผลไดเหมาะสม      

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

(ลงช่ือ)................................................  

(..............................)  

ผูอํานวยการโรงเรียน.....................  

.........../.............../.............  
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บันทกึผลหลงัการจัดกิจกรรม 

๑  ผลการเรียนรู 

  ๑.๑    นักเรียนรอยละ ๙๐  อธิบายข้ันตอนการประดิษฐบายศรีบูชาพระได  รอยละ   

   ๑๐ ตองปรับปรุงการ 

๑.๒    นักเรียนรอยละ ๙๐ประดิษฐบายศรีบูชาพระไดอยางประณีตและสวยงาม 

 รอยละ  ๑๐ ตองปรับปรุงการ เทคนิควิธีการประดิษฐ 

๑.๓    นักเรียนรอยละ ๑๐๐ บอกประโยชนของการประดิษฐบายศรีบูชาพระได 

๒   อุปสรรคและปญหา  - 

๓   แนวทางแกไข 

- ตองปรับปรุง อธิบายข้ันตอนการประดิษฐบายศรีบูชาพระจํานวนรอยละ ๑๐  

ของจํานวนทั้งหมด  

- ตองปรับปรุงการ เทคนิคและวิธีการประดิษฐชิ้นงานและฝกบอยๆใหเกิดทักษะ  รอยละ  

๑๐ 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(  .........................................  ) 

ตําแหนงครู  ........................................... 

โรงเรียน...................... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย√  (เครื่องหมายถูก)  ถานักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต 

 

ช่ือ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

การวางแผน

ข้ันตอนการ

ทํางาน 

การจัดเตรียม

วัสดุและ

อุปกรณ 

ปฏิบัติ งาน

เสร็จทันเวลา 

การเกบ็และ

ทําความ

สะอาด 

ผาน 
ไม

ผาน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐   
๑                    

๒                    

๓                    

๔                    

๕                    

๖                    

๗                    

๘                    

๙                    

๑๐                    

๑๑                    

๑๒                    

๑๓                    

๑๔                    

๑๕                    

 

ลงชื่อ.....................................................ผูประเมิน 

(                              ) 

ครู............................... 
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน (Rubrics) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปที่๔ 

 

รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ ๐ 

การทํางาน   มีความรับผิดชอบ

งานทุกอยางตาม

บทบาทหนาที ่

 มีความรับผิดชอบ

งานบางอยางตาม

บทบาทหนาที่ 

มีความรับผิดชอบทํางาน

เพียงเล็กนอยตามบทบาท

หนาที่ตนเอง 

ไมทํางานตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผน               

การทํางาน 

ปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนที่วาง

แผนการทํางานได

เปนอยางดี 

ปฏิบัติงานไมตาม

ข้ันตอนที่วาง

แผนการทํางาน 

ไมปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่

วางแผนการทํางานไว 

ไมมีการวางแผน                

ในการปฏิบัติงาน 

การจัดเตรียมวัสดุ

และอุปกรณ 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมได

ครบถวน    ดีมาก 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมได

แตไมครบขาด๑

อยาง 

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

ของกลุมได แตไมครบขาด๒ 

อยาง 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมไดแต

ไมครบขาดมาก            

กวา ๒ อยางข้ึนไป 

ความประหยัด

และคุมคา 

ใชสิ่งของไดอยาง

ประหยัดและคุมคาดี

มาก 

ใชสิ่งของไดอยาง

ประหยัดแตทิ้งควาง

บางเล็กๆนอยๆและ

คุมคา 

ใชสิ่งของไดอยางประหยัด

แตทิ้งควางบางสวนและไม

คุมคา 

ใชสิ่งของแบบไม

ประหยัดทิ้งควางและ 

ไมคุมคา 

ความสะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

เก็บและทําความ

สะอาดดีมาก 

เก็บและทําความ

สะอาดไมสะอาดบาง 

เล็กๆนอยๆ 

เก็บและทําความสะอาด แต

ไมสะอาด   

ไมเก็บและไมทําความ

สะอาดเลย 

 

ระดับคุณภาพที่ใชในการประเมิน  ระดับ   ๓ หมายถึง  ดีมาก 

     ระดับ   ๒ หมายถึง  ดี 

     ระดับ  ๑ หมายถึง  พอใช 

     ระดับ  ๐ หมายถึง   ปรับปรุงแกไข 

การแปลผลคะแนน   ๑๒ -  ๑๕ คะแนน   ดีมาก 

     ๘ -  ๑๑

 

 คะแนน   ดี 

     ๔ -  ๗   คะแนน   พอใช 

     ๐  -  ๓  คะแนน   ปรับปรุงแกไข 
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แบบประเมนิผลงาน 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย√  (เครื่องหมายถูก)  ถามีผลงานตามรายการสังเกต 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

ความสําเร็จ 

ของผลงาน 

ความประณีต ความสมดุล

และสวยงาม 

ปฏิบัติงาน

เสร็จ

ทันเวลา 

ความ

สะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

 

ผาน 

 

ไม

ผาน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมนิผลงาน (Rubrics) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี๔ 

โรงเรียน....................................................... ปการศึกษา ……….. 
 

รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ ๐ 

ความสําเร็จของ

ผลงาน 

รูปแบบชิ้นงาน         

ที่สวยงามสมบูรณ   

รูปแบบชิ้นงานไม

สมบูรณเพียง

บางสวน  

รูปแบบชิ้นงาน 

ยังไมสมบูรณ 

รูปแบบชิ้นงานไม

สมบูรณไมสําเร็จ 

 ความประณีต

เรียบรอย  

  

ผลงานมีความ

ประณีตเรียบรอย 

ผลงานมีความ

ประณีตเรียบรอย

บางสวน 

ผลงานมีความ

ประณีตบางสวน

และไมเรียบรอย  

ผลงานไมมีความ

ประณีตและไมมี

ความเรียบรอย 

ความสมดุลและ

สวยงาม 

ชิ้นงานมีความ

สมดุลสมสวนและ

สวยงาม 

ชิ้นงานขาดความ

สมดุลเปนบางสวน

แตสวยงาม 

ชิ้นงานขาดความ

สมดุลบางสวนขาด

สวยงาม 

ชิ้นงานไมมีความ

สมดุลรูปทรงไม

สวยงาม 

ปฏิบัติงานเสร็จ

ทันเวลา 

ทํางานเสร็จสงทัน

ตามเวลา 

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด  

๑- ๒ วนั 

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด 

๓-๕ วัน  

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด      

๑ สัปดาห 

ความสะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

เก็บและทําความ

สะอาดดีมาก 

เก็บและทําความ

สะอาดไมสะอาด

บาง เล็กๆนอยๆ 

เก็บและทําความ

สะอาด แตไม

สะอาด   

ไมเก็บและไมทํา

ความสะอาดเลย 

 

ระดับคุณภาพที่ใชในการประเมิน  ระดับ ๓ หมายถึง  ดีมาก 

     ระดับ ๒ หมายถึง  ดี 

     ระดับ ๑ หมายถึง  พอใช 

     ระดับ ๐ หมายถึง 

  ปรับปรุงแกไข 

 

 ปรับปรุงแกไข 

การแปลผลคะแนน  

     ๑๗ -  ๒๐ คะแนน   ดีมาก 

     ๑๑ -  ๑๖ คะแนน   ดี 

     ๖ -  ๑๐  คะแนน   พอใช 

     ๐  -  ๕   คะแนน 
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แบบประเมนิเกณฑการวดัภาคปฏบิตัิ 

เรื่อง  การประดิษฐบายศรีบูชาพระ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นักเรยีน 

เลขท่ี 

ผูประเมินคนท่ี ๑ คะแนน 

รวม 

(๒๒) 

ผูประเมินคนท่ี ๒ คะแนน

รวม 

(๒๒) 

ข้ันเตรยีม   

(๔) 

ข้ันปฏิบัติ  

(๑๐) 

ข้ัน

ผลงาน 

(๘) 

ข้ัน

เตรียม 

(๔) 

ข้ันปฏิบัติ

(๑๐) 

ข้ัน

ผลงาน 

(๘) 

๑         

๒         

๓         

๔         

๕         

๖         

๗         

๘         

๙         

๑๐         

๑๑         

๑๒         

๑๓         

๑๔         

๑๕         

 

ลงช่ือ.....................................................ผูประเมิน 

(                              ) 

ครู.............................................. 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู(งานเกษตร) 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

สาระท่ี ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว      หนวยการเรียนรูท่ี ๑การปลกูพืช 

แผนการเรียนรูท่ี๑  เรื่อง  การสํารวจพืชสมุนไพรในทองถิ่น เวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 

มาตรฐานง ๑.๑ เขาใจการทํางาน  มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน   

ตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป ๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชนการทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเองในครอบครัวและสวนรวม

ง ๑.๑ ป ๓/๓  ทํางานอยางเปนขั้นตอน ตามกระบวนการทํางานดวยความสะอาด ความ
รอบครอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

สาระสําคัญ 

 การปลูกพืชสมุนไพรตองเลือกปลูกใหเหมาะสมกัลปฤดูกาล สภาพอากาศ และตองหมั่นดูแลเอาใจใส

เพื่อใหสมุนไพรเจริญเติบโตไดด ี

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. ดานความรู (Knowledge) 

 ๑.๑  นักเรียนรูจักพืชสมุนไพรในทองถ่ิน  

 ๑.๒  นักเรียนบอกสรรพคุณของพืชสมุนไพรในทองถ่ินได 

 ๑.๓  นักเรียนบอกวิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรในทองถ่ินได 

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 ประเมินสถานการณนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

สาระการเรียนรู 

 การสํารวจพืชสมุนไพรในทองถิ่น 

 รูจักพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

 สรรพคุณของพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

 วิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

กระบวนการเรียนรู 

  ข้ันท่ี ๑  นําเขาสูบทเรียน 

 ครูนํา ตัวอยาง พืชสมุนไพรแตละชนิดมาใหนักเรียนด ูเชน  ตนอัญชัน ตนกระเจี๊ยบ ตนเตย ตน ใบ

บัวบก มาใหนักเรียนดู ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 
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 ๑.๑ นักเรียนรูจักและเคยเห็น พืชสมุนไพร  ตนอัญชัน  ตนกระเจี๊ยบ ตนเตย ตนใบบัวบก ฯลฯ 
หรือไม 
 ๑.๒ พืชสมุนไพรแตละชนิด ใหสรรพคุณ อะไรบาง 
 ๑.๓ พืชสมุนไพรแตละชนิด มีวิธีการขยายพันธุอยางไร  
 ๑.๔  พืชสมุนไพรที่มีมากที่สุดในชุมชน คืออะไร 
 ๑.๕  ใครเคยพืชสมุนไพรบาง   
ข้ันท่ี ๒  เสนอองคความรูใหม 
 ๒.๑ แบงนักเรียนออกเปน ๕ กลุมๆละ ๕ คน โดยคละความสามารถ เด็กเกง ๑ คน เด็กปลานกลาง 
๒  คน เด็กออน  ๑  คน  ใหแตละกลุมศึกษาตามใบมอบหมายงานงาน แตละกลุมเลือกประธาน และ
เลขานุการ  ใหนักเรียนตกลงแบงหนาที่กันเองภายในกลุม 
 ๒.๒ ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูล จากสื่อ YouTubeพรอมกับชี้แจงข้ันตอนกระบวนการเรียนรู
ตาม YouTube ในหัวขอตอไปน้ี 
  ๒.๒.๑  พืชสมุนไพรในทองถ่ินมีตนอะไรบาง เขียนเปนแผนผังความคิด  
  ๒.๒.๒  สรรพคุณของพืชสมุนไพรแตละชนิด  โดยเขียนเปนแผนผังความคิด  
  ๒.๒.๓  มีวิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรในทองถ่ินโดยเขียนเปนแผนผังความคิด 
 
ข้ันท่ี ๓  ข้ันฝกทักษะ 
 ๓.๑  ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนดไว ตามข้ันตอนในแผนผังความคิด
 ๓.๒  ครูคอยติดตามความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรม การสํารวจ พืชสมุนไพรในทองถิ่น ของ
นักเรียนแตละกลุมเปนระยะๆ 
 
ข้ันท่ี ๔ แลกเปล่ียนเรียนรู 
 ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมที่ไดจากการจับสลากนําเสนอผลงานไปทีละกลุม จนครบทุกกลุม  
  
ข้ันท่ี ๕  สรุปองคความรู 
 ๕.๑ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง  การสํารวจพืชสมุนไพรในทองถ่ิน และตรวจสอบผลงาน
ของแตละกลุมพรอมกับใหคะแนนผลงานของกลุม 
 ๕.๒  นักเรียนความรูท่ีไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
สื่อ / แหลงการเรียนรู 
 ๑. ตัวอยางพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 
 ๒. วัสดุ-อุปกรณ ในการปลูกพืช 
 ๓. สื่อโซเซียลมีเดีย  - YouTube 
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วิธีการวัดและประเมินผล 

 

จุดประสงค วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

๑.  นักเรียนรูจักพืชสมุนไพร

ในทองถ่ิน 

 

๒.  นักเรียนบอกสรรพคุณ

ของพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

ได 

 

๓.  นักเรียนวิธีขยายพันธุพืช

สมุนไพรในทองถ่ินได 

 

๑.  การสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน 

 

๒.  ประเมินผลงาน 

 

 

๓.  การวัดภาคปฏิบัต ิ

 

๔. การทดสอบหลัง

เรียน 

 

๑. แบบสงัเกต

พฤติกรรมการรวม

กิจกรรม 

๒. แบบประเมินผลงาน 

 

 

๓. แบบประเมนิการวัด

ภาคปฏิบัติ 

๔. แบบทดสอบหลงั

เรียน เรื่องการสํารวจ

พืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

 

๑.  แบบสังเกตพฤติกรรมการ

รวมกิจกรรมนักเรียนทุกคน

ตองมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอย

ละ  ๘๐ จึงจะถือวาผานเกณฑ

รอยละ  ๘๐   

๒.  แบบประเมินผลงาน

นักเรียนทุกคนตองมีคะแนน

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๐ จึงจะ

ถือวาผานเกณฑรอยละ  ๘๐ 

๓.  แบบประเมนิการวัด

ภาคปฏิบัตินักเรียนทุกคนตอง

มีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

๘๐ จึงจะถือวาผานเกณฑรอย

ละ  ๘๐   

๔.  แบบบันทกึคะแนน

กิจกรรมหลังเรียนเรื่อง การ

สํารวจพืชสมุนไพรในทองถ่ิน

นักเรียนทุกคนตองมีคะแนน

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๘๐  จึง

จะถือวาผานเกณฑ  รอยละ  

๘๐ 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

สําหรับผูอํานวยการโรงเรียน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑  เรื่อง การสํารวจพืชสมุนไพรในทองถิ่น 

คําชี้แจง

๕  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 

   โปรดพิจารณาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูแตละรายการวามีความเหมาะสมเพียงใด 

แลวกาเครื่องหมาย  √   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงมี  ๕  ระดับ  คือ 

๔  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมมาก 

๓  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

๒  คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอย 

๑ คะแนน  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

 

     

๑.  สาระสําคัญ      

     ๑.๑  ความถูกตองตามสาระการเรียนรู      

     ๑.๒  เหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

     ๑.๓  ครอบคลุม k P A      

๒.  จุดประสงคการเรียนรู      

     ๒.๑  ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู      

     ๒.๒  ระดับพฤติกรรมที่กําหนดเหมาะสมกับ

เวลา 

     

     ๒.๓  ประเมินผลได      

๓.  สาระการเรียนรู      

     ๓.๑  มีความถูกตอง  เขาใจงาย  และ

นาสนใจ 

     

     ๓.๒  สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

     ๓.๓เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      

     ๓.๔  นําสูการจัดกิจกรรมไดสอดคลองกับ

เน้ือหา 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

     

๔.  สื่อและแหลงเรียนรู      

     ๔.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๔.๒  สนองผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

     ๔.๓  ผูเรียนมีสวนรวมในการใช      

     ๔.๔ ชวยประหยัดเวลาในการสอน      

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู      

     ๕.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๕.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๕.๓  สอดคลองกับความตองการ  

ความสามารถ และวัยของนักเรียน 

     

     ๕.๔  เหมาะสมกับเวลา  วัสดุอุปกรณ  

สภาพแวดลอมของหองเรียนและโรงเรียน 

     

     ๕.๕  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม      

๖.  การวัดผลและประเมินผล      

     ๖.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๖.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๖.๓  ใชเครื่องมือวัดผลไดเหมาะสม      

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)................................................ 

(..............................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน..................... 

.........../.............../............. 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

     

๔.  สื่อและแหลงเรียนรู      

     ๔.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๔.๒  สนองผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

     ๔.๓  ผูเรียนมีสวนรวมในการใช      

     ๔.๔ ชวยประหยัดเวลาในการสอน      

๕.  กระบวนการจัดการเรียนรู      

     ๕.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๕.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๕.๓  สอดคลองกับความตองการ  

ความสามารถ และวัยของนักเรียน 

     

     ๕.๔  เหมาะสมกับเวลา  วัสดุอุปกรณ  

สภาพแวดลอมของหองเรียนและโรงเรียน 

     

     ๕.๕  นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม      

๖.  การวัดผลและประเมินผล      

     ๖.๑  สอดคลองกับสาระการเรียนรู      

     ๖.๒  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู      

     ๖.๓  ใชเครื่องมือวัดผลไดเหมาะสม      

 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)................................................ 

(..............................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน..................... 

.........../.............../............. 

 

 

 

���� 2-612101014.indd   68 19/6/2561   10:54:13



69

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม 

๑  ผลการเรียนรู 

  ๑.๑   นักเรียน รอยละ ๙๖ บอกชื่อพืชสมุนไพรในทองถ่ินได 

  รอยละ  ๔ ตองศึกษาชื่อพืชสมุนไพรในทองถ่ินเพิ่มเติม 

  ๑.๒   นักเรียน รอยละ ๙๕  บอกสรรพคุณของพืชสมุนไพรในทองถ่ินได  

  รอยละ ๕ ตองศึกษาสรรพคุณพืชสมุนไพรในทองถ่ินเพิ่มเติม 

  ๑.๓   นักเรียน  รอยละ ๙๗  บอกการขยายพันธุพืชสมุนไพรในทองถ่ินไดถูกตอง  

  รอยละ  ๓  ตองพัฒนาองคความรูในเรื่องพืชสมุนไพรในทองถ่ิน 

 

๒   อุปสรรคและปญหา   

๓   แนวทางแกไข 

- ตองปรับปรุง ศึกษาชื่อพืชสมุนไพรในทองถ่ินเพิ่มเติมจํานวนรอยละ ๔  ของจํานวน

ทั้งหมด  

- ตองปรับปรุงการ ตองศึกษาสรรพคุณพืชสมุนไพรในทองถ่ินเพิ่มเติมจํานวนรอยละ๕ ของ

จํานวนทั้งหมด 

- ตองพัฒนาองคความรูในเรื่องพืชสมุนไพรในทองถ่ินจํานวนรอยละ๓ ของจํานวนทั้งหมด 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

 

 

 

 

(นายศักดิ์ระพ ีศรีภิรมย) 

ตําแหนงครู  วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

 โรงเรียน...................... 

 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
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ช่ือ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

การวางแผน

ข้ันตอนการ

ทํางาน 

การจัดเตรียม

วัสดุและ

อุปกรณ 

ปฏิบัติ งาน

เสร็จทันเวลา 

การเกบ็และ

ทําความ

สะอาด 

ผาน 
ไม

ผาน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐   
๑                    

๑๐                    

๑๑                    

๑๒                    

๑๓                    

๑๔                    

๑๕                    

 

ลงชื่อ..................................................... 

ผูประเมิน 

(                        ) 

ครู............................... 

 

๒                    

๓                    

๔                    

๕                    

๖                    

๗                    

๘                    

๙                    

แบบประเมินผลงาน
คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย√  (เครื่องหมายถูก)  ถานักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต 
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รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ ๐ 

การทํางาน   มีความรับผิดชอบ

งานทุกอยางตาม

บทบาทหนาที ่

 มีความรับผิดชอบ

งานบางอยางตาม

บทบาทหนาที่ 

มีความรับผิดชอบทํางาน

เพียงเล็กนอยตามบทบาท

หนาที่ตนเอง 

ไมทํางานตามบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่วางแผน               

การทํางาน 

ปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนที่วาง

แผนการทํางานได

เปนอยางดี 

ปฏิบัติงานไมตาม

ข้ันตอนที่วาง

แผนการทํางาน 

ไมปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่

วางแผนการทํางานไว 

ไมมีการวางแผน                

ในการปฏิบัติงาน 

การจัดเตรียมวัสดุ

และอุปกรณ 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมได

ครบถวน    ดีมาก 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมได

แตไมครบขาด๑

อยาง 

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ 

ของกลุมได แตไมครบขาด๒ 

อยาง 

จัดเตรียมวัสดุและ

อุปกรณของกลุมไดแต

ไมครบขาดมาก            

กวา ๒ อยางข้ึนไป 

ความประหยัด

และคุมคา 

ใชสิ่งของไดอยาง

ประหยัดและคุมคาดี

มาก 

ใชสิ่งของไดอยาง

ประหยัดแตทิ้งควาง

บางเล็กๆนอยๆและ

คุมคา 

ใชสิ่งของไดอยางประหยัด

แตทิ้งควางบางสวนและไม

คุมคา 

ใชสิ่งของแบบไม

ประหยัดทิ้งควางและ 

ไมคุมคา 

ความสะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

เก็บและทําความ

สะอาดดีมาก 

เก็บและทําความ

สะอาดไมสะอาดบาง 

เล็กๆนอยๆ 

เก็บและทําความสะอาด แต

ไมสะอาด   

ไมเก็บและไมทําความ

สะอาดเลย 

 

ระดับคุณภาพที่ใชในการประเมิน  ระดับ    ๓ หมายถึง  ดีมาก 

     ระดับ    ๒ หมายถึง  ดี 

     ระดับ   ๑ หมายถึง 

เกณฑการใหคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน  (Rubrics)  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปท  ี่ ๓ 

 

 ปรับปรุงแกไข 

 

การแปลผลคะแนน   ๑๒ -  ๑๕  คะแนน  ดีมาก 

      ๘ -  ๑๑  คะแนน  ดี 

      ๔ -  ๗  

 พอใช 

     ระดับ   ๐ หมายถึง  

  คะแนน  พอใช 

       ๐  -  ๓   คะแนน  ปรับปรุงแกไข 
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แบบประเมนิผลงาน 

คําชี้แจง ใหเขียนเครื่องหมาย√  (เครื่องหมายถูก)  ถามีผลงานตามรายการสังเกต 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

รายการสังเกต สรุป 

ความสําเร็จ 

ของผลงาน 

ความประณีต ความสมดุล

และสวยงาม 

ปฏิบัติงาน

เสร็จ

ทันเวลา 

ความ

สะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

 

ผาน 

 

ไม

ผาน 

๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
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เกณฑการใหคะแนนแบบประเมนิผลงาน (Rubrics) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

โรงเรียน....................................................... ปการศึกษา ……….. 
 

รายการประเมิน ๓ ๒ ๑ ๐ 

ความสําเร็จของ

ผลงาน 

รูปแบบชิ้นงาน         

ที่สวยงามสมบูรณ   

รูปแบบชิ้นงานไม

สมบูรณเพียง

บางสวน  

รูปแบบชิ้นงาน 

ยังไมสมบูรณ 

รูปแบบชิ้นงานไม

สมบูรณไมสําเร็จ 

 ความประณีต

เรียบรอย  

  

ผลงานมีความ

ประณีตเรียบรอย 

ผลงานมีความ

ประณีตเรียบรอย

บางสวน 

ผลงานมีความ

ประณีตบางสวน

และไมเรียบรอย  

ผลงานไมมีความ

ประณีตและไมมี

ความเรียบรอย 

ความสมดุลและ

สวยงาม 

ชิ้นงานมีความ

สมดุลสมสวนและ

สวยงาม 

ชิ้นงานขาดความ

สมดุลเปนบางสวน

แตสวยงาม 

ชิ้นงานขาดความ

สมดุลบางสวนขาด

สวยงาม 

ชิ้นงานไมมีความ

สมดุลรูปทรงไม

สวยงาม 

ปฏิบัติงานเสร็จ

ทันเวลา 

ทํางานเสร็จสงทัน

ตามเวลา 

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด  

๑- ๒ วนั 

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด 

๓-๕ วัน  

ทํางานเสร็จสงชา

เกินเวลาที่กําหนด      

๑ สัปดาห 

ความสะอาด

บรเิวณที่

ปฏิบัติงาน 

เก็บและทําความ

สะอาดดีมาก 

เก็บและทําความ

สะอาดไมสะอาด

บาง เล็กๆนอยๆ 

เก็บและทําความ

สะอาด แตไม

สะอาด   

ไมเก็บและไมทํา

ความสะอาดเลย 

 

ระดับคุณภาพที่ใชในการประเมิน  

   ระดับ    ๓ หมายถึง  ดีมาก 

   ระดับ    ๒ หมายถึง  ดี 

   ระดับ    ๑ หมายถึง  พอใช

    ระดับ       ๐ หมายถึง   ปรับปรุงแกไข

 การแปลผลคะแนน  

   ๑๗ -  ๒๐ คะแนน  ดีมาก 

   ๑๑ -  ๑๖ คะแนน  ดี  

   ๖ -  ๑๐  คะแนน  พอใช  

   ๐  -  ๕  คะแนน  ปรับปรุงแกไข

 

���� 2-612101014.indd   73 19/6/2561   10:54:15



74

ใบกิจกรรมที ่๓ 

การเขียนแผนนวัตกรรมการเรียนรูวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                  ช้ันประถมศึกษาปที่........ 

หนวยการเรียนรู  เรื่อง  ...................................................................................เวลา..................ช่ัวโมง 

แผนการเรียนรูท่ี.......เรื่อง   ………………..………………………  เวลา..................ช่ัวโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.  มาตรฐาน 

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

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

๒. ตัวช้ีวัด 

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

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

๓. จุดประสงคการเรียนรู 

๓.๑ ดานความรู (Knowledge) 

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

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

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

๓.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

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

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

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

๔. สาระสําคัญ   

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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๕.  สาระเรียนรู 

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

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

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

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

๖.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๖.๑ ข้ันนําเขาสูบทเรียน 

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

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

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

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

 ๖.๒ ข้ันนําเสนอองคความรูใหม 

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

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

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

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

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

 ๖.๓ ข้ันฝกทักษะ 

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

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

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

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

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

    ๖.๔ ข้ันแลกเปล่ียนเรียนรู 

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

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

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

 

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

  ๖.๕ ข้ันสรุปและประเมินผล 

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

 

..............................................................................................................................................................................
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๗.  สื่อการเรียนการสอน 

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

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

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

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

 

๘.  การวัดและประเมินผล  

กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงาน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 

 

 

 

 

 

 

   

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 

ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

 

แนวทางแกไข  

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

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

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