
ตวับ่งชี้

กระบวนการเรยีนการสอน

ท่ีผูเ้รยีนส าคญัท่ีสดุ



ตวับ่งชี้กระบวนการเรยีนของนกัเรยีน

•นกัเรียนมีประสบการณต์รงสมัพนัธก์บัธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยี

•นกัเรยีนฝึกปฏิบตัแิละท ากิจกรรมหลากหลาย
จนคน้พบความถนดัและวธิีการของตนเอง

•นกัเรยีนเห็นแบบอยา่งทีด่ ีและ ฝึกเผชญิสถานการณจ์น
เกิดจติส านึกและคณุธรรม



•นกัเรยีนฝึกคดิหลายวธิี สรา้งสรรคจ์นิตนาการและ
แสดงออกไดอ้ยา่งชดัเจนมีเหตุผล

•นกัเรยีนไดร้บัการเสรมิแรงใหท้ดลองวธิีการแกปั้ญหา
ทัง้ดว้ยตนเองและแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากกลุม่

•นกัเรียนไดฝึ้กคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลและสรา้งสรรค์
ความรูจ้ากแหลง่วทิยาการในโรงเรียนและชุมชน

•นกัเรยีนสนใจใฝ่รูม้ีสว่นรว่มในการเรยีนอยา่งมีความสุข



•นกัเรยีนฝึกระเบียบวนิยัและรบัผิดชอบในการท างานจน
ส าเร็จ

•นกัเรยีนฝึกประเมินผลงาน ฝึกประเมินและปรบัปรุง
ตนเองและยอมรบัผูอ้ืน่



ตวับ่งชี้กระบวนการสอนของครู

•ครูเตรยีมการสอนทัง้เน้ือหาและวธิีการทีผ่สมผสานภูมิ
ปัญญาไทยและความรูส้ากล

•ครูจดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีป่ลุกเรา้จงูใจและ
เสรมิแรงใหน้กัเรียนเกิดการเรยีนรูเ้ต็มตามศกัยภาพ

•ครูเขา้ใจและเอาใจใสน่กัเรียนเป็นรายบุคคลและแสดง
ความเมตตาตอ่นกัเรยีนอยา่งทัว่ถึง



•ครูจดักิจกรรมและสถานการณใ์หน้กัเรยีนไดแ้สดงออก
อยา่งสรา้งสรรค์

•ครูสง่เสริมใหน้กัเรยีนฝึกคดิ ฝึกท า และฝึกปรบัปรุง
ตนเอง

•ครูสง่เสรมิกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากกลุม่ พรอ้มทัง้
สงัเกตสว่นดแีละปรบัปรุงสว่นดอ้ยของนกัเรียน

•ครูใชส้ือ่การสอนเพ่ือฝึกการคดิ การแกปั้ญหา และ
คน้พบความรู ้



•ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมโยง
ประสบการณ์กบัชีวติโดยร่วมมือกบัชุมชน
•ครูปลูกฝังระเบียบวนิยั ค่านิยมและคุณธรรมตามวถีิ
วฒันธรรมไทย
•ครูประเมินตนเองอยูเ่สมอตลอดจนสังเกตและ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง



ท่ีมาของตวับ่งชี้

ตวับง่ชี้การเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนทีส่  าคญัทีสุ่ด ได ้

บูรณาการมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้๕ ทฤษฎี พฤตกิรรม

การเรยีนรูท้ีต่วับง่ชี้ซึง่ปรากฏในทฤษฎีดงักลา่วไดจ้ดั

หมวดหมู่เป็น

ตวับง่ชี้การเรียนของนกัเรยีน จ านวน  ๕๘  ขอ้

ตวับง่ชี้การสอนของครู      จ านวน  ๕๒  ขอ้



ตวับง่ชี้ขา้งตน้ สามารถแยกเป็นพฤตกิรรม      ที่

เกิดข้ึนตามล าดบัขัน้ในกระบวนการเรยีนการสอน

ระหวา่งการเรยีนการสอน และ หลงัการเรยีน   การสอน

ดงัน้ี



พฤติกรรมการเรยีนการสอน

ของนกัเรยีน



ก่อนเรยีน
•ไดเ้ลือกเรยีนตามความถนดัและความสนใจ
•ไดร้บัการสง่เสริมใหพ้ฒันาความสามารถอยา่งเต็มที่

•ไดค้น้หาขอ้มูลจดัขอ้มูลและสรุปขอ้มูล
•รว่มกนัตัง้ชุมชนแหง่การแสวงหาความรู ้
•คาดการณแ์ละท านายผลจากสถานการณต์า่งๆ
•นกัเรยีนสงัเกตสรรพสิง่ในธรรมชาติ



ระหว่างเรยีน
•ไดเ้ห็น ฟัง ดม ชมิ สมัผสัสิง่ตา่งๆและเกิดการเรยีนรู ้
• มีโอกาสเปรยีบเทยีบ แยกแยะ เชือ่มโยง
•ไดร้บัการยอมรบั ท างานส าเร็จ ภูมิใจ
•ไดเ้ลือกเรียนตามความถนดั และ ความสนใจ
•คน้หาค าตอบคน้หาวธิีการแกปั้ญหาทัง้ดว้ยตนเองและ
ชว่ยกนัท า



•คน้พบและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง
• มีประสบการณต์รงสมัพนัธก์บัธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม
•ไดแ้สดงออกทางวาจา ทา่ทาง วาด ป้ัน เขียนบรรยาย
•ไดค้ดิ ท าแสดงออกเพ่ือการแกปั้ญหาและการสรา้งสรรค์
•ไดร้บัการสง่เสริมใหพ้ฒันาความสามารถอยา่งเต็มที่



•มัน่ใจ กลา้แสดงออก
•รว่มกิจกรรมและเรยีนรูจ้ากกลุม่
•ไดแ้ลกเปลี่ยนความรูก้บัเพ่ือนและรบัฟังผูอ้ืน่
•ไดเ้ผชญิสถานการณจ์ าลองและคดิคน้วธิกีารแกปั้ญหา
•ไดฝึ้กความรบัผิดชอบในการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
สมาชกิของกลุม่รว่มมือและยอมรบัซึง่กนัและกนั



•ไดท้ดลองท าและจนิตนาการ
•คน้พบความเปลี่ยนแปลงและความแปลกใหม่
•มีโอกาสตอบค าถามและไดร้บัการเสรมิแรง
•ไดค้น้หาขอ้มูลจดัขอ้มูลและสรุปขอ้มูล
•ไดแ้สดงความคดิอยา่งหลากหลายและทัว่ถึง
•มีสว่นรว่มในการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบ
•ไดฝึ้กระบุปัญหาก าหนดทางเลือก เลือกวธิีแกปั้ญหา



•ไดฝึ้กการน าทางเลือกไปปฏิบตัแิละประเมินผล
•ไดอ้า่นนิทาน นิยาย ขอ้ความและตอบค าถาม
•บอกความคดิฝันหรอืจนิตนาการโดยการพูด เขียนและ
แสดงทา่ทาง

•แสดงขอ้โตแ้ยง้ คดัคา้น หรือเห็นดว้ยยอมรบั
•สรา้งและตอบค าถามทีท่า้ทาย
• พิจารณาความเชือ่ถือของขอ้มูลและเหตุการณท์ีเ่กิดข้ึน



•อธิบายหลกัการใหญ่ๆ โดยแตกประเด็นยอ่ยๆได้
•น าประเด็นยอ่ยๆมาสรุปเป็นหลกัการได้
•ตดัสนิใจไดว้า่อะไรถูกอะไรผิด
• ใหค้วามหมายของค าและตรวจสอบความถูกตอ้ง
•สงัเกต อธิบาย วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
•อธิบายความเป็นมาเป็นไปของปัญหาเชงิเหตุผล
•คาดการณแ์ละท านายผลจากสถานการณต์า่งๆ



•สงัเกตสรรพสิง่ในธรรมชาติ
• เลียนแบบ ท าตาม จ าไวฝั้งใจ
• ฝึกปฏิบตัซิ า้ๆ
•คน้พบความถนดัและวธิีการของตนเอง
•สรา้งสรรคว์ธิีการของตนเองได ้
•แสวงหาและสรา้งสรรคผ์ลงานของตนขึ้นใหม่
•สมัผสัธรรมชาตอิภิปรายสรา้งสรรคผ์ลงาน



•ศึกษาแนวทาง วธิีการ และ ฝึกปฏิบตัิ
• ฝึกฝนตนเองอยา่งมีวนิยัและรบัผิดชอบ
•ยอมรบัความสามารถของผูอ้ืน่
•แข่งขนักบัตนเองและปรบัปรุงตนเอง
•รว่มกิจกรรมและแสดงความสามารถอยา่งอสิระ
•ชว่ยเหลือผูอ้ืน่ฝึกเป็นผูน้ าและผูต้าม
• ฝึกสตแิละสมาชกิในการท างาน



• ฝึกใหเ้หตุผล โตต้อบ คดัคา้น
• ฝึกมารยาทอยา่งสม า่เสมอจนเป็นนิสยั
•ท าแฟ้มผลงานการฝึกปฏิบตัตินเอง
•ท ากิจกรรมวเิคราะหผ์ลของกิจกรรมนัน้ๆ



หลงัเรยีน

• รูส้กึวา่ตนเองไดร้บัการยอมรบั ท างานส าเร็จ ภูมิใจ
•มัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก
•ไดห้าขอ้มูล จดัขอ้มูล และสรุปขอ้มูล
•ไดฝึ้กน าทางเลือกไปปฏิบตัแิละประเมินผล
•สงัเกต ตดัสนิผลขอ้มูลไดเ้องและโดยการปรกึษากบักลุม่



•ตดัสินใจไดว้า่อะไรถูกอะไรผดิ
•น าผลของวธีิการแกปั้ญหามาใชป้ระโยชนใ์นเชิง
ปฏิบติั
•คน้พบความถนดัและวธีิการของตนเอง
• เรียนรู้จากการแพ ้ชนะในการแข่งขนั
•ยอมรับความสามารถของผูอ่ื้น
•ท าแฟ้มผลงานการฝึกปฏิบติัของตนเอง



•บนัทึกและรายงานเหตุการณ์ท่ีเป็นผลของการปฏิบติั
ดีและไม่ดี
•ท ากิจกรรม วเิคราะห์ ผลของกิจกรรมนั้นๆ



พฤติกรรมการสอนของครู



ก่อนการสอน(เตรยีมการ)
•สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
•จดัช ัน้เรยีนสง่เสริมการเรียนรู ้
•จดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีแ่จม่ใส
•สรา้งความรูส้กึทีด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ืน่
• เตรยีมการสอนทัง้เน้ือหาและวธิีการ
•แจง้จดุประสงคก์ารเรียนรูใ้นบทเรยีน



•สรา้งสิง่แวดลอ้มและใชส้ือ่กระตุน้ความคดิจนิตนาการ
การแสดงออก

•สรา้งกรณีตวัอยา่งปัญหาสถานการณท์ีเ่หมาะสมกบัวยั
และกระตุน้การคดิ

•แสดงตน้แบบทีด่ี
•มีความรูท้กัษะทางดนตรี
• เขา้ใจทฤษฎีศิลปะ
• รูห้ลกัและสามารถฝึกทกัษะการกีฬา



ระหว่างการสอน
•สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
• ใชแ้หลง่เรยีนรูห้ลากหลาย
• ใชส้ือ่การสอนทีส่อดคลอ้งกบัวยับทเรยีนวธิีการสอน
•แสดงความเมตตาตอ่เด็กอยา่งทัว่ถึง
•จดักิจกรรมใหเ้ด็กสมัพนัธก์บัธรรมชาติ
• เปิดโอกาสใหเ้ด็กแสดงออก



•จดัสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศทีแ่จม่ใส
•สรา้งความรูส้กึทีด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ืน่
•ประเมินพฒันาการของเด็กโดยรวมและตอ่เน่ือง
•สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรยีน นกัเรียนกบักลุม่
•จดักิจกรรมกระตุน้ความคดิ จนิตนาการและการ
แสดงออก

• เชือ่มโยงประสบการณก์บัชวีติจรงิ



•สรา้งสิง่แวดลอ้มและใชส้ือ่กระตุน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
• ใชภ้าษาชดัเจนถูกตอ้ง
• ใชเ้ทคนิคตัง้ค าถาม สนทนา อภิปราย
•ปลุกเลา้ความสนใจใฝ่รู ้
•สง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรยีนรู ้
•จดักิจกรรมฝึกปฏิบตัิ



• ฝึกการถาม-ตอบตรงประเด็น
•สรา้งกรณีตวัอยา่งปัญหาสถานการทีเ่หมาะสมกบัวยัและ
กระตุน้การคดิ

•กระตุน้ใหน้กัเรยีนหาค าตอบ สาธิตตามขัน้ตอน
•ตัง้ค าถามและอธิบายเชือ่มโยงเหตุผล
• ใชต้วัอยา่งก าหนดสิง่ทีต่อ้งปฏิบตัิ
• ใชเ้ทคนิคการแบง่งานและการท างานกลุม่



•บอกเลา่อธิบายใหเ้ด็กเกิดแรงดลใจ
• ใชส้ือ่และจดัสิง่แวดลอ้ม สรา้งสรรค ์เสยีง รูปรา่ง และ การ
เคลื่อนไหว

•แสดงตน้แบบทีด่ี
• ฝึกการปฏิบตัซิ า้ๆ
•สง่เสริมการคน้พบวธิีการของตนเอง เสรมิแรง และ เสริม
ความสามารถ

•จดัสถานการใหเ้ด็กไดแ้สดงออก



•รบัฟังความคดิเห็นและการแสดงออกของนกัเรยีน
•จดัสถานการจ าลองใหน้กัเรยีนใชห้ลกัคณุธรรม
แกปั้ญหา

•จดักิจกรรม เกม และเพลงแฝงสาระและแง่คดิทาง
คณุธรรม

• ฝึกฝนมารยาทและการใชว้าจาตามวฒันธรรมไทย
•สงัเกตการท างานของนกัเรยีน



• ฝึกการท างานทีล่ะเอยีดประณีต
•สงัเกตรูปแบบและวธิีการแสดงออกของนกัเรยีน
•สงัเกตปัญหาของนกัเรยีน และ แนวทางแกไ้ข
• เอาใจใสน่กัเรยีนเป็นรายบุคคล
•จดักิจกรรมการเรยีนรูน้อกสถานที่



หลงัการสอน

•สรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
•สรา้งความรูส้กึทีด่ตีอ่ตนเองและผูอ้ืน่
•ประเมินพฒันาการของเด็กโดยรวมและตอ่เน่ือง
•ประเมินการเรียนรูข้องนกัเรยีนโดยตลอด
•รบัฟังขอ้มูลป้อนกลบั



•ประเมินวธิีการท างานควบคูก่บัผลงานของนกัเรียน
•สงัเกตปัญหาของนกัเรยีนและแนวทางแกไ้ข
•จดัท าแฟ้มบนัทกึลกัษณะนิสยั
•รว่มมือกบัผูป้กครองในการแกปั้ญหา
•พฒันานกัเรยีนและประเมินผลเป็นรายบุคคล



แนวคดิพื้นฐาน

ของ

กระบวนการเรยีนการสอน
(ศาสตราจารยส์มุน อมรวิวฒัน)์



•แกน่แทข้องการเรียนการสอน คอื การเรียนรูข้องผูเ้รียน
•การเรยีนรูเ้กิดข้ึนไดท้กุแหง่ทกุเวลาตอ่เน่ืองยาวนานตลอด
ชวีติ

•ศรทัธาเป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ทีีสุ่ดของการเรยีนรู ้
•ผูเ้รียนเรยีนรูไ้ดด้จีากการสมัผสัและสมัพนัธ์
•สาระทีส่มดุลเกิดข้ึนจากการเรยีนรูค้อื ความรู ้ ความคดิ
•ความสามารถ และ ความดี


