
ตอนที่ 1 : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบั                     
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ 

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School Approach: WSA) คือการดําเนินงานเพ่ือจัดตั้ง 
ปรับปรุง และ/หรือ เปล่ียนแปลงเพ่ือใหเกิดผลที่คาดหวังตามเปาหมาย ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง (หรือหลายเรื่อง) 
โดยการดําเนินการอยางครอบคลุมทุกองคประกอบของโรงเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ และอาศัยการ
มีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
ดําเนินไปดวยความราบรื่น ก็คือผูบริหารโรงเรียน 

การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการบูรณาการการอนุรักษพลังงานเขาสู
แผนการสอนหรือหลักสูตรสถานศึกษาแตเพียงอยางเดียว จะไมเพียงพอตอการปลูกฝงและผลักดันใหนักเรียน
เกิดจิตสํานึกและพฤติกรรม ตลอดจนการปฏิบัติที่ย่ังยืนไดจะตองปรับสวนอื่นที่เกี่ยวของกันของโรงเรียนอีก 3 
สวนดวย คือ การบริหารจัดการโรงเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
ซึ่งจะตองมีการสอดแทรกแนวทางการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมไวดวย ในสวนของการบริหารจัดการก็
จะตองใหความสําคัญตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยระบุเปนนโยบายของโรงเรียน และ
สอดแทรกเขาในแผนการดําเนินงานและมีการติดตามประเมิน ตลอดจนเอ้ืออํานวยและสนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษอยางสม่ําเสมอ ถาเปนเชนนี้การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมก็จะครอบคลุมในทุกๆ สวนของงาน
โรงเรียน ที่สําคัญผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนบุคลากรที่รับรู เขาใจ มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ 
ตลอดจนใหการยอมรับแนวคิดดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมนี้อยางจริงจัง และตองมีการสราง
ความเขาใจรวมกันอยางทั่วถึงระหวางบุคลากรทุกๆ ฝายในโรงเรียน  

ผูบริหารโรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเปนศูนยกลางขององคาพายพในการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีกิจกรรมสําคัญที่ตองบริหารจัดการ 3 สวน คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และกิจกรรมโรงเรียน ซึ่งก็คือกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจดัทําขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและชุมชนที่อยูแวดลอม
โรงเรียน และเพ่ือใหสามารถทําความเขาใจกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบใหงายขึ้น เราอาจพิจารณาการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบจากภาพตอไปนี้ 
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ภาพแสดงแนวคิดของ Whole School Approach: WSA 

 

แนวปฏิบัตใินการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบเพื่ออนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

การดําเนินงานที่ผานมาของโครงการรุงอรุณ ไดวางหลักการเบื้องตนเพ่ือดําเนินกิจกรรมใหบรรลุ
เปาหมายทางยุทธศาสตร โดยกําหนดใหกระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ อาศัยหลักการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School Approach: WSA) เปนพ้ืนฐาน ดวยเหตุผลสําคัญที่วา ในการบูรณาการ
กระบวนการศึกษาเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม จําตองอาศัยกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนกิจกรรม
อ่ืนๆ มาสงเสริมสนับสนุนในทุกดาน ทั้งดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจดักิจกรรมตางๆ 
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ  

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เปนกระบวนการเชิงยุทธศาสตรของโครงการรุงอรุณ  ที่มุงสงเสริมให
โรงเรียนพิจารณาแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมในลักษณะองครวม โดย
ใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมทํา นําไปสูการเรียนรู โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole – School 
Approach: WSA) ประกอบดวย 

1) การบริหารจัดการ   

2) การจัดการเรียนการสอน 

3) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู   

4) กิจกรรมชมุชนสัมพันธ 
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1) การบริหารจัดการ  

ผูบริหาร รวมถึงกระบวนการในการบริหารสถานศึกษา มีสวนสําคัญในการผลักดันใหเกิด
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในโครงการ ที่มุงสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ จนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม แลว
ปรับพฤติกรรมของตนเอง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเกี่ยวของ (ครู นักเรียน นักการภารโรง ยาม 
ผูปกครอง และชุมชน) ไปในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถใชเครื่องมือของโครงการ เชน หลักการ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment: LCA) / การมีสวนรวม /การบูรณาการ /การเรียนรู
รวมกัน และหลักของความเปนกัลยาณมิตร มาปรับใชในกระบวนการบริหารไดอยางเหมาะสม 

2) การจัดการเรียนการสอน 

ครู สามารถการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงความสอดคลองของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับลักษณะสําคัญของกรอบหลักสูตรรุงอรุณ 
ในขณะเดียวกันเพ่ือใหการบูรณาการการอนรุักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงใน
ชีวิตประจําวัน โครงการจึงไดนําหลัก LCA ซึ่งจะเปนการคิดวิเคราะหถึงการใชพลังงานทางออมซึ่งเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันมาใช และนําไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน แทนที่จะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
พลังงานทางตรงเพียงอยางเดียว 

3) กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

การดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ในโรงเรียนและ
ชุมชน เพ่ือใหผูเกี่ยวของ สามารถใชกระบวนการตัดสินใจภายใตเง่ือนไข LCA ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ต้ังแต การวิเคราะหงานหรือโครงการ การนําหลัก LCA ไปใชในกิจกรรม และการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ 

4) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

คือ การมีสวนรวมกับชุมชนทํากิจกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมทั้งในโรงเรียน
และชุมชน เพ่ือใหเกิดสํานึกและปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไมวาจะกิน จะใช หรือทําอะไรในชีวิตประจําวนั ควร
รูจักตัดสินใจเลือกทําในสิ่งที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงส่ิงแวดลอมใน
โรงเรียนและชุมชนนอยที่สุด โรงเรียนควรพิจารณาใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกดาน ทั้งการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอน และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และควรจะเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการแกปญหาและ
ความตองการของชุมชนดวย ดังนั้น การพัฒนาศูนยสงเสริมการเรียนรู แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วิทยากรชุมชน จะเปนเครื่องมือเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหเขมแข็ง 
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ภาพแสดงแนวทางการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

การมีสวนรวม (Participant)  การบูรณาการ (Integration) การเรียนรู (Learning) 

เปาหมาย
ธรรมนูญโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงาน

ระบบงานและภาระงานของฝายตางๆ
การพัฒนาบุคลากร
การนิเทศและประเมินภายใน
การสรางแรงจูงใจ

อาคาร สถานที่ อุปกรณ
การเดินทาง คมนาคม
การสื่อสารสัมพันธ

กิจกรรมรวมกับผูปกครอง
กิจกรรมรวมกับศิษยเกา

กิจกรรรมรวมกับชุมชน
กิจกรรมรวมกับหนวยราชการ
กิจกรรมรวมกับองคกรทางสังคม

ศูนยสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ
การเขารวมสมัชชาเยาวชนฯ

กรอบหลักสูตร
แผนการสอน

ความรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

กระบวนการเรียนการสอน
การใชสื่อและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
การจัดสภาพหองเรียน

การนิเทศติดตาม
การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมประจําวัน

กิจกรรมประจําภาคการศึกษา

กิจกรรมในวันสําคัญ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

เกณฑในการดําเนินการ

บรูณาการ
เขาสูระบบงาน

ดําเนนิงาน
ครบวงจร

ครอบคลมุทุกสวน
ของระบบ

มีปจจัยพื้นฐาน
เอ้ืออํานวย

กระตุนสงเสรมิ
พฒันาตนเอง

เขาใจยอมรับ
มีสวนรวม

กิจกรรมสงเสริม
ในโรงเรียน

กิจกรรม
ชุมชนสมัพันธ

การจัดการเรียน
การสอน

การบริหาร
จัดการ

การมีสวนรวม (Participant)  การบูรณาการ (Integration) การเรียนรู (Learning) 

เปาหมาย
ธรรมนูญโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียน
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงาน

ระบบงานและภาระงานของฝายตางๆ
การพัฒนาบุคลากร
การนิเทศและประเมินภายใน
การสรางแรงจูงใจ

อาคาร สถานที่ อุปกรณ
การเดินทาง คมนาคม
การสื่อสารสัมพันธ

กิจกรรมรวมกับผูปกครอง
กิจกรรมรวมกับศิษยเกา

กิจกรรรมรวมกับชุมชน
กิจกรรมรวมกับหนวยราชการ
กิจกรรมรวมกับองคกรทางสังคม

ศูนยสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ
การเขารวมสมัชชาเยาวชนฯ

กรอบหลักสูตร
แผนการสอน

ความรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

กระบวนการเรียนการสอน
การใชสื่อและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
การจัดสภาพหองเรียน

การนิเทศติดตาม
การพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมประจําวัน

กิจกรรมประจําภาคการศึกษา

กิจกรรมในวันสําคัญ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

เกณฑในการดําเนินการ

บรูณาการ
เขาสูระบบงาน

ดําเนนิงาน
ครบวงจร

ครอบคลมุทุกสวน
ของระบบ

มีปจจัยพื้นฐาน
เอ้ืออํานวย

กระตุนสงเสรมิ
พฒันาตนเอง

เขาใจยอมรับ
มีสวนรวม

กิจกรรมสงเสริม
ในโรงเรียน

กิจกรรม
ชุมชนสมัพันธ

การจัดการเรียน
การสอน

การบริหาร
จัดการ
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แนวทางการจัดกิจกรรมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยาง
ยั่งยืน 

 ถาตองการใหการสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเปนงานที่มีความยั่งยืนในโรงเรียน 
บุคลากรทุกฝายตองรับรู เขาใจ และรวมมอืกันอยางจริงจัง โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนแกนนําในการการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

1. ดําเนินงานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยใหถือเปนสวนหนึ่งของงานโรงเรียน ไมคิดวา
เปนงานฝากหรืองานสวนเกิน 

2. ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร ต้ังแตการสรางความรู ความ
เขาใจ การวางแผน ลงมือปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

3. มีการดําเนินงานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมและสอดคลองกันในทุกฝาย ทั้ง
ฝายบริหาร ฝายวิชาการ และฝายอื่นๆ  

4. วางพื้นฐานงานในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยางเปนระบบ ต้ังแต การ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย มีการวางแผน และมีแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. สงเสรมิการประเมินตนเองในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม รวมท้ังมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมโดยใชยุทธศาสตรการมีสวนรวม การบูรณา
การ และการเรียนรู 

7. ทุกๆ คนในโรงเรียนเขาใจ ยอมรับและมีสวนรวมในกจิกรรมการอนุรักษตามบทบาทหนาที่ของตน
ต้ังแตตนและตลอดระยะเวลาการทํางานและมีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน 

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมีรายละเอียดในการปฏิบัติในแตละสวนแตกตางกันออกไป แตเมื่อ
ดําเนินการแลวจะเกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบขึ้น ทั้งนี้ การดําเนินการจะตองอยูบนพ้ืนฐานของ การมีสวน
รวม (Participation) การบูรณาการ (Integration) และการเรียนรู (Learning) โดยมีเกณฑในการดําเนินงาน 6 
ประการ คือ การบูรณาการเขากับระบบงาน การดําเนินงานครบวงจรครอบคลุมทุกสวนของระบบงาน มี
โครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ืออํานวย การกระตุนและสงเสริมพัฒนาตัวเอง และการเขาใจ ยอมรับ และมีสวนรวม 
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การใชหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : 
LCA) ในการเรียนการสอน 

ผูคนที่ใชชีวิตในโลกใบนี้ ตองกิน ตองใชสินคาและบริการตั้งแตต่ืนจนหลับ หรือต้ังแตเกิดจนตาย ไม
วาจะเปนอาหาร ที่อยูอาศัย เส้ือผา ยารักษาโรค หรือส่ิงอํานวยความสะดวกที่อยูรอบๆตัวเรา ส่ิงเหลานี้ลวน
แลวแตตองดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชแทบทั้งส้ินไมวาจะเปน จากสินแร น้ํา ลม แสงแดด ปาไม ฯลฯ 
เปนวัตถุดิบและเปนแหลงพลังงานในการผลิต เมื่อผานการบริโภคเสร็จแลว ไมใชจบแคการเปนขยะเทานั้นแต
สารพิษ ขยะ ของเสียที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคจะถูกผลักภาระให ทะเล แมน้ํา อากาศ ตองรับภาระ
การกําจัดนี้ไป เมื่อธรรมชาติเส่ือมโทรมลงเพราะสะสมของเสียจนรับไมไหว กค็ายมลพิษกลับมาทํารายเราเอง  

จากการศึกษาพบวา ย่ิงประเทศที่มีการพัฒนากาวลํ้าอยางประเทศอเมริกามีวิถีชีวิตสะดวกสบาย 
บริโภคสินคาอยางฟุมเฟอย ทั้งที่มีประชากรเพียง 5% ของประชากรโลก บริโภคทรัพยากรจากนอกประเทศ
คิดเปน 40% และใชพลังงานทั้งหมดของโลก 30% ของประชากรโลก ตามมาดวยปญหาของขยะที่ไมมีพ้ืนที่
เพียงพอที่จะทิ้งในประเทศ ตองกระจายตามประเทศที่ยังไมพัฒนาทั้งหลาย ถาประชากรโลกเพียงแค 12.5% 
ดําเนินชีวิตเชนเดียวกันนี้ก็จะใชทรัพยากรหมดโลก 

สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานสถิติส่ิงแวดลอมของประเทศไทยโดยยืนยันวา 2 ใน 3 ของการใช
พลังงานซึ่งแนนอนวาตองมีกาซเรือนกระจกถูกปลอยออกมานั้น ใชไปในการผลิตและการบริโภค ใหเพียงพอ
กับความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้น ลองหยุดคิดดูวา แรงจูงใจในการเลือกซื้อสินคาของเรามาจากไหน เราเลือก
เพราะแรงโฆษณาชวนซื้อ หรือคําแนะนําของเพื่อน หรือจากขอมูลขอเท็จจริงกันแน ถาลองสังเกตดูจะพบวา
สินคาตางๆที่เรารับรูนั้น ลวนแลวแตประกาศเฉพาะสรรพคุณ สวนผลเสีย ผลกระทบนั้นถูกปดเปนความลับ 

จากแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) จะชวยเราวิเคราะห
และมีความมั่นใจในการเลือกสินคาและบริการที่เปนมิตรกับธรรมชาติ UNEP รายงานวาแนวคิดนี้จะเริ่มตน
ต้ังแตการคิดถึงผลกระทบตอระบบนิเวศและสุขภาพ ตลอดวงจรผลิตภัณฑครอบคลุมตั้งแต การไดมาซึ่ง
วัตถุดิบ การผลิต การขนสงและการจําหนาย การนํามาใชงาน การกําจัดหลังหมดอายุการใชงาน การประเมิน
ดวยเครื่องมือนี้ ในแงผูผลิต สามารถปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพไดทันทวงที ประหยัดทรัพยากร 
ประหยัดพลังงาน ลดขยะ ลดมลพิษ ในขณะเดียวกันผูซื้อรูขอมูล เลือกและตัดการบริโภคที่ไมจําเปน ซื้อ
สินคาที่ทนทานและประหยัด ใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง ใชเชื้อเพลิงนอย พฤติกรรมเชนนี้ชวยลดปริมาณ
การผลิตของใชฟุมเฟอย ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดขยะ ซึ่งยอมสงผลให
แหลงกําเนิดกาซเรือนกระจกลดลงได 

ที่สําคัญหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑนี้ ไดนํามากําหนดมาตรฐานสินคาและบริการ ที่
เรียกชื่อวา “ฉลากเขียว1” ผูซื้อจะเลือกสินคาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ําสุดเมื่อเทียบกับสินคาชนิด
เดียวกัน และหลากหลายยี่หอในตลาด สินคาที่ไดรับการคัดเลือกขอรับฉลากเขียวในเมืองไทย ไดแก กระดาษ 
ตูเย็น หลอดฟลูออเรสเซนซ เครื่องสุขภัณฑ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ทําจากพลาสติกใชแลว เปนตน 

                                                           
1 ฉลากเขียว www.tei.or.th/greenlabel 
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จากภาพดานบนจะเห็นวากอนจะมาเปนสินคา มีกระบวนการผลิตกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

อยางไร (พลังงาน ความรอน ไฟฟา น้ํา วัตถุดิบ สารเคมี มลพิษ และขยะ) และเมื่อเราซื้อไปใชแลวมี
ผลกระทบอยางไร (พลังงาน สารเคมี มลพิษ และขยะ) ดังนั้นกอนจะเลือกบริโภคจึงตองคิดและพิจารณา  

การนําแนวคิด LCA มาใชในกระบวนการคิด ในชีวิตประจําวันของเรา ก็เพ่ือใหเราประเมินพฤติกรรม
การบริโภคของตัวเองวาสงผลกระทบมากนอยเพียงใด หาทางเลือกที่ลดผลกระทบไดหลากหลายมากขึ้น และ
เลือกซื้อ หรือเลือกใช รวมถึงเลือกบริโภคไดอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มากที่สุด 
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ตัวอยาง การประเมินวัฏจักรชีวติของกาแฟ 

 

จากภาพดานบนหากเรากระหายน้ําและตองการดื่มกาแฟ  เรานําแนวคิด LCA มาใชงาน จะชวยให
เห็นเสนทางของเมล็ดกาแฟมาถึงมือเรา ทําใหมองเห็นทางเลือกและสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง เชน 
ควรดื่มกาแฟที่ปลูกในทองถ่ินหรือไมเพ่ือลดระยะทางของการขนสง หรือควรดื่มการที่ปลูกแบบอินทรียหรือไม 
เพ่ือลดการใชสารเคมีซึ่งตองมีกระบวนการผลิตและเกิดสารพิษสะสมยาวนาน หรือแมกระทั่งควรดื่มกาแฟเย็น
หรือไมเพราะตองเพ่ิมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากวัฏจักรชีวิตของน้ําแข็ง เปนตน 

หากตองการใชกระบวนการตัดสินใจภายใตเง่ือนไข LCA ไปใชจริงนั้นมีขัน้ตอนกระบวนการงายๆ 
ดังนี้  

1. กําหนดประเด็น 

2. กําหนดทางเลือกที่หลากหลาย 

3. วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

4. วิเคราะหการใชทรัพยากร การใชพลังงาน การปลอยกาซเรือนกระจก 

5. วิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

6. วิเคราะหองคประกอบอื่นๆ 

7. ตัดสินใจเลือก/ปฏิบัติ 

8. เสนอผลการตัดสินใจ 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 1  : ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1-9 

การนํายุทธศาสตรการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑสูการจัดการเรียน 
การสอนเพือ่การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมประสบการณหรือรายวิชา โรงเรียนสามารถบูรณาการ
กระบวนการตัดสินใจภายใตเง่ือนไขของ LCA ไดทุกเนื้อหาวิชา โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นหรือส่ิงที่จะตองคิดวิเคราะห ในการตัดสินใจครั้งนี้เปนการตัดสินใจในเรื่อง
อะไร เชน ตองการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ เลือกกิจกรรม หรือเลือกการเรียนรู 

2. กําหนดทางเลือกที่หลากหลายในประเด็นที่กําหนดในขอ 1. วามีทางเลือกอะไรบาง เชน 
ประเด็นผลิตภัณฑมีอะไรบาง กิจกรรมมีอะไรใหเลือกบาง แหลงเรียนรูมีแหลงเรียนรูอะไรบาง 

3.  วิเคราะหวัฏจักรชีวิต (การผลิตหรือการทํางาน) จากทางเลือกตางๆ ที่กําหนดขึ้น มีวงจรเปน
อยางไร เชน ถาเปนผลิตภัณฑก็จะมี วัตถุดิบ การผลิต การขนสง การใชและหลังใช วงจร
การทํางาน ไดแก การเตรียมการ การดําเนินงาน และการสรุปผลการดําเนินงาน 

4. วิเคราะหการใชพลังงานตามขั้นตอนของวัฏจักร ในการดําเนินงานแตละขั้นตอนของวัฏจักร 
ไดมีการนําพลังงานมาใชหรือไม อยางไร ในสวนไหน  เชน ในขั้นวัตถุดิบ มีการใชพลังงาน
หรือไม อยางไร 

5. วิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามขั้นตอนของวัฏจักร ในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
ของวัฏจักร สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร เชน ในขั้นวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ใชสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม หรือในการเตรียมการและสื่อที่ใชในการเตรียมการสงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมหรือไม 

6. วิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ถาจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑหรือวิธีการจะมีองคประกอบอื่นอีก
ไหมในการตัดสินใจ ในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จะมองในแงของการใชพลังงานและผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม แตในการตัดสินใจยังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน 

• ราคาถูก/คงทน 

• สวยงาน/ทันสมัย 

• ใชไดหลายโอกาส/สามารถใชซ้ําได 

• สะดวกในการเก็บรักษาและทําความสะอาด 

• ไมกอใหเกิดขยะ และ/หรือมลพิษ 

• สามารถนํากลับไปใชไดอีก (Recycle) 

• หาไดงายในทองถ่ิน 

7. วิเคราะหเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑหรือวิธีการใดๆ วาอยูบนพ้ืนฐานเรื่องใด 
โดยเฉพาะเหตุผลในการประหยัดพลังงาน และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

8. นําเสนอผลการตัดสินใจใหผูอ่ืนรับรู 
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การนํา LCA ไปใชในการเรียนการสอน 

1) คําถามสําหรับครูในการใช LCA เพื่อการตัดสินใจ 

• จะตัดสินใจอยางไรในการเลือกกิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน 

• มีกิจกรรมอะไรบางที่เราจะนํามาพิจารณา 

• มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมอยางไรบาง 

• ในการดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมแตละกิจกรรมใชพลังงาน ใชวัตถุดิบ และสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร 

• ถาตัดสินใจเลือกแลว ยังตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นอีกหรือไม อะไรบาง 

• ถาตัดสินใจเลือกแลว บอกไดหรือไมวาอยูบนพ้ืนฐานหรือเหตุผลใด 

• จะนําเสนอผลใหผูอ่ืนรับรูอยางไร 

2) คําถามสําหรับนักเรียนในการใช LCA เพื่อการตัดสินใจ 

• นักเรียนตองตัดสินใจเรื่องอะไร 

• มีทางเลือกใดบางที่นักเรียนตองนํามาตัดสินใจในเรื่องนั้น 

• ทางเลือกแตละทางเลือกมีวงจรอยางไร 

• แตละขั้นตอนของวงจร ใชพลังงาน ใชวัตถุดิบ และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร 

• ถาจะตัดสินใจเลือกยังตองมีองคประกอบอื่นอีกไหม 

• ถาตัดสินใจเลือกแลว บอกไดหรือไมวาอยูบนพ้ืนฐานหรือเหตุผลใด 

• จะนําเสนอผลใหผูอ่ืนรับรูอยางไร 

ตัวอยางการนํา LCA ไปใชในชั้นเรียน 

กิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 

1. ใหนักเรียนเลาเหตุการณในชีวิตที่ตองตัดสินใจ   

2. ครูนําเสนอคาํถาม “จะเลือก อะไรดี” เพ่ือใหนกัเรยีนตัดสินใจเลือกส่ิงของ 2 ส่ิง   

3. ครูใหความรูในการตัดสินใจ และการประเมินวัฏจักรชีวิตอยางงาย   

4. แบงกลุมนักเรียนเพื่อลองประเมินวัฏจักรชีวิตของ 2 ส่ิง เชน อาหาร / ของใช 
/ เครื่องเขียน /เส้ือผา (กลุมละ 1 ชนิด) 

  

5. แตละกลุมนําเสนอผลการประเมิน และชวยกันตัดสินใจเลือกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   

6. ครูสรุปใหความรูและมุมมองของกระบวนการตัดสินใจภายใตเง่ือนไข LCA   
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แนวคิดในการจัดการเรียนรูบูรณาการ...โดยอาจารยนันทิยา  บุญเคลือบ2 

 โลกปจจุบันและอนาคตเปนโลกแหงความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  คานิยมที่สําคัญคือ  กอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอโครงสรางทางสังคมที่
ปรับเปล่ียนจากสังคมดั่งเดิมเปนสังคมที่รับเอาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ิมเติมเขามา  จาํเปนอยางยิ่งที่
จะตองเตรียมเยาวชนวันนีใ้หสามารถดําเนนิชีวิตอยางเหมาะสมในสังคมโลกวันพรุงนี้หรือในอนาคต  มีการ
วิเคราะหกันวา  สังคมโลกยุคใหมเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูที่ตองการคนรุนใหมที่มคีุณลักษณะสําคัญคือ มี
กระบวนการคิด โดยเฉพาะความคิดสรางสรรค  คิดวิจารณญาณ  คิดวิเคราะหวิพากษวิจารณ  การคดิแบบมี
เหตุ-ผล  กระบวนการแกปญหาอยางมีระบบ  มีทักษะดานการสื่อสาร  และการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติและสรางสรรคคุณลักษณะตางๆ ดังกลาว  จะเกดิขึ้นไดโดยผานกระบวนการทางการศึกษา        การ
จัดการศึกษาใหกบัเยาวชนวนันี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะตางๆ เพ่ือเตรียมเยาวชนให
เหมาะสมกับสังคมยุคใหม  ที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจโดยใชปญญา  โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  
ซึ่งเปนโครงการประเมินผลการศกึษาของประเทศสมาชิกองคกร (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD)  และประเทศทีไ่มใชสมาชิก  ซึ่งประเทศไทยก็เขารวมการประเมนิในโครงการนี้ดวย  
โดยไทยประเมนิผลรวมของการศึกษาภาคบังคบัที่รัฐจัดใหเพ่ือศึกษาวาระบบการศึกษาเตรียมเยาวชนใหมี
ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรบัการเติบโตเปนสมาชิกในสังคมอนาคตไดดีเพียงใด  โดยประเมนิการรูเรื่อง  การ
อาน  คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  ซึ่งถือวาเปนรากฐานของการใชประโยชนในการดํารงชีวิต  การประเมิน
ดังกลาวไมไดเนนเนื้อหาความรู  แตประเมินความรูที่เกี่ยวของกบัชีวิต  เชน  การอาน  เปนการประเมนิความ
เขาใจเรื่องราว  จับประเด็นสําคญัของเนื้อหาสาระ  คดิวิเคราะห  แปลความ  คิดยอนกลับ  ประเมินสาระที่อาน  
และสะทอนออกมาเปนความคิดของตน  การรูคณิตศาสตรก็ประเมินมากกวาเนื้อหาสาระและการคิดคาํนวณทาง
คณิตศาสตรโดยเนนประเมินความสามารถในการนําความรูและทักษะคณิตศาสตรมาใชในสถานการณทาทายที่
เผชิญในชีวิตจรงิ  ซึ่งตองใชความรูพ้ืนฐานที่ดีมากทางคณิตศาสตร  สําหรับการประเมินการรูวิทยาศาสตร  ก็
เนนประเมินกระบวนการในการรบัรูสารสนเทศที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร  แนวคิดหลักสําคัญทีจ่ําเปนตองใชใน
ชีวิตจริง  และการใชวิทยาศาสตรในโลกและสิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตรในชีวิตและสุขภาพ  และวิทยาศาสตรใน
เทคโนโลยี  จะเห็นไดวา  การจดัการศึกษาเปนการเตรียมเยาวชนใหมีความรูพ้ืนฐานสําคัญและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  กระบวนการคิด  และการใชความรูในบริบทจริงของชีวิต  ดังนั้น  การจัดหลักสูตร  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชกลยุทธตางๆ ในกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่จะนําไปสูการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดังที่กลาวมาแตตนจะตองมกีารเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหวางเนื้อหาสาระที่
เปนหลักการ  แนวคิดหลัก  ทฤษฎีตางๆ กับสถานการณจริง  หรือชีวิตจริงในโลกธรรมชาติ 
 

                                                           
2
  ผูเช่ียวชาญพิเศษ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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บูรณาการ  คืออะไร 

 ปจจุบันเรามักจะไดยินคําวา “บูรณาการ”  เนื่องจากมีการนําคํานี้ไปใชในหลายๆ วงการ ไมวาจะ
เปนดานการเมือง ดานธุรกิจ ดานการบริหาร และที่สําคัญ คือ วงการศึกษาตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึง
ครูผูสอน เราก็จะไดยินครูหลายคนพูดถึงการจัดการเรียนการสอนของตนดวยความภาคภูมิใจวา “หนูเขียน
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการคะ” “หนูสอนแบบบูรณาการคะ” จึงนาจะกลาวไดวามีการนําศาสตรเกี่ยวกับ
บูรณาการมาใชกันแลวอยางกวางขวาง 

 ถาพิจารณาตามคําศัพท “บูรณาการ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “Integration” แลวนาจะอธิบายได
วาบูรณาการเปนการนําเอาสวนยอยๆ หรือส่ิงตางๆ ที่สัมพันธสอดคลองกันมาเชื่อมโยงโดยรอยเรียงอยาง
กลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน  และมีความสมบูรณของเนื้อหาอยางครบถวนทั้งสวนหลักและสวนยอยๆ นั้น 
 

จัดการเรียนการสอนบูรณาการไดอยางไรบาง 

 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการมีวิธีการหลากหลาย ทั้งที่เปนบูรณาการในศาสตรเดียวกัน หรือ
บูรณาการในกลุมสาระ เชน เรื่องกระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช จะมีเนื้อหาสาระและแนวคิดหลักที่
เกี่ยวของเชื่อมโยงภายในกลุมสาระวิทยาศาสตร ทั้งเคมี ฟสิกส และชีววิทยา การจัดบูรณาการอีกแนวหนึ่งเปน
การเชื่อมโยงระหวางศาสตรตางๆ หรือบูรณาการขามกลุมสาระ เชน เรือ่งภาวะโลกรอน ประกอบดวยเนื้อหาสาระ
ของกลุมวิทยาศาสตร คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงฤดกูาล ทําใหมผีลตอ
การแตกตา ออกดอกของพืช สงผลตอการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงวัฏจักรชีวิตของส่ิงมีชีวิตหลายชนดิ ทําใหมกีารแพรระบาดของโรคบางอยางในคน สัตว และพืช
ตางๆ จะเห็นวาเรื่องภาวะโลกรอนไมไดจํากดัความรูอยูในสาระวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับสุขศึกษา  
สังคมศึกษาดวย 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดเสนอใหมกีารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการกาํหนด
เปาหมายการเรยีนรูรวมกันจากกลุมสาระเดียวกนั หรือขามกลุมสาระ ซึ่งอาจจัดไดหลากหลายวธิี คือ 

1. บูรณาการโดยผูสอนคนเดียว ดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกัน กําหนด
เปนหัวขอเรื่อง (theme) อาจใชสาระใดสาระหนึ่งเปนแกนหลัก เชน น้ําเพ่ือชีวิต ใชสาระ
วิทยาศาสตรเปนแกนหลัก คอื การสํารวจตรวจสอบสมบัติของน้ํา การใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ํา สวนเรือ่งแหลงน้ํา การใชน้าํ วิถีชวิีตของคนสองฝงน้ํา       
ภูมิปญญาเกี่ยวกับน้ํา ฯลฯ ก็เปนการเชื่อมโยงจากกลุมสาระคณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย  
ศิลปะ ฯลฯ 

2. บูรณาการแบบคูขนาน  โดยครูผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป  รวมกันวางแผนการเรียนการสอนในหัวขอ
เรื่องเดียวกัน แตตางคนก็ไปจดัสอนในกลุมสาระของตน เพ่ือลดการเรียนเรื่องเดียวซ้ําซอนกัน เชน 
เรื่องน้ําเพ่ือชีวิต ครูคณิตศาสตรใหเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคิดคํานวณกระแสน้ํา ปริมาณน้ํา ครู
วิทยาศาสตรใหสํารวจตรวจสอบสมบัติของน้ํา การกําจัดน้ําเสีย ครูสังคมใหมีการเรียนรูเรื่องแหลงน้ํา
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ในเชิงสภาพภูมิศาสตร วิถีชีวิตของคนสองฝงน้ํา ภูมิปญญาเกี่ยวกับน้ํา ครูภาษาไทยใหแตงโคลง 
กลอน เขียนเรื่องเลาเกี่ยวกับน้ํา ฯลฯ 

3. บูรณาการแบบสหวิทยาการ โดยการนําเนื้อหาสาระที่สอดคลองกันจากกลุมสาระตางๆ มา
เชื่อมโยงกัน แลวจัดการเรียนการสอนเปนเรื่องเดียวกันโดยครูหลายกลุมสาระ 

4. บูรณาการแบบโครงการ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สรางเปนโครงงาน (Project) ใชเวลา
เรียนรูหลายชัว่โมงตอเนื่องกัน โดยนําชัว่โมงของสาขาวชิาตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนัน้มา
รวมกันจดัการเรยีนการสอนเปนทีม 

 ดังนั้นจะเห็นวา  วิธีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยการเชื่อมโยงสัมพันธไดหลายรปูแบบ  เชน  
สวมรวมแบบรังนก รูปแบบใยแมงมมุ หรือแบบรอยเรียงเรื่องราวใหตอเนือ่งกัน แตทุกรูปแบบจะมีการพัฒนา
บทเรียนบูรณาการ โดยเริ่มจากการเลือกเรื่องหรือหัวขอใหญเปนหนวยการเรียนรู จากนั้นก็วิเคราะหมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นปเพ่ือพิจารณาเนื้อหาหรือหัวขอยอยตางๆ ที่สอดคลองกัน พิจารณากําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเขียนเปนแผนผังความคิดเพ่ือใหเห็นวาหนวยการเรียนนั้นครอบคลุมตัวชี้วัดตางๆ แลวจงึ
ออกแบบกิจกรรมท่ีจะใหนักเรียนปฏิบัติแตละกจิกรรมที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก  
กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา การสะทอนผลการเรียนรู การนําความรูไป
ใชจริง นําไปสูการสรางองคความรูใหมดวยตนเองตามระดับชั้นของผูเรียน ดังแผนภาพ 

 

สรางบทเรียนบูรณาการไดอยางไร

 เลือกเร่ือง  (Theme) Sub - theme

 กําหนดขอบขายเน้ือหายอย/สาระการเรียนรูยอย 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู

สังเกต สํารวจ ต้ังคําถาม วางแผน สืบคน 
สํารวจตรวจสอบ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหา 
อาน คิด เขียน นําเสนอผลการเรียนรู สรางองคความรู

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตวัช้ีวัดช้ันป
(ของกลุมสาระตางๆที่ตองการบูรณาการ)

กําหนดหนวยการเรียนรูหลักและเขียนแผนผัง
แนวความคิดหลักของหนวยเรียนรูบูรณาการ

จัดกลุมเน้ือหาสาระท่ีสัมพันธกัน

 เขียนแผนการจัดการเรียนรู 

สรางบทเรียนบูรณาการไดอยางไร

 เลือกเร่ือง  (Theme) Sub - theme

 กําหนดขอบขายเน้ือหายอย/สาระการเรียนรูยอย 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู

สังเกต สํารวจ ต้ังคําถาม วางแผน สืบคน 
สํารวจตรวจสอบ คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหา 
อาน คิด เขียน นําเสนอผลการเรียนรู สรางองคความรู

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตวัช้ีวัดช้ันป
(ของกลุมสาระตางๆที่ตองการบูรณาการ)

กําหนดหนวยการเรียนรูหลักและเขียนแผนผัง
แนวความคิดหลักของหนวยเรียนรูบูรณาการ

จัดกลุมเน้ือหาสาระท่ีสัมพันธกัน

 เขียนแผนการจัดการเรียนรู  
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ตัวอยางหนวยการเรียนรูบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่
ของปาชาย

การกระจายของปาชาย
ในประเทศไทย 

สภาพทาง
ของปาชาย

พืชและสัตวในปาชาย
ความสัมพันธในระบบนิเวศปาชาย

ประโยชนของปาชาย

พลังงาน
ปาชาย

ปญหาของปาชาย

วิถีชีวิตของ
บริเวณปาชาย

จะชวยกันพัฒนาและอนุรักษปาชายเลนอยางยั่งยืนไดอยางไร 
ปาชายเลน 
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กิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการแหลงเรียนรูทองถ่ิน 
: วัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร

วัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร                    
คุณคาศาสนสถาน

คณิตศาสตร
- การคํานวณโครงสราง / วัสดุกอสราง
- การจัดทําแผนผัง

วิทยาศาสตร                                                   
- สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ
รอบบริเวณวัด                                                  
- แสงและการหมุนเวียนอากาศภายใน       
โบสถ –วิหาร                                                      
- การใชพลังงานภายในวัด                                     
- หิน-สมบัติของวัสดุท่ีใชกอสราง                         
- สีท่ีเขียนภาพผนังโบสถ                                    
- การจัดการสิ่งแวดลอม                                    
- การกําจัดของเสีย

ภาษาไทย                              
– เขียนเร่ือง                       
- เลาเร่ือง

ภาษาตางประเทศ      
- เขียน-อานเรื่อง      
- คําศัพท

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
- ศาสนกิจในวัด                                      
- ประวัติความเปนมาของวัตถุ                        
- วัด-ชุมชนสัมพันธ                              
- อาชีพในชุมชน                                     
- ภูมิปญญา                                                      
- วัฒนธรรมทองถิ่น                                 
- ลักษณะภูมิประเทศ

สุขศึกษา-พลศึกษา         
- สุขอนามัยภายในวัด 
– ตํานานยา -รักษาโรค
แผนโบราณ

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- สืบคนขอมูล                       
- การออกแบบอาคาร              
- การกอสราง

ศิลปะ                                                          
– รูปแบบสถาปตยกรรม                      
- ศิลปะภายในวัด

- สุนทรียภาพ (ความงาม)

- จิตรกรรม                    
- ประติมากรรม

วิทยาศาสตร
-พืชทองถิ่น (ขาวเหนียว, ไผ , มะพราว,
ถั่วดํา ฯลฯ)

- ของผสม
- การเตรียมสาร
- การเปล่ียนแปลงของสาร
- พลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง
- การถายโอนความรอน
- อุณหภูมิในการเผาขาวหลาม
- คุณคาสารอาหาร
- การจัดการของเสีย (ขยะ)

กิจกรรมวิทยาศาสตรบูรณาการแหลงเรียนรูทองถิ่น 
: ขาวหลามเมืองนาน

เรียนรูขาวหลามเมืองนาน
คณิตศาสตร
- อัตราสวน
- ตนทุน-กําไร
ศิลปะ
- จัดแสดงผลงาน                
(โปสเตอร/แผนพับ)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ตํานานขาวหลาม
- เสนทางการคาขาวหลาม
- ขาวหลามกับศาสนาและ          
วัฒนธรรมไทย
- อนุรักษขาวหลามเมืองนานการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การทําขาวหลาม
- การสืบคนขอมูลเก่ียวกับ       


สุขศึกษา-พลศึกษา
- ขาวหลามกับสุขภาพ

ภาษาตางประเทศ
- เขียนเรื่อง
- คําศัพท
- อานเรื่อง

ภาษาไทย
- เขียนเรื่อง
- การนําเสนอขอมูล
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กุญแจสูความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 

1.  การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ 

 การจัดการเรียนการสอนไมจําเปนตองจัดแบบบูรณาการทุกเรื่องตลอดหลักสูตร  แตจะตองพิจารณา
เนื้อหาสาระที่สามารถจัดใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันได  และตองไมใหเรื่องขยายออกไปมากจนไมสามารถ
จับประเด็นของแกนความรูในเรื่องนั้นได  การวางแผนออกแบบการเรียนรูจึงมีความสําคัญมาก  ซึ่งมีขอควร
คํานึงในการจัดกิจกรรมบูรณาการที่สําคัญ  คือ   

1.1 การเลือกเร่ืองหรือหัวขอที่จะใชเปนแกนของกิจกรรมบูรณาการเปนเรื่องที่มีความหมาย  
สามารถสรางความเชื่อมโยงไดทั้งภายในกลุมสาระและขามกลุมสาระ  เมื่อตัดสินใจเลือกหัวขอ
เรื่องใด  ควรตั้งคําถามที่จะนําไปสูการเชื่อมโยงเนื้อหาตางๆ ได  เชน เรื่อง ภาวะโลกรอน 

 ตัวอยางคําถามที่จะนําไปสูเนื้อหาสาระที่จะบูรณาการ  คือ 

  ภาวะโลกรอน  คืออะไร  เกิดจากสาเหตุใด 

  ภาวะโลกรอน  มีผลตอชีวิตยางไร 

  ภาวะโลกรอน  มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไรบาง 

  ภาวะโลกรอน  กอใหเกิดผลตอเนื่องตามมาอยางไร 

  ภาวะโลกรอน  มีวิธีการใดบางที่จะชวยลดภาระโลกรอน 

 จากคําถามตาง ๆ ทําใหรูวาจะบูรณาการกับเนื้อหาในกลุมสาระใดบาง 

1.2 การออกแบบกิจกรรมและกลยุทธในการเรียนรู   ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระทาทาย
ผูเรียนใหสนใจ  และเรียนดวยความตื่นตน  ผูเรียนมีสวนรวมตลอดการเรียน  เชน  การสังเกต  
การสํารวจตรวจสอบ  การตั้งคําถามที่สนใจ  การแสดงทาทางบทบาทสมมติ  การแสดงละคร  
การสืบคนขอมูล  การเขียนแผนภาพ   แผนผัง  การสรางโมเดลหรือแบบจําลอง  การจัดเสนอ
ผลงานแสดงนิทรรศการ 

1.3 การเลือกแหลงเรียนรูในทองถิ่น  การเรียนแบบบูรณาการในบริบทจริงของชีวิตหรือในโลก
ธรรมชาติ  ส่ิงสําคัญที่ควรจะตองคํานึงดวยคือ  แหลงเรียนรูในทองถ่ินที่สอดคลองกับเรื่องที่จะ
จัดบูรณาการที่ผูเรียนสามารถเขาไปเรียนรูไดมากที่สุด เชน นาขาว ปาชายเลน ชายทะเล 
สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน รวมถึงจัดสถานประกอบการตางๆ ในทองถ่ิน 

1.4 ครูผูสอน  ครูผูสอนที่จะรวมกันจัดการเรียนการสอนบูรณาการจะตองมีความเขาใจตรงกัน  
ถึงเปาหมายของการจัดการเรียนรู  แนวคิดหลักของเนื้อหาสาระที่จัดใหเรียนรูที่สําคัญคือ ตอง
รวมวางแผนดวยกันตั้งแตเริ่มตนเลือกหัวขอเรื่อง  เลือกเนื้อหาสาระจากกลุมสาระของแตละ
คน  รูวาเนื้อหาใดจําเปนที่นักเรียนควรเรียนรู  และเนื้อหาใดไมจําเปน  เพ่ือใหการบูรณาการ
หรือเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง  ราบรื่นและใหผูเรียนไดเรียน concept หลักของสาระการ
เรียนรูนั้นอยางแทจริง  รวมถึงวางแผนการวัดและประเมินผล 
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1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรูบูรณาการ  ตองวางแผนวัดผลและประเมินผลใหครอบคลุม
ทั้งความรู  กระบวนการ  เจตคติ  และผลงาน  ซึ่งอาจจะเปนชิ้นงานในรูปแบบตางๆ  โครงงาน
หรืองานวิจัย 

 
2.  การจัดกระบวนการเรียนรู   

 ดังไดกลาวมาแลววากระบวนการเรียนรูที่จะนํามาใชจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่หลากหลาย  ที่
สําคัญ  ไดแก  กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแกปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปญหา

ทําความเขาใจกับปญหา

ไมสําเร็จ เลือกวิธีใหม

ดําเนนิการแกปญหา
และประเมิน

นําไปใช

วางแผนแกปญหา

กระบวนการสืบเสาะความรูวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)
สํารวจสงัเกต
สภาพแวดลอมธรรมชาติ
แหลงเรียนรู

ต้ังคําถามทีส่นใจ
อยากรู

คาดคะเนคําตอบทีจ่ะเปนไปได
(สมมติฐาน)

วางแผนออกแบบสํารวจตรวจสอบ
รวบรวมขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน

ทําการทดลองตรวจวัดสบืคนขอมูล

วิเคราะหหาความสมัพนัธของขอมูล

เสนอคําอธบิายและสรุปผลการเรียนรูนําเสนอขอมูล/ความรู

ต้ังคําถามใหม

กระบวนการสืบเสาะความรูวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)
สํารวจสงัเกต
สภาพแวดลอมธรรมชาติ
แหลงเรียนรู

ต้ังคําถามทีส่นใจ
อยากรู

คาดคะเนคําตอบทีจ่ะเปนไปได
(สมมติฐาน)

วางแผนออกแบบสํารวจตรวจสอบ
รวบรวมขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน

ทําการทดลองตรวจวัดสบืคนขอมูล

วิเคราะหหาความสมัพนัธของขอมูล

เสนอคําอธบิายและสรุปผลการเรียนรูนําเสนอขอมูล/ความรู

ต้ังคําถามใหม
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กิจกรรมเวทีความคิด (Debating) 

 โดยกําหนดหัวขอปญหาเปนคําถามเปดประเด็น จากนั้นผูเรียนจะไปสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ นํามา
อภิปรายแสดงความคิดใหผูรวมกิจกรรมทุกคนตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้นดวยวิจารณญาณของตนเอง ดัง
ตัวอยางคําถามเปดประเด็นสําหรับเวทีความคิด 

- นาโนเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคัญตอสังคมอนาคตจริงหรือ 

- การโคลน (Cloning)  มนุษยควรไดรับการสนับสนุนหรือไม  วิทยาศาสตรจะชวยหาทางออกใน
เรื่องนี้ไดอยางไร 

- “โลกรอน”  มีผลตอชีวิตของคนทั้งโลกจริงหรือ  ใครควรมีบทบาทในเรื่องนี้อยางไร 

- เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับโลกอนาคตจะกาวหนาไปอยางไร  เกี่ยวของกับคุณธรรม  
จริยธรรมของมนุษยหรือไม  อยางไร 

 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเรียนรูอ่ืน ๆ ที่ครูผูสอนควรศึกษา  เรียนรูแลวนํามาจัดการเรียนการสอน
บูรณาการที่เนนกระบวนการคิดไดอีกมากมาย เชน สุ จิ ปุ ลิ โมเดล KWL โมเดล POE (ศึกษารายละเอียด
จากบทความการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการคิด, ดร.ประมวล  ศิริผันแกว) 

บทสงทาย 

 ผูเรียน  ครู  และชุมชนไดอะไรจากการจัดการเรียนรูบูรณาการ 
 

คุณคาของการจัดกิจกรรมบูรณาการที่เกิดกับผูเรียน 

- พัฒนาความคิดสรางสรรค  กระบวนการคิดวิเคราะห  พัฒนากระบวนการแกปญหา 

- เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง 

- มีทักษะในการทํางาน 

- สรางองคความรูดวยตนเอง 

- มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

- กลาแสดงความคิดเห็น 

- นําความรูไปใชไดจริง 

- มีเจตคติทางวิทยาศาสตร  และเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

- รู-รักษทองถ่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ความรูคงทน-ย่ังยืน 

- เรียนรูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และภูมิปญญา 

- เห็นความเชื่อมโยงของความรูระดับทองถ่ิน  ระดับประเทศ  และระดับสากล 
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คุณคาของการจัดกิจกรรมบูรณาการที่เกิดกับครูผูสอน 

- รวมคิด รวมวางแผน รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ 

- เรียนรูรวมกันกับผูเรียนและชุมชน 

- รวมกันวัดและประเมินผลการเรียนรู 

- เชื่อมโยงโรงเรียน-ชุมชน 

- ลดความซ้ําซอนในการเรียนการสอนเรื่องเดียวกัน 

- ลดจํานวนชั่วโมงสอน  มีเวลาในการคิดออกแบบ  กิจกรรมทาทายมากขึ้น 

คุณคาของการจัดกิจกรรมบูรณาการที่มีตอชุมชน 

- มีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

- ไดความรูใชในการพัฒนาชุมชน 

- สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีสูคนรุนใหม 

- สรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

สรุป  

 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการวิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  นาจะพัฒนาผูเรียนให
มีกระบวนการคิดขั้นสูง  มีกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การแกปญหา  การวิจัย
หรือทําโครงงาน  นําไปสูการสรางองคความรู  การอธิบายความรู  การนาํความรูไปใชประโยชนตอสวนรวม  
ตอตนเอง  ตอส่ิงแวดลอม  อยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนคนดี    คนเกง  และมีความสุขในสังคมไทยยุค
ใหมที่เปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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กลวิธีการสอน ( Teaching Strategies) 

ในการจัดการการเรียนการสอนวทิยาศาสตรการแมวาจะมีวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลายและเลอืกใช
วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแลว ครูจําเปนตองมีกลวิธ ี (เทคนิค+วิธีการ) 
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุนความคิด การตั้งคําถาม และสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูอยางจริงจังและท่ัวถึง รวมท้ังการสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู ใหนักเรียนเกิดความตื่นเตน 
กระตือรือรน และไมนาเบ่ือหนายอีกดวย 

 นักเรียนทั่วไปและนักการศึกษาวิทยาศาสตรไดทําการวิจัยและคิดคนกลวิธีการสอนไวมากมาย เพ่ือให
ครูนําไปใชประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหการทํากิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อยางไรกต็ามการจะเลือกกลวิธีใดมาใชกับกิจกรรมการเรียนรูใดหรอื
ขั้นตอนใดของกจิกรรมนั้น ตองพิจารณาใหเหมาะสม ซึ่งการออกแบบจัดกระบวนการเรียนรูที่จะสอดแทรกกลวิธี
ตางๆนั้นจะประสบความสําเรจ็ในการเรียนรูหรือไม ควรตองคาํนงึถึงประเด็นตางๆ ดังนี ้

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหการสังเกตมีความหมายและเกิดการเรียนรู 

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหนักเรียน ต้ังคําภามไดอยางหลากหลายและไดจํานวนมาก 

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหนักเรียนสืบคนขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงคอยางกวางขวาง 

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเทาเทียมกัน 

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 

• กลวิธีอะไรที่จะทําใหนักเรียนสนใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับชีวิต 

การใชกลวิธีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม มีประโยชนตอผูเรียน ดังนี้ 

• ใชกระบวนการคิดมากขึ้นรวมทั้งไดฝกกระบวนการคิดระดับสูง 

• เขาใจสาระ องคกรความรูทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 

• มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

• ไดงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

• เรียนอยางสนุกสนาน เกิดแรงบันดาบใจในการศึกษา คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

  เอกสารฉบับนี้นําเสนอกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิทยาศาสตรบางกลวิธีพรอมทั้งตัวอยางการ
นําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

1. การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) 

2. คิดเดี่ยว: คิดคู: แลกเปล่ียนความคิด (Think Pair Share) 

3. จิ๊กซอว (Jigsaw) 

4. การจัดระบบความคิดโดยใชแผนผัง (Graphic Organizer) 
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5. เดินชมแลกเปล่ียนความรู (Gallery Walk) 

6. รูแลว: อยากรู: เรียนรู (Knowledge Want to know Learning: KWL) 

7. ต๋ัวออก (Exit ticket) 

8. การระดมความคิด (Brainstorming) 

9. การอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ (Active Reading & Writing) 

10. บทบาทสมมติ (Role play) 

11. สถานการณจําลอง (Simulation) 

12. เกม (Game) 

 

1. การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) 

  การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ เปนกลวิธีดานกระบวนการเรียนรูที่สามารถนาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมวิธีหนึ่ง เนื่องจากขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุมนักเรียนจะไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกของกลุม และการที่แตละคนมีวัยใกลเคียงกัน ทําใหสามารถสื่อสารกันได
อยางดี นักการศึกษาหลายทานไดทําการศึกษาคนควาอยางกวางขวางเพ่ือจะนํามาใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ รวมท้ังวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร แนวคิดหลักที่จะนาํไปสูการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจอยางมี
ประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ประการ ดังนี้ 

1) การจัดกลุม กลุมที่จะเรียนรูดวยกันอยางมปีระสิทธิผล ควรเปนกลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนสูง ปานกลาง คอนขางต่ํา และต่ํา และหญิงชายเทาๆกัน ในบาง
กรณีอาจจัดกลุมโดยวิธีอ่ืน เชน ในการศึกษาเรื่องลึกเฉพาะ เชน ทําโครงงานวิทยาศาสตรควรจดั
กลุมนักเรียนที่มคีวามสนใจเหมอืนกัน หรือจัดกลุมโดยวิธีสุม เมื่อตองการทบทวนความรู การจัด
กลุมแบบรวมมือรวมใจ ตองมกีารกําหนดหนาทีข่องสมาชกิแตละคนในกลุมอยางชัดเจน เชน 

• ผูประสานงาน มีหนาที่ดูแลใหสมาชิกทุกคนรวมมือกันทํางานใหลุลวงตามเปาหมาย
และทันเวลา และสอบถามครูเมื่อมีปญหา 

• ผูจัดการดานความรู มีหนาที่วางแผนสํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูลและสรปุองคความรู 

• ผูรับผิดชอบดานวัสดุอุปกรณ มีหนาที่รับและสงอุปกรณ รวมทั้งดูแลความเรียบรอย 

• ผูรายงาน มีหนาที่ประสานงานกับผูจัดการดานความรูเพ่ือออกแบบการนําเสนอและ
รายงานผลการเรียนรู 

ทั้งนี้สมาชิกแตละคนจะตองรวมมือกันทํากิจกรรมไมเฉพาะแตละหนาที่รับผิดชอบของแตละคนเทานั้น 
และเมื่อทํางานกลุมไปแลว 2 ครัง้ใหสลับหนาที่กัน และเมื่อแตละกลุมรวมกัน 8 ครั้งควรมีการจัดกลุมใหม 
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2) อุดมการณ หมายถึงความมุงมั่นและอุดมการณของนักเรียนที่จะรวมงานกัน นักเรียนจะตองมี
ความมุงมั่นที่จะเรียนรูและกระตือรือรนในการทํากิจกรมรวมกัน ส่ิงเหลานี้ตองสรางใหเกิดขึ้น
และคงไว โดยทํากิจกรรมหลากหลาย เชน การสรางความมุงมั่นของกลุมที่จะทํางานรวมกัน 
การสรางความมุงมั่นของชั้นเรียนที่จะตองชวยกัน 

3) การจัดการ เพ่ือใหกลุมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดการของครูและการจดัการ
ของนักเรียนภายในกลุม ครูจะตองมีการจัดการที่ดี เพ่ือใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ 
เชนการควบคุมเวลา การกําหนดสัญญาณใหนักเรียนหยุดทํากิจกรรม 

4) ทักษะทางสังคม เปนทักษะในการทํางานรวมกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน ใหความชวยเหลือ
กัน ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันละกัน 

5) หลักการพื้นฐาน ไดแก 

• การชวยเหลือซึ่งกันและกันมีแนวคิดวา เมื่อเราไดรับประโยชนจากเพื่อน เพ่ือนก็จะได
ประโยชนจากเรา ความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของแตละคน 

• ยอมรับวาแตละคนในกลุมตางมีความสามารถและมีความสําคัญตอกลุม แตละคนมีสวน
ในการทํางานใหกลุมสําเร็จ 

• ทุกคนในกลุมตองใหความรวมมือ และมีสวนรวมในงานของกลุมอยางเทาเทียมกัน 

• ทุกคนในกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันตอลดเวลาที่ทํางานกลุม 

6) โครงสรางของกิจกรรม หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทํางานกลุม ซึ่งมีหลากหลายทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปญหาหรือสถานการณที่จะศึกษา ตัวอยาง เชน 

• กิจกรรมสลับคูกันพูดในหัวขอและในเวลาที่กําหนด (Time-Pair-Share) เชน เมื่อคน
หนึ่งพูด อีกคนหนึ่งฟง แลวสลับคนละ 1 นาที 

• นักเรียนแตละคนในกลุมเขยีนแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงในกระดาษแผนเดียวกัน
แลววนไปเรื่อยๆ (Round Table) จนนักเรียนทกุคนเขียนทั้งหมด แลวนํามาสรุป 

• มอบหมายใหตัวแทนของสมาชิกในกลุมไปรวมกลุมใหม เรียกวา กลุมเชี่ยวชาญ (Expert 
Group) กลุมเชีย่วชาญนีจ้ะศึกษาเรื่อยอยที่แบงไวเปนตอนในชวงเวลาหนึ่ง แลวกลับมา
อธิบายใหสมาชกิในกลุมเดมิ (Home Group) ในที่สุดนักเรียนทั้งหมดจะเรยีนรูเรื่อง
ทั้งหมดจากเพื่อน นั่นคือนักเรยีนแตละคนในหนึ่งกลุมไดรับมอบหมายเพียงหนึง่ชิ้นยอย 
แตตองตอชิ้นยอยใหเต็มรปู (Jigsaw) นั่นคือตองเรียนรูทั้งเรื่อง แลวมีการทดสอบเปน
คะแนนของแตละคน 

จะเหน็วารูปแบบของกิจกรรมทีจ่ะกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรูโดยรวมมือรวมใจกันทํางานในกลุม    ไม
วาจะเปนรปูแบบใด นักเรียนจะไดใชความคิดและตองมกีารปฏิบัติดวย แลวจึงแสดงความคิดของตนเอง 
แลกเปล่ียนกับเพ่ือนในกลุม กบัเพ่ือนตางกลุม การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจจึงทําใหนักเรียนพัฒนากระบวนการ
คิด ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมทัง้การจัดการ 
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รูปแบบของกจิกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจมีหลากหลายรปูแบบ ในเอกสารนี้ไดเลือกบางรูปแบบ
ของการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจที่ใชไดอยางเหมาะสมกับการเรยีนวิทยาศาสตร ไดแก คดิเดี่ยว: คิดคู 
แลกเปล่ียนเรียนรู จิ๊กซอว สรางผลสัมฤทธิ์ของทมี และวงแหวนชาวประมงหรอืพูดวงกลมซอน (Inside–Outside 
Circle) 

 

2. กลวิธีคิดเดี่ยว: คิดคู: แลกเปลี่ยนความคิด (Think Pair Share) 

แนวคิด 

กลวิธีคิดเดี่ยว: คิดคู : แลกเปล่ียนความคิดเปนกลวิธีหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดแบบรวมมือ
รวมใจ (Cooperative Learning) มีวัตถุประสงคใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด โดยใหนักเรียนฝกกระบวนการ
คิดดวยตนเอง แลวแลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนเปนคู แบงปนในกลุมของตัวเอง และนํามาแบงปนใหเกิดการ
เรียนรูในกลุมใหญ โดยเริ่มจากใหนักเรียนคิดเปนรายบุคคล แลวนักเรียนจับคูกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของกันและกัน ตอไปอาจขยายขนาดกลุมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ิมขึ้นทีละคู ตอนสุดทายจะตอง
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันทั้งหองเรียน กลวิธีนี้ใชเมื่อตองการใหนักเรียนฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
คิดสังเคราะห คิดอยางมีเหตุผล ฝกทักษะการสื่อสารการแสดงออกและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

วิธีการ 

กลวิธี Think-Pair-Share ควรใชตอนเริ่มตนบทเรียนเพื่อดึงความรูเดิมของนักเรียนใชหลังจาก
นักเรียนไดขอมูลการสํารวจตรวจสอบแลว ตอนวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล และใชในตอนสรุปบทเรียน 
มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ใหนักเรียนแตละคนคิดในประเด็นที่ครูกําหนดให บันทึกไว 

 2. ใหนักเรียนจับคูกับเพ่ือนชวยกันคิด บันทึกไว 

 3. ใหนักเรียน 2 คู ( 4 คน ) รวมเปนกลุม รวมกันคิด แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม 

 4. รวมกัน อภิปราย สรุปความคิดเห็นของทั้งชั้นเรียน 

 

3. กลวิธี จ๊ิกซอว (Jigsaw ) 

แนวคิด 

 กลวิธีจิ๊กซอว เปนกลวิธีหนึ่งของการเรียนการสอนแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) โดย
แบงเนื้อหาที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูจากการอาน ไมเหมาะสําหรับการสํารวจตรวจสอบยกเวนการสํารวจ
ตรวจสอบท่ีใชทักษะเดียวกัน หรือสํารวจระบบนิเวศในบริเวณเดียวกันโดยแบงส่ิงที่จะศึกษาออกเปนสวนๆ 
เหมือนชิ้นจิ๊กซอวแลวจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group) ทําหนาที่ศึกษาเนื้อหาแตละสวน
ใหเขาใจถองแท หลังจากนั้นผูเชี่ยวชาญนําความรูที่ไดกลับไปสอยเพ่ือนในกลุมเดิมของตนซึ่งเรียกวา กลุม
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บาน (Home Group) สมาชิกในกลุมทุกคนในกลุมบานจะไดรบัความรูทุกเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญแตละคนเหมือน
นําชิ้นสวนจิ๊กซอวมาตอกันใหครบ 

วิธีการ 

 กลวิธีจิ๊กซอวเหมาะสําหรับการสอนเนื้อหาที่มีหลายหัวขอยอยและเปนเนื้อหาที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาดวยตนเองไดเชน ประเภทของสัตว ประเภทของวัสดุ  ระบบการยอยอาหาร อาณาจักรพืช อาณาจักร
สัตว   การแยกสาร เปนตน มีขัน้ตอนดังนี ้

1. แบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอยโดยแตละหัวขอยอยควรมีปริมาณเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน 

2. แบงนักเรียนออกเปนกลุม สมาชิกในกลุมควรคละเพศและคละความสามารถ จํานวนสมาชิก
ในกลุมเทากับจํานวนหัวขอยอย  เรียกวา กลุมบาน แตละคนจะทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
แตละหัวขอยอย 

3. จัดทําใบกิจกรรมของกลุมบาน และใบกิจกรรมของกลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งใบกิจกรรมของ
ผูเชี่ยวชาญตองเขียนเนื้อหาใหครบถวนเขาใจงาย ชัดเจนและไมยาวจนเกินไป ตอนทายมี
แบบฝกหรือคําถามพรอมเฉลยเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเชี่ยวชาญ 

4. วางแผนการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนกลุมบานกลุมบาน โดยใหสมาชิกกลุมบาน
รวมกันทําผลงานหลังจากเรียนรูเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญแลว 

5. ใหสมาชิกกลุมบานเขากลุมและรวมกันศึกษาวิธีทํากิจกรรม 

6. หลังจากนักเรียนแบงหัวเรื่องที่จะศึกษาแลว ครูควรทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมอีกครั้ง
และเนนย้ําความสําคัญของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

7. ใหผูเชี่ยวชาญแตละหัวขอยอยเดียวกันมารวมกลุมกันเปนกลุมผูเชี่ยวชาญถาแตละกลุมมี
มากเกินไป ควรแบงผูเชี่ยวชาญออกเปนหลายๆ กลุมละ 3-5 คน 

8. ผูเชี่ยวชาญรวมกันศึกษาเรื่องที่รับผิดชอบใหเขาใจอยางแจมแจง และเตรียมตัวนําเสนอให
เพ่ือนในกลุมบานฟง 

9. ผูเชี่ยวชาญกลับมากลุมบานและผลัดกันทีละคน ถายทอดความรูใหเพ่ือนฟงจนเขาใจ 

10. เมื่อผูเชี่ยวชาญถายทอดความรูครบทุกคนแลว สมาชิกกลุมบานรวมกนัทํากิจกรรมเพื่อ
ประเมินความรูในรูปแบบตางๆ เชน เขียนรายงาน ทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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4. กลวิธี การจัดระบบความคิดโดยใชแผนผัง (Graphic Organizer) 

แนวคิด 

กลวิธีการจัดการระบบความคิดโดยใชแผนผังหรือ Graphic Organizer ใชเพ่ือประเมินความเขาใจ 
ความถูกตองของเนื้อหาสาระจากการเรียนรู ชวยฝกและเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด มีหลากหลายรูปแบบ เชน 
แผนผังความคดิหลัก (Concept map) แผนผังเวนน (Venn diagram) แผนผังกางปลา (Fish bone) และ
แผนผังความคดิ (Mind map) เปนตน แตละรูปแบบของการการจัดการระบบความคิดจะมีลักษณะเฉพาะ เชน 

 

Concept map

Cycle circle

Fish bone

Venn Diagram

Target Mind map

 
 

 4.1  แผนผังความคิดหลัก (Concept Map) 

กลวิธี แผนผังความคิดหลัก หรือ Concept Map เปนเครื่องมือที่ใชตรวจสอบความคิดหลักของ
นักเรียนกอนเรียนหรือประเมินนักเรียนวาหลังจากทํากิจกรรมตางๆ แลว นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางเขาใจ
เนื้อหาถูกตองหรือไม เปนแผนภาพที่เขียนแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความคิดหลักหรือมโน
ทัศน (Concept) ตางๆ โดยใชคําเชื่อมอยางมีลําดับและเปนระบบเริม่จากความคิดหลักที่กวางไปแคบหรือ
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เฉพาะเจาะจงทาํใหเห็นความสัมพันธตางๆ อยางครอบคลุม เขาใจเนื้อหาดีขึ้น ใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย ถูกตอง ครอบคลุม เปนการฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค 

 วิธีการ 

1. กําหนดเรื่องหรือหัวขอเรื่องที่จะจัดกิจกรรม 

2. ใหนักเรียนทํากจิกรรมกอนเขียนแผนผังความคดิหลักหรือหลังจากทํากิจกรรม แตละกลุมระดม
ความคิด และสรุปผลกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดหลัก ซึ่งครูควรทบทวนหรืออธิบาย
วิธีการเขียนแผนผังความคิดหลักกอนใหนักเรียนเขียน 

3. แตละกลุมนําเสนอแผนผังความคิดหลัก 

4. รวมกันอภิปราย  และสรุปแผนผังความคิดหลัก 

 
 4.2  แผนผังเวนน (Venn diagram) 

เปนกลวิธีที่ฝกการคิดวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบของ 2 ส่ิงหรือมากกวาวามีอะไรที่เหมือนกันและมี
อะไรที่แตกตางกัน โดยเขียนลงในแผนผังเวนน ซึ่งประกอบไปดวยวงกลมจํานวนเทากับส่ิงที่นํามา
เปรียบเทียบเขียนซอนทับกันบางสวน สวนที่ซอนทับเขียนแสดงลักษณะที่เหมือนกัน บริเวณนอกเหนือสวนที่
ซอนกันอยูเขียนแสดงลักษณะที่แตกตางกัน 

 วิธีการ 

1. ครูกําหนดหัวขอเรื่อง/หวัขอทํากิจกรรมที่สามารถแยกความแตกตางออกจากกันได 

2. ครูจัดทําใบความรูหรือใบกิจกรรมหรือแหลงเรียนรูในหัวขอที่กําหนด เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเขียน
แผนผังเวนน 

3. นักเรียนแตละคนศึกษาหรือสืบคนขอมูล 

4. นักเรียนวิเคราะหส่ิงที่เหมือนกันและส่ิงที่แตกตางกันลงในแผนผังเวนน  

5. ครูสุมนักเรียนนําเสนอแผนผังเวนน 

6. ครูนําอภิปรายทั้งชั้นเรียนเพ่ือสรุปแผนผังเวนนที่ถูกตอง 

หมายเหตุ   แผนผังเวนนอาจแสดงแผนภายดวยวงกลมมากกวา 2 วงซอนกันหรือวงกลมเล็กซอน
อยูในวงกลมใหญก็ได 
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5. เดินชมแลกเปลี่ยนความรู (Gallery Walk) 

 แนวคิด 

 กลวิธีเดินชมแลกเปล่ียนความรูหรือ Gallery Walk เปนกลวิธีที่ทําใหผูเรียนนําเสนอผลงานของกลุม
ในการศึกษาเรื่องเดียวกัน ภายหลังจบบทเรียน ใหกลุมอื่นมาชมแลกเปลี่ยนความรูผลงาน แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายภายในกลุม โดยเขียนเครื่องหมายถูก หนาขอความที่มีความเห็นเหมือนกันและเขียนความเห็นที่
แตกตาง ถาไมแนใจในประเด็นที่เพ่ือนนําเสนอใหใสเครื่องหมายคําถามไว กลวิธีนี้ใชเมื่อตองการใหนักเรียน
นําเสนอผลงาน โดยทุกคนมีสวนรวม กลวิธีนี้ชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม การตอบคําถาม 
การสื่อสารและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 วิธีการ  

1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 3-4 คน 

2. ใหนักเรียนรวมกันทํากิจกรรม อภิปราย และสรุปความคิดเห็นของกลุม เขียนลงในกระดาษ
โปสเตอรแลวนําไปติดไวที่ผนัง ระยะหางกันพอสมควร 

3. แจกปากกาสีใหแตละกลุม อธิบายวิธีการเดินชม แลกเปล่ียนเรียนรูผลงานของกลุมอ่ืน 

4. ใหนักเรียนแตละกลุมยืนตรงโปสเตอรของงตนเอง 
5. ใหสัญญาณใหนักเรียนแตละกลุมเดินไปหยุดที่โปสเตอรของกลุมถัดไป ศึกษาผลงาน อภิปราย

และสรุปความคิดเห็น ถาเห็นดวยในประเด็นใดใหเขียนเครื่องหมายถูก หนาประเด็นนั้น ถาไม
เห็นดวยประเด็นใด    ใหเขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป ถาไมแนใจในประเด็นใดใหเขียน
เครื่องหมายคําถาม 

6. ใหนักเรียนทํากิจกรรมเชนเดิมจนครบทุกโปสเตอร หรือ 2-3 โปสเตอรตามเวลาที่มี 

7. นําอภิปรายทั้งชั้น โดยครู เพ่ือสรุปความเห็นของหอง 

 

6.  กลวิธี รูแลว: อยากรู: เรียนรู (Knowledge Want to know Learning: KWL) 

 แนวคิด 

 กลวิธีรูแลว : อยากรู: เรียนรู หรือ KWL เปนกลวิธีหารเรียนรูส่ิงใหมจากการเชื่อมโยงจากสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนรูแลว หรือพ้ืนฐานความรูเดิมกับส่ิงที่ตองการเรียนรูเพ่ิมเติมและใหนักเรียนอธิบายความรูใหม
หรือส่ิงที่ไดจากการเรียนรู แตละตัวอกษรของ KWL มีความหมายดังนี้ 

 K: What we know 

 W: What we want to know 

L: What we learned 
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กลวิธี KWL ใชเพ่ือดึงความรูเดิมของนักเรียนและส่ิงที่นักเรียนอยากรูเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนจะทําใหรูวา
นักเรียนรูอะไรมาบางและมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอะไรบาง และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสนองความตองการ
ของนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เรื่องที่นักเรียนอยากรูอาจจะจัดใหไมไดทันทีแตอาจจัดการเรียนรูโดยวิธีอ่ืนหลัง
จากนั้น 

 การนําไปใช 

1. เมื่อเริ่มการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหน่ึง ใหนักเรียนแตละคน เขยีนในส่ิงที่เรียนรูแลวในเรื่อง
นั้นลงในกระดาษ นําไปติดบริเวณที่กําหนด 

2. นักเรียนเขียนส่ิงที่อยากรูลงในกระดาษอีกแผน วามีอะไรบางที่อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ครูจะ
สอน แลวนําไปติดบริเวณที่กําหนด 

3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและความตองการของ
นักเรียน โดยครูตองเชื่อมโยงกิจกรรมที่เตรียมไวกับส่ิงที่นักเรียนอยากรูมากที่สุด 

4. หลังจากจบบทเรียน ใหทุกคนเขียนวาไดเรียนรูอะไรลงกระดาษ แลวตรวจสอบกับความรูเดิมวา 
นักเรียนรูอะไรเพ่ิมขึ้น รูอะไรคลาดเคลื่อน มีอะไรที่ครูยังไมจดัให 

5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไมไดเรียนรู เชน สืบคนขอมูล ทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 

 

7. กลวิธี ตั๋วออก  (Exit ticket) 

 แนวคิด 

 กลวิธีต๋ัวออกหรือ Exit ticket เปนกลวิธีที่ใหนักเรียนทํากิจกรรมกอนออกจากหองเรียน โดยหลังจาก
จบบทเรียนแตละครั้ง อาจใหนักเรียนทํางาน เชน แบบฝก รายงานการทดลอง เขียนอนุทิน เพ่ือบอกถึงส่ิงที่
เขาใจแบะไดรับจากการเรียนรู (Got) และใหนักเรียนเขียนในส่ิงที่ตองการเรียนรู (Need) ครูจะตองนํางาน
ของนักเรียนมาวิเคราะหเพื่อทราบวานักเรียนเขาใจสิ่งท่ีครูสอนแคไหน ยงัไมเขาใจอะไร และอยากรู
อะไรเพิ่มเติม และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนในการเรียนการสอนครั้งตอไป 

 วิธีการ 

 กลวิธีนี้ใชตอนทายชั่วโมงของการสอนซึ่งจะชวยประเมินผลการเรียนการสอนของครู และฝกให
นักเรียนสรุปความรู โดย ใหนกัเรียนแตละคนเขียนส่ิงที่ไดรู ไดเขาใจในบทเรียนวันนี้และเขียนส่ิงที่อยากรูลง
ในกระดาษ มีอะไรบางที่อยากเรียน โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้ 

 1. ใหนักเรียนเขียนส่ิงที่ไดเรียนรูและเขาใจในบทเรียน ซึ่งอาจเขียนไดในหลายรูปแบบ เชน อนุทิน 
แผนผังความคดิ แผนภาพ ความเรียงลงในบัตรหรือกระดาษสี 

 2. เขียนส่ิงที่อยากรูลงในกระดาษ มีอะไรบางที่อยากเรียนลงในบัตรหรือกระดาษสี 

 3. นําส่ิงที่เขียนไปติดไวที่บอรด 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                      

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 1  : ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                                            

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1-29 

8. กลวิธีการระดมความคิด (Brainstorming) 

 แนวคิด 

 กลวิธีการระดมความคิดหรือ Brainstorming เปนกลวิธีหนึ่งที่ใชเพ่ือดึงความรู ความเขาใจ ความ
คิดเห็นและประสบการณของนักเรียนแตละคนออกมาใหผูอ่ืนทราบ โดยใหนักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น
ของตนเองอยางอิสระ เกี่ยวกับประเด็นใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีขอมูลที่เชื่อถือไดประกอบทุกความคิดเห็นที่เสนอตอง
ไดรับการยอมรับเทาๆกัน ไมถูกวิพากษวิจารณวาผิดหรือถูก และตองไดรับการยอมรับโดยไมมีการโตแยง 

 กลวิธีนี้จะใชไดเมื่อตองการความคิดเห็นที่มีความแตกตางกันในหลากหลายความคิดหลากหลาย
มุมมองหรือตองการคนหาหัวขอปญหา กิจกรรมใหมๆ แนวทางในการทํางาน การแกปญหาและการวิเคราะห
ปญหารวมกัน หรือมีประเด็นที่ทาทายความคิดกําลังอยูในความสนใจ ความคดิเห็นประกอบการวางแผนหรือ
ตองการใหกลุมชวยกันกําหนดขั้นตอนการทํางาน 

 กลวิธีระคมความคิดเหมาะสําหรับการนําเขาสูบทเรียนและขณะดําเนินกิจกรรม ชวยพัฒนาทักษะ
การพูด การฟงและการคิด ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค ทําใหได
ความคิดที่กวางขวาง แปลกใหมหลากหลายจากสมาชิกทุกคน และเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
เทาเทียมกันโดยไมมากรผูกขาดความคิดอยูที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การระดมความคิดอาจทําในกลุมยอยหรือ
ทั้งชั้นเรียนและครูจะตองดําเนินการ ใหมีการบันทึกทุกความคิดเห็นเพ่ือนํามาสรุปเปนความเห็นกลุมตอไป 

 วิธีการ 

1. ครูกําหนดประเด็นใหนักเรียนรวมระดมความคดิ 

2. ครูชี้แจงวิธีการระดมความคิด 

3. กําหนดประธานการประชุมและเลขานุการบันทึก 

4. ครูแจง กฎ กติกา มารยาทในการระดมความคิด ดังนี้ 

• ประธานและสมาชิกรวมกันสรางบรรยากาศแหงมิตรภาพเพื่อใหเกิดการอยการะดม
ความคิดรวมกัน 

• ทุกคนตองแสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเสรีในประเด็นที่
กําหนด 

• ทุคนตองเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน ขณะท่ีสมาชิกแสดงความคิดเห็น สมาชิกอื่น
ตองไมขัดจังหวะ และไมวิพากษ วิจารณ 

• เลขานุการจะตองบันทึกความคิดเห็น ทุกความคิดเห็น 

• ประธานตองระดมความคิดจากสมาชิกใหไดมากที่สุด 

5. เมื่อไดความคิดเห็นที่หลากหลายเพียงพอแลว ประธานและเลขานุการรวบรวมความคิดเห็นที่
คลายคลึงกันเขาเปนกลุมเดียว แลวปรับใหเปนแนวทางรวมกันเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติหรือทํา
กิจกรรมอื่นๆตอไป เชน สํารวจตรวจสอบ ทําการทดลอง สืบคนขอมูล 
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9. กลวิธีการอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ (Active Reading & 
Active Writing) 

 

 9.1  การอานอยางมีศักยภาพ (Active Reading) 

 แนวคิด  

 การอานอยางมีศักยภาพ หรือ Active Reading เปนกลวิธีหนึ่งที่ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจาก
การอาน โดยครูควรกําหนดจุดมุงหมายไวกอนวาตองการใหนักเรียนเกิดการเรียนรู หรือไดประโยชนอะไรจาก
การอานและภายหลังจากการอานแลวไดเรียนรูเพ่ิมขึ้นมากนอยแคไหน 

 จุดมุงหมายของการอานคือ เก็บรวบรวมขอมูล ความรูและเนื้อหาสาระ จัดลําดับความคิด จับ
ประเด็น จับใจความสําคัญ และแปลความ เพ่ือตองการใหนักเรียนเกิดการรับรู เกิดความเขาใจเกิดแนวคิด 
และ/หรือ ตองการใหนักเรียนฝกวิเคราะห ตีความเปรียบเทียบ ในการเรียนวิทยาศาสตรนักเรียนสามารถ
เรียนรูบางเรืองไดอยางดีจากการอานโดยไมตองอาศัยการสํารวจตรวจสอบ เชน ประวัติการคนพบของ
นักวิทยาศาสตรและละบทความวิชาการ 

 วิธีการ  

 กลวิธีการอานอยางมีศักยภาพสามารถใชในการสอนไดทุกขั้นตอน ต้ังแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นทํา
กิจกรรม ขั้นสรุป ขั้นประเมิน และข้ันขยายความรู การนํากลวิธีนี้ไปใช ดําเนินการดังนี้ 

1. ครูเลือก ส่ือสําหรับใหนักเรียนอาน ซึ่งส่ือนั้นตองเหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตองการใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู และเปนส่ือที่หาไดงายจากแหลงตางๆ เชน ตํารา หนังสือเรียน วารสารวชิาการ 
หนังสือพิมพ แผนพับ โปสเตอร จดหมายขาว ใบความรู Internet นิทาน การตูน พจนานุกรม เปนตน 

2. ครูจัดส่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3. ออกแบบและจัดเตรียมใบกิจกรรมใหนักเรียนอานซึ่งมีหลายวิธี เชน 

• การเนนคําหรือขอความสําคัญขณะอาน 

• การเวนคํา 

• การเรียงลําดับ 

• การจัดระบบความคิดโดยใชแผนผัง 

• การจับคู 

• การชี้บอกชื่อ 
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1) การเนนคําหรือขอความที่สําคัญ (Emphasizing) ทําได 2 วิธีไดแก 

การเนน คํา นยิาม หรือขอมูล โดยใชเครื่องหมายกํากับไวขณะอาน เพ่ือประโยชนในการกลับมา
ทบทวนหัวขอนั้นๆ ในภายหลังไดงายและเร็วขึ้น อาจใชการขีดเสนใตขอความที่กําหนดโดยการใชปากกาสี
แตกตางกัน เชน 

ขีดเสนใต ดวย ปากกาสีแดง ในสวนที่เปน  ความหมาย 

                   ปากกาสนี้ําเงิน ในสวนที่เปน ความคิดเห็น 

                   ปากกาสีเขียว ในสวนที่เปน   การวิเคราะห 

2) การเวนคํา (Clozing)        

เปนวิธีการหนึ่งที่ตองการใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดให อยางไตรตรองและคิดวิเคราะห 
พิจารณาอยางลึกซึ้งเพ่ือหาคําที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาลงในชองที่เวนไวเปนระยะ เพ่ือใหได
ใจความที่สมบูรณและถูกตอง ทําโดยลบคําบางคําออกจากเนื้อหา และนําไปใสไวในกรอบขางนอกเพื่อให
นักเรียนหาคํานั้น นํากลับมาเติมใหไดใจความครบถวน 

ส่ิงที่ควรคํานึงถึงในการเสนคํา คือ เลือกลบคําที่เหมาะสม ไมควรลบคํามากเกินไป จนทําใหอานแลว
ไมเจาใจจนนักเรียนอาจทําตอไปไมได และควรลบคําที่ชวยใหเกิดการคิดวิเคราะห  

3) การเรียงลําดับ (Sequencing) 

เปนวิธีที่ตองการฝกนักเรียนใหเกิดทักษะการวางแผน หรือจัดลําดับขั้นตอนการทํางานและฝกคิด
เรียงลําดับเรื่องราวหรอืกระบวนการ ทําโดยตัดขอความ หรือเรื่องราว หรือภาพ ออกเปนสวนๆหรือเปนชิ้น 
แลวนักเรียนนําชิ้นสวนนั้นๆ มาตอเขาดวยกันใหถูกตองตามลําดับเรื่องราว 

4) การจัดระบบความคิดโดยใชแผนผัง (Graphic organizer) 

เปนวิธีที่ตองการใหผูเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงความรูโดยเขียนออกมาเปนแผนผังหรือแผนภูมิ 
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เกิดการวิเคราะห เชื่อมโยงองคความรูและส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย
และชดัเจนดีขึ้น อาจทําไดหลายวิธี เชน 

• ใหนักเรียนจัดทําแผนผังโดยมีหัวขอหลักแลวเชื่อมโยงความรูจากหัวขอหลักนั้นๆ 

• มีคําหรือบัตรคําใหนักเรียนนําไปเติมลงในกรอบที่วาง แผนผังหรือแผนภูมิ 

5) การจับคู (Matching) 

เปนวิธีที่ฝกใหนักเรียนวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู โดยใหเชื่อมโยงสิ่งที่กําหนดใหเขา
ดวยกัน ทําไดหลายรูปแบบ เชน เชื่อมโยงระหวางเนื้อหากับภาพ คํากับคํา ขอความกับขอความ ภาพกับ
ขอความ เปนตน 
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9.2  การเขียนอยางมีศักยภาพ (Active Writing) 

แนวคิด 

 การเขียนโดยใชการเรียนรูทางวิทยาศาสตรระดับนักเรียน เมื่อตองการใหนักเรียนแสดงความคิดและ
สรุปความรูโดยการเขียนภาษาของตนเอง นักเรียนจะมีโอกาสไดฝกฝนการเขียนเพ่ือส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจได
ชัดเจนถูกตองตามจุดประสงคที่ตองการ หรืออาจใชการสื่อสารดวยภาพแทนการเขียนก็ได การเขียนเพ่ือให
เกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนควรเนน การเขียนคําอธิบาย รายงานการทดลอง รายงายการสืบคน
ขอมูล การสรุปผลการทดลอง และการเขียนบรรยายภาพ เปนตน กลวิธีนี้นิยมใชในขั้นตอนการสรุปและขั้น
ประเมิน 

วิธีการ 

1. ครูต้ังประเด็นที่ตองการใหนักเรียนเรียนรู 

2. กําหนดวิธีการเขียนส่ิงที่ไดเรียนรู เชน รายงานการทดลอง รายงานการคนควาขอมูล บทความ 
จดหมายขาว โปสเตอร ภาพวาด เปนตน 

3. เตรียมอุปกรณที่ตองการใชในการเขียน เชน กระดาษ วัสดุ อุปกรณ ในการเขียน 

4. ครูแจงประเด็นที่ตองการใหนักเรียนทํา ซึงอาจจะเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม 

5. นักเรียนวิเคราะหส่ิงที่ไดเรียนรูแลวส่ือสารออกมาตามวิธีการที่ไดรวมตั้งกันไว 

6. นักเรียนนําเสนอผลงานของตนหรือของกลุม 

7. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 

10.  กลวิธี บทบาทสมมติ (Role play) 

 แนวคิด 

 บทบาทสมมติหรือ Role play เปนกลวิธีที่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยผานการแสดงบทบาทและ
สถานการณที่สมมติขึ้น เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนได ศึกษาขอมูล ความรูสึก นึกคิด และพฤติกรรมของผู
ที่อยูในบทบาทนั้น แลวรวมกันอภิปราย เพ่ือสรุปความรู แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. นักเรียนแสดงบทบาทของผูอ่ืนเหมือนนักแสดงสวมบทบาทของบุคคลที่ตนเองไดรับมอบหมาย 
นักเรียนจะแสดงพฤติกรรมและความรูสึกของบุคคลที่ตนเองสวมบทบาท 

2. นักเรียนแสดงบทบาทของนักเรียนตามความรูสึกนึกคิดและประสบการณของตนเอง ใน
สถานการณที่สมมติขึ้น เชน การสมัครงาน การนําเสนอผลงาน วิธีนี้มักใชกับการ ฝกปฏิบัติ 

 ในที่นี้จะกลาวถึงบทบาทการสมมติในกรณีแรก 
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วิธีการ  

 กลวิธีบทบาทสมมติเหมาะสําหรับสอนประเด็นปญหาหรือสาระที่มีความคิดหลายมุมมองหรือหัวขอที่
สามารถถกเถียงหรือโตแยงกัน เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูเนื้อหาสาระวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันและฝก
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ครูเลือกประเด็นปญหาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและเปน
ประเด็นปญหาของสังคม ใหนักเรียนสวมบทบาทผูเกี่ยวของกับประเดนนั้นๆและศึกษาขอมูล เพ่ือนํามา
อภิปรายรวมกันในเวทีเสวนา ในชวงการอภิปรายจะเปนกลวธิีที่ใหความรูทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของแก
นักเรียน หลังจากรวมกันสรุปเพ่ือหาคําตอบของประเด็นปญหาที่กําหนดให ขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้ 

1. กําหนดประเด็นที่จะศึกษา ควรเปนประเด็นวิทยาศาสตรที่มีความขัดแยงในสังคมขณะนั้น ตอง
อาศัยขอมูลและความรูทางวิทยาศาสตรประกอบการตัดสินใจ และอยูในความสนใจของนักเรียน ควร
ระมัดระวังไมเลือกประเด็นที่ออนไหวทางสังคมที่จะกอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง 

2. กาํหนดสถานการณของประเด็นที่จะศึกษา ควรเปนสถานการณที่ใกลเคียงกับความจริง 

3. กําหนดบทบาทสมมติเกี่ยวของกับผูเลน เชน  ประเด็น “ประเทศไทยควรมีการสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรหรือไม” ผูที่เกี่ยวของอาจเปน 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ผูกําหนดนโยบายดานพลังงาน 

• สํานักงานพลังงานปรมาณู หนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญดานนิวเคลียร 

• การไฟฟาฝายผลิต หนวยงานราชการที่ดูแลการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศ 

• องคกรเอกชนดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผูศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟา
นิวเคลียรและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสถานที่ ที่คาดวาจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรซึ่งเปนผู
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

4. จัดทําบัตรบทบาทสมมติของผูที่เกี่ยวของ ขอมูลในบัตรประกอบดวย 

• ขอมูลของบุคคลนั้น เชน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ 

• ขอมูลดานวิชาการ สําหรับเปนขอมูลเบ้ืองตนใหผูสวมบทบาทสมมติคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ใชในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นรวมกันในเวทีเสวนา 

5. เตรียมเวทีเสวนาเพ่ือใชอภิปรายรวมกันของบุคคลที่สวมบทบาทสมมติตางๆ 

6. เตรียมผูทําหนาที่ดําเนินการเสวนาหรือพิธีกร ซึ่งครูควรเปนพิธีกรเองเพ่ือควบคุมการอภิปราย
ใหอยูในประเด็นและเปนไปตามเวลา นอกจากนี้ครูควรเตรียมอาสาสมัครจากนักเรียนเพ่ือทําหนาที่อ่ืนๆใน
การเสวนา เชน ฝายเครื่องเสียง ฝายจัดเวท ีฝายประเมินผล 

7. เริ่มทํากิจกรรมโดยเลาสถานการณสมมติที่เตรียมไว และแจงวัตถุประสงคการทํากิจกรรม 

8. แบงกลุมนักเรียน ใหมีจํานวนกลุมเทากับบทบาทสมมติ โดย 1 กลุม รับผิดชอบ 1 บทบาทสมมติ 

9. แจกใบกิจกรรมและบัตรบทบาทสมมติแตละบทบาทใหสมาชิกทุกคนในแตละกลุม 
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10. ใหแตละกลุมเลือก ประธาน และเลขานุการกลุม และทบทวนหนาที่ประธานและเลขานุการกลุม 

11. ใหแตละคนศึกษาบัตรบทบาทสมมติที่ไดรับ หลังจากนั้นประธานกลุมระดมความคิด ประเด็นที่ที่
จะใหผูแทนกลุมนําเสนอการเสวนา 

12. สมาชิกในกลุมเลือกตัวแทนกลุมเพ่ือแสดงบทบาทสมมติที่ไดรับมอบหมาย และชวยกัน
เตรียมการอภิปรายของผูแทนกลุม 

13. จัดเสวนาประเด็นที่ศึกษา โดยใหแตละกลุมสงผูแทนมารวมการเสวนาโดยมีครูหรือนักเรียนที่
ไดรับการฝกฝนเปนผูดําเนินการเสวนา 

หลังการดําเนินการเสวนา 

1. สมาชิกในแตละกลุม นําขอมูลที่ไดในการเสวนา มาอภิปรายรวมกันเพ่ือสรุปความคิดเห็นของ
กลุม และนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

2. ครูขยายความรูเพ่ิมเติมในประเด็นวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ 

 

11. กลวิธี สถานการณจําลอง (Simulation) 

 แนวคิด 

 สถานการณจําลองหรือ Simulation เปนกลวิธีทีช่วยใหนักเรียนเรียนรูแนวความคิดหลัก ปรากฏการณ
ทางวิทยาศาสตรหรือการทดลอง ซึ่งไมอาจสามารถอธิบายหรือสาธิตใหเขาใจในหองปฏิบัติการได หรือการสาธติ
นั้นอาจเปนอันตราย หรือเปล่ียนส่ิงที่เปนนามธรรมซึ่งไมสามารถมองเห็นเปนรปูธรรม โดยสรางสถานการณ
เหมือนใหเหตุการณจริงหรือใกลเคียงกับสถานการณจริงซึ่งอาจใชส่ือคอมพิวเตอรสรางสถานการณจําลองขึน้และ
นักเรียนเรียนรูจากการปฏิสัมพันธกับโปรแกรมคอมพิวเตอรคลายการเลนเกม หรือใหนกัเรยีนเปนผูแสดงตาม
บทบาทในสถานการณจําลองเหมาะสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาซึ่งชื่นชอบการทาํกิจกรรมเคลื่อนไหว 

 เรื่องที่จัดการเรยีนการสอนดวยวิธีนี้ เชน การเปลี่ยนสถานะ การไหลเวียนของโลหิต การทํางานของ
เซลลแสงอาทิตย  การกลั่นลําดบัสวนน้ํามันดิบ วัฏจักรของน้ํา และการแยกสารละลายดวยกระแสไฟฟา เปนตน 

 วิธีการ 

 เริ่มจากครูออกแบบสถานการณ จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ บัตรบทบาท แลวจัดกิจกรรมโดยให
นักเรียนแสดงบทบาทตามขอมูลที่กําหนด สรุปเนื้อหา แกไขความเขาใจคลาดเคลื่อน และทายสุดตองไมลืม
ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือตรวจสอบวานักเรียนเขาใจหรือไม อยางไร การประเมินนักเรียนอาจประเมินตาม         
สภาพจริง หรือประเมินโดยใชแบบทดสอบ ดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คัดเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับการสรางสถานการณจําลอง โดยพิจารณาทั้งเนื้อหา ความ
เปนไปไดและเวลาที่ใช 

2. สรางสถานการณจําลองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและบทเรียน วัยของนักเรียนและใกลเคียง
ความจริงมากที่สุด 
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3. จัดทําบัตรบทบาท จัดหาอุปกรณและส่ือประกอยการแสดงรวมทั้งสถานที่ 

4. เริ่มตนทํากิจจรรมโดย ครูชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรมสถานการณจําลอง 

5. แบงบทบาทแรแสดงใหนักเรียน โดยอาจใชวิธีจับฉลากหรือขออาสาสมัคร ถาจํานวนนกัเรยีนมี
มากกวาบทบาทที่กําหนดไว ใหนักเรียนสวนหนึ่งทําหนาที่เปนผูสังเกตการณ หรืออาจใชวิธีผลัดเปล่ียนการ
แสดง 

6. แจกบัตรบทบาทใหนักเรียนศึกษา 

7. อธิบายสถานการณจําลองที่สรางขึ้นวาเริ่มตนอยางไร ดําเนินตอไปอยางไรและสิ้นสุดเมื่อไหร 
เพ่ือใหเห็นภาพรวมทั้งหมด 

8. ใหนักเรียนทําความเขาใจบทบาทของตนเองใหกระจาง วาตองแสดงบทบาทอยางไร ขั้นตอนใด 
และเมื่อไหร 

9. ใหนักเรียนซอมการแสดงอยางนอย 1 รอบ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ และแกไขซักซอมจน
นักเรียนทุกคนเขาใจในบทบาทและจังหวะการแสดง 

10. ใหนักเรียนแสดงตามบทบาท 

11. ขณะที่นักเรียนแสดง ครูควรสังเกตการแสดงเพื่อเก็บขอมูลมาใชประกอบการอภิปรายและคอย
ดูแลใหการแสดงเปนไปอยางราบรื่นและถูกตอง 

12. เมื่อการแสดงสิ้นสุด ครูอภิปรายและสรุปความรูที่ไดรับ โดยดําเนินการดังนี้ 

• สุมนักเรียนแตละบทบาท อธิบายสิ่งที่แสดง 

• สุมนักเรียนอธิบายการแสดงสถานการณจําลองทั้งหมด 

• ต้ังคําถามเพื่ออภิปรายและสรุปความรูที่ไดจากการแสดง 

• แกไขส่ิงที่เขาใจคลานเคลื่อน 

• ขยายความรูเพ่ิมเติม 

 

12.  กลวิธี เกม  (Game) 

 แนวคิด 

 เปนกลวิธีที่เหมาะสําหรับเสริมการเรียนวิทยาศาสตรโดยเฉพาะในเด็กเล็ก เนื่องจากทําใหนักเรียน
ไดรับความสนุกสนานและไดเรียนรูบรรยากาศที่ผอนคลาย นอกจากนั้นไมวานักเรียนจะเรียนเกงหรือเรียน
ออนตางก็ชอบการเลนเกมดวยกันทั้งส้ิน จึงชวยแกปญหาการขาดความเอาใจใสในการเรียนไดอีกทางหน่ึง
ดวย  เกมที่นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ควรเปนเกมที่นักเรียนคุนเคย รูกติกาคอนขางดี วิธีการ
เลนไมซับซอน และผลิตงาย เกมมีหลายประเภทในที่นี้จะเสนอเกม 5 ประเภท คือ 
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1. โดมิโน (Dominoes) 

2. เกมบัตร (Card Game) 

3. เกมกระดาน (Board Game) 

4. เกมปริศนาคํา (Puzzle) 

5. เกมทายปญหา (Quizzes) 

 

1) โดมิโน 

 เปนเกมที่เลนโดยนําชิ้นสวนส่ีเหล่ียมซึ่งเรียกวาแผนโดมิโนมาตอเขาคูกันตามกติกาที่กําหนด เชน 
ประเภทของสัตว ชื่อสัตว อาณาจักรพืช–ชื่อพืช ประเภทของพลังงาน-แหลงของพลังงาน จํานวนตัวเลขที่บวก
กันแลวเทากับสิบ เปนตน เกมโดมิโนเหมาะสาํหรับการจัดจําแนกประเภทที่เกี่ยวของกันไมเกิน 3 กลุม เชน 
ประเภทธาตุ - สัญลักษณธาตุ ชื่อธาตุ เมื่อตอแผนโดมิโนไดถูกตอง ผูเลนจะไดคะแนนเทากับจํานวนจุดที่อยู
บนแผนโดมิโน ครูสามารถกําหนดกติกาการคิดคะแนน เชน ถาแผนโดมโินที่ตอกันถูกตองและมีจํานวนจุด
ของคะแนนเทากัน ผูเลนจะได คะแนน 2 หรือ 3 เทาของผลรวมของจํานวนจุด 
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2) เกมบัตร 

เปนเกมที่เลนโดยใชบัตร อาจเปนการจับคูบัตร หรือจัดบัตรเขาพวกตามกติกาที่กําหนดบางกติกา
อาจใหกติกาของการเลนรัมมี่ หรือการเลน “ผสมสิบ” เกมบัตรเหมาะสําหรับการจัดกลุม จัดประเภทของสิ่งที่
แสดงบนบัตร 

3) เกมกระดาน  

 เปนเกมที่ผูเลนเดินตัวหมากไปตามชองบนกระดาน จํานวนชองที่เดินเทากับจํานวนแตมที่ไดจาก
การทอดลูกเตา เชน เกมบันไดงู เกมเศรษฐี เกมไตบันได ในชองที่เดินควรใสความรูทางวิทยาศาสตรใหผูเลน
ที่เดินไปถึงชองนั้นอานใหเพ่ือนฟง หรือใสส่ิงที่ผูเลนจะตองปฏิบัติ เชน ใหหยิบบัตรคําถาม ถาตอบคําถามได
จะไดเลนตอไป 

 

4) เกมปริศนาคํา 

เปนเกมทายคําศัพททางวิทยาศาสตร มีหลายลักษณะ เชน เกมอักษรไขว (Crossword) เกมอักษร
สลับ (Anagrams) เกมคนหาคํา (Word searches) เหมาะสําหรับใหเรียนรูหรือทบทวนความหมายหรือมโน
ทัศนของคําศัพททางวิทยาศาสตร 

5) เกมทายปญหา 

เปนเกมที่ใชทายปญหาทางวิทยาศาสตร รูปแบบของเกมมีหลายแบบ อาจใชรูปแบบของเกมทางทีวี
ซึ่งเปนที่นิยมแลวใชคําถามที่เกี่ยวของเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร เชน เกม 20 คาํถาม 

เกมที่กลาวเปนเกมท่ีครูสามารถผลิตเองไดงายโดยใชวัสดุประเภท กระดาน ดินสอสี ปากกาสี หรือ
ออกแบบในคอมพิวเตอรแลงพิมพออกมาใหมีสีสันสวยงามก็จะทําใหเกมมีรูปลักษณที่นาสนใจ สําหรับ
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โรงเรียนที่มีความพรอมทางดานคอมพิวเตอร ก็สามารถใชเกมคอมพิวเตอรซึ่งอาจผลิตขึ้นเองหือจัดซื้อจากที่
มีผูจําหนายมาใชในการเรียนการสอน  

 วิธีการ 

 เกมใชไดผลดีในการเพิ่มความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน ใชในการสรุปเนื้อหาประเมินผลการ
เรียนรู และทบทวนความรูเพ่ือยํ้าในสิ่งที่เรียนรู และยังใชในการขยายความรูโดยเฉพาะการเรียนรูศัพท
วิทยาศาสตรใหมๆ เหมาะสมกบัเนื้อหาสาระไมซับซอนที่เกี่ยวของกับคํานิยาม ความหมาย มโนทัศน การจัด
กลุมและจัดจําแนกทางวิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังใชในการจดักิจกรรมพัฒนานักเรียน เชน กิจกรรมชุมนมุ   
กิจกรรมคาย เมื่อนําไปใชจะตองทําความเขาใจกับนักเรียนเกีย่วกับเกมที่ใชและความรูที่นักเรยีน จะไดรับจาก
การเลนเกม เมื่อเกมจบ ครจูะตองสรุปความรูและประเมินผลการเรียนรูทุกครั้ง ขัน้ตอนดําเนินการมีดังนี้ 

1. วิเคราะหเนื้อหา สาระวิทยาศาสตร และชวงเวลาที่เหมาะสมของการใชเกมในการเรียนการสอน 

2. ออกแบบเกมใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ จุดประสงคการเรียนรู เวลา และวัยของนักเรียน ส่ิงที่
ควรคํานึงถึงในการออกแบบเกมไดแก 

• เนื้อหาสาระที่แฝงในเกม ไมควรซับซอน 

• จํานวนผูเลน เลนคนเดียว เลนเปนกลุม หรือเลนทั้งหอง 

• กติกาการเลน เขาใจงาย เปนกติกาที่นักเรียนคุนเคย 

• อุปกรณที่ใช หางาย 

• เวลาที่ใชเลนเกม ไมควรเกิน 15-20 นาที 

• วิธีการประเมินความรูที่นักเรียนไดรับหลังเลนเกม 

3. จัดทําเกม และทดลองใชกับนักเรียนกลุมเล็กๆเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเกม 

4. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาใช มาปรับปรุง และจัดทําเกมใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

5. จัดทําใบประเมินความรูที่นักเรียนไดรับหลังเลนเกม 

6. กอนการเลนเกม ครูแจงจุดประสงคการเลนเกม ทั้งจุดประสงคของเกมและเนื้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตรที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูจากเกม ทําความเขาใจในเรื่อง กติกา วิธีการเลน เวลา
ที่ใชเลน และนักเรียนซอมเลน กอนเลนจริง 

7. ครูเดินสังเกตนักเรียนขณะเลนเกม เพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่ไมเขาใจกติกา วิธีการเลนและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น รวมท้ังเก็บขอมูลในประเด็นตอไปนี้ 

• นักเรียนเขาใจเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตรที่แฝงอยูในเกมหรือไม 

• นักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในความรูทางวิทยาศาสตรประเด็นใด 

• นักเรียนเลนตามกติกาของเกมหรือไม 
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• กฎ กติกา และวิธีเลนเกมควรไดรับการแกไข ปรับปรุงหรือไม อยางไร 

8. ควบคุมเวลาการเลนเกม 

9. อภิปรายและสรุปหลังเลนเกม ในประเด็นตอไปนี้ 

• ผลการเลนเกม ใครหรือกลุมใดเปนผูไดคะแนนสูงสุด 

• ความรูทางวิทยาศาสตรในเกมและความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

• ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนทั้ง กฎ กติกา วิธีการเลนเกม  

• ความรูทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆที่เชื่อมโยงกับความรูที่ไดจากการเลนเกม 

10. ประเมินผลเรียนรูเนื้อหาสาระในเกมโดยใชรูปแบบอื่น เชน เขียนส้ันๆ เพ่ือสรุปความรู เขียน
แผนผังความคดิ นําเสนอหนาชั้นเรียน และทําแบบทดสอบ เปนตน 
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การใชเทคนิคแผนที่มโนทัศนจัดหลักสูตรรายวิชาและพัฒนาหลักสูตร 
โดย อิศริยา  ทองงาม 
  
 ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  ได
กําหนดแนวทางในการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา  ใหสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน  จุดประสงคที่แสดงถึง  
คุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความคิด  กระบวนการ
เรียนรู  เจตคติ  คุณธรรม  และคานิยมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอม  
ทั้งในระดับสากลและระดับทองถิ่น  ใหสถานศึกษานํามาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาวิเคราะหและกําหนดสาระการเรียนรู 

 จากการที่ผูเขียนไดสํารวจและศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดหนึ่ง  พบวาหลายโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเคมียังเปนระบบ  กลาวคือไมคํานึงถึง
ความรูพ้ืนฐาน  วค 4111  ที่ใหเรียนในภาคเรียนที่ 1  เปนหลักสูตรวิชาที่ผูเขียนเห็นวามีปญหามากที่สุดเนื่อ
จากมีการจัดเนื้อหาที่ไมคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูเรียน  และผูสอนตีความหมายของคําอธิบายรายวิชา
ผิดพลาด  ดังรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  วค 4111  ตอไปนี้ 

 ศึกษาวิเคราะห  โครงสรางอะตอม  ชนิดและจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ
นิวเคลียรของธาตุ  เปรียบเทียบการจัดเรียนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตาง ๆในอะตอม  ความสัมพันธ
ระหวางอิเล็กตอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ  และการเกิดปฏิกิริยาสมบัติของสารประกอบ
และเลขอะตอมของธาตุ  การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ  และทํานายแนวโนมของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
การเกิดพันธะเคมีในโมเลกุลหรือในผลึกของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารในเรื่องจุดเดือด  จุด
หลอมเหลวและสถานะ  กับแรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาคของสารนั้น  สมบัติของโพลิเมอร  การนําโพลิเมอรไปใช
อยางเหมาะสม  สมบัติ  ประโยชน  และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมันและกรดไขมัน  โปรตีนและกรดอะ
มิโนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การสืบเสาะหาความรู  การสํารวจตรวจสอบ  การสืบคนขอมูลและ
การอภิปราย  เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ  นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  มีจิตวิทยาศาสตร  จริยธรรม  คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม 

 จากคําอธิบายรายวิชาดังกลาว  ผูสอนโรงเรียนหนึ่งไดนําไปกําหนดหนวยการเรียนรู  ดังนี้ 

หนวยการเรียนรูท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู เวลา (ชั่วโมง) 

1 
2 
3 
4 
5 

อะตอมและตารางธาตุ 
พันธะเคมี 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
สารชีวโมเลกุล 

14 
8 
4 
6 
8 

  
จากคําอธิบายรายวิชาพบวามีการกําหนดเนื้อหาที่ทําใหผูสอนตีความหมายผิด  เชน  สมบัติของ

ธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  จากขอความนี้ผูสอนนําไปจัดหนวยการเรียนรู  เปนหนวยการเรียนรูที่ 3  เรื่อง
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อัตราการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งไมนาที่จะเปนการสอนเรื่องนี้  หรือเรื่องพันธะเคมี  ที่กําหนดใหเรียนเพียง 8 ชั่วโมง  
ซึ่งเวลาเพียงเทานี้ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาได  จึงเห็นไดวาเปนการจัดหลักสูตรที่ไมไดคํานึงถึง
ความรูพ้ืนฐานผูเรียน  ในหนวยการเรียนรูที่ 3, 4 และ 5  ผูเขียนคิดวาไมควรนํามาใหเรียนในภาคเรียนที่ 1  
เนื่องจากเปนเนื้อหาที่ตองใชความรูจากเรื่องอื่นเปนความรูพ้ืนฐานและเรื่องเหลานี้ก็ตองเรียนอีกครั้งในภาค
เรียนหลัง  นอกจากนี้การจัดเรียงเน้ือหาในแตละภาคการศึกษา  แตละโรงเรียนจัดตามความถนัดหรือตาม
ความสะดวกของผูสอน  โดยไมคํานึงถึงความรูพ้ืนฐานที่ตองใชในแตละสารประกอบเชิงซอนของธาตุทรานสิ
ชันกอนโดยที่ยังไมไดสอนเรื่องพันธะเคมี 

 จากที่กลาวมาผูเขียนคิดวาปญหาตางๆ มาจากการจัดหลักสูตรที่ไมคํานึงถึงความรูพ้ืนฐาน  และ
การตีความคําอธิบายรายวิชาของผูสอนผิดพลาด  ทําใหผูเรียนขาดความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในส่ิงที่เรียน  
ผูเรียนจึงเกิดความรูสึกและเจตคติที่ไมดีตอวิชาเคมี  ทําใหไมอยากเรียนวิชาเคมี  ต้ังแตภาคเรียนที่ 1  สงผล
ตอการเรียนวิชาเคมีในภาคเรียนตอๆ ไป  และในระดับอุดมศึกษา  และยังสงผลตอการเลือกเรียนสาขาวิชา
ทางดานเคมี  ทําใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรสาขาเคมี 

 การจัดหลักสูตรโดยใหแตละทองถ่ินจัดตามสภาพของแตละทองถ่ินนั้นควรเปนรายวิชาที่ไมใชวิชา
วิทยาศาสตร  เนื่องจากวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ตองอาศัยความรูพ้ืนฐานเปนสําคัญ  ผูเรียนตองมีความรู
พ้ืนฐานเพียงพอที่จะเรียนเรื่องตาง ๆ  ความรูพ้ืนฐานจึงเปนส่ิงสําคัญ  ซึ่งถือไดวาเปนประสบการณ  ที่สําคัญ
ที่ตองนํามาใชชวยในการเรียน  เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจอยางลึกซึ้ง  เกิดมโนทัศนในส่ิงที่เรียนและ
เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย  (Rop. 1999)  ผูเขียนเห็นวาแผนที่มโนทัศนเปนเทคนิคที่สามารถนํามาใช
ชวยในการจัดหลักสูตรรายวิชาได 

 แผนท่ีมโนทัศนเปนแผนภาพการเชื่อมโยงมโนทัศน  ที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ
ซึ่งมโนทัศนเหลานี้จะมีความสัมพันธกัน  โดยใชคําเชื่อมอยางมีลําดับขั้นและเปนระบบ  เทคนิคแผนที่มโน
ทัศนไดมีการใชเปนครั้งแรกโดย  Joseph  D.  Novak  แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล  เพ่ือชวยเหลือนักศึกษา
ดานวิทยาศาสตร  (Novak,  1990)  เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  Novak มีความเห็นวา
ความรูเรื่องใดก็ตามจะประกอบดวยมโนทัศนหลายมโนทัศนเมื่อนํามาจัดความสัมพันธอยางมีระบบระเบียบ  
จากมโนทัศนที่กวางและครอบคลุมไปสูมโนทัศนที่แคบและเฉพาะเจาะจง  และมีคําเชื่อมระหวางมโนทัศน   
จะทําใหเห็นความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ไดอยางเปนระบบดังตัวอยางการเขียนแผนที่มโนทัศนตอไปนี้ 
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 เทคนิคแผนที่มโนทัศนสามารถนํามาใชในการจัดหลักสูตรรายวิชาและพัฒนาหลักสูตรได  โดยจะ
ชวยทําใหเห็นความชัดเจนของมโนทัศนตางๆ  ที่เชื่อมกันแผนที่มโนทัศนของหลักสูตรรายวิชาจะแสดงใหเห็น
ความสัมพันธของมโนทัศนทั้งหมดอยางเปนระบบ  เปนการจัดระบบในรูปความสัมพันธของความรู  แทนที่จะ
เปนการเขียนเปนเรื่องๆ แบบโดยเดี่ยว  (Novak and Gowin, 1984) การสรางแผนที่มโนทัศน  ผูสรางจะตอง
มีความเขาใจเนื้อหาความรูเปนอยางดี  จึงจะสามารถกําหนดหรือเลือกมโนทัศนหลักและมโนทัศนยอยได  
รวมท้ังแสดงลําดับความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ ได 

 ผูเขียนขอเสนอตัวอยางแผนที่มโนทัศนเรื่องโครงสรางอะตอม  เพ่ือใหเห็นแนวทางในการจัดทําแผน
ที่มโนทัศนเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ 
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Tananone  (1990)  ไดใชแผนที่มโนทัศนในการพัฒนาหลักสูตร  โดยไดเสนอแนวทางในการสราง
แผนที่มโนทัศนไว  ดวยการกําหนดมโนทัศนหลัก  จัดลํานับจากมโนทัศนจากมโนทัศนที่กวาง  ครอบคลุม
ไปสูมโนทัศนยอยๆ ลงไปเรื่อยๆ  แลวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ  เพ่ือใหมองภาพได
ชัดเจนขึ้น  ปรับปรุงแผนที่มโนทัศนใหครบถวน  และตรวจสอบความตรงของแผนที่โดยผูเชี่ยวชาญวามีเนื้อหา
ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม  หลังจากจัดทําแผนที่มโนทัศนแตละเรื่องแลว  นํามโนทัศนหลักๆ ของแตละเรื่องมาทํา
แผนที่มโนทัศนของทั้งวิชา  เพ่ือใหเห็นความเชื่อมโยงของแตละเรื่อง  และลําดับกอนหลังของเนื้อหาที่เปน
ความรูพ้ืนฐานของกันและกัน  

 การใชเทคนิคแผนที่มโนทัศนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา จึงเปนโครงสรางความรูในแบบที่ตางไป
จากการพัฒนาหลักสูตรในแนวอื่นๆ  และสามารถใชพัฒนาหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง  เนื่องจากหลักสูตรตอง
มีการพัฒนาตลอดเวลา  การใชเทคนิคแผนที่มโนทัศนในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  จะชวยตอบสนองความ
ตองการของนักพัฒนาหลักสูตรได  เนื่องจากแสดงใหเห็นวาทําไมจึงจัดมโนทัศนนั้นเขาไปอยูในรายวิชานั้นๆ  
ในขณะที่บางคนคิดวาควรตัดมโนทัศนนั้นออก  นอกจากนี้แผนที่มโนทัศนรายวิชายังมีสวนชวยใหเห็นอยาง
ชัดเจนวา  ควรจะแบงหนวยหรือจัดหนวย  (Unit)  ในรายวิชานั้นออกเปนอยางไร  และในแตละหนวยจะ
ประกอบดวยเนื้อหาอะไรบาง  ทําใหผูสอนและผูเรียนมองภาพความสัมพันธระหวางมโนทัศนทั้งรายวิชาได  
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และแผนที่มโนทัศนรายวิชายังเปนส่ิงกํากับหรือกําหนดทิศทางใหผูสอนและผูเรียนดําเนินกิจกรรมของตนเอง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
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การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน... ดร.ประมวล  ศิริผันแกว3 
 

ส่ือการเรียนการสอน หมายถึงส่ิงที่ครูใชประกอบ หรือใชแทนการบรรยายหรืออธิบายเพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู พัฒนาทักษะ และเจตคติใหบรรลุผลตามจุดประสงคการเรียนการสอนและตามจุดหมายของ
หลักสูตรไดดีย่ิงขึ้นหรือเร็วย่ิงขึ้น  เชน หนังสือ  รูปภาพ แผนผัง  เทปเสียง วีดิทัศน  อุปกรณ  ชุดการเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนออนไลน เปนตน  ส่ือนอกจากจะเปนตัวกลางเชื่อมโยงใหเกิดการเรยีนรู
ระหวางครูและนักเรียนแลว ส่ือยังชวยกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู และชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง ดังนั้นส่ือการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสําคัญมากตอการเรียนรูของนักเรียน 

อยางไรก็ตามการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียน ไดรับความรูและประสบการณในสาขาวิชาที่
เรียนไดอยางมี ประสิทธิภาพนั้น  ควรจะมีลักษณะที่เปนการสื่อสารแบบสองทาง ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 

การจําแนกสื่อการเรียนการสอนสามารถจําแนกโดยอาศัยเกณฑตาง ๆ กัน  ซึ่งจะไดประเภทของสื่อ
การเรียนการสอนแตกตางกันไป ถาพิจารณาลักษณะของสื่อเปนเกณฑ เราอาจจัดส่ือเปนประเภทตางๆ ดังนี้  

1. ส่ือส่ิงพิมพ  เชน หนังสือ (หนังสือทั่วไป หนังสือการตูน หนังสือสามมิติ)  รูปภาพ (ภาพถาย 
ภาพวาด)  แผนผัง โปสเตอร  แผนพับ แผนใส จดหมายขาว  วารสาร เปนตน 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือดิจิตอล  เชน เทปเสียง  วีดิทัศน  มัลติมีเดีย  ซีดีรอม  วีซีดี  ดีวีดี  
วีดิโอคลิป หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

3. ส่ือส่ิงประดิษฐ  เชน อุปกรณทดลอง อุปกรณสาธิต  แบบจําลอง  เปนตน   

4. ส่ือประสม เชน บทเรียนสําเร็จรูป  บทเรียนออนไลน  คอมพิวเตอรชวยสอน  เปนตน 

 

 

 

                                                           
3 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
สื่อการเรียนการสอน             

องคความรูและประสบการณ 
ผูสอน 

 
ผูเรียน 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 1  : ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

1-46 

การพิจารณาเลือกใชสื่อการเรียนการสอน 

ไมวาจะเปนส่ือที่ครูสรางขึ้นเอง หรือส่ือที่ครูซื้อหามาใช ครูตองวางแผนวาจะใชส่ือประเภทใด และ
ชนิดใด ในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน หรือสรางความสนใจ ขั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือสํารวจคนหา ขั้นอธิบายและสรุป ขั้นขยายความรู หรือมอบหมายงาน หรือขั้นประเมินผลการเรียนรู   
เปนตน 

ในปจจุบันนี้มีส่ือการเรียนการสอนใหครูเลือกใชมากมาย มใีหซื้อและสามารถขอไดจากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งหนวยงานราชการและเอกชน แตส่ือบางชนิดอาจไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการ หรือวัย
ของนักเรียน ดังนั้นครูจะตองเลือกส่ือมาใชใหเหมาะสม และบางครั้งครูตองสรางส่ือขึ้นมาใชเอง โดยมี
หลักการสรางสื่อการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาการคิดบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู ดังนี้ 

1. ความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรอืตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2. ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

3. การกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาการคิด 

4. การขยาย หรือตอยอดการเรียนรูของนักเรียน 

5. ความสะดวกในการใช และการเก็บรักษา 
6. ความคงทนและความเรียบรอยของสื่อ 

7. ไมขัดแยงกับวัฒนธรรม และศีลธรรม 

8. การติดตามผลของการใชเพ่ือการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 

9. สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน 

กรณีที่ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูไมสามารถนํามาใชได หรือไมเหมาะสมที่จะนํามาปรับปรุงใช 
หรือไมมีส่ือการเรียนการสอนที่ตองการใชในแหลงบริการส่ือการเรียนการสอนใดเลย ก็จําเปนตองออกแบบ
และสรางสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม  การออกแบบก็ตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงค :     ตองการใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและทักษะใด 

 ผูเรียน  :     มีความรูและทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนในการเรียนรูหรือไม 

 ราคา  :     มีงบประมาณในการผลิตมากนอยเพียงใด 

 ฝายเทคนิค :     มีหรือไมในการผลิต 

อุปกรณ  :     มีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนตองใชในการผลิตหรือไม 

 เวลา  :     มีเวลาเพียงพอในการผลิตหรือไม 
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เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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การประเมินสื่อและวิธีการเรียนการสอน 

หลังจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว  จําเปนตองมกีารประเมนิผลกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือใหไดขอมูลที่ชวยใหผูสอนทราบวา  การเรยีนการสอนบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด  ส่ิงที่ตองประเมนิ
ไดแก  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  วาบรรลุตามวัตถุประสงคแตละขอทีก่ําหนดไวมากนอยเพียงใด  การ
ประเมินส่ือและวธิีการเรียนการสอน  เพ่ือใหทราบวาส่ือและวิธีการสอนที่ใชมปีระสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  ตอง
ปรับปรุงแกไขหรือไม  ชวยใหผูเรียนมผีลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นหรือไม การประเมนิผลสื่อการเรียนการสอนควรให
ครอบคลุม  ดานความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน  ดานคุณภาพของสื่อ  เชน ขนาด รูปราง สี 
ความชัดเจนของสื่อ  การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน จะทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการปรับปรุง
และพัฒนาวิธกีารสอนและการใชส่ือการเรียนในครั้งตอๆ ไปใหมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอควรคิดในการใชสื่อการเรียนการสอน 

 เพ่ือใหการใชส่ือการเรียนการสอนแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนสูงสุด  จึงขอเสนอ
ขอเตือนใจสําหรับผูสอนใหระลึกถึงปจจัยตางๆ ในการใชส่ือการเรียนการสอนดังนี้ 

1. ไมมีส่ือการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมกับทุกจุดประสงคการเรียนการสอน 

2. ควรใชส่ือการสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนดไว 

3. ผูใชส่ือการเรียนการสอนจะตองคุนเคยกับเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของสื่อชนิดนั้นๆ  

4. ส่ือการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับวิธีสอนและกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอน 

5. ส่ือการเรียนการสอนจะตองเหมาะสมกับสมรรถภาพ  และวิธีการเรียนของผูเรียน 

6. ส่ือการเรียนการสอนจะตองใหความเปนรูปธรรม 

7. ควรจัดส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับส่ือการเรียนการสอนที่ใช 

8. ควรทดลองใชส่ือการเรียนการสอนกอนใช และส่ือนั้นควรมีคูมืออธิบายการใชที่ชัดเจน 

แนวทางการใชสื่อการเรียนการสอนเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม          
ภายใตโครงการรุงอรุณ 

ส่ือการเรียนการสอนที่ใชประกอบกิจกรรมการเรยีนรูเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. เปนส่ือที่มีลักษณะบูรณาการสอดแทรกไดทุกวิชา โดยยึดผลการเรียนรูเปนหลัก 

2. เปนส่ือที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3. เปนส่ือที่มีลักษณะปฏิสัมพันธ ยืดหยุน และสามารถปรับใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
และผูเรียน 



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 

เร่ือง การบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนท่ี 1  : ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                                                                                        

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนดานพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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4. เปนส่ือที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการวิเคราะห 

5. เปนส่ือที่ใหประสบการณตรง สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และปญหาใน
ชุมชน ประเทศ และโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต 

6. เปนส่ือที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน หนังสือเสริมความรู หนังสือการตูน วีดีทัศน ส่ือมัลติมีเดีย 
เกม แผนภาพ สถานการณจําลอง แผนที่ แผนภูมิ และคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

วิธีใชสื่อการเรียนการสอน 

1. ผูสอนและผูเรียนใชส่ือรวมกัน (เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน) 

2. ผูเรียนจัดทํา (ผลิต) และใชส่ือรวมกัน (เรียนรูจากการศึกษารวมกัน) 

3. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ือ (เรียนรูจากสื่อ) 

4. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม (เรียนรูจากสิ่งแวดลอม) 

การวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผล ตองอาศัยผลการเรียนรูเปนหลัก ทั้งนี้ตองทําการประเมินผลเปนระยะอยาง
ตอเนื่องดวยการประเมินผลตามสภาพจริง(Authentic assessment) เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการวัดและประเมินส่ิงตอไปนี้ของผูเรียน 

1. การปฏิบัติจริง โดยดูความรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และ
ทักษะการปฏิบัติงาน 

2. ผลสําเร็จของโครงการ/ กิจกรรม ที่นําไปสูการอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ไดแก กา
รําความรูไปปฏบัิติจริงในวิถีชีวิตจนเปนนิสัย 

3. การติดตามสารสนเทศที่ทันสมัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการในดานมโนทัศนและเจตคติตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ผูประเมินไดแก ผูสอน เพ่ือ ตัวผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน เครื่องมือชี้วัดผลไดแก แบบทดสอบ 
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานและแฟมสะสมงาน เปนตน 
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