


การจดัการเรียนรู้แบบยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั
การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ
การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้



การจดัการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั
การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั



ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2545). กระบวนการเรียนรู้: ความหมาย แนวทางการพัฒนาและปัญหาข้องใจ. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ประการส าคัญ

ดังนั้น การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงไม่ใช่แนวทางหรือวิธีสอน 
แต่เป็นหลักการหรือแนวคิดซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติ โดยครูมีหน้าที่แสวงหาแนว
ทางการสอนและวิธีการที่ชัดเจนมาใช้ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



ทิศนา แขมมณี และคณะ. (2545). กระบวนการเรียนรู้: ความหมาย แนวทางการพัฒนาและปัญหาข้องใจ. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด มี 3 แนวทาง

แผนภาพแสดงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ครู
เป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

สื่อ / เทคโนโลยี
เป็นศูนย์กลาง

มีบทบาท / ตื่นตัว ในกระบวนการสอน
เป็นผู้ใช้เวลามาก ในกระบวนการสอน

มีบทบาทในกระบวนการสอน
ขาดสื่อแล้วไม่เกิดการเรียนรู้



https://matt-koehler.com/tpack2/editors-wanted/https://punyamishra.com/2018/09/10/the-tpack-diagram-gets-an-upgrade/

https://matt-koehler.com/tpack2/

การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ
การบรูณาการเทคโนโลยี ศาสตรก์ารสอน และเน้ือหา

https://matt-koehler.com/tpack2/editors-wanted/
https://punyamishra.com/2018/09/10/the-tpack-diagram-gets-an-upgrade/
https://matt-koehler.com/tpack2/


https://matt-koehler.com/tpack2/

Total Package of Knowledge

TPACK ความรู้บูรณาการเทคโนโลย ีศาสตร์การสอน และเน้ือหา

TPACK พ้ืนท่ีซอ้นทบัของความรู้ทั้ง 3 ส่วน

https://matt-koehler.com/tpack2/


The source of the image is attributed as http://tpack.org



ความรู้
เน้ือหา

CK

ข้อเท็จจริง
กระบวนการ
สูตรและกฎเกณฑ์
ความคิดพื้นฐาน 
มโนทัศน์หรือความคิดรวบยอด 
ค่านิยม



ความรู้
การสอน

PK รูปแบบการสอน 

บรรยาย
สาธิต

ทดลอง

นิรนัย

อุปนัย

ทัศนศึกษา

อภิปรายกลุ่มย่อย

แสดงละคร

บทบาทสมมติ
ใช้กรณีตัวอย่าง

ใช้เกม

ใช้สถานการณ์จ าลอง

ใช้ศูนย์การเรียน

ใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

Memory Model 
Concept Attainment Model 
Storyline Model 
Inquiry Model 
5E 7E

การใช้ค าถาม
การใช้ผังกราฟิก
KWL
หมวก 6 ใบ

ปัญหาเป็นฐาน 
โครงงานเป็นฐาน 
วิจัยเป็นฐาน
สมองเป็นฐาน

CIPPA MODEL
SQ4R 
Jigsaw 
TGT 
STAD 

การพูดรอบวง
การเรียนรู้ร่วมกัน
KWL Plus
Team-Pair-Solo
Think-Pair-Share

หลักการจัดการเรียนรู้ (น า สอน สรุป / K P A / หลักฐานการเรียนรู้)

วิธีสอน
เทคนิคการสอน



ความรู้
เทคโนโลยี

TK

โปรแกรม/Appใช้งานทั่วไป

โปรแกรม /App เฉพาะวิชา

Hardware Software



ความรู้การสอนผสานเน้ือหา

1. ตีความเนื้อหาจากหลักสูตร หนังสือ ต ารา
2. เลือกวิธีการสอน ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับเนื้อหาและนักเรียน
3. ย่อยเนื้อหาให้เหมาะกับสื่อการเรียนรู้
4. วางกรอบตามองค์ประกอบตาม OLE / OEL ให้เชื่อมโยงกัน



ความรู้เทคโนโลยผีสานเน้ือหา

1. ค้นหาว่าเนื้อหาที่จะสอนไปอยู่ในเทคโนโลยีใดบ้าง
2. ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะแสดงให้เห็นเนื้อหาในลักษณะใด/มากน้อยเพียงใด
3. ต้องแปลงเนื้อหาไปสู่เทคโนโลยีในปริมาณและรูปแบบท่ีเหมาะสม



ความรู้เทคโนโลยผีสานการสอน

1. ตรวจสอบว่าเม่ือใช้เทคโนโลยน้ัีนแล้ว นร.จะได้รับประสบการณ์ (ประสาทสัมผสัทั้ง 5) 
อะไรบ้าง 
2. ตรวจสอบว่าเม่ือใช้เทคโนโลยน้ัีนแล้วจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ใดบ้าง (K P A)
3. ออกแบบว่าเทคโนโลยีที่เลือกจะใช้ในขั้นตอนใด (น า สอน สรุป) ของการสอนในคร้ังน้ัน



https://www.youtube.com/watch?v=yMQiHJsePOM

https://www.youtube.com/watch?v=yMQiHJsePOM


การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

ควรใช้แนวคิด TPACK เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ โดยบรูณาการ
เน้ือหา ศาสตรก์ารสอน และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ควรจดัการเรียนรูท่ี้ให้ผูเ้รียนได้ใช้ประสบการณ์ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้าและ
ทกัษะสงัคม

ควรส่งเสริมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การคิด การแก้ปัญหา การรว่มมือ 
การใช้เทคโนโลยี



ขั้นวิเคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 

ขั้นพัฒนา ขั้นด าเนินการ 

ขั้นประเมินผล 

1

2

34

5

Analysis Phase

Design Phase

Development PhaseImplementation Phase

Evaluation Phase

การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยใช้แนวคิด TPACK ร่วมกับ รูปแบบเอ็ดดี้



ตัวอย่างการสอนเรื่อง สารอาหาร

สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
ตวัช้ีวดั ว1.2 ป.6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีตนเองรับประทาน

สาระส าคญั
1. สารอาหารท่ีอยูใ่นอาหารมี 6 ประเภท ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เกลือแร่ วติามิน และน ้า
2. อาหารแต่ละชนิดประกอบดว้ยสารอาหารท่ีแตกต่างกนัอาหารบางอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารประเภทเดียว 

อาหารบางอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารมากกวา่ 1 ประเภท
3. สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกนั โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั เป็นสารอาหารท่ีให้

พลงังานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วติามินและน ้า เป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังานแต่ช่วยใหร่้างกายท างานไดเ้ป็นปกติ  

1. นกัเรียนสามารถระบุและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทได้ (K)
2. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารท่ีรับประทานได้ (P)

จุดประสงค์การเรียนรู้ / จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม

3. (A)นกัเรียนใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน มีความรับผดิชอบ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้



กระบวนการเรียนรู้

1. นกัเรียนบอกช่ืออาหารท่ีแต่ละคนชอบพร้อมจดรายช่ืออาหารบนกระดาน และครูถามค าถามทา้ทาย เช่น 
ท าไมเราจึงตอ้งทานอาหาร ถา้ไม่ทานอาหารร่างกายจะเป็นอยา่งไร ถา้ทานอาหารเพียงชนิดเดียวจะเป็นอยา่งไร 
จากนั้นบอกใหน้กัเรียนทราบหวัขอ้การเรียนเร่ืองสารอาหารและจุดประสงคก์ารเรียนรู้

2. นกัเรียนเขา้กลุ่มโดยนกัเรียนท่ีชอบอาหารชนิดเดียวกนัใหอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนัและใชช่ื้ออาหารเป็นช่ือกลุ่ม
เฉล่ียสมาชิกกลุ่มละ 6 คน 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีใหส้มาชิก 1 คนรับผดิชอบสารอาหาร 1 ประเภท ไดแ้ก่
สมาชิกคนท่ี 1 รับผดิชอบ คาร์โบไฮเดรต 

2                   โปรตีน 
3                    ไขมนั 
4                     เกลือแร่ 
5                     วติามิน 
6                     น ้า



กระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

5. นกัเรียนแยกยา้ยเขา้ร่วมกลุ่มกบัคนท่ีรับผดิชอบสารอาหารประเภทเดียวกนัในการคน้ควา้ขอ้มูลตามท่ี
ก าหนด ไดแ้ก่ แหล่งอาหาร หนา้ท่ี/ประโยชน์ โรคเม่ือขาดสารอาหาร

6. นกัเรียนสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลท่ีครูจดัเตรียมไว ้3 แหล่ง ไดแ้ก่ 1) มุมหนงัสือ 2) มุมคลิปจากยทููป และ
3) มุมคน้หาจากกเูกิล แลว้บนัทึกขอ้มูลลงในใบงานท่ี 1 ท่ีตนเองรับผดิชอบ

4. นกัเรียนทบทวนช่ือกลุ่มและหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม แลว้รับใบงานท่ี 1 สืบคน้สารอาหาร                   
ใหส้มาชิกคนละ 1 แผน่



สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้

มุมหนงัสือ มุมคลิปวิดีโอ
จากยทููป

มุมคน้หาจากกเูกิล



มุมคลปิวดิโีอจากยูทูป



สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้

มุมหนงัสือ มุมคลิปวิดีโอ
จากยทููป

มุมคน้หาจากกเูกิล



กระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

7. นกัเรียนตรวจสอบขอ้มูลท่ีตนเองบนัทึกแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน แลว้พดูสรุปขอ้มูลท่ีคน้ควา้ได ้ 
ทีละหวัขอ้ใหเ้พื่อนในชั้นฟังร่วมกนั โดยครูช่วยสรุปและสุ่มเลือกนกัเรียนหรืออาสาสมคัร เม่ือครบทุกประเภท
ของสารอาหารแลว้ใหแ้ยกยา้ยกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตนเอง

9.  นกัเรียนชมคลิปและร้องเพลงกลวิธีการจ าวิตามิน และบอกความรู้ท่ีไดจ้ากเพลง เช่น บอกช่ือวิตามิน 
ช่ืออาหาร โรคท่ีเป็นเม่ือขาดวิตามิน จากนั้นแจกกระดาษปรู๊ฟขนาดใหญ่และสีเมจิกใหก้ลุ่มละ 1 แผน่ เขียน
แผนภาพวิเคราะห์สารอาหาร ตามรูปแบบท่ีก าหนดโดยใชช่ื้ออาหารตามช่ือกลุ่มของตนเอง

8.  สมาชิกกลุ่มอธิบายขอ้มูลของตนเองใหเ้พื่อนทราบพร้อมใหแ้ต่ละคนบนัทึกสารอาหาร 6 ประเภท
ลงในสมุดบนัทึกของตนเอง ด าเนินการทีละคนจนครบทุกประเภทของสารอาหาร

ชัว่โมงท่ี 2



แผนภาพวิเคราะห์สารอาหาร

ช่ืออาหาร

ขนมปัง ชีส ผกั หมู ซอสส่วนประกอบ

สารอาหารท่ีไดรั้บ

สารอาหารท่ีขาด คือ
(หรือมีนอ้ย)

อาหารท่ีควรทานเพ่ิม คือ

แฮมเบอเกอร์



แผนภาพวิเคราะห์สารอาหาร

ช่ืออาหาร

แป้ง ชีส เห็ด แฮม ซอสส่วนประกอบ

สารอาหารท่ีไดรั้บ

สารอาหารท่ีขาด คือ
(หรือมีนอ้ย)

อาหารท่ีควรทานเพ่ิม คือ

พิซซ่า



กระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

10. นกัเรียนน าเสนอหนา้ชั้นเรียนทุกกลุ่มโดยครูตรวจพร้อมนกัเรียนร่วมอภิปรายซกัถามเพือ่นในชั้นเรียน 
และมอบหมายใหน้กัเรียนถ่ายภาพอาหารม้ือเยน็ลงเฟสบุค๊ กลุ่มหอ้งเรียน

11. ครูใหน้กัเรียนทุกคนถ่ายภาพอาหารม้ือเยน็ของนกัเรียนโพสตใ์นเฟสบุค๊กลุ่มหอ้งเรียน แลว้ใหน้กัเรียน
ร่วมวิเคราะห์และโพสตใ์หค้วามเห็นวา่อาหารของเพื่อนดงัน้ี

เพื่อนไดรั้บสารอาหารครบถว้นหรือขาดสารอาหารใด
เพื่อนควรทานอะไรเพิ่มเติม

ชัว่โมงท่ี 3

12. ครูเปิดเฟสบุค๊กลุ่มหอ้งเรียนแลว้ทบทวนขอ้มูลการโพสตภ์าพและขอ้ความของนกัเรียนแต่ละคนร่วมกนั 
พร้อมอภิปรายและสรุปความรู้เร่ืองสารอาหาร



วิเคราะห์องค์ประกอบของ TPCK

จากตวัอยา่งการสอนเร่ืองสารอาหาร ใหว้เิคราะห์หาสภาพการณ์/ขอ้มูลท่ีพบตามกรอบ
แนวคิด TPCK

สภาพการณ์/ขอ้มูล คือ…..



วิเคราะห์องค์ประกอบของ TPCK

ความคิดรวบยอด: สารอาหารมี 6 ประเภท ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เกลือแร่ วติามิน และน ้า
ความคิดพืน้ฐาน: อาหารแต่ละชนิดประกอบดว้ยสารอาหารท่ีแตกต่างกนัอาหารบางอยา่งประกอบดว้ย
สารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารมากกวา่ 1 ประเภท



วิเคราะห์องค์ประกอบของ TPCK

เร่ืองสารอาหารทีอ่ยู่ใน YouTube 
เร่ืองสารอาหารทีอ่ยู่ใน Google จากค าค้นต่าง ๆ



วิเคราะห์องค์ประกอบของ TPCK

การสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ จดักจิกรรมกลุ่มแบบจกิซอว์



วิเคราะห์องค์ประกอบของ TPCK

การเช่ือมโยงกบัชีวติจริง 
การวเิคราะห์และส่ือสารอย่างเหมาะสม

การสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ จดักจิกรรมกลุ่มแบบจกิซอว์

ด.ญ.เปีย




