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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

   ในการสร้างแบบฝึกการใช้ค านาม(Noun)คร้ังนี้     ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องไว้ตามล าดับหัวข้อดังนี้ 

  1.หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544 

  2.ค านาม(Noun) 

  3.การวัดผลประเมินผล 

   3.1 ลักษณะของการวัดและประเมินผล 

       3.2 ประเภทของการวัดและประเมินการเรียนรู้ 

  4.การสร้างแบบฝึก 

              4.1 ความหมายของแบบฝึก 

        4.2 ความส าคัญของแบบฝึก 

         4.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 

                    4.4 ลักษณะท่ีดขีองแบบฝึก 

       4.5 การสร้างแบบฝึก 

        4.6 องค์ประกอบของแบบฝึก 

        4.7 ทฤษฎีจิตวิทยากับการสร้างแบบฝึก 

         5.แผนการจัดการเรียนรู้ 

  5.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  5.2 ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  5.3 หลักการและขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

        5.4 ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 

 6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  

 ในการสอนนัน้ครูผู้สอนจ าเป็นตอ้งยึดแนวและด าเนินการสอนตามหลักสูตรท่ีได้ก าหนดไว้ 

หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแม่บทท่ีครูจะต้องท าความเข้าใจหลักสูตรให้ลึกซึ้ง รวมท้ังถ่ายทอด

กระบวนการสอนเพ่ือให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นมาตรฐานเหมือนกันท่ัวไป ไม่ว่าจะเรียนอยู่ท่ีใดและ

ภาคการศกึษาใดก็ตาม จากหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ  ได้ก าหนดให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษท้ัง สี่ทักษะ  

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  

 หลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้

ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเม่ือจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นส าหรับพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ  ส าหรับ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้ เรียนสถานศึกษา

สามารถเพ่ิมเตมิได้  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ดังนี้ ( กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ , 2545  ) 

 ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตล อดหลักสูตร คือ 

ภาษาอังกฤษ  ซึ่งมี 4 สาระดังนี้ 

  สาระท่ี 1    ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

  มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจาก

สื่อประเภทตา่งๆและน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

  มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นโดยใช้เทคโนโลยี และการจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  มาตรฐาน ต1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูล ความคิดเห็น และ

ความคิดรวบยอดในเร่ืองตา่งๆได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

  สาระท่ี 2   ภาษาและวัฒนธรรม 

  มาตรฐาน ต2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  มาตรฐาน ต2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

 

  สาระท่ี 3   ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
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  มาตรฐาน ต3.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศ ในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและ

เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน 

  สาระท่ี 4   ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

  มาตรฐาน ต4.1 สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศตามสถานการณ์ต่างๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน

และสังคมมาตรฐาน 

  มาตรฐาน ต4.2 สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ การท างาน การ

ประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

   ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง วชิาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

   1.บอกข้อมูลสั้นๆ ง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองสิ่งแวดล้อมและสังคมใกล้ตัวด้วยข้อความสั้น 

ๆ ได้อย่างถูกตอ้ง 

   2.พูดน าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองตา่งๆ ท่ีใกล้ตัวได้อย่างถูกตอ้ง 

   3.น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ ท่ีใกล้ตัวได้อย่างมีวิจารณญาณ 

   4.น า เสนอบทเพลงหรือบทกวี ท่ีเ ป็นท่ี รู้จักหรือข้ อมูลจากสื่ อประเภทต่ าง  ๆ                       

ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน 

   5.ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้นวัตกรรมง่าย ๆ  ท่ีมีอยู่

ในสถานศึกษา 

   6.เสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้สื่อท่ีมีอยู่ใน                

แหล่งการเรียนรู้ 

   7.ใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือแสดงความตอ้งการของตนเองได้ 

   8.พูดโดยใช้ภาษาง่ายๆ เพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับบุคคล 

   9.พูดโดยใช้ภาษาง่ายๆเพ่ือขอและให้ข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ                ท่ี

พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

   10.เขียนข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตา่งๆ ท่ีพบเห็นโดยใช้ประโยคสั้นๆ  

   11.พูดเพ่ือแสดงความรู้สกึของตนและบอกเหตุผล โดยใช้สื่อทางการเรียนภาษา  

   12.ใ ห้ข้ อ มู ลง่ าย  ๆ  เกี่ ยว กั บต น เอง สิ่ ง แว ด ล้อมแ ละสั งค มใกล้ ตั ว ด้ ว ย              

ข้อความสั้นๆ 

    13.น าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีใกล้ตัว 

   14.น าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองต่าง ๆ ท่ีใกล้ตัวได้อย่างมีวิจารณญาณ 

    15.น าเสนอบทเพลงหรือบทกวีท่ีเป็นท่ีรู้จักหรือข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ตาม

ความสนใจด้วยความสนุกสนาน 
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   16.เข้ า ใจและสามารถน า รูปแบบพฤติก รรมและการใช้ ถ้ อยค า  ส านว น                             

ในการปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่างถูกตอ้ง 

    17.รู้จักบอกลักษณะความส าคัญ  หรือความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี

เทศกาล งานฉลอง ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างถูกตอ้ง 

   18.เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเร่ืองเสียงสระ  

พยัญชนะ  ค า วลี ประโยคและข้อความง่าย ๆ และน าไปใช้ได้อย่างถูกตอ้ง 

   19.เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของ

ไทยท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้ภาษาและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

   20.เห็นประโยชน์ ของการเ รียน รู้ภาษาต่ างประเทศในการแสว งหาคว าม รู้               

ความบันเทิง และการเข้าสู่สังคม 

   21.เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาต่างประเทศง่ายๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเป็นภาษาของตนเอง 

    22.เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  เป็น

ภาษาตา่งประเทศ 

   23.สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ  ในสถานศึกษาด้วยวิธีการ

และรูปแบบง่าย ๆ 

   24.สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศสื่อสารกับบุคคลในสถานศึกษาตามสถานการณ์

ตา่ง ๆด้วยวิธีการและรูปแบบง่าย ๆ ได้อย่างถูกตอ้ง 

 

ค านาม (Noun) 

 ค านาม (Noun) หมายถึง ค าท่ีใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี ค านามท าหน้าท่ีเป็น

ค านามหรือกรรมของประโยคเสมอ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   

   1. ค านามนับได้(Countable noun) หมายถึง ค านามท่ีสามารถนับจ านวนได้                   

   2.ค านามนับไม่ได้(Uncountable noun) หมายถึง ค านามท่ีไม่สามารถ         นับ

จ านวนได้ จะมีรูปเอกพจนเ์สมอ  มีผู้ให้ความหมายค านาม ดังนี้ 

 บรรจบ พันธุเมธา ( 2525 :144 ) ได้ให้ความหมายของค านามว่า ค านาม คือ            ค าท่ี

เรียกชื่อสิ่งตา่งๆ ท้ังมีชีวิต เช่น คน สัตว์ และไม่มีชีวิต เช่น สถานท่ี สิ่งของ 

 กาญจนา นาคสกุล (2524 : 30)  ให้ความหมายของค านามว่า “ค านาม แปลว่าค านามหนึ่ง

ในไวยกรณ์ ส าหรับเรียก คน สัตว์ สิ่งของตา่ง ๆ”  ค านามเป็นค าท่ีใช้เรียกชื่อคน สิ่งต่าง ๆ ท่ีมีชีวิต 

และไม่มีชีวิต ท่ีเป็นนามธรรม และรูปธรรม 
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 เปรมจิต ชนะวงศ ์( 2538 : 192 ) ให้ความหมายของค านามว่า นาม แปลว่าชื่อท่ีใช้เรียกคน 

สัตว์ สิ่งของ  สถานท่ี สถานภาพ ลักษณะ  วัตถุสิ่งของ  ซึ่งหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต  สิ่ง ท่ี

เป็นรูปธรรมและนามธรรม  ค านาม  จะปรากฏในต าแหนง่ประธาน กรรมของประโยค ท าหน้าท่ีเป็น

ประธานหรือกรรม 

 นี รนุ ช   อิน กอง งา ม  (2 54 7 ) ค าน าม  หม ายถึ ง   ค า ท่ี ใ ช้ เ รีย กชื่ อ  ค น  สั ต ว์    

สิ่งของ   สถาน ท่ี  สภาพ  อาการ  ลักษณะ  ท้ัง ท่ีเป็นสิ่ง มีชีวิต  หรือสิ่งไม่ มีชีวิต  ท้ังท่ีเป็น

รูปธรรม  และนามธรรม 

 สรุปคือ ค านาม  (Noun) หมายถึ ง ค า ท่ี ใช้ เรียกแทนชื่อ  คน สัตว์ สิ่ งของ  สถาน ท่ี                  

ท้ังท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม  ค านามส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหนง่ประธาน หรือ กรรมของประโยค 

 

การวัดผลประเมินผล  

 การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา คือ ผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัด

และประเมินท้ังในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศกึษา และระดับชาต ิ ตลอดจนการ

ประเมินภายนอก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสร้างความม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องท้ัง

ภายในและนอกสถานศึกษา  

  ลักษณะของการวัดและประเมินผล   

  กรมวิชาการ(2544:24) การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

    1.ตอ้งระบุสิ่งท่ีมุ่งประเมินผลให้ชัดเจน   ผู้ประเมินตอ้งทราบว่าผลการเรียนรู้ท่ี

ตอ้งการประเมิน ประกอบด้วยคุณลักษณะ(Traits)ท่ีส าคัญอะไรบ้าง เพ่ือท่ีจะเลอืกใช้เคร่ืองมือและ

วิธีการท่ีเหมาะสม 

   2.เลอืกเทคนคิการวัดให้เหมาะสม     ผู้ประเมินตอ้งเลอืกเคร่ืองมือ    รูปแบบ

ค าถามท่ีใช้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะหรือสมรรถภาพของผู้เรียนโดยเคร่ืองมือตอ้งให้ผลท่ีถูกต้อง  

มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการน าไปใช้ 

    3.ควรใช้วิธีการวัดหลายอย่างประกอบกัน เนื่องจากเคร่ืองมือแตล่ะชนิดมีข้อดี/

ข้อเสียท่ีแตกต่างกัน      ผู้ประเมินจึงควรเลอืกใช้วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและพัฒนาการด้านตา่งๆของผู้เรียนและตอ้งท าการวัดหลาย ๆ คร้ัง 

   4.ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการวัดให้เกิดขึน้นอ้ยท่ีสุดการวัดคุณลักษณะจะมี

ความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ได้เสมอ ผู้ประเมินควรศกึษาถึงแหล่งของความคลาดเคลื่อนและพยายาม

ขจัดให้เหลอืนอ้ยท่ีสุด 

    5.ใช้สารสนเทศจากการประเมินผลส าหรับการตัดสนิใจ    การประเมินผลเป็น
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กระบวนการของการปรับปรุงและพัฒนาสู่สิ่ง ท่ีดขีึน้     การประเมินผลมิได้สิ้นสุดเม่ือทราบผลการ

ประเมิน  แตก่ารประเมินผลมีความส าคัญอยู่ท่ีการน าผลประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชนต์อ่การ

ตัดสนิใจท่ีดใีนการจัดการศกึษา และพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

  ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการวัดและการ

ประเมินผล        ท าให้ผู้สอนได้สารสนเทศท่ีเป็นปรนัยและเป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสนิใจเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ของผู้เรียน    ตลอดจนประโยชน์ตอ่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

  การวัดและการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนสามารถแบ่งประเภทตามขั้นตอน              

หรือช่วงเวลาของการด าเนนิการเรียนการสอนได้ดังนี้ 

  1.การวัดและประเมินผลก่อนเร่ิมตน้การเรียนการสอน 

  2.การวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 

  3.การวัดและประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

              1.การวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 

             การวัดและประเมินระหว่างการเรียนการสอน       เป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพ่ือ

ตรวจสอบความรู้ ความสามารถของผู้เรียนขณะท่ียังมีการจัดการเรียนการสอนยังคงด าเนินอยู่การ

วัดและประเมินผลประเภทนี้สามารถจ าแนกออกเป็น  

       1.1 การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้  

     1.2 การวัดและประเมินผลปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ 

        1.1 การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้    (Formative  - 

Evaluation) เป็นการวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน   เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมี

ความรู้     ความสามารถหรือทักษะตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะหนว่ยการสอนหรือไม่ 

เคร่ืองมือ  ท่ีใช้วัดอาจเป็นแบบสอบประจ าหนว่ยแบบสอบย่อย     การสังเกต    การสัมภาษณ์ เป็น

ตน้  สารสนเทศท่ีได้จากการวัดและประเมินผลความก้าวหนา้ในการเรียนรู้      จะช่วยบ่งชี้

พัฒนาการความก้าวหนา้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนแตล่ะคนเพ่ือท าการปรับปรุงการเรียนและเป็น

ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน     เพ่ือท าการปรับปรุงการเรียนการสอน  

ตลอดจนใช้ตัดสนิใจว่าผู้เรียนคนใดสามารถผ่านหรือไม่ผ่านจุดประสงค์ประจ าหนว่ย             ถ้าทุก

คนผ่านจะได้ท าการสอนหนว่ยตอ่ไป       แตถ่้าบางคนไม่ผ่านจะได้ท าการสอนซ่อมเสริม            

เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องให้มีการเรียนรู้ท่ีไม่เข้าใจในทันทีหลังการสอน 

                1.2 การวัดและประเมินผลปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ (Diagnostic 

Evaluation)   หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องของการเรียนรู้
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ระหว่างท่ีการเรียนการสอนยังคงด าเนินอยู่แล้ว       ถ้าหากจุดบกพร่องหรือความล้มเหลวของการ

เรียนรู้ยังคงมีอยู่การสอนซ่อมเสริมไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดขีึน้ ก็ควรมี

การศกึษาถึงอุปสรรคปัญหานัน้อย่างลึกซึ้ง     โดยใช้แบบสอบวินิจฉัย(Diagnostic Test) แบบทดสอบ

ชนิดนี้จะสร้างตามล าดับขั้นของตรรกศาสตร์ส าหรับในการคิดแก้ปัญหา    แล้วให้ผู้เรียนท าเพ่ือ

สบืค้นถึงสาเหตุของปัญหา  เพราะในเร่ืองนัน้ปัญหาอาจมีแหล่งท่ีเกิดแตกต่างกัน เช่น  ปัญหา

เกี่ยวกับผู้เรียนสิ่งแวดล้อม   เนื้อหาวิชา   ผู้สอน  เป็นตน้  โดยอาจมีการใช้เทคนคิ                 การ

สังเกต     การสัมภาษณ์     ประกอบกับการสบืค้นปัญหา  สารสนเทศท่ีได้จากการวัดและ

ประเมินผลปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ จะท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้          

ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถท าการปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุด   เช่น   การปรับปรุงยุทธวิธีการสอน  การ

หามาตรการสอนเสริม การจัดเรียบล าดับขั้นของเนื้อหาและวิธีการสอนท่ีเหมาะสม เป็นตน้   การ

ประเมินผลระหว่างเรียนเป็นการประเมินผลเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุตามผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังในการเรียนการสอนตาม  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูได้วางแผนไว้หรือไม่    

ท้ังนี้สารสนเทศท่ีได้จากการประเมินผลไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริม

ผู้เรียนท่ีมีความรู้  ความสามารถให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ  

  การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

    1.วางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน ผู้สอนควรจัดท า    

แผนการจัดการเรียนรู้และแนวทางการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซึ่งใน

แผนการจัดการเรียนรู้ควรระบุภาระงานท่ีจะท าให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

   2.เลอืกวิธีการประเมินผลท่ีสอดคล้องกับภาระงาน   หรือกิจกรรมท่ีก าหนดให้

ผู้เรียนปฏิบัติ    ท้ังนี้วิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงส าหรับการประเมินผลระหว่างเรียน ได้แก่  

การประเมินผลจากสิ่งท่ีผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้   มีทักษะ   และความสามารถ ตลอดจนมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้   ตามท่ีผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ วิธีการ

ประเมินผลท่ีผู้สอนสามารถเลอืกใช้ในการประเมินผลระหว่างเรียนมีดังนี้ 

 

  2.1การประเมินผลด้วยการสื่อสารส่วนบุคคลได้แก่ 

    2.1.1การถามตอบระหว่างท ากิจกรรมการเรียน 

    2.1.2การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เรียน 

    2.1.3การสนทนาพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 

   2.1.4การสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจและเจตคติ 

   2.1.5การอ่านบันทึกเหตุการณ์ต่างๆของผู้เรียน 
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   2.1.6การตรวจแบบฝึกหัดและการบ้านพร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับ 

  2.2การประเมินผลจากการปฏิบัตเิป็นวิธีการประเมินผลท่ีผู้สอนมอบหมายงานหรือ

กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติ        เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  

การประเมินผลการปฏิบัติผู้สอนตอ้งเตรียมการในสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ               

        ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีจะให้ผู้เรียนปฏิบัต ิ (Tasks)  

        เกณฑ์การให้คะแนน  (Rubrics)   วิธีการประเมินผลการปฏิบัติจะเป็นไปตาม

ลักษณะงานดังนี้ 

    2.2.1 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ผู้ เรียนท าเป็นกลุ่ม/รายบุคคล 

จะประเมินผลวิธีการท างานตามขั้นตอนและผลงานของผู้เรียน 

    2.2.2 ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวัน จะ

ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตจดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน 

     2.2.3การสาธิต  ได้แก่  การให้ผู้เรียนแสดงหรือปฏิบัตกิิจกรรมตามท่ี

ก าหนด เช่น  การใช้เคร่ืองมือปฏิบัตงิาน   การท ากายบริหาร   การเล่นดนตรี  จะประเมินผลวิธีการ

และขั้นตอนในการสาธิตของผู้เรียนดว้ยวิธีการสังเกต 

     2.2.4การท าโครงงาน   เป็นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศกึษา             

ขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ผู้สอนตอ้งมอบหมายให้ผู้เรียนได้ปฏิบัตโิครงงานอย่างนอ้ย   1  โครงงาน ในทุก

ช่วงชั้น   ดังนัน้  ผู้สอนจึงตอ้งก าหนดภาระงานในลักษณะของโครงงานให้ผู้ เรียนปฏิบัต ิ         

รูปแบบโครงงานมี  4 รูปแบบ  คือ  โครงงานส ารวจ  โครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานแก้ปัญหาหรือ

การทดลองศกึษาค้นคว้า    และโครงงานอาชีพ   วิธีการประเมินผลโครงงาน    

การประเมินโครงงานควรมี  3 ระยะ คือ 

   ระยะก่อนท าโครงงาน     โดยประเมินผลความพร้อมการเตรียมการและความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัตงิาน 

   ระยะท าโครงงาน โดยประเมินผลการปฏิบัติจริงตามแผนวิธีการและขั้นตอน

ก าหนดไว้และการปรับปรุงงานระหว่างปฏิบัติ 

   ระยะสิน้สุดการท าโครงงาน   โดยประเมินผลงาน   และวิธีการน าเสนอผลการ

ด าเนนิโครงงาน 

   การก าหนดให้ผู้เรียนท าโครงงานสามารถท าได้  3 แบบ คือ 

   1.โครงงานรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลอืกปฏิบัตงิานตามความสนใจ

ความสามารถ และความถนัด   

  2.โครงงานกลุ่ม  เป็นการท าโครงงานขนาดใหญ่และซับซ้อน  ตอ้งให้ผู้เรียนท่ีมี
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ความสามารถต่างกันหลายด้านช่วยกันท า    การประเมินผลโครงงานควรเนน้การประเมินผล

กระบวนการกลุ่ม 

   3.โครงงานผสมระหว่างรายบุคคลกับกลุ่ม     เป็นโครงงานท่ีผู้เรียนท าร่วมกันแต่

เม่ือเสร็จงานแล้ว  ให้แตล่ะคนรายงานผลด้วยตนเอง  โดยไม่ให้สมาชิกในกลุ่มช่วย 

   การประเมินผลการปฏิบัตงิานดังกล่าวมาข้างตน้   ผู้สอนจ าเป็นตอ้งสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้

ประกอบการปฏิบัติ    เช่น    แบบวัดภาคปฏิบัติ    แบบสังเกตพฤติกรรม    แบบตรวจสอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

   2.3การประเมินผลสภาพจริง       เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัตงิานหรือ

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้ เรียนปฏิบัติ   จะเป็นงานหรือ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง      จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซับซ้อน      และเป็น

องค์รวมมากกว่างานปฏิบัตใินกิจกรรมการเรียนท่ัวไป          วิธีการประเมินผลสภาพจริง  ไม่มี

ความแตกต่างจากการประเมินจากการปฏิบัติเพียงแตอ่าจมีความยุ่งยากในการประเมินผลมากกว่า 

เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือตอ้งจัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง แตจ่ะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก      

เพราะจะท าให้ทราบความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน    ท าให้ทราบจุดเด่นและข้อบกพร่องของ

ผู้เรียน อันจะน าไปสู่การแก้ไขท่ีตรงประเด็นท่ีสุด 

   2.4 การประเมินผลด้วยแฟ้มสะสมงาน  เป็นวิธีการประเมินผลท่ีช่วยส่งเสริมให้การ

ประเมินผลตามสภาพจริง      มีความสมบูรณ์สะท้อนศักยภาพท่ีแท้จริงของผู้เรียนมากขึน้ โดยการ

ให้ผู้เรียนได้เก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริง       ท้ังในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ มาจัดแสดงอย่างเป็นระบบโดยมีจุดประสงค์เพ่ือสะท้อนให้เห็น

ความพยายาม  เจตคติ  แรงจูงใจ  พัฒนาการ และสัมฤทธ์ิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน     การ

วางแผนด าเนนิการประเมินผลด้วยแฟ้มผลงานท่ีสมบูรณ์    จะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผลจาก

แฟ้มสะสมงานแทนการประเมินผลจากการปฏิบัตจิริงได้ 

การสร้างแบบฝึก 

  ความหมายของแบบฝึก 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2525 :483) ให้คว ามหมายของแบบฝึกไว้ว่ า              

เป็นแบบตัวอย่างปัญหา หรือค าสั่ง ท่ีต้ังขึน้เพ่ือให้นักเรียนฝึกตอบ   

          ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2543:190) กล่าวว่า แบบฝึกหัด  เป็น

สื่อการเรียนประเภทหนึ่งส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจและทักษะ

เพ่ิมขึน้ ส่วนใหญ่หนังสอืเรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ายบทเรียน แบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะจัดท าในรูปของ
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แบบฝึกหัด หรือชุดฝึกซึ่งนักเรียนจะฝึกหัดเรียนด้วยตนเอง และจัดท าเป็นชุดเน้นพัฒนา หรือเสริม

ทักษะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง” 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2543:2) กล่าวว่า “ความส าคัญของแบบฝึก หรือแบบฝึกหัด พอ

สรุปได้ว่า  แบบฝึกหรือแบบฝึกหัด คือสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน 

หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในเร่ืองนั้นๆ

อย่างกว้างขวางมากขึน้” 

  ชัยยงค์  พรหมวงศ ์(2537: 490) กล่าวถึงแบบฝึกปฏิบัตไิว้ว่า  เป็นสื่อท่ีนักเรียนต้องใช้ควบคู่

ไปกับการเรียน  มีลักษณะเป็นแบบฝึกท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีผู้เรียนพึงกระท าจะแยก            เป็น

แตล่ะหนว่ยหรือรวมเป็นเล่มก็ได้  

   สราวดี  เพ็งศรีโคตร(2539:16) กล่าวถึงแบบฝึกไว้ว่า เป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ให้แก่นักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัด  ให้นักเรียนได้กระท ากิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนให้ดขีึน้  

 ศศิธร  สุทธิแพทย์ (2539:16) กล่าวถึงแบบฝึกปฏิบัตวิ่า คือ  หนังสือท่ีผู้ เรียนใช้ควบคู่ไปกับ

ต าราเรียน  หรืออาจจะใช้เป็นคู่มือส าหรับการศึกษา  ควบคู่ไปกับสื่ออื่นๆ  ท่ีท าหน้าท่ีแทนครูหรือ

ต ารา  

 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้พอสรุปได้ว่า แบบฝึก หมายถึง  สื่อการสอนชนิดหนึ่งท่ีสร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวทางในการฝึกทักษะให้แก่ผู้ เรียน   จะมีแบบฝึกหัดเ ป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและ

กิจกรรม  ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  ดังนัน้แบบฝึกหัดจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียน              เป็น

อย่างมาก ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้รวดเร็ว  ชัดเจน กว้างขวาง

ขึน้ ท าให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่าง                       มี

ประสิทธิภาพ 

  ความส าคัญของแบบฝึก  

   ภาษาเป็นเร่ืองทักษะจ าแนกได้ 2 ทาง คือ ทักษะการรับเข้า ได้แก่ การอ่านและการฟัง และ

ทักษะการแสดงออก ได้แก่ การพูดและการเขียน ครูจะตอ้งฝึกฝนหรือให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดมาก 

ๆ เพราะการฝึกฝนหรือการท าแบบฝึกหัดเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนภาษา        

   มังกร ชัยชนะดารา (2515 : 41)กล่าวว่าแบบฝึกเป็นสิ่ง ท่ีจะช่วยพัฒนาทางภาษาดีขึ้น คือ 

การน าความรู้ท่ีได้เรียนผ่านมาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางมากขึ้น โดยอาศัยแบบฝึกทักษะ

โดยตรง หัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ท่ีการฝึก การฝึกอย่างถูกวิธีเท่านั้นท่ีท าให้               เกิด

ความช านชิ านาญ คล่องแคล่ว ว่องไว ทักษะในดา้นภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นตอ้งฝึกให้แก่เด็ก เพ่ือให้เด็กมี

ความสามารถในการตดิตอ่สื่อความหมาย อันเป็นวัตถุประสงค์ของการสอนภาษา   
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    กมล ดิษฐามล  (2539 :41 ) กล่าวไว้ว่า ในการฝึกทักษะจ าเป็นต้องอาศัยแบบฝึกหัด             

เพ่ือทบทวนความเข้าใจ และฝึกในเร่ืองท่ีได้เรียนไปแล้ว ครูส่วนมากจะใช้แบบฝึกหัดท่ีมีอยู่ใน

แบบเรียน ให้นักเรียนฝึกหัดหลังจากเรียนแล้ว    แต่หนังสือแบบฝึกหัดบางเล่มมีแบบฝึกหัดเพียง

เล็กน้อยหรือไม่มีเลย  จึงเป็นหนา้ท่ีของครูโดยตรงท่ีจะต้องสร้างแบบฝึกหัดให้เหมาะสมกับเร่ืองท่ี

สอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและความเข้าใจมากขึน้  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก

ตอ่การเรียนไว้ดังนี้ 

  ประโยชน์ของแบบฝึก 

   สุจริตา  ศรีนวล (2538 : 62) กล่าวว่า แบบฝึกมีประโยชน์ตอ่การเรียนวิชาทักษะมากได้แก่  

  1.เป็นสว่นเพ่ิมหรือเสริมหนังสอืเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลด 

ภาระของครูได้มาก  เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งท่ีจัดท าขึน้อย่างเป็นระบบระเบียบ 

  2.ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษา   แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 

การใช้ภาษาให้ดขีึน้  แตจ่ะตอ้งอาศัยการส่งเสริมและความเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย 

   3.ช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกต่าง

กัน  การให้เด็กท าแบบฝึกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้          เด็ก     ประสบ

ผลส าเร็จในดา้นจิตใจมากขึน้ 

  4.แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน  โดยกระท าดังนี้ 

     ฝึกทันทีหลังจากเด็กได้เรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ 

     ฝึกซ้ าหลายๆ คร้ัง 

             เนน้เฉพาะเร่ืองท่ีต้องการฝึก 

  5.แบบฝึกท่ีใช้จะเป็นเคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตล่ะคร้ัง 

   6.แบบฝึกท่ีจัดท าขึน้เป็นรูปเล่มเด็กสามารถเก็บรักษาไว้ใช้เป็นแนวทางเพ่ือทบทวน     ด้วย

ตนเองได้ต่อไป 

  7.การให้เด็กท าแบบฝึก  ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กได้ชัดเจน ซึ่งจะ

ช่วยให้ครูด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขปัญหานัน้ๆ ได้ทันท่วงที 

  8.แบบฝึกท่ีจัดขึน้นอกเหนือจากท่ีมีอยู่ในหนังสือแบบเรียน  จะช่วยให้เด็กได้ฝึกฝนอย่าง

เต็มท่ี 

  9.แบบฝึกท่ีจัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยจะช่วยให้ครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาในการท่ีจะต้อง

เตรียมสร้างแบบฝึกอยู่เสมอ  ในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสี ยเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียนท าให้มี

โอกาสได้ฝึกฝนทักษะตา่งๆ มากขึน้ 
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  10.แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  เพราะการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มท่ีแน่นอนย่อมลงทุนต่ ากว่า

ท่ีจะพิมพ์ลงในกระดาษไขทุกคร้ัง  ผู้เรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองได้

อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ       

 รัชนี  ศรีไพรวรรณ ( 2517:189 )  กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า 

 1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึน้  เพราะเป็นเคร่ืองมืออ านวยประโยชนใ์นการ เรียนรู้ 

 2. ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน 

 3. ฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผลของตนเองได้ฝึกให้เด็กท างานตาม

ล าพัง  โดยมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  ยุพา  ขนอมคราม (2522:18)  กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกว่า เป็นส่วนช่วยเพ่ิมเติมในการ

เรียนทักษะ  เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูได้มาก  เพราะแบบฝึกเป็นสิ่ง ท่ีถูกจัดท าขึ้น

อย่างมีระบบ  ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดย่ิีงขึน้ แต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่จากครูด้วย  แบบ

ฝึกช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะกับความสามารถของเด็กจะท าให้เกิดผลดี

ทางด้านจิตใจ ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน  เพราะเด็กฝึกท าซ้ าๆ หลายคร้ังในเร่ืองท่ีตน

บกพร่อง  แบบฝึกยังใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้ว ช่วยให้ครูเห็น

ปัญหาของเด็กได้อย่างชัดเจน  ท าให้ครูได้แก้ปัญหาของเด็กได้ทันท่วงที           ตัวเด็กก็สามารถ

เก็บแบบฝึกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ได้   นอกจากนี้แบบฝึกยังช่วยให้ครูและนักเรียน

ประหยัดเวลา  แรงงาน  และค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนแตล่ะคร้ัง 

 วัญญา  วิศาลาภรณ์ (2533:23) สรุปคุณประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า   เป็นเคร่ืองมือท่ี 

ช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นต่อการฝึกทักษะ

ทางภาษาของนักเรียน  เป็นประโยชน์ส าหรับครูในการสอน  ท าให้ทราบพัฒนาการ         ทางทักษะ

ท้ัง 4 ด้าน คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  โดยเฉพาะทักษะการเขียน  ครูสามารถเห็นข้อบกพร่องใน

การใช้ภาษาของนักเรียน ซึ่งจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงที ท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จใน

การเรียน 

  ลักษณะท่ีดีของแบบฝึก 

         การสร้างแบบฝึกส าหรับเด็กมีองค์ประกอบหลายประการ  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝึกท่ีดไีว้  ดังนี้ 

         นติยา  ฤทธิโยธี(2520.40 – 41) กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกไว้ว่า  การเขียนแบบฝึกต้อง

แนใ่จในภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและสร้างโดยใช้หลักจิตวิทยาในการเร้าและตอบสนอง  

ดังนี้ 

  1.ใช้แบบฝึกหลายๆ ชนิดเพ่ือเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
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  2.แบบฝึก ท่ีท าขึ้ นนั้นต้อ งใ ห้นั กเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาได้ ว่า  แต่ละแบบ          

แตล่ะข้อตอ้งการให้ท าอะไร 

  3.ให้นักเรียนได้ฝึกการตอบแบบฝึกแตล่ะชนิดแตล่ะรูปแบบว่ามีวิธีการตอบอย่างไร 

  4.ให้นักเรียนได้มีโอกาสตอบสนองสิ่งเร้าดังกล่าวด้วยการแสดงออกทางความสามารถ 

และความเข้าใจลงในแบบฝึก 

  5.นักเรียนได้น าสิ่งท่ีเรียนรู้จากการเรียนมาตอบในแบบฝึกให้ตรงเป้าหมายท่ีสุด 

         นติยา  ฤทธิโยธี ยังได้กล่าวว่า “ แบบฝึกท่ีดีควรมีข้อแนะน าการใช้ท่ีชัดเจน ควรให้มีการ

เลอืกตอบท้ังแบบตอบจ ากัดและแบบตอบอย่างเสรี  ค าสั่งหรือตัวอย่างไม่ควรยาวเกินไป และยากแก่

การเข้าใจ  ถ้าตอ้งการให้ศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกควรมีหลายรูปแบบ  และมีความหมายแก่ผู้ท า ”

และยังกล่าวว่าลักษณะของแบบฝึกท่ีด ี คือ เกี่ยวข้องกับบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว   เหมาะสมกับระดับ

วัย  หรือความสามารถของเด็ก  มีค าชี้แจงสั้น ๆ ท่ีท าให้เด็กเข้าใจวิธีท าได้ง่าย  ใช้เวลาเหมาะสม คือ

ไม่ใช้เวลานานหรือเร็วเกินไป  เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 

          ไพรัตน ์ สุวรรณแสน (2542 : 43)  กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกท่ีด ี  ดังนี้ 

เกี่ยวข้องกับบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว  เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของเด็ก  มีค าชี้แจงสั้นๆ ท่ีจะ

ท าให้เด็กเข้าใจ  ค าชี้แจงหรือค าสั่งตอ้งกะทัดรัด ใช้เวลาเหมาะสม คือไม่ใช้เวลานานหรือเร็วเกินไป  

เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 

 วรสุดา  บุญไวโรจน์ ( 2536:37 ) กล่าวแนะน าให้ผู้สร้างแบบฝึกได้ยึดลักษณะของแบบฝึกท่ี

ดีไว้ดังนี้ 

    1.แบบฝึกท่ีดคีวรชัดเจนท้ังค าสั่งและวิธีท า ตัวอย่างแสดงวิธีท าไม่ควรยาวเกินไป    เพราะจะ

ท าให้เข้าใจยาก ควรปรับปรุงให้ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 

  2.แบบฝึกหัด ท่ีดีคว รมีคว ามหมายต่อผู้ เ รียนและตรงตามจุดประสงค์ของการฝึก            

ลงทุนนอ้ย ใช้ได้นานทันสมัยอยู่เสมอ 

   3.ภาษาและภาพ ท่ีใช้ในแบบฝึกหัดคว รเหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน

แบบฝึกหัดท่ีดคีวรแยกฝึกเป็นเร่ืองๆ แตล่ะเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป   แต่ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบ

เพ่ือเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ไม่เบ่ือหนา่ยในการท า และเพ่ือฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความ

ช านาญ 

   4.แบบฝึกหัดท่ีดคีวรมีท้ังแบบก าหนดค าตอบให้  ให้ตอบโดยเสรี  การเลือกใช้ค าข้อความ

หรือรูปภาพในแบบฝึกหัด  ควรเป็นสิ่งท่ีคุ้นเคยตรงกับความในใจของนักเรียน  เพ่ือว่าแบบฝึกหัดท่ี

สร้างขึน้ จะได้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผู้ใช้   ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรู้ท่ีว่าเด็กมักจะ

เรียนรู้ได้เร็ว ในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
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   5.แบบฝึกหัดท่ีดคีวรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง  รู้จักค้นคว้า รวบรวมสิ่งท่ีพบ

เห็นบ่อยๆ จะท าให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองนั้นๆมากย่ิงขึ้น และรู้จักน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างถูกตอ้ง  มีหลักเกณฑ์   และมองเห็นว่าสิ่งท่ีเขาได้ฝึกนั้นมีความหมาย       ตอ่เขาตลอดไป 

  6.แบบฝึกหัด ท่ีดีคว รตอบสนองคว ามแตกต่าง ระหว่ างบุคคล  ผู้ เ รียนแต่ละคนมี            

คว าม แตก ต่ าง กั น ใ นหลา ย  ๆ  ด้ า น  เ ช่ น  คว าม ต้อ ง การ   ค ว ามส นใจ   ค ว าม พร้อ ม                    

ระดับสตปัิญญา  ประสบการณ์ การท าแบบฝึกหัดแตล่ะเร่ืองควรจัดท าให้มากพอ มีทุกระดับตั้งแต่

ง่ายปานกลาง  จนถึงค่อนข้างยาก   เพ่ือให้ท้ังเด็กเก่ง   ปานกลาง  และอ่อน  จะได้เลือกท าตาม

ความสามารถ เพ่ือให้เด็กทุกคนประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกหัด 

  7.แบบฝึกหัดท่ีดคีวรเร้าใจตัง้แตป่กไปจนถึงหนา้สุดท้าย 

  8.แบบฝึกหัดท่ีดคีวรปรับปรุงควบคู่ไปกับหนังสอืเรียน  ควรใช้ได้ดท้ัีงในและนอกห้องเรียน 

  9.แบบฝึกหัดท่ีดคีวรเป็นแบบฝึกหัดท่ีสามารถประเมิน และจ าแนกความเจริญงอกงามของ

เด็กได้ดว้ย 

    จาก ท่ีกล่าวมาข้ างต้น    แบบฝึก ท่ีดี คว รมีหลายแบบ   หลายชนิดใ ห้นั กเ รียนได้ท า                

เพ่ือไม่ให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน  การใช้ถ้ อยค าควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของ

นักเรียน  นอกจากนีค้วรสร้างให้มีลักษณะย่ัวยุ  ท้าทายความรู้ความสามารถของนักเรียนเพ่ือฝึกให้

นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย จากเอกสาร          ท่ีเกี่ยวข้องกับ

แบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่าแบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ่การฝึกทักษะทางภาษาของนักเรียน เป็น

ส่วนช่วยเพ่ิมเตมิในการเรียนทักษะ  เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูได้มาก  เพราะแบบ

ฝึกเป็นสิ่งท่ีถูกจัดท าขึน้อย่างมีระบบ  ช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาให้ดีย่ิงขึ้น  แต่ต้องอาศัยความเอา

ใจใส่จากครูด้วย  แบบฝึกช่วยในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เหมาะกับความสามารถของเด็ก

จะท าให้เกิดผลดีทางด้านจิตใจ  ช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้คงทน  เพราะเด็กฝึกท าซ้ าๆ หลายคร้ัง

ในเร่ืองท่ีตนบกพร่อง  แบบฝึกยังใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้ว ช่วยให้

ครูเห็นปัญหาของเด็กได้อย่างชัดเจน ท าให้ครูได้แก้ปัญหาของเด็กได้ทันท่วงที  ตัวเด็กก็สามารถเก็บ

แบบฝึกไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้ได้ นอกจากนี้ แบบฝึกยังช่วยให้ครูและนักเรียน

ประหยัดเวลา แรงงาน  และค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนแตล่ะคร้ัง 

  การสร้างแบบฝึก 

         หลักการสร้างแบบฝึก เป็นสิ่งส า คัญ  เพราะแบบฝึก ท่ีดีจะสามารถพัฒนาการเ รียน รู้                

ได้ดจึีงจ าเป็นตอ้งสร้างให้มีคุณภาพ  ได้มีนักการศกึษาเสนอหลักการสร้างแบบฝึกไว้หลายท่านดังนี้ 

        นติยา  ฤทธิโยธี(2530 : 40)ได้สรุปหลักการสร้างแบบฝึกไว้ดังนี้   ก่อนสร้างแบบฝึกจะต้อง

ก าหนดโครงร่างไว้ก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไร     จะเขียนแบบฝึกเกี่ยวกับเร่ืองอะไร 
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ศึกษาเอกสารและงานวิ จัย ท่ี เกี่ ยว ข้ อ งกั บเ ร่ือ ง ท่ีท า   เขี ยนวั ตถุ ประสง ค์เชิ งพฤติกรรม                   

แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        เป็นกิจกรรมย่อยโดยค านงึถึงความเหมาะสมของผู้เรียน 

ก าหนดอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในกิจกรรมแตล่ะขั้นตอนให้เหมาะสม   ก าหนดเวลาแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม   

การประเมินผลอย่างไร 

  หลักในการสร้างแบบฝึกควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

         1.ตัง้วัตถุประสงค์ 

          2.ศกึษาเกี่ยวกับเนื้อหา 

          3.ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก 

              3.1  ศกึษาปัญหาในการเรียนการสอน 

              3.2  ศกึษาจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและจิตวิทยาพัฒนาการ 

              3.3  ศกึษาเนื้อหาวิชา 

              3.4  ศกึษาลักษณะของแบบฝึก                                

              3.5  วางโครงเร่ืองและก าหนดรูปแบบของการฝึกให้ครบตามท่ีก าหนด 

              3.6  เลอืกเนื้อหาตา่งๆ ท่ีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝึกให้ครบตามท่ีก าหนดไว้ 

 องค์ประกอบของแบบฝึก 

 ในการส ร้างแบบฝึกมีอ งค์ประกอบหลายประการ  ซึ่ งนั กการศึกษาหลายท่านได้ใ ห้

ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับองค์ประกอบของแบบฝึกไว้ดังนี้ 

  ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2528 : 130)  ได้กล่าวว่า แบบฝึกควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

ค าชี้แจงการใช้คู่มือ    สาระท่ีเรียน   ปัญหาหรือค าถาแบบฝึกหัดและกิจกรรมท่ีต้องการให้ผู้ เรียนคิด

และท า  
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       2.การเรียนรู้โดยการกระท า ( Learning  by  Doing )  
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ไป  แนวคิดนีมี้อิทธิพลตอ่การจัดการเรียนการสอนของไทยมานาน นับตั้งแต่ไทยรับความคิดทาง

การศกึษามาจากสหรัฐอเมริกา” 

   จากท่ีกล่าวมาข้างตน้  ท าให้ทราบว่าการสร้างแบบฝึกจะตอ้งค านึงถึงจิตวิทยาเพ่ือให้ได้แบบ

ฝึกท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน  และยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดความพึงพอใจท่ีจะท าแบบฝึก  ครอบคลุมเนื้อหา   รูปแบบน่าสนใจ  

ได้รับประสบการณ์ตรง  เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความชัดเจนของค าสั่ง  และได้ลงมือกระท าเอง

จนเกิดทัศนคตท่ีิดตีอ่การเรียน และสามารถประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนได้ด้วย  ซึ่งจะน าไปสู่

ความส าเร็จในดา้นการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์ และคณะ  ( 2536  :  22 ) กล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรู้คือ  การ

น ารายวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องท าการสอนตลอดภาคเรียน  มาสร้างเป็นแผนการจัด

กิจกรรม การเรียนการสอน  การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน  การวัดผลประเมินผล  เพ่ือใช้สอนใน

ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยการก าหนดเนื้อหาสาระ  และจุดประสงค์การเรียนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับ

จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน  ความพร้อมของโรงเรียน  ในด้านวัสดุ

อุปกรณ์ หรือตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น  

 วัฒนาพร  ระงับทุกข์  ( 2542 : 1 ) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า  

แผนการ     จัดการเรียนรู้  หมายถึง แผนการหรือโครงการท่ีจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ใน

การปฏิบัตกิารสอนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบและเป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 ถวัลย์   มาศจรัส ( 2538 : 170 ) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้  หมายถึง  การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องท าการสอนตลอดภาค

เรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีจุดประสงค์การเรียนการสอน  เนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผลการเรียน

การสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพของ

ผู้เรียนหรือความพร้อมของผู้เรียน และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น ซึ่งผู้สอนได้จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรล่วงหนา้เพ่ือหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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 สุจินต์  วิศวธีรานนท์ ( 2527 : 411 ) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า 

แผนการ   จัดการเรียนรู้ หมายถึง ล าดับขั้นตอน และกิจกรรมท้ังปวงของผู้สอนและผู้เรียน          ท่ี

ผู้สอนก าหนดไว้เป็นแนวทาง ในการจัดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ 

 สงบ  ลักษณะ  (2533 : 1)ได้ ใ ห้คว ามหมายของแผนการจัดการเ รียน รู้ไว้ ว่ า                   

แผนการจัดการเรียน รู้ คือ  การน าวิ ชาหรือกลุ่ มประสบการณ์ ท่ีจะต้อ งท าการสอนตลอด           

ภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การใช้สื่อ  อุปกรณ์การสอน  และการ

วัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อย  ๆ ให้สอดคล้อง           กับ

วัตถุประสงค์หรือจุดเนน้ของหลักสูตร  สภาพของผู้เรียน  ความพร้อมของโรงเรียนใน            ด้าน

วัสดุอุปกรณ์  และตรงกับชีวิตจริงในห้องเรียน 

 จากความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว  สรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้

หมายถึง ล าดับขั้นตอนของการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมของการ

แปลง หลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ท่ีผู้สอนเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น

ระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน  สภาพของผู้เรียน

และความพร้อมของโรงเรียน และตรงกับชีวิตจริงในท้องถิ่น                                  แผนการ

จัดการเรียนรู้มีสว่นส าคัญประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม สื่อการ

เรียน และการประเมินผู้เรียน 

  ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542:2)ได้กล่าวว่า การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้            จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 

  1.ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมตัวล่วงหนา้ เป็นการน าเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้

สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ตา่ง ๆ 

  2.ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร   เทคนิคการเรียนการสอน  การ

เลอืกใช้สื่อ  การวัดและการประเมินผลตลอดจนประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็น 

    3.เป็น คู่มือการสอนส าหรับตั วค รูผู้ สอนและครูท่ีสอนแทน  น าไปใช้ปฏิบัติการสอน           

อย่างม่ันใจเป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลท่ีจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การจัดการเรียนการสอนตอ่ไป 

  4.เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ซึ่งสามารถน าไปเสนอเป็นผลงาน    ทาง

วิชาการได้ 

     สงบ  ลักษณะ (2533:3-4)  ได้กล่าวถึงผลดีของการท าแผนการจัดการเรียนรู้ไว้   ดังนี้ 
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  1.ท าให้เกิดการวางแผนวิธีการวางแผน วิธีสอน วิธีเรียนท่ีมีความหมายย่ิงขึ้น  เพราะเป็นการ

ท าอย่างมีหลักการท่ีถูกต้อง 

  2.ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนท่ีท าด้วยตนเอง ท าให้สะดวกในการจัดการเรียนการสอน  ท าให้

สอนได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร และสอนได้ทันเวลา 

  3.เป็นผลงานวิชาการท่ีเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 

  4.ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผู้มาสอนแทนในกรณีท่ีผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 

      ปราณี  บุญชุ่ม ( 2536 : 39-40 )  ได้กล่าวว่า  แผนการจัดการเรียนรู้มีประโยชนด์ังนี้ 

  1.ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอน  วิธีเรียนท่ีมีความหมายย่ิงขึ้น  เพราะเป็นการผสมผสาน

เนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตร ผสมกับหลักจิตวิทยาการศึกษา นวัตกรรม  

การวัดผลและประเมินผล   ตลอดจนปัจจัยอ านวยความสะดวกของโรงเรียน   สภาพปัญหา ความ

สนใจ  ความตอ้งการของผู้เรียน  ผู้ปกครองและทรัพยากรท้องถิ่น   

  2.ช่วยให้ครูมีคู่มือท่ีท าด้วยตนเองไว้ลว่งหน้า   

  3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน สอดคล้องกับเวลาในแตล่ะภาคเรียน   

  4.ช่วยให้ครูมีความม่ันใจในการสอนมากย่ิงขึน้ 

  5.ส่งเสริมให้ครูใฝ่ศึกษาหาความรู้ในหลักสูตร  แนวการสอน  การจัดหาสื่อประกอบการ

สอน  ตลอดจนวิธีวัดและประเมินผล   ใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลท่ีถูกต้อง  เท่ียงตรง เสนอแนะแก่

บุคลากรและหนว่ยงาน  ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นผู้บริหาร ศกึษานเิทศก์ กรมวิชาการ เป็นตน้ 

  6.ใช้เป็นคู่มือส าหรับครูท่ีสอนแทนได้ 

  7.เป็นผลงานทางวิชาการอย่างหนึ่ง  ท่ีแสดงความช านาญการ ความเชี่ยวชาญของผู้ท า

แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างการวางแผนท่ีดี 

     ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์, ทองพูล  บุญอึ่ง และวิเชียร  ไวยสุภี (2536 : 23-24)              ได้

กล่าวถึงความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้    

   1.การ จัดท าแผ นกา รจัด การ เ รีย น รู้จ ะช่ ว ยใ ห้ ค รูไ ด้ มี โ อกา สได้ ศึ กษ าหลั กสู ต ร                  

แนวการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล  ศกึษาเอกสาร ต ารา ได้อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม 

    2.ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความ

จริงท้ังในเร่ืองทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของท้องถิ่น ค่านิยม ความเชื่อ  และสภาพท่ีเป็นจริง

ของท้องถิ่น 

  3.เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพของครูในการน าไปใช้สอนให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียน  

ระยะเวลาและสภาพการเรียนการสอนท่ีแท้จริง ในแตล่ะภาคเรียนช่วยให้ครูสอนได้ครบถ้วน  ทันเวลา

และช่วยให้มีความม่ันใจในการสอนมากย่ิงขึน้ 
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  4.ช่ ว ยใ ห้ ผู้ ส อ นใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ลห รื อห ลั กฐ าน อ้ าง อิ ง ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เ ท่ี ย งต ร ง                       

แก่ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารและผู้ ท่ีเกี่ยวข้องว่าผู้สอนได้ท าการสอนอย่างไร  ใช้สื่ออุปกรณ์และ

ทรัพยากรอะไรบ้าง และใช้อย่างไร 

  5.ใช้เป็นคู่มือครูท่ีสอนแทนได้ 

  6.เป็นเอกสารส าหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็น

อย่างดี 

  7.เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีแสดงว่างานสอนเป็น

งานท่ีจะตอ้งได้รับการฝึกฝนโดยเฉพาะมีเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพด้วย 

    จา ก ค ว า ม ส า คั ญ ข อง แ ผ นก า ร จัด ก า รเ รี ย น รู้ ดั ง กล่ า ว มา นี้ พ อจ ะ ส รุป ไ ด้ ว่ า                    

แผน กา รจัด กา รเ รี ยน รู้ มีป ระ โย ชน์ต่ อค รูผู้ ส อน คือ  ช่ ว ยใ ห้ผู้ ส อน เกิ ด คว าม ม่ั น ใ จใ น                            

การจัดการเรียนการสอนเป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรี ยน สภาพแวดล้อม

และทรัพยากรท่ีมีอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือส าหรับผู้สอนและครูผู้ ท่ีสอนแทนได้เป็นอย่าง

ดี และแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลได้ถูกต้องสามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นผลงาน

ทางวิชาการและเผยแพร่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจได้ 

  หลักการและข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

 การเขี ยนแผนการจัดการเรียน รู้ เ ป็นง านส าคัญอ ย่างย่ิง ของครูผู้สอน  เพราะเป็น                 

การเตรียมการสอนท่ีสมบูรณ์   ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร

อย่างแท้จริง ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนตอ้งศึกษาเอกสารหลักสูตร     เป็นเบ้ืองต้น

ก่อนท่ีจะลงมือเขียน โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้   

  วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2542 : 83-136)ได้ กล่าว ถึง ขั้ นตอนการเขี ยนแผนการจัด                  

การเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 เป็นการก าหนดสิ่ งท่ีต้องการให้ผู้ เ รียนมีหรือบรรลุ ซึ่งมีท้ังความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ   

จุดป ระส ง ค์ การ เ รีย น รู้ จะไ ด้มา จา ก จุด หมา ยข องห ลักสู ตร จุดป ระส ง ค์ ของ วิ ช า หรื อ                           

กลุ่มประสบการณ์   และจุดประสงค์ในค าอธิบายรายวิชา  การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ จะต้อง

เขียนให้ครอบคลุม  พฤติกรรมท้ัง 3 ด้านและเขียนในเชิงพฤติกรรม จุดประสงค์สามารถจ าแนกได้ 3 

ด้าน ดังนี้คือ  

  พุทธพิสัย (Cognitive) คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถทางสมอง  (HEAD) 

หรือความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาหรือในทฤษฎีทักษะ (Skill) คือจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติท่ี

ตอ้งลงมือท า (HAND) 
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  จิตพิสัย (Affective) คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเนน้คุณธรรม หรือเจตคติ  หรือความรู้สึก

ในจิตใจ (HEART) 

 จุดประสงค์การเรียนรู้  แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 

  จุดประสงค์ปลายทาง  คือ จุดประสงค์ท่ีเป็นเป้าหมายส าคัญ  ท่ีมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับ   

ผู้เรียนในการเรียนแตล่ะเร่ือง หรือแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้ 

  จุดประสงค์น าทาง คือ จุดประสงค์ท่ีวิเคราะห์แตกออกจากจุดประสงค์ปลายทาง       เป็น

จุดประ สง ค์ ย่อ ย  โดยก าหนดพ ฤติกรร มส า คั ญ ท่ีคาด หวั ง ใ ห้ เกิ ดกั บ ผู้ เ รียน  เ พ่ือ ใ ห้                        

เกิดการเรียนรู้อ ย่าง เป็นขั้นตอนจาก จุดย่อยไปจนถึงจุดใหญ่ปลายทาง   ในการสอนจึงคว ร                        

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์น าทางไปสู่จุดประสงค์ปลายทาง 

 ข้ันท่ี 2  การก าหนดแนวการจัดการเรียนการสอน (LEARNING) 

 เป็นการพิจารณาว่าการเรียนการสอนในแผนการสอนว่ามีจุดเน้นหรือสาระส าคัญอะไร

จะตอ้งสอนเนื้อหาใดจึงจะครอบคลุมครบถ้วน จะเลอืกใช้เทคนคิหรือวิธีสอนใด                      ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจะท าให้ผู้ เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ และจะใช้สื่อการ

เรียนการสอนใดจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีก าหนด    

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย 

  1.การเขียนสาระส าคัญ  สาระส าคัญหมายถึง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหา   หลักการ

วิธีการท่ีต้องการจะให้ผู้เรียนได้รับหลังจากเรียนเร่ืองนั้น ๆ แล้ว ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ  

เจตคต ิสาระส าคัญจะเป็นข้อความท่ีเขียนในลักษณะสรุปเนื้อหา เป้าหมายอย่างสั้น ๆ  จะเขียนเป็น

ความเรียงหรือเป็นข้อ ๆ ก็ได้ 

  2.เนื้อหา คือ รายละเอียดของเร่ืองท่ีใช้จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์    การ

เรียนรู้  ประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และแนวปฏิบัติ การจะเขียนเนื้อหาสาระ           ใน

การสอนแต่ล ะจุดประสง ค์  หรือ แต่ละเ ร่ือ ง ไ ด้ ดี นั้ นค รูผู้ ส อนจะต้อ งศึก ษาหาคว าม รู้                              

จากเอกสารต าราเรียน หนังสอื  คู่มือครูและแหล่งความรู้ต่าง ๆ น ามาพิจารณาใช้ประกอบให้เหมาะ

กับวัยและระดับของ ผู้เรียนท้ังในดา้นความยากง่ายและความถูกตอ้งเหมาะสม การเขียนเนื้อหาสาระ

ในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะเขียนเนื้อหาสาระรายละเอียด  ท้ังหมดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามหัวข้อท่ีอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ก็ได้แต่หากรายละเอียดของเนื้อหามีมากควรเขียนเฉพาะ

หัวข้อเร่ืองเนื้อหานัน้ ๆไว้  ส่วนรายละเอียดให้น าไปไว้ในสว่นท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  หรือน าส่วน

ท่ีเป็นเนื้อหาสาระของทุกแผนการจัดการเรียนรู้แยกไว้อีกเล่มหนึ่งต่างหากเป็นเอกสารประกอบการ

สอนก็ได้ 
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  3.กิจกรรมการเรียนการสอน คือ สภาพการเรียนรู้ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือน าผู้ เรียนไปสู่เป้าหมาย

หรือจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนด  การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้าน           ต่าง ๆ จึงเป็น  

ความสามารถและทักษะของครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล   กิจกรรมการ

เรียนการสอนควรมีลักษณะดังนี้ 

       สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 

      ฝึกกระบวนการท่ีส าคัญให้กับผู้เรียน 

              เหมาะสมกับธรรมชาตแิละวัยของผู้เรียน 

              เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชีวิตจริง 

              เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  4.สือ่การเรียนการสอน หมายถึง  สิ่งท่ีเป็นพาหนะหรือสื่อท่ีช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนการสอนและตามจุดหมายของ

หลักสูตรได้ดย่ิีงขึน้ หรือเร็วย่ิงขึน้  จากการศกึษาวิจัย พบว่า สื่อประเภทต่าง ๆ มีประสิทธิผลช่วยให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ต่าง ๆ ในระดับท่ีแตกต่างกัน 

 ข้ันท่ี 3  การก าหนดวธิีวัดและประเมินผล (EVALUATION)  

การวั ดและการประเมินผล จัดเป็นกิจกรรมส า คัญท่ีสอดแทรกอยู่ใน ทุกขั้ นตอนของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เร่ิมตัง้แตก่่อนการเรียนการสอนจะเป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ

ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน  ระหว่างการเรียนการสอน  จะเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงผลการเรียน

และเพ่ือให้ผู้เรียนทราบผลการเรียนของตนเป็นระยะ ๆ  และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชา /  ภาคเรียน จะเป็นการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนเพ่ือตรวจสอบให้แน่ชัดว่ าผู้ เรียน

บรรลุจุดประสงค์การเรียนท่ีก าหนดไว้ 

 สรุปขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เป็นดังนี้ 

  1.ศกึษาหลักสูตร จะตอ้งศกึษาตัง้แตห่ลักการ  โครงสร้าง จุดหมายของหลักสูตรจุดประสงค์

ของวิชาและค าอธิบายรายวิชา  เพ่ือจะน าไปสู่การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2.วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหาสาระ และกิจกรรม  การวิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์

จากจุดประสงค์ และค าอธิบายรายวิชา   แล้วน าไปสัมพันธ์กับจุดหมายและหลักการของหลักสูตร 

เพ่ือดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรม ครอบคลุมครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรต้องการ

หรือไม่ 

  3.หากลวิธีการท าแผนการจัดการเรียนรู้ คือการเตรียมการสอน  ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษา

กลวิธีการสอน เพ่ือให้การสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้โดยเน้นนักเรียน
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เป็นศูนย์กลาง  ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง  มีการฝึกทักษะเป็นรายบุคคล และ                เป็นกลุ่ม 

กระบวนการท่ีใช้ในการเรียนการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้มีมากมายท่ีจะเลือกหามาใช้สอนให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมท้ังกระบวนการท่ีให้นักเรียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

  4.จัดท าสื่อการเรียนการสอน การท าแผนการจัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องจัดหาสื่อ และอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลวิธีสอนท่ีคิดขึ้น  

  5.จัดท า เค ร่ือ ง มือวั ดและประเมินผล  การท าแผนการจัดการเ รียน รู้ ท่ีดี จะต้อ ง                  

คิดวางแผนให้ครบวงจร คือจะต้องวางแนวทางให้ครอบคลุมถึงการจัดท าเคร่ือง มือวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือดูว่าการเรียนการสอนนั้นบรรลุผลหรือไม่ เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนนัน้จะตอ้งท าท้ังประเมินผลระหว่างเรียนเพ่ือปรับปรุงและประเมินผล

สัมฤทธ์ิตามจุดประสงค์ท่ีตัง้ไว้ดว้ย 

  6.ก าหนดโครงสร้างการท าแผนการจัดการเรียนรู้น้ัน โดยตลอดใน 1 ภาคเรียนโครงสร้างนั้น

จะประกอบด้วย  เวลา  เนื้อหาสาระ  จุดประสงค์การเรียนรู้  แนวการสอน  สื่อและอุปกรณ์ 

ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล 

 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป. : 72) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของแผนการจัด               

การเรียนรู้ ควรประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดังนี้ 

  1.หัวเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  2.สาระส าคัญ 

  3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  4.เนื้อหา 

  5.กิจกรรมการเรียนการสอน 

  6.สื่อการเรียนการสอน 

   7.การวัดผลประเมินผล 

  8.ภาคผนวกหรือเอกสารประกอบท้ายแผน 

  9.ความเห็นของผู้ตรวจ 

  10.ผลการใช้แผน หรือผลการสอน 

       ประดิษฐ์  ทองค าปลิว และครรชิต มนูญผล (2541:12 – 13) เป็นการจัดท า รายละเอียดการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน าเอากิจกรรม   เนื้อหา   จุดประสงค์              แต่ละตอนจาก

การวางแผนการจัดการเรียนรู้มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบท่ีก าหนดโดยท่ัวไป ซึ่งนิยม

เขียนให้มีสว่นประกอบและแนวการเขียนรายละเอียดของส่วนประกอบ ดังตอ่ไปนี้ 
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  1.ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  เขียนชื่อรายวิชา  ชั้นเรียน  เร่ืองและเร่ืองย่อย หรือหน่วยความรู้

หรือหนว่ยย่อย จ านวนชั่วโมง  อาจจะเพ่ิมเตมิชื่อผู้สอนและวันเวลาท่ีสอนด้วย 

  2.สาระส าคัญ  เขียนบทสรุปท่ีแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาท่ีสอนกับจุดประสงค์  หรือสิ่งท่ีต้องการ

ให้เกิดกับ  ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร บางต าราเรียกบทสรุปนี้ว่า                       ความคิด

รวบยอด 

  3.จุดประสงค์เขียนสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้เรียนเม่ือจบกิจกรรมการเรียนการสอน  นิยม

เขียน  จุดประสงค์ท่ีวิเคราะห์ได้จากค าอธิบายรายวิชา และหาความสัมพันธ์กับเนื้อหาและกิจกรรม

ไว้แล้ว   ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้หรือจัดท าก าหนดการสอน  และเพ่ิมเติมหรือแยกย่อยเป็น

จุดประสงค์  การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

  4.เนื้อหา เขียนชื่อเร่ืองท่ีต้องการให้เรียนรู้ และอาจจะเพ่ิมเตมิเร่ืองย่อย หรือข้อสรุปของเร่ือง

ด้วยก็ได้ 

  5.กิจกรรมการเรียนการสอน  เขียนขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็น

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน และการใช้สื่อหรือเคร่ืองมือประกอบการจัดกิจกรรม นิ ยม

แสดงให้เห็นขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นขั้นตอนของ

กระบวนการเรียนรู้ จึงมี ข้อพิจารณาว่า แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดคีวรเป็น     แผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีเนน้กระบวนการ 

  6.สื่อการเ รียนการสอน  เขี ยนชื่ อสื่อหรือ เค ร่ือง มือ ท่ีใช้ ประกอบการจัดกิ จกรรม             

การเรียนการสอน  ท้ังสื่อของผู้สอน  หรือของผู้เรียนทุกรายการ 

  7.การวัดผลประเมินผล เขียนชื่อวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ  เก็บข้อมูล หรือ

กา รป ระ เมิ นก าร เ รี ยน รู้ข อง ผู้ เ รีย น ทุ กขั้ นต อน หรื อ ทุ กป ระ เภ ทท่ี ใช้ ใน กา รส อน หรื อ                  

แผนการจัดการเรียนรู้น้ัน ๆ 

  8.บันทึกผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร     เป็นส่วนของผู้บริหารหรือผู้ ท่ี

ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้  จะเขียนบันทึกความเห็น                 ผล

การตรวจหรือข้อเสนอแนะท่ีจะให้ผู้สอนน าไปใช้ในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้น้ัน ๆ 

  9.บันทึกผลหลังการสอน  เป็นสว่นท่ีผู้สอนบันทึกข้อมูลตา่ง ๆ จากการจัดการเรียนการสอน

เม่ือเสร็จสิน้การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  อาจจะบันทึกความส าเร็จ  ปัญหา   ผลการเรียนท่ี

ควรแก้ไขปรับปรุง   เร่ืองท่ีควรเพ่ิมเตมิในแผนการจัดการเรียนรู้ถัดไป หรืออื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  

  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 

 วัลลภ   กันทรัพย์ (2534:12 )  ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดไีว้ดังนี้ 
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 1.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตใิห้มากท่ีสุด    โดยให้ 

ครูเป็นผู้ชี้น า  และกระตุน้ให้กิจกรรมนัน้บรรลุตามเป้าหมาย 

 2.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้ทักษะกระบวนการ 

 3.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนเป็นผู้ค้นหาค าตอบหรือความส าเร็จได้ดว้ย 

ตนเอง  โดยครูพยายามลดบทบาทท่ีเป็นผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถาม  และกระตุ้น

ให้กิจกรรมนัน้บรรลุตามเป้าหมาย   

 4.เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีส่ง เสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่ีสามารถหาได้ ในท้องถิ่ น  

หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพง 

  นอกจากนั้นองค์การ  อินทรัมพรรย์ (2526:28-29)ได้กล่าวไว้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี

ประกอบด้วยลักษณะตา่งๆ ดังนี้ 

 1.เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนด  

เอาไว้  ตลอดจนปรัชญาของโรงเรียน 

 2.พิจารณาก าหนดจุดประสงค์เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

 3.จัดเนื้อหาท่ีสอนให้เหมาะสมกับเวลา  และสภาพความเป็นจริงขิงท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการ

กระตุน้ความสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นอย่างย่ิง 

 4.ล าดับหัวข้อ  เนื้อเร่ืองได้เหมาะสมกลมกลืนกัน  พร้อมท้ังเชื่อมโยงประสบการณ์เก่า  

กับประสบการณ์ใหม่ให้สัมพันธ์สอดคล้องกันโดยตลอด 

 5. พิจารณาก าหนดการใช้ เว ล าท าการสอนแต่ละเ ร่ือ งแต่ละหัว ข้ อ ใ ห้ เหมาะสม                    

ใช้วิธีการวิเคราะห์หลักสูตรเป็นแนวในการก าหนด 

 6.ก าหนดกิจกรรมและประสบการณ์โดยค านงึถึง 

  6.1วัยของผู้เรียน 

  6.2สภาพแวดล้อม 

  6.3กาลเวลา  ความสนใจของผู้เรียน  การน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 

  6.4การใช้แหล่งวิทยากรของท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดิลก ดิลกานนท์(2534)ได้สร้างแบบฝึกทักษะการคิด เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบฝึกทักษะการ

คิดวิเคราะห์  4 ด้าน คือ การรับรู้ การอุปมาอุปไมย     การหาความสัมพันธ์ และการจินตนาการ 

ผลการใช้ แบบฝึกพบว่า แบบฝึกท่ีสร้างขึ้ นมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์     
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นักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์   มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สูงกว่า

นักเรียนท่ีไม่ได้ใช้แบบฝึกทักษะ    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    ท่ีระดับ 0.01 

  จิรฐา ชิ ตประสง ค์.  (2538 ) ได้ ศึกษาการหาประสิทธิภาพแบบฝึกการคิดวิเคราะห์                

และเขียนแบบสร้างสรรค์    ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า หลังการทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดสร้างสรรค์

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 แสดงว่า            แบบฝึกการเขียนแบบ

สร้างสรรค์ท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 

 พรสว าท ดวงสนิท (2546)ได้สร้างแบบฝึก เสริมทักษะ เร่ืองการคูณส าหรับนัก เรียน               

ชั้นประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย    ผลการวิจัย

พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการคูณมีประสิทธิภาพ 82.28/85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ี

ก าหนดไว้  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบหลังเรียนนักเรียนได้คะแนน

สูงกว่าร้อยละ 60 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 

 อรรณพ   วิริยะสัจจะ(2549)ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอ ร์ช่วยสอน เร่ือ งค าศัพ ท์

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค านาม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนวัดปากบ่อ อ าเภอเมือง  

จ.สมุทรสาคร  พบว่า  การสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค านาม

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.33 / 73.22 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด (70/70) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับค านาม ส าหรับนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่า

ก่อนเรียน    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พรสวาท%20ดวงสนิท&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปัญหาและสาเหตุ 

    1.วิเคราะห์ผู้เรียน 

    2.เจตคตติอ่การเรียนภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

กระบวนการเรียนการสอน 

 ส่ือการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล 

เทคนคิวธิีการสอน 

 

สภาพปัญหา/บริบท 

กระบวนการพัฒนา 

สร้างแบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

   มีจ านวนท้ังหมด  8 แบบฝึก 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

  แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

   มีจ านวนท้ังหมด 8 แผน                      

   จ านวน 8 ชั่วโมง   

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน                 

   จ านวน 10 ข้อ ตัวเลอืก 4 ตัว 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ 

   นักเรียน   

 

 

ได้แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 

   การใช้ค านาม (Noun) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในหลังใช้ 

   แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ผลการพัฒนา 

ได้แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 

ผลการพัฒนา 

ได้แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 

   การใช้ค านาม (Noun) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในหลังใช้ 

   แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ผลการพัฒนา 

ผลการพัฒนา 
 
ได้แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก 

   การใช้ค านาม (Noun) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในหลังใช้ 

   แบบฝึกการใช้ค านาม (Noun) 

 

    

 

 




