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เตรียมสอบ วิชาการศึกษา 
 

           สวัสดีผูอานทกุทาน ไฟลที่ทานกําลังอานน้ี เปนตัวอยางเน้ือหาของหนังสือ

เลมวิชาการศึกษาของเรา ซ่ึงเปนหนังสือสรุปทีอ่านไดเขาใจงาย ไดประเด็นและเปน 

ขอสอบจริงมากมาย เน่ืองจากสกัดเอาฐานความรูที่แทจริงออกมา ชวยใหผูอานเกิด 

ความรูที่ดีในการสรุปยอดความคิดเขาสูหองสอบแลวทาํขอสอบไดอยางนาพึงพอใจ 

 

   ขออนุญาตแนะนําทีมวิชาการของเราและชุดผลงานตางๆที่นําเสนอ 

    

   สิ่งที่เราทําตลอดหลายปที่ผานมา ผลที่เกิดข้ึนก็คือ 

   ทําใหคนจํานวนหน่ึง รูสึกยินดีปรีดา ช่ืนชม รูสึกโชคดี ไดซ้ืออานผลงานเรา 

ไดเขาสอบจากฐานความรูที่เราสรางให คําขอบคุณมากมายจากคนเหลาน้ีตอบกลับ 

 

 

   àÁ×èÍà¢ŒÒÊÍºËÃ×ÍàÁ×èÍ¡ÒÃÊÍºà¡Ô´¢Öé¹ 
 

 

   ศิษยเราหรือคนทีไ่ดอานผลงานเรากลาวลักษณะน้ีวาออกตรงเลย ขอบคุณ 

ดีใจ ทําขอสอบได ภาค ก ได 85 คะแนน ได 90 คะแนน ภาคการศึกษาไดมากมาย 

อะไรทํานองน้ัน โดยที่พวกเขาเหลาน้ี ไมไดใชเวลาในการอานมาก (คือหนังสือไมได 

เลมหนา อานจนปวดสมอง มึนไปหมด ยิ่งอาน ยิ่งงง ไมใช  หนังสือของเราเลมพอดี

อานสบายๆ อานเพลิน ทบทวนไดดี เปนหนังสอืที่ไมอานจนสมองลา นาเบ่ือหนาย) 
 

 คนที่มาถามซ้ือหนังสือเรา หรือมาถามติวกับเราสวนใหญจะเกิดจากการบอก

ตอๆกันวา “หนังสือทีอ่าจารยน้ีดี ตองซ้ือที่น่ี ทีน่ี่ติวดีนะเธอ มาติวสิ ฉนัติวมาแลว” 

อะไรประมาณน้ัน เกิดจากการแนะนํากันไปเบาๆตามเรือ่งตามราว 
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 ºÒ§¤¹¡Å‹ÒÇ “àÊÕÂ´ÒÂ Ë¹ÙÁÒÃÙŒ̈ Ñ¡à¾¨ÍÒ¨ÒÃÂ�ªŒÒä»” 

          “àÊÕÂ´ÒÂ·íÒäÁäÁ‹à¨Íà¾¨ÍÒ¨ÒÃÂ�¡‹Í¹¨ÐÊÍº” ·íÒ¹Í§¹Õé 

 

 

        เราจึงขอแนะนํารายละเอียดหนังสือวิชาการศึกษาของเรา 

  

 

- เลมไมหนา อานเพลิน อานทบทวนไดหลายๆรอบ ซ่ึงปกติแลวทฤษฏี

การศึกษาเปนสิ่งทีค่นมากมายอานเบ่ือมากๆ หนังสือหนามาก อานไป 

ก็ไมออก แตของเราไมหนา อานเพลิน สบายใจ โอเค ออกสอบเยอะ 
 

 

ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊíÒËÃÑºÊÍº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ ·Ø¡ÊÑ§¡Ñ́  à¹×éÍËÒËÅÑ¡µŒÍ§ãªŒÊÍº 

 

 

       

 

 

                                            ไฟลน้ีเปนตัวอยางของหนังสอืเลมสีเขียว 

       เลมน้ี ที่เราขายเลมละ 180 บาท คาสง 

       70 บาท สงใหแบบ EMS ตามระบบเรา 

       เลมน้ีจําเปนตองอานทุกคนที่จะสอบคร ู

 
 

  ลักษณะพิเศษของหนังสือ สรุปดี อานเขาใจ โอเคอะ อานไมเครียดเกินไป หนักๆ 
  ปกทําเลมดี เคลือบดวย กันนํ้า กันอะไรหกใส กระเด็นใสไดตามสมควร เช็ดออก 
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 เต็มๆเลยน่ีคอื ผลจากการสอบเสร็จทุกป หนังสือวิชาการศึกษาเราถึงขนาดวา  
“กลาใหเอาหนังสือปาหัว ใครบอกวาออกไมตรง” 
 

เมื่อเราไดโพสตหัวขอวา “หนังสือวิชาการศึกษา ของเราเลมบางๆ ไมหนามาก 

ชวยชีวิตคนมานักตอนักแลว ในหลายๆปทีผ่านมา ขอสอบตรงๆ” หลังจากน้ันดูน่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูซ้ือไปอาน หรือเคยไดอาน รูสึกชัดเจน ถึงหนังสือทีอ่านเขาใจ อานโอเค สรุปดีจัง  

ขอใหทุกทานพิจารณาหนังสือจากตัวอยางประมาณ 40 หนาน้ี เฉพาะตัวอยางก็คือ 

ประโยชนมากมายเลยทเีดียว (แสดงใหดูวิธีการเขียน วิธีบรรยาย วิธีการใชตัวอักษร 

ตลอดจนการวางผังหนาหนังสือ ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีมผีลตอการอานหมด วาจะดีหรือไมดี)  
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ตัวอยางหนังสืออานเตรียมสอบวิชาการศึกษา เลมละ 180 บาท 

 

          วิชาการศึกษามีทฤษฎีทางการศึกษาอยูบอยครั้งหากตีความเอาเองแลวคิด 

ก็อาจทําใหผิดพลาดได ดังน้ัน ฐานขอมูลทางวิชาการจําเปนตองมีดีพอเพื่อใชในการ

หาคําตอบ บอยครั้งตองใชพื้นฐานสําคญัเพือ่ตอยอดในการวเิคราะหขอสอบตอไป 

 

    มาตรฐานความรูของครูตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพกําหนดไวมี

อยู 11 เรื่อง เหลาน้ีเองคือเรือ่งที่ตองรู ตองสอบ ในขณะที่องคความรูตามคูมอืของ 

สพฐ มีทั้งหมดเปนเน้ือหาที่ใกลเคียงกัน และไดใหคูมือมาพรอมเลย เปนเน้ือหาทาง

วิชาการโดยตรงจาก สพฐ ตัวน้ีใชเปนฐานความรูอางอิงเมือ่พบคําตอบคลาดเคลื่อน

ตามหลักวิชาการ ทฤษฏีทางการศึกษาควรจําทําความเขาใจพื้นฐานดีๆ แลวตอยอด

อื่นตอไป ไมใชการกระโดดเขามาทําขอสอบเลย ขอสอบวิชาการศึกษา ฝกๆทําหรอื 

โหลดๆไปทาํ (โดยไมคอยมีพื้นฐานความรูทางทฤษฎีมากอน)  เชนน้ัน ประโยชนจะ 

นอยมาก หากแตเปนการจําขอมูลมากข้ึนๆ ไปเรื่อยๆ จนสับสนเกินไป 
 

1)  ความเปนคร ู 
2)  ปรัชญาการศึกษา 
3)  ภาษาและวัฒนธรรม 
4)  จิตวิทยาสาํหรับคร ู
5)  หลักสูตร 
6)  การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 
7)  การวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนรู 
8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
9)  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ     
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       11 àÃ×èÍ§¢ŒÒ§µŒ¹¹Ñé¹ à»š¹ÁÒµÃ°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè¤ØÃØÊÀÒä´Œ¡íÒË¹´ãËŒ¤ÃÙµŒÍ§ÁÕ 
à»š¹àËµØ¼ÅãËŒ·Ø¡¤¹·ÕèàÃÕÂ¹»ÃÔÞÞÒµÃÕà¾×èÍ¨Ð¨ºÁÒà»š¹¤ÃÙ¤ÇÃµŒÍ§ä´ŒàÃÕÂ¹ÇÔªÒ
àËÅ‹Ò¹Ñé¹ â´Â¨ÐÁÕÊÍ¹ã¹¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ� ÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ� ¢Í§·Ø¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
 
 ¢³Ð·Õè¤¹äÁ‹ä´Œ¨ºÁÒã¹´ŒÒ¹ÊÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (àÃÕÂ¹¨º»ÃÔÞÞÒµÃÕÊÒÂÍ×è¹æ) 
ËÒ¡ÍÂÒ¡à»š¹¤ÃÙ ËÃ×ÍÁÕÊÔ· Ô̧¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ç¨Ö§
¨íÒà»š¹µŒÍ§ä»àÃÕÂ¹ÇÔªÒ¤ÇÒÁÃÙŒàËÅ‹Ò¹Ñé¹¡‹Í¹ â´ÂËÅÒÂ·‹Ò¹¨Ðä»àÃÕÂ¹ÍÕ¡ 1 »‚«Öè§
ÀÒÉÒ¾Ù´ã¹Ç§¡ÒÃàÃÕÂ¡¡Ñ¹Ç‹Ò àÃÕÂ¹ ».ºÑ³±Ôµ à¾×èÍÍÐäÃ ¡çà¾×èÍàÍÒ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñé§ 11 
àÃ×èÍ§¹Ñé¹ä§ µÒÁÁÒµÃ°Ò¹·Õè¤ØÃØÊÀÒ¡íÒË¹´äÇŒÇ‹Ò ¨Ðä»à»š¹¤ÃÙµŒÍ§ÃÙŒàÃ×èÍ§¾Ç¡¹Ñé¹ 
 

 
ตอไปเรามาดูเรื่องเก่ียวการวิชาการศึกษาท่ี สพฐ กําหนดไวในคูมือ 

การปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ เขากําหนดเรื่องราวสําคัญไวคือ 

 

 

1. หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู   
3. การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน  เทยีบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษา   
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา   
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู   
7. การพัฒนางานหองสมุด   
8. การนิเทศการศึกษา   
9. งานแนะแนว  
10. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
11. งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
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ความหมายของหลักสูตร 
         หลักสูตร (Curriculum) คือ มวลประสบการณ แผนงานหรือโครงการที่จัดใหแก
ผูเรียน เพื่อเปนแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูที่ตองการ     
 
องคประกอบของหลักสูตร 
เคอ (Kerr. 1976 )   ไดนําเสนอองคประกอบของหลักสูตรไว  4  สวน  ไดแก   

1) วัตถุประสงคของหลักสูตร   
2) เน้ือหาสาระ   
3) ประสบการณการเรียน  
4) การประเมินผล    

 
ทาบา (Taba. 1962)  ไดเสนอองคประกอบของหลักสูตรไววา ประกอบดวยสวน 

1) จุดมุงหมาย   
2) เน้ือหาสาระ  
3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน 
4) การประเมินผล 
 
 

องคประกอบของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

  

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  

1.จุดมุงหมายหรือ

วัตถุประสงค 

2.เนื้อหาสาระ 

3.กิจกรรมกระบวนการ

จัดการเรยีนรู 

4.การประเมินผล 

หลักสูตร 
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การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลง หลักสูตรที่มีอยูแลวให
ดีย่ิงขึ้นหรือสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสภาพ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไปและสนองตอความตองการของผูเรียน แบงออกเปน 

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ  
2. การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น หมายถึง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน 

 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร   
 การพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการที่เปนที่ยอมรับและมักพบเจอในขอสอบหลักๆ 
มี 2 รูปแบบ คือ แบบจําลองของไทเลอร และ ทาบา 

 

แบบจําลองของไทเลอร Ralph W. Tyler ถือเปนตนแบบของการพัฒนา
หลักสูตรไดใหแนวคิดในการวางโครงรางหลักสูตรโดยใชวิธีMeans-Ends Approach 
เปนหลักการและเหตุผลในการสรางหลักสูตรเรียกวา“หลักการของไทเลอร” 
(Tyler’s rationale) ซึ่งมีหลักเกณฑที่เนนการตอบคําถามที่เปนพื้นฐาน 4 ประการ  

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบาง ที่สถาบันการศึกษาจะตอง 
กําหนดใหผูเรียน 

2. มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพื่อชวย
ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

3. จะจัดประการณทางการศึกษาอยางไรจึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณในการศึกษาอยางไร จึงจะ

ตัดสินไดวาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 
ไทเลอร เนนวาคําถามทั้ง 4 ขอน้ีตองเรียงลําดับกันลงมา เพราะฉะน้ันการ

กําหนดจุดมุงหมายจึงเปนขั้นที่ สําคัญที่สุด ในการกําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของ
หลักสูตรทําไดดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ประกอบดวย ขอมูลผูเรียน 
ขอมูลสังคมและขอมูลเนื้อหาสาระวิชา นําขอมูลจากสามแหลงน้ีมาวิเคราะหเชื่อมโยง
เพื่อชวยใหม่ันใจในขอมูลที่เก็บรวบรวมมา การเชื่อมโยงขอมูลเปนการสังเคราะหขอมูล
เพื่อนําขอมูลไปกําหนดจุดประสงคของหลักสูตร (ฉบับราง) ตอจากน้ันจึงกล่ันกรองดวย
ปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู   แสดงดังภาพประกอบ 
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ที่ไดอานอยูน้ี เปนตัวอยางหนังสือนะครับ  ใหดูวิธีเขียน ไมไดเรียงเน้ือหามาแบบ
วาเรียงครบทุกหนา แคคัดใหดูตัวอยาง เพื่อชวยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อได และชวย
ใหผูอานไดรับรูวาทําไมคนมากมายจึงบอกวาหนังสือเลมน้ีอานดี ชอบจังสรุปดี  

 
เฉพาะที่ใหอานตัวอยางเหลาน้ี ก็คือ สรางประโยชนไดในหลายๆประเด็น ฟรีๆ  

 

 

 

 

1.  หลักสูตร หมายถึง อะไร 

ก. การจัดทําแผนการสอน   ข. มวลประสบการณการเรียนรู 

ค.  เอกสารประกอบการสอน   ง. กําหนดการสอนของครู 

 

2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปจจุบัน คือ หลักสูตรใด 

ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 

ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ง. หลักสูตรแกนแกลงการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 

 

3. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ก. วิสัยทัศน  สมรรถนะ ของผูเรียน หลักการจุดหมาย 

ข. วิสัยทัศน  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะของผูเรียน 

ค. หลักการ  จุดหมาย  วิสัยทัศน  สมรรถนะของผูเรียน 

ง. หลักการ  วิสัยทัศน  จุดหมาย  สมรรถนะของผูเรียน 

 

4. หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกี่ประการ  

ก. 3 ประการ   ข. 4 ประการ         ค. 5 ประการ       ง. 6 ประการ  

ทบทวนความรูเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
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      สังเกตวิธีการเลอืกใชตัวอักษร วิธีการเวนชองไฟตางๆ มผีลตอการอานหมด 

ทําไมหนังสือวิชาการหลายเลมตาลาย มึน เพราะเลอืกใชตัวอักษรที่อานแลวทําให 

กดดันประสาท จะมีฟรอนทบางฟรอนทยิ่งอานยิ่งเบลอ (สังเกตดูหนังสอืบางเลม) 

ขอความเดียวกัน เหมอืนกัน แตเลือกใชตัวอักษร คนละฟรอนท ก็มผีลตางกันได 

การอานหนังสอืวิชาการที่ใชขนาดตัวอักษรและฟรอนทไมโอเค ทาํใหอานไมสนุก 

อานไมเพลิน สิ่งเหลาน้ีเราวิจัยและวเิคราะหมาแลว จึงออกแบบงานมาชวยผูอาน 

 

 

5. ขอใดคือจุดหมายของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

ข. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

ค. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

ง. ทุกขอที่กลาวมาเปนจุดหมายของหลักสูตร 

 

6. ขอใดไมใชสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 ก. ความสามารถในการคิด   ข. ความสามารถในการส่ือสาร 

 ค. ความสามารถในการแกปญหา  ง. ความสามารถในการดํารงชีวิต 

 

7. ขอใดไมใชคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ก. รักชาติ ศาสน กษัตริย   ข. รักความเปนไทย 
 ค. มีคุณธรรม     ง. มีจิตสาธารณะ 
 
8. ขอใดไมใชกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา 
 ก. ภาษาอังกฤษ    ข. ภาษาไทย 
 ค. สุขศึกษาและพลศึกษา   ง. วิทยาศาสตร 
 
เฉลย  1. ข   2.ค     3.ข       4. ง 5. ง  6. ง         7. ค  8.ก 
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         หลกัการสอนและการจัดการเรียนรู้ 

 
พ้ืนฐานดานการเรียนรู 

¢Íº¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡àÇçº wikipedia.org 

              ภาพแสดงส่วนซีรีบรัม (สมองใหญ่) 

             ก็คือท่ีเป็นกลีบสีทัง้ส่ีส่วนนัน้เองคือ 

             ซีรีบรัม ทําหน้าท่ีเก่ียวกบั  ทําหน้าท่ี 

       เก่ียวกบัการเรียนรู้ ความสามารถต่างๆ  

       กบัเป็นศนูย์การทํางานของกล้ามเนือ้ 

        การพดู การเห็น  การจํา การดมกลิ่น  

        การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก  ซ้าย ขวา 
 
 

áµ‹¶ŒÒà¨ÒÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÅÖ¡æà¢ŒÒä»ã¹ÊÁÍ§Ê‹Ç¹Ë¹ŒÒ¨Ð¾ºÊ‹Ç¹·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÎÔ»â»á¤Á»̃Ê 
ÊÁÍ§Ê‹Ç¹¹ÕéáËÅ‹Ð «‹Í¹ÍÂÙ‹ã¹ «ÕÃÕºÃÑÁÍÕ¡·ÕË¹Öè§ «Öè§·íÒË¹ŒÒ·ÕèËÅÑ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº ¤ÇÒÁ·Ã§ í̈Ò 

 
 

            ถาเจาะซีรีบรัมเขาไปจะพบสวนดังภาพ 

                    คือสวนฮิปโปแคมปส ทําหนาท่ีหลักใน 

            เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการจํากับการลืมนั่นเอง 

            ผูปวยหรือคนท่ีฮิปโปแคมปสถูกทําลาย 

      อยางรุนแรงจะมีอาการสูญเสียความจํา 

      และโรคอัลไซเมอร (คือ จําไมได) ก็เกิด 

      ขอบคุณภาพจาก wikipidia.org                  จากความผิดปกติกบัสมองส่วนนีด้้วย 

  

  ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¶ŒÒ¨ÐµÍºÇ‹ÒÊÁÍ§Ê‹Ç¹äË¹·íÒË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃ í̈Ò 
 ÍÒ¨µÍº¡ÇŒÒ§æÇ‹Ò «ÕÃÕºÃÑÁ¡çä´Œ  ËÃ×Í¶ŒÒà¨ÒÐ¨§Å§ä»Ç‹Ò ¤ÇÒÁ í̈Ò ¡çµÍº ÎÔ»â»á¤Á»̃Ê 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
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   สมองมนุษย แบงเปน 2 ซีก 

1. สมองซีกซาย ทําหนาท่ีเกี่ยวกับเหตุผลตรรกะ ตัวเลข การคํานวณ วิชาการ 
2. สมองซีกขวา ทําหนาท่ีดานอารมณ ความรูสึก จินตนาการ สุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            ขอบคุณเครดิตภาพจาก  http://oknation.nationtv.tv 
 

สมองสวนหนา หรือ ซีรีบรัม เปนสวนที่เกี่ยวของกับความจําของมนุษย 
   
ความหมายของคําศัพทเกี่ยวกับการคิด 
 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดไตรตรองอยางรอบคอบ เกี่ยวกับ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู ประสบการณท้ังเชิงวิชาการและความรูสึกมาชวยในการ
ตัดสินใจใหเกิดความถูกตอง 
 การคิดแกปญหา หมายถึง การพิจารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะห ถึงความยุงยาก
สับสนตางๆ และพยายามหาทางคล่ีคลายส่ิงเหลานั้น 
 การคิดสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรูเดิม
แลวสรางเปนความรูใหมท่ีแตกตางจากเดิม สรางสรรคผลงานใหม คิดนอกกรอบ 
 การคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ จําแนกส่ิงตางๆไดอยางถูกตอง 
 การคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมประเด็นยอยตางๆ กล่ันกรอง
ผนวกมาเปนภาพรวม 

การพัฒนาการคดิ 
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¡ÒÃáº‹§«ÕÃÕºÃÑÁ ÍÍ¡à»š¹ÊÍ§«Õ¡ «ŒÒÂ ¢ÇÒ 
 

 

 

         การแบงสมองสองซีก 

        ถาเราขยับแขนขวาก็ 

        ก็แสดงวาสมองซีกซาย 

        สั่งงาน ถาขยับเทาซาย 

        แสดงวาสมองซีกขวาสั่ง 

        น่ันคือ การสั่งงานเรื่อง 

        กลามเน้ือ เคลื่อนไหว 

         ขอบคณุภาพจาก http://www.novabizz.com 

 
 

 

Ê‹Ç¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¤Ô´ ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¨Ðà»š¹´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 
 

ซีกซ้าย :  คมุการทํางาน  การใช้ภาษา  การเขียน  การอ่าน   ทกัษะด้านตวัเลข 

การใช้เหตผุล   ทกัษะการพดู  ทกัษะทางด้านวิทยาศาสตร์   
 

ซีกขวา  :   ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ  ศิลปะ  จินตนาการ ทกัษะด้านดนตรี  

                      การคิดเชิงสร้างสรรค์ และสรรสร้างนวตักรรม  

 

 

                 เน่ืองจากคนทัว่ไป มกัใช้สมองสว่นซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ด้วยเหตนีุ ้

การพฒันาศกัยภาพของสมองจงึจําเป็นต้องพฒันาควบคู่กนัไปทัง้สองซีกเพ่ือให้ 

เกิดการเรียนรู้ท่ีดี การคิดเชิงสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงสนุทรียภาพในชีวิตจากวิธีคดิ 
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       ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§¶ÒÇÃÍÑ¹à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡  
  »ÃÐÊº¡ÒÃ³� áÅÐ¡ÒÃÁÕ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÃÐËÇ‹Ò§µ¹àÍ§áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÃÍºæµÑÇËÃ×Í¨Ò¡  
  ¡ÒÃ½ƒ¡ËÑ´ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹¨Ò¡ÃÙŒäÁ‹ÁÒ¡à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡ 

 
¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§ à¤Â¶ÒÁÇ‹Ò ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õéà»š¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ  
µÑÇàÅ×Í¡¡ç¨ÐÁÕ ä´Œá¡‹   ¡. à´ç¡Í¹ØºÒÅá»Ã§¿¹̃ÍÒº¹éíÒä´ŒàÍ§ 
      ¢. ¤¹ÃÕºªÑ¡Á×ÍË¹Õ¨Ò¡¡ÒÃâ´¹ÇÑµ¶ØÃŒÍ¹ 
       ¤. ¹Ñ¡¡ÕÌÒÇÔè§ä´ŒàÃçÇ¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃãªŒÊÒÃ¡ÃÐµØŒ¹ 
          §. ÃŒÍ§äËŒã¹·ÕèÁ×´áÅÐä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§·Õè¹‹Òµ×è¹¡ÅÑÇ 
 

 

เฉลยคือ  ก. ปฏิบัติเองได  น่ีคือการเรียนรู เพราะเกิดจากการฝกฝน ปฏิบัติ 

กลาวคอื ตอนแรกทาํไมไดหรอก พอพอแมเริม่สอนแปรงฟน สอนอาบนํ้าน้ัน 

ตอมาก็สามารถทําเองได  (จากที่พอแมสอน หรือทําใหดูเปนตัวอยางบอยๆ) 

จนสุดทายพฤติกรรมเปลี่ยนไปถาวรไดเอง ซ่ึงเกิดจากการฝกฝน น่ีคือเรียนรู 
 

 

รองไห ตัดทิ้งเลย น่ันคอื กลัว (ไมใชเรียนรู เปนความรูสึกจากอารมณ) 
 

 

ใชสารกระตุน ก็ไมใชการเรียนรู การเรยีนรูตองไมเกิดจากการใชยาใดๆ 
 

 

ตัวหลอกที่นาสนใจ ทําใหคนกังขา คือ คิดวา มนัรอนก็ชักมือหนี แสดงวา 

ไดเรียนรูวาของรอนใหหนีสิ  จึงตอบขอน้ี  อันน้ี วิเคราะหผิดไป เพราะวา 

จริงๆแลว การชักมือหนี เปนปฏิกิริยา ไมใชการเรียนรู แตะปุบ ชักหนีปบ 

แตถาสมมติวา เปลีย่นขอความสิ เปลี่ยนวา ไมไปใกลหรือไปแตะเตารอนๆ 

แบบน้ีคือการเรยีนรู พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากรูแลววามันรอน อยาไปแตะ 



14 
 
 

 
 

 
ซิกมันด ฟรอยด Sigmund Freud 

นักจิตวิทยาทฤษฎีจิตวิเคราะห 

 
มาสโลว abraham h maslow 

ทฤษฎีแรงจูงใจ  
ลําดับข้ันความตองการของมนุษย 

 
 
 
 

 
 

      โฮเวิรด การดเนอร 
Howard Gardner 
ทฤษฎีพหุปญญา 

 

� 
อิลิคสัน Erik  Erikson 

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 

 
สกินเนอร BF. SKINNER 

ทฤษฎีการเสริมแรง 

 
กิลฟอรด Guilford 

ทฤษฎีโครงสรางทางปญญา 
 

 
พาฟลอฟ  I Van Pavlov 

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 

 
เดอ โบโน  Edward de Bono 

เทคนิคหมวก 6 ใบ 

 
บลูม Benjamin S Bloom 
ทฤษฎีลําดับข้ันการเรียนรู 

พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
 

ศึกษาทําความรูจักประเด็นสําคัญของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาเหลานี้ไว 

นักจิตวทิยาและนักการศกึษาที่ควรรูจัก 
 

http://www3.kmitl.ac.th/psychoweb/view.php?psych_id=0020
http://www3.kmitl.ac.th/psychoweb/view.php?psych_id=0020


15 
 
 

 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ 

 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูให

นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูเปนผูคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา ไมใช
การควบคุมหองเรียนหรือการบอกความรูแกผูเรียนเพียงอยางเดียว ผูที่นําคําศัพท   
Child Center มาใชเปนคนแรก คือ Carl R Rogers 

  
ระดับของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถจําแนกไดเปนทักษะ

การสอน  เทคนิคการสอน วิธีสอน รูปแบบการสอน ดังน้ี 
 
1. รูปแบบการเรียนการสอน 
   1.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศน หรือ ผังกราฟก 
 1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
 1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA  
 1.5 รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ (Cooperative)   
 1.6 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสรางเรื่อง (Storyline Model) 
 1.7 รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ (Intrigrade) 
 1.8 รูปแบบการเรียนการสอนแบบอภิปญญา (Metacognition) 
 1.9 รูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) 
 1.10 รูปแบบการสอนเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ (CCPR Model) 
 1.11 รูปแบบการสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) 
 
 

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู 
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2. วิธีสอน 
 2.1 การบรรยาย (Lecture) 
 2.2 การอภิปราย (Discussion) 
 2.3 การสาธิต (Demonstration) 
 2.4 การทดลอง (Experimentation) 
 2.5 การนิรนัย (Deductive Method) 
 2.6 การอุปนัย (Inductive Method) 
 2.7 การไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
 2.8 การแสดงละคร (Dramatization) 
 2.9 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 2.10 กรณีศึกษา (Case Study) 
 2.11 เกม (Game) 
 2.12 การระดมสมอง (Brainstorming) 
  2.13 สถานการณจําลอง (Stimulation) 
 2.14 ศูนยการเรียน  (Learning Center) 
 2.15 บทเรียนสําเร็จรูป  (Programmed Instrduction) 
 2.16 การเชิญวิทยากร (Guest Speaker) 
 2.17 โครงการ หรือ โครงงาน (Project)  
 2.18 โตวาที (Debate) 
 
3. เทคนิคการสอน 
 3.1 เทคนิค JIGSAW   3.4 เทคนิค TAI 
 3.2 เทคนิค STAD   3.5 เทคนิค LT 
 3.3 เทคนิค TGT   3.6 เทคนิคหมวก 6 ใบ 
  
  

 
 
 
 

 

ÃÐÇÑ§¢ŒÍÊÍº´ŒÇÂ à¾ÃÒÐà¢Òà¤Â¶ÒÁÇ‹Ò     คนสวนใหญเดายังไงก็ไมถูก 
¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹ÇÔ¸ÕÊÍ¹              เดาเกมบาง  โครงการบาง 
¡. ¡ÒÃ·´ÅÍ§    ¢.  à¡Á           แตตองตอบ  ง. ไมใชวิธีสอน 
¤.  â¤Ã§¡ÒÃ      §.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ    เพราะนั่นคือรูปแบบการสอน 
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 ผังมโนทัศน หรือ ผังกราฟก หรือ แผนภูมิรูปภาพ เปนผังแสดงความคิดหรือ
ขอความมูลที่สําคัญที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ ระเบียบ ชวยสรุปองคความรูของผูเรียน   
ซึ่งมีหลายประเภท เชน 
 
1.ผังมโนทัศน (Concept Map) 
 
 

 
 
 
 
2.ผังกางปลา ผังใยแมงมุม 
 
 
 
 
 
3.ผังวัฏจักร ผังขั้นบันได    4.แผนภูมิแทง แผนภูมิตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวขอสอบ วิธีสอนใดที่จะชวยในการสรุปความรูของนักเรียนไดดีที่สุด? (ผังมโนทัศน) 
                การใชแผนที่ในการสอน เปนวิธีสอนแบบใด?  (ผังมโนทัศน) 

ต้นไม้ 
สว่นใหญ่มีสเีขยีว 

เป็นสิง่มีชีวิต 

ใช้ใบสงัเคราะห์แสง สร้างออกซเิจน 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ 

การติดยาเสพติด 

0

20

40

60

80

100

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

 

 

 

การสอนแบบผังมโนทัศน 
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การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใช CIPPA Model 

เปนรูปแบบการสอนที่คิดคนขึ้นโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมณี อาจารยคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีองคประกอบที่สําคัญกลาวถึง CIPPA ดังน้ี 

  

         Construct = การสรางความรูตามแนวคิดของปรัชญา Constructivism 
กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรู
ดวยตนเอง    
         Interaction = การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว  
         Physical Participation = การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทางกาย คือ 
ผูเรียนมีโอกาสไดเคล่ือนไหวรางกาย โดยทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ  
         Process Learning = การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการ
กลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง เปนตน   
         Application = การนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช    
 
 
 
 แนวขอสอบ :  ขอสอบก็ถามวนเวียนอยูตรงน่ีแหละ เชน 
 P  ตัวแรกยอมาจากอะไร   P  ตัวที่สองยอมาจากอะไร 
 A  ยอมาจากอะไร     I  ใน CIPPA ยอมาจากอะไร 
 
 บางทีก็ถาม  การนําความรูไปประยุกตใชใน CIPPA คือขอใด 
 เฉลย  A   หรือไมก็เฉลย  Application  
 
 
บางทีก็ถาม การเรียนการสอนแบบ  CIPPA  MODEL  เนนอะไร  
เฉลย  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  (ขอสอบวนเวียนอยูแถวหนาน่ีแหละ ทบทวนดู) 

การสอน CIPPA 
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การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนที่เชื่อมโยงเน้ือหาวิชาตางๆ เขา 
ดวยกัน และเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต การบูรณาการแบงไดเปน 

1. บูรณาการในวิชา 
2. บูรณาการระหวางวิชา มี 4 รูปแบบ 

2.1 แบบหลอมรวม ครูสอนคนเดียว นําวิชาอื่นมาบูรณาการ 
2.2 แบบคูขนาน ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปวางแผนการสอนในแตละวิชาท่ี 

รับผิดชอบรวมกัน 
2.3 แบบสหวิทยาการ คลายการสอนคูขนานแตมีการกําหนดงานหรือ 

โครงงานรวมกัน 
2.4 แบบขามวิชา ครูวิชาตางๆรวมกันสอนเปนทีมกับนักเรียนกลุมเดียวกัน 
 
 
 

      á¹Ç¢ŒÍÊÍº·Õèà¤ÂÍÍ¡ àª‹¹ 
 
   ¢ŒÍã´ËÁÒÂ¶Ö§¤ÃÙÊÍ§¤¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 
   ¡.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáººËÅÍÁÃÇÁ   ¢.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáºº¤Ù‹¢¹Ò¹ 
   ¤.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáººÊËÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ  §.  ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃáºº¢ŒÒÁÇÔªÒ 
       à©ÅÂ  ¢  (ÂŒÍ¹ä»´Ùà¹×éÍËÒ´ŒÒ¹º¹ àËç¹¤íÒµÍºäËÁ ªÑ´à¨¹)  
 
   ¢ŒÍã´ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃÊÍ¹áººËÅÍÁÃÇÁ 
   ¡.  ¤ÃÙ¤¹à´ÕÂÇÊÍ¹â´Â¹íÒÇÔªÒÍ×è¹æÁÒºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÇÔªÒµ¹àÍ§ 
   ¢.  ¤ÃÙ¹íÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ËÅÒÂÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÒàÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹à¹×éÍËÒ·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñ¹ 
   ¤.  ¤ÃÙËÅÒÂ¤¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹ÇÒ§á¼¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹áº‹§¡Ñ¹ÊÍ¹ 
   §.  ¤ÃÙÇÔªÒµ‹Ò§æËÅÒÂæÇÔªÒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÍ¹à»š¹·ÕÁ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ÅØ‹Áà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
       à©ÅÂ  ¡  (ÍÑ¹¹Õé¤¹ÁÑ¡µÍº¼Ô´ ä»µÍº § «Ðà»š¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡¡çÁÕ) 
 

การสอนแบบบูรณาการ (Integration) 
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โครงงาน หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงที่ตนเองเกิดความสงสัย ความอยากรูและตองการแสวงหาคําตอบใน
ส่ิงน้ันๆดวยตนเอง ภายใตการดูแลของครูที่ปรึกษา โครงงานจัดวาเปนวิธีสอนท่ีพัฒนา
ผูเรียนไดครบทุกดานมากท่ีสุด  
 

 
ประเภทของโครงงาน 
 โดยทั่วไปโครงงานที่ใชในการศึกษาของนักเรียนน้ันนิยม แบงออกเปน 4 
ประเภท คือ 
          1. โครงงานประเภทสํารวจ เชน โครงงานสํารวจแหลงมลพิษในชุมชน 
โครงงานศึกษาสภาพแวดลอมในชุมชน เปนตน   
          2. โครงงานประเภทการทดลอง เชน ทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใชปุยตาง
ชนิดกัน ศึกษาผลการลดนํ้าหนักดวยกิจกรรมลดนํ้าหนักที่สรางขึ้น  
          3.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ เชน โครงงานประดิษฐเครื่องจักสานจาก
ผักตบชวา โครงงานประดิษฐเครื่องดักจับยุงลาย เปนตน 
          4. โครงงานประเภททฤษฎี เชน โครงงานการศึกษาคําซอนในวรรณคดี 
โครงงานการศึกษาขอคิดจากวรรณกรรมลานนา โครงงานการศึกษาการเกิดของ
แผนดินไหว เปนตน 

 
ขั้นตอนการทําโครงงาน 
          1. การเลือกหัวเรื่องของโครงงาน 
 2. กําหนดวัตถุประสงค   
         3. การวางแผนจัดทําโครงงาน 
          4. การดําเนินงาน 
 5. การวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน 
         6. การเขียนรายงาน 
 7. นําเสนอผลงาน 

การสอนแบบโครงงาน 
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เอดการเดล (Edgar Dale) ไดนําเสนอ แนวคิดกรวยประสบการณ วาการจัด        
การเรียนรู หรือ การถายทอดประสบการณสําหรับนักเรียน มีลําดับของความสามารถ
ในการรับรูจากลําดับที่สามารถทําใหนักเรียนเขาใจไดนอยที่สุดไปถึงมากที่สุด ตั้งเปนรูป
กรวย เริ่มตั้งแตนามธรรมไปจนถึงรูปธรรม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวอยางขอสอบ 
1.การจัดการเรียนรูโดยผานประสบการณแบบใดท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนอยท่ีสุด 

ก. ประสบการณตรง                ข. การบรรยาย 
ค. การใหดูภาพ                      ง. การชมนิทรรศการ 

 
2.การจัดการเรียนรูแบบวัจนสัญลักษณ หมายถึงอะไร 
  ก. การพูด การบรรยาย  ข. การใหดูสื่อการสอน ภาพถาย 
                     ค. การสาธติ ลงมือทํา                ง. การศึกษานอกสถานท่ี 

ทฤษฎกีรวยประสบการณ ของเอดการเดล 
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1. การนําส่ิงท่ีเรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหากับสภาพการณใหมๆ ในปจจุบันหรืออนาคต  
    คืออะไร 
 ก. การถายโยงการเรียนรู   ข. สถานการณจําลอง 
 ค. การเสริมแรง    ง. แรงจูงใจ 
 
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหมายตรงกับขอใด   

ก. การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง       ค. ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ี 
ข. ตอบสนองความความตองการของผูเรียน    ง. ทุกขอท่ีกลาวมา 

 
3. เทคนิคการจัดเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบสืบคน คือขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study  

 
4. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบการคนพบ คือ ขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study 

 
5. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ท่ีเรียกวา การเรียนแบบใชกรณีศึกษา คือขอใด 

ก. Inquiry      ข. Discovery 
ค. Questioning     ง. Case Study 
 

6. PBL หมายถึง อะไร 
 ก. การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน  ข. การสอนการคิด 
 ค. การสอนแบบคนพบ    ง. การสอนแบบบูรณาการ 
 

7. หลักการสอนโดยท่ัวไปแบบใดจะเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีท่ีสุด  
 ก. เรียนจากงายไปหายาก   ข. เรียนปนเลน  

ค. เรียนส่ิงท่ีอยูใกลตัว    ง. เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ 
 
 

ทบทวนความรูและแนวขอสอบ 
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8. องคประกอบของจุดมุงหมายทางการศึกษาของบลูม คือ ขอใด 
 ก. พุทธฺพิสัย   อัตพิสัย   จิตพิสัย  ข. พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย 
 ค. ปญญาพิสัย  พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  ง. อัตถจริยา  สมนัตตา  ปญญา 
 

9. ขอใดเปนทักษะการคิดขั้นสูง 
 ก. ความรู ความจํา    ข. ความเขาใจ     

ค. การนําไปใช           ง. การสังเคราะห 
 

10. วิธีสอนแบบใดจัดวาเปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมากกวาวิธีอื่นๆ 
 ก. การบรรยาย     ข. การสอนแบบโครงงาน 
 ข. การดูวีดีทัศน    ง. การระดมพลังสมอง 
 

11. จุดประสงคการเรียนรูในขอใดเปนการวัดความสามารถในการวิเคราะหของนักเรียน 
 ก. เลาความเปนมาของประวัติศาสตรไทยในยุคสุโขทัยได 
 ข. อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง 
 ค. จําแนกองคประกอบของพืชใบเล้ียงเดี่ยวและใบเล้ียงคูไดอยางถูกตอง 
 ง. สรุปแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันไดอยางถูกตอง 
 
12. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเปาหมายอยางไร 

ก. สอนใหนักเรียนแกไขปญหาได        
ข. สอนใหคิดเปนทําเปนและแกไขปญหาเปน 
ค. สอนในดานพุทธศึกษา           
ง. สอนเพื่อใหนักเรียนประกอบอาชีพได 
 

13.  เทคนิคการสอนแบบหมวกหกใบสีใดท่ีทําหนาท่ีเปนผูควบคุมคนอื่น 
 ก. สีฟา      ข. สีแดง 
 ค. สีขาว     ง. สีดํา 
 

14. การสอนใหผูเรียนเขาใจหลักการ ทฤษฎีกอนแลวจึงใหตัวอยางไปทํา คือการสอนแบบใด 
 ก. อุปนัย     ข. นิรนัย 
 ค. CIPPA     ง. สอนแบบคนพบ 
 
เหลานี้เปนตัวอยางใหดูหนังสือวิชาการศึกษาของเรา มีสรุปอธิบาย มีแนวขอสอบใหทบทวน 



24 
 
 

  
 
 

 จิตวิทยา(Psychology) เปนวิชาที่วาดวยเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย  
คนที่เปนครูจําเปนตองมีความรูทางดานจิตวิทยาการเรียนการสอนและจิตวิทยา
พัฒนาการ 

 
พฤติกรรมของมนุษย แบงออกเปน 2 ลักษณะ 
 1. พฤติกรรมภายใน เชน ความรูสึก การรับรู ความจํา ความคิด ความกลัว 
 2. พฤติกรรมภายนอก เชน การแสดงออก การพูด ทาทาง   
 
ขอบขายของจิตวิทยาการศึกษา จะเกี่ยวของกับ 

1. ธรรมชาติของผูเรียน 
2. ทฤษฎีการเรียนรู  
3. การวัดประเมินผล เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ  
4. สภาพแวดลอมทางการเรียน แรงจูงใจ 

 
 
วิชาจิตวิทยาการศึกษาสามารถชวยครูไดในเรื่องตอไปนี้ 

1.  ทําใหครูรูจักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของนักเรียน   
2. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน  
3. ชวยครูใหมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล 
4. ชวยใหครูรูวิธีจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเหมาะสมแกวัย 
5. ชวยครูใหทราบถึงหลักการสอนและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
6. ชวยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน 

 7. ชวยครูในการปกครองชั้นและการสรางบรรยากาศของหองเรียน 
 
 
ยํ้าวาเหลาน้ี  คือ ตัวอยางใหผูบริโภคไดพิจารณาตัดสินใจ ซื้อหนังสือของเราที่พยายาม
แนะนําใหอานอยูน้ี (ราคาเลมละ 180 บาท) ไมไดเรียงหนาครบเน้ือหานะ ตัดทอนมา 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
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การจูงใจ (Motivation)  
 

การจูงใจ  หมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จ และถูกตอง นําไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ แรงจูงใจ
จึงเปนพลังที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและควบคุมแนวทางของพฤติกรรมดวย 
 
ประเภทของการจูงใจ 

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ไดแก ความตองการ ความอยากรู
อยากเห็น ความสนใจ  ตลอดจนการท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
ตัวบุคคลโดยตรง 

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ไดแก แรงท่ีเกิดจากเคร่ืองเรา
ภายนอกมากระตุน  ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ ได แรงจูงใจดังกลาวมีดังนี้คือ 

   2.1 บุคลิกภาพของครู รูปรางตลอดจนอารมณ และความรูของครู   
   2.2 ความสําเร็จในการทํางาน เด็กท่ีไดรับความรูและทักษะเพิ่มขึ้นจากการเรียน  

ก็เปนแรงจูงใจใหเด็กตั้งใจเรียนดีย่ิงขึ้น 
   2.3 เคร่ืองลอตาง ๆ  เชน การใหรางวัล (Reward) การลงโทษ (Punishment)   

การแขงขัน (Competition)   
 
 

ประเภทของแรงจูงใจ (Motivation)  
1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ =ความตองการจะทําใหประสบผลสําเร็จ มานะอดทน ขยัน 
2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ =ตองการยอมรับจากผูอื่น อยากมีเพื่อน มีสังคม 
3. แรงจูงใจใฝกาวราว =เมื่อถูกทําใหคับของใจ ไมพอใจ ความกาวราว ตอตาน 
4. แรงจูงใจใฝอํานาจ = ตองการมีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือคนอื่น 
5. แรงจูงใจใฝท่ีพึง = ตองการท่ีปรึกษา ความชวยเหลือ การสนับสนุนใหเกิดความมั่นใจ 

 
ตัวอยางแนวขอสอบ   นักเรียน ป.5 คนหน่ึงแจกลูกอมใหเพื่อนๆเพื่อใหเพื่อนเลือก  
                           ตัวเองเปนหัวหนาหอง สอดคลองกับขอใด 
     ก.  แรงจูงใจใฝสัมพันธ          ข.  แรงจูงใจใฝอํานาจ 
             ค.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์          ง.  แรงจูงใจที่พึ่ง 
 

เฉลย  ข  เขาอยากเปนหัวหนา จึงทําเชนน้ัน หลายคนไปตอบ ก. ไมใชนะ ถาเปนการ  
        แจกเพื่อใหเพื่อนเลนดวย อันน้ัน ใช ตอบ ก แตน่ีเปนการแจกเพื่อกาวสูอํานาจ   
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การเรียนรู 
  การเรียนรู คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่มีลักษณะคอนขางถาวร โดยเปนผล
มาจากประสบการณในอดีต หรือจากการฝกหัด การปฏิบัติหรือการฝกฝนประสบการณ
บางอยางทําใหบุคคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แตไมถือเปนการเรียนรู ไดแก 
 1.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากฤทธิ์ยา หรือส่ิงเสพติดบางอยาง 
 2.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจ 
 3.  พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเหน่ือยลาของรางกาย 
 4.  พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะทอนตางๆ 
 
การถายโยงการเรียนรู หมายถึง การนําส่ิงที่เรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหา หรือ
นํามาสัมพันธกับสภาพการณใหมๆ ในปจจุบันหรืออนาคต 

จุดมุงหมายของการเรียนรู 

 กําหนดโดย บลูมและคณะ  (Bloom and Others ) มี 3 ดาน  ดังน้ี 
 1.  ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรูที่เปน
ความสามารถทางสมอง ความจํา ความเขาใจ  การนําไปใช  การวิเคราะห  การ
สังเคราะหและประเมินผล 
 2.  ดานจิตพิสัย (Affective Domain) คือ ผลของการเรียนรูที่เปล่ียนแปลง
ดานความรูสึก ความสนใจ  ทัศนคติ การประเมินคาและคานิยม 
 3.  ดานทักษะพิสัย(Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรูที่เปน
ความสามารถดานการปฏิบัติ การเคล่ือนไหว การกระทํา การปฏิบัติงาน การมีทักษะ
และความชํานาญ 
 

องคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมการเรียนรู 

  1.  ความพรอม (Readiness)  
  2.  แรงจูงใจ (Motives)  
  3.  เชาวนปญญา ( Intelligence ) 
  4.  อารมณ ( Emotion )  
  5.  เจตคติ (Attitude)  
  6.  ความสนใจ (Interest) 

ระดับเชาวปญญา (IQ) 
140          ฉลาดมาก เขาขั้นอัจฉริยะ 
120 – 139   ฉลาดมาก 
110 – 119   เหนือกวาปรกติ /ฉลาด 
90 – 109    ปรกติ ปานกลาง  
80 – 89      ต่ํากวาปรกติ โง 
70 – 79      โงมาก 
ต่ํากวา 70    ปญญาทึบ  
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สกินเนอร นักวิชาการชาวอเมริกาไดทําการทดลองกับหนู นกพิราบและสัตวอื่นๆ 
ในกลองทดลองโดยการใหหนูกดคานแลวจะไดอาหาร ทดลองดังนี้ 

1. ทําใหหนูหิวมากๆ เพื่อสรางแรงขับ 
2. ปลอยหนูเขาไปในกลองทดลอง (Skinner’s box) หนูจะว่ิงไปมาสะเปะ สปะ 

กัดแทะส่ิงตางๆในกลองและบังเอิญไปแตะบนคานอาหารทําใหอาหารไหลลงมา 
 3. เมื่อหนูเกิดการเรียนรูทําซ้ําอีกรอบ หนูจะเกิดการเรียนรูและจะเขาไปกดคาน

ทันที 
 
ผลการทดลองนี้สรุปไดวา การเรียนรูที่ดีจะตองมีการเสริมแรง ทําใหเกิดทฤษฎีการ

เสริมแรง 
 
1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เชน การใหรางวัล  
2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เชน การลงโทษ 
แนวคิดของสกินเนอรทําใหเขาไดแกปญหาการขาดแคลนครูในสหรัฐอเมริกาโดย

การสราง บทเรียนสําเร็จรูป หรือ บทเรียนโปรแกรม เปนเคร่ืองมือชวยสอน  
 
 
 
 
 
Skinner’s box 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมอื
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  การเสริมแรงและการลงโทษ  
 
ทฤษฎีการเสริมแรงโดยสกินเนอร  มีเทคนิคการสังเกตดังน้ี 
 
การเสริมแรง จะทําเพื่อเพิ่มพฤติกรรม หรืออยากใหผูเรียนมีความถี่ในการทําพฤติกรรม 
เพิ่มขึ้น (ปกติมักใชกับการตองการกระตุนพฤติกรรมใหทําดีย่ิงกวาเดิม ทําบอยๆ ทําอีก) 
 
การลงโทษ จะทําเพื่อลดอัตราของพฤติกรรม หรือทําใหหยุดพฤติกรรม ลดพฤติกรรมลง 
ปกติมักใชเพื่อหยุดย้ังลดพฤติกรรมที่ไมคอยดี หรือพฤติกรรมที่แยๆ ใหเบาลง นอยลงไป 
 
 
  หลักการจํา  ตองการใหเพิ่มพฤติกรรม  --- เสริมแรง 
    ตองการลดพฤติกรรม  ---- ลงโทษ 
 
 
ความยุงยากดันอยูที่เขาแบงการเสริมแรง และการลงโทษออกเปน ทางบวกและทางลบ 
 
เสริมแรงทางบวก  คือ เพิ่ม (บวก) ความสุข ความพอใจใหกับเขา แลวเขาจะทําดีขึ้นๆ 
        เชน เพิ่มคะแนนให (บวกความสุข ความพอใจให)   
      กลาวชมเชย  ชื่นชม (เปนการบวกความสุข ความพอใจให) 
                      ใหรางวัล (เพิ่มความสุข บวกความสุข ใสความพอใจใหเขา)  
 
เสริมแรงทางลบ  คือ  ลด (ลบ) ความทุกข ความไมพอใจที่เขาเคยมีออกไป ทําใหเขา 
    ยินดี ปรีดา กวาเดิม แลวเพิ่มพฤติกรรมดี (ลบความทุกขใหนะ) 
                       เชน  เลิกบน  ปกตินักเรียนมาสายครูบน เปนปกติ ตลอดๆ ส่ิงน้ีคือ 
         ความไมพอใจที่มีอยู วันดี คืนดี เด็กๆมาตรงเวลานะ 
                 ครูไมบน (น่ีไง เลิกบน คือ เอาความไมพึงพอใจที่เขา 
                 เคยมีออกไปจากชีวิตเขา ไมบนแลว ความทุกขใจจึง 
                                         หายไป (ถูกลบออกไป) ทําใหเขามีพฤติกรรมดีๆที่ 
          จะมาตรงเวลาบอยๆตลอดๆ นีคือเสริมแรงทางลบ 
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ลงโทษทางบวก คือ บวกความทุกขให ใสความไมพอใจเขาไป ทําใหเขาหยุดพฤติกรรม 
     เชน  ดุดา  ตี  (ใสความทุกขเขาไป ทําใหเขาหยุดเลน หยุดทําไมดี) 
 
ลงโทษทางลบ คือ ลบส่ิงพึงพอใจที่เขาเคยมีออกไป ส่ิงดีๆของเขาที่มีอยูแลวลบออกไป 
   ทําใหหยุดพฤติกรรมที่ไมดี  เชน ตัดคะแนน (เขาเคยมีคะแนนของเขา 
   แตครูไปตัดทิ้ง น่ีเองคือการลดความพึงใจ ลบความสุขของเขาออกไป) 
   เรียกวา ลงโทษทางลบ  
 
ขอสอบจริงที่ออก จะตั้งโจทยมาถามทุกปวา อะไรเปนอะไร  เชน 
ป 2559  ขอสอบถามวา  ครูเห็นนักเรียนเลนโทรศัพทขณะเรียน จึงยึดไวกอน 
พอหมดชั่วโมงแลวจึงคืนโทรศัพทให ถือเปนการกระทําในลักษณะใด  
ก.  เสริมแรงทางบวก   ข. เสริมแรงทางลบ     ค.  ลงโทษทางบวก   ง.  ลงโทษทางลบ  

 
ขอน้ีตอบ ลงโทษทางลบ  คือ เขามัวแตสนใจโทรศัพท  ครูจึงเอาโทรศัพท 
(ความพอใจ) ของเขาออกไปกอน ทําใหเขาลดพฤติกรรมที่ไมตั้งใจเรียนได 
จากน้ัน คอยมาคืน การกระทําของครู จึงเปนการลงโทษ แตลงโทษทางลบ 
ลบความพอใจ ลบส่ิงดี ส่ิงพึงพอใจ หรือความสุขที่เขาเคยมีออกไปจากเขา 

 
ระวังกรณีขอสอบถาม  การตีเด็กนักเรียนเม่ือเกเร  สอดคลองกับขอใด  
     คนทั่วไป หากไมมีฐานความรู ก็จะอยากตอบวา ลงโทษทางลบ 
     เพราะมันเห็นๆเลยตีเด็กเน่ีย ยังไงก็เปนเรื่องในแงลบๆ ไมนาดี 
     แตจริงๆตองเปนลงโทษทางบวก (คือ บวกความทุกขใหเขาไป) 
     ซึ่งตองการลดพฤติกรรมของความเกเรลงไป (ลงโทษทางบวก) 
 
อีกตัวที่นาสนใจ เชน   ครูใหคัดการบานเพิ่ม  เปนลักษณะใด 
    คนจํานวนมากก็พอจะเดาไดเบื้องตนวา นาจะเปนลงโทษละ 
    แตลงโทษอยางไรละ ก็มีจํานวนหน่ึงตอบวา ลงโทษทางบวก 
    เพราะคิดวา เปนการลงโทษที่ทําใหเกิดทักษะเกิดการเรียนรู 
    ลงโทษทางบวกนะ ถูกแลว แตไมไดคิดแบบน้ัน ตองเปนแบบ 
     วาการบวกความทุกขใหเขาเพิ่มความไมพอใจ ลงโทษทางบวก 
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1. นักจิตวิทยาที่ใหความสําคัญกับแรงขับทางเพศ คือ ใคร 
 ก. ฟรอยด        ข. มาสโลว    

ค. บรุนเนอร     ง. การดเนอร 
 

2.  ทฤษฎีการสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด 
 ก. พลาฟลอฟ     ข. วัตสัน 
 ค. สกินเนอร     ง. ธอรนไดค 
 

3. บทเรียนสําเร็จรูปเปนการจัดการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดของใคร 
     ก. บรุนเนอร               ข. สกินเนอร 
     ค. วัตสัน                   ง. กลุมเกสตัล 
 

4. ผูอธิบายวาจิตของมนุษยเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง คือใคร 
    ก. ซิกมัน ฟรอยด            ข. มาสโลว 
    ค. กิลฟอรต                  ง. เดอ เบอโน 
 

5. บิดาแหงจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร 
 ก. สกินเนอร     ข. ฟรอยด 
 ค. ธอรนไดค     ง. บรุนเนอร 
 

6. มาสโลวแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยเปนกี่ขั้น 
    ก. 2 ขั้น                      ข. 4 ขั้น 
    ค. 5 ขั้น                      ง. 7 ขั้น 
 

7. ความตองการขั้นพื้นฐานที่ต่ําที่สุดของมนุษย คือ ขอใด 
 ก. ตองการความปลอดภัย   ข. ตองการความรัก 
 ค. ความตองการทางกาย   ง. ตองการมีชื่อเสียง 
 

8. โฮเวิรด การดเนอร ไดคนพบแนวคิดทฤษฎีใด 
 ก. พหุปญญา     ข.  การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
 ค. 4 MAT     ง. แรงจูงใจ 

แนวขอสอบ 
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9.  บุคคลใดท่ีจัดวามีพัฒนาการทางสมองซีกซายดี 
      ก. นักดนตรี                ข. นักกีฬา 
      ค. นักสถิติ                  ง. นักประพันธ 
 

10.ถามีนักเรียนคนหนึ่งชอบแกลงเพื่อนในหองเรียนเปนประจําครูควรจัดการอยางไร 
     ก. แยกใหนั่งคนเดียว         ข. ดุดาวากลาวตักเตือน 
     ค. ใหความรักความอบอุน    ง. หามปรามและลงโทษ 
 

11. การเรียนแบบเนนสวนรวมมากกวาสวนยอย คือ แนวคิดกลุมใด 
 ก. พฤติกรรมนิยม    ข. เกสตัลท 
 ค. สัมพันธเชื่อมโยง    ง. การวางเง่ือนไข 
 

12. ครูคนใดใชแนวคิดการเรียนแบบเสริมแรงทางบวก 
 ก. ครูออยลงโทษนักเรียนท่ีไมสงงาน  ข. ครูไกตําหนินักเรียนท่ีผิดระเบียบ 
 ค. ครูดาวกลาวชื่นชมนักเรียนหนาเสาธง     ง. ครูสมศรีเพิกเฉยกับนักเรียนท่ีขาดเรียน 
 

13. การนําสิ่งท่ีเรียนรูแลวในอดีตมาใชแกปญหากับสภาพการณใหมๆในปจจุบัน คืออะไร 

 ก. การถายโยงการเรียนรู   ข. สถานการณจําลอง 
 ค. การเสริมแรง    ง. แรงจูงใจ 
 

14. บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตมีแรงจูงใจประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ    ข. แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
 ค. แรงจูงใจใฝอํานาจ    ง. แรงจูงใจใฝกาวราว 
 

15. ทฤษฎีโครงสรางทางปญญาของกิลฟอรดมุงพัฒนาส่ิงใด 
 ก. เจตคติ     ข. ความคิดสรางสรรค 
 ค. ความคิดเชิงบวก    ง. ความรูคงทน 
 

16. มนุษยจะสามารถเรียนรูส่ิงท่ีเปนนามธรรมไดตั้งแตในชวงวัยใด 
 ก. วัยเด็ก     ข. วัยรุน 
 ค. วัยผูใหญ     ง. วัยชรา 
 

17. การใหรางวัลนักเรียนควรคํานึงถึงขอใดมากท่ีสุด 
 ก. ทุกคนมีโอกาสไดรางวัล    ข. ใหเฉพาะนักเรียนท่ีเกง 
 ค. ใหรางวัลอยางเทาเทียมกัน    ง. ใหรางวัลเปนคะแนน 
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การบริหารจัดการในชั้นเรียน(Classroom management) คือ การที่
ครูผูสอนจะจัดการเรียนรูในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน การบริหารจัดการใน
หองเรียนเปนเรื่องที่ครูผูสอนตองตระหนัก การบริหารจัดการชั้นเรียนเปนกระบวนการ
ท่ีครูผูสอนจัดระบบระเบียบและนํากิจการของหองเรียนใหเกิดการเรียนรู เก่ียวของกับ
การรักษาส่ิงแวดลอม ระเบียบวินัยการควบคุมชั้นเรียนและการรังสรรคกิจกรรมทางวิชา
กา ที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในการเรียนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 
การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

1. ความสะอาด ปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอยางมีขอบเขต 
3. ความสะดวกในการเรียนและการทํากิจกรรม 
4. ความพรอมของอาคารสถานที่ 
5. ความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและจํานวน 
6.  บรรยากาศในการเรียนรู 

 
 
         ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹  
 

   ºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ÁÕÊ‹Ç¹ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¤Ã‹àÃÕÂ¹
ãË Œá¡‹¼ÙŒàÃÕÂ¹  ªÑé¹àÃÕÂ¹·ÕèÁÕºÃÃÂÒ¡ÒÈàµçÁä»´ ŒÇÂ¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹¤ÇÒÁàËç¹Í¡àËç¹ã¨ 
áÅÐ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿ „œÍà¼×èÍá¼‹µ‹Í¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹Â‹ÍÁà»š¹áÃ§¨Ù§ã¨ÀÒÂ¹Í¡ª‹ÇÂ¡ÃÐµØ Œ¹ãË Œ
¼Ù ŒàÃÕÂ¹ÃÑ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ ÃÑ¡¡ÒÃÍÂÙ ‹Ã ‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ áÅÐª‹ÇÂ»ÅÙ¡½˜§¤Ø³¸ÃÃÁ 
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔÍÑ¹´Õ§ÒÁãË Œá¡ ‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃÁÕËŒÍ§àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ
ºÃÃÂÒ¡ÒÈá¨‹ÁãÊ ÊÐÍÒ´ ÊÇ‹Ò§ ¡Ç ŒÒ§¢ÇÒ§¾ÍàËÁÒÐ ÁÕâµ�Ðà¡ ŒÒÍÕé·Õèà»š¹ÃÐàºÕÂº
àÃÕÂºÃŒÍÂ ÁÕÁØÁÇÔªÒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙ Œ ÁÕ¡ÒÃµ¡áµ‹§ËŒÍ§ãË ŒÊ´ãÊ ¡çà»š¹ÍÕ¡ÊÔè§
Ë¹Öè§·ÕèÊ ‹§¼Å·íÒãË Œ¼Ù ŒàÃÕÂ¹¾Íã¨ÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ à¢ ŒÒËŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐ¾Ã ŒÍÁ·Õè¨ÐÁÕÊ‹Ç¹
Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹  

การบรหิารจัดการชั้นเรยีน 
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹Òã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 
1. ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õè·ŒÒ·ÒÂ (Challenge)  
2. ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕÍÔÊÃÐ (Freedom)  
3. ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕ¡ÒÃÂÍÁÃÑº¹Ñº¶×Í (Respect)  
4. ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹ (Warmth)  
5. ºÃÃÂÒ¡ÒÈáË‹§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ (Control)  
6. ºÃÃÂÒ¡ÒÈáË‹§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ (Success)  
         
           1.  บรรยากาศท่ีทาทาย (Challenge) เปนบรรยากาศที่ครูกระตุนให
กําลังใจนักเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิดความเช่ือมั่น
ในตนเองและพยายามทํางานใหสําเร็จ 
 
           2.  บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) เปนบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาส
ไดคิด ไดตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณคา รวมถึงโอกาสที่จะทําผิดดวย 
โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเชนน้ีจะสงเสริมการเรียนรู 
ผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมดวยความต้ังใจโดยไมรูสึกตึงเครียด 
 
          3. บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือ (Respect) เปนบรรยากาศที่ครูรูสึก
วานักเรียนเปนบุคคลสําคัญ มีคุณคา และสามารถเรียนได อันสงผลใหนักเรียนเกิด
ความเช่ือมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับนับถือตนเอง 
 
          4. บรรยากาศท่ีมีความอบอุน (Warmth) เปนบรรยากาศทางดานจิตใจ 
ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเขาใจนักเรียน เปนมิตร ยอมรับ
ใหความชวยเหลือ จะทําใหนักเรียนเกิดความอบอุน สบายใจ รักครู รักโรงเรียน 
และรักการมาเรียน 
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           5. บรรยากาศแหงการควบคุม (Control) การควบคุมในที่น้ี หมายถึง 
การฝกใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มิใชการควบคุม ไมใหมีอิสระ ครูตองมีเทคนิคใน
การปกครองช้ันเรียนและฝกใหนักเรียนรูจักใชสิทธิหนาที่ของตนเองอยางมีขอบเขต 
 
           6. บรรยากาศแหงความสําเร็จ (Success) เปนบรรยากาศที่ผูเรียนเกิด
ความรูสึกประสบความสําเร็จในงานที่ทํา ซ่ึงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน 
ผูสอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผูเรียนประสบความสําเร็จใหมากกวาการพูดถึงความ
ลมเหลว เพราะการที่คนเราคํานึงถึงแตสิ่งที่ลมเหลว เพราะการที่คนเราคํานึงถึงแต
ความลมเหลวจะมีผลทําใหความคาดหวังตํ่า ซ่ึงไมสงเสริมใหการเรียนรูดีข้ึน 
 
 

บรรยากาศในช้ันเรียนได 2 ประเภทคอื 
1. บรรยากาศทางกายภาพ  2. บรรยากาศทางจิตวิทยา 

 
 
บรรยากาศทางกายภาพ  (Physical Atmosphere) 

บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางดานวัตถุ หมายถึง การจัด
สภาพแวดลอมตางๆ ภายในหองเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย นาดู มีความสะอาด 
มีเครื่องใช และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะสงเสริมใหการเรียนของนักเรียน
สะดวกข้ึน เชน หองเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเขาถูกทาง และมีแสงสวางเพียงพอ 
กระดานดํามีขนาดเหมาะสม โตะเกาอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เปนตน 
 
 
บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) 
        บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางดานจิตใจที่นักเรียนรูสึก
สบายใจ มีความอบอุน มีความเปนกันเอง มีความสัมพันธอันดีตอกัน และมีความ
รักความศรัทธาตอผูสอน ตลอดจนมีอิสระในความกลาแสดงออกอยางมีระเบียบ
วินัยในช้ันเรียน 
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      การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ 
 
 

การจัดบรรยากาศทางดานกายภาพ เปนการจัดวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งตาง ๆ ที่เสริมความรู เชน 
ปายนิเทศ มุมวิชาการ ช้ันวางหนังสือ โตะวางสื่อการสอน ฯลฯ ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ทําใหเกิดความสบายตา สบายใจ แกผูพบเห็น ถาจะกลาวโดยละเอียด
แลว การจัดบรรยากาศทางดายกายภาพ ไดแก การจัดสิ่งตอไปน้ี 
 
 

1.  ¡ÒÃ¨Ñ´âµ�ÐàÃÕÂ¹áÅÐà¡ŒÒÍÕé¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 
2.  ¡ÒÃ¨Ñ´âµ�Ð¤ÃÙ 
3.  ¡ÒÃ¨Ñ´»‡ÒÂ¹Ôà·È  
4.  ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÀÒ¾ËŒÍ§àÃÕÂ¹ µŒÍ§ãËŒ¶Ù¡ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð  
5.  ¡ÒÃ¨Ñ´ÁØÁµ‹Ò§ æ ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹  

 

1. การจัดโตะเรียนและเกาอี้ของนักเรียน 
 

1.1 ใหมีขนาดเหมาะสมกับรูปรางและวัยของนักเรียน 
1.2 ใหมีชองวางระหวางแถวที่นักเรียนจะลุกน่ังไดสะดวก และทาํกิจกรรมได

คลองตัว 
1.3 ใหมีความสะดวกตอการทําความสะอาดและเคลือ่นยายเปลีย่นรปูแบบที่

น่ังเรียน 
1.4 ใหมีรูปแบบที่ไมจําเจ เชน อาจเปลี่ยนเปนรปูตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม 

หรือ เขากลุมเปนวงกลม ไดอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.5 ใหนักเรียนที่น่ังทุกจุดอานกระดานดําไดชัดเจน 
1.6 แถวหนาของโตะเรยีนควรอยูหางจากกระดานดําพอสมควร ไมนอยกวา 

3 เมตร ไมควรจัดโตะติดกระดานดํามากเกินไป ทําใหนักเรียนตองแหงนมอง
กระดานดํา และหายใจเอาฝุนชอลกเขาไปมาก ทําใหเสียสุขภาพ 
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1.  คําวา Innovation หมายถึง อะไร 
    ก. เทคโนโลยี              ข. นวัตกรรม 
    ค. สารสนเทศ             ง. ส่ิงประดิษฐ 
 
2. ขอใดเปนนวัตกรรมที่ตางจากพวก 
    ก. บทเรียนสําเร็จรูป         ข. แบบฝกหัด 
    ค. รูปแบบการสอน           ง. ชุดกิจกรรม 
 
3. E-learning หมายถึง อะไร 
    ก. การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเนต   ข. การสงผานความรูดานการศึกษา 

ค. การเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง. บทเรียนสําหรับการฝกอบรมครู 
 

4. CAI หมายถึง อะไร 
     ก. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ข. บทเรียนสําเร็จรูป 
     ค. ชุดกิจกรรมการเรียนรู   ง. ถูกทุกขอ 
 
5. เว็บไซดของกระทรวงศึกษาธิการคือขอใด 
    ก. www.obec.go.th/   ข. www.utqonline.in.th 
    ค. www.google.co.th   ง. www.moe.go.th   
 
6. เว็บไซดของ คุรุสภาคือขอใด 
    ก. www.ksp.or.th    ข. www.utqonline.in.th 
    ค. www.google.co.th   ง. www.moe.go.th   
 
7. โปรแกรมที่ใชในการนําเสนองาน คือขอใด 
    ก. Microsoft word    ข. Microsoft Excel  
    ค. Microsoft PowerPoint    ง. SPSS for Window  
 

แนวขอสอบ 

http://www.obec.go.th/
http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.co.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.utqonline.in.th/
http://www.google.co.th/
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8. โปรแกรมที่ใชในการจัดพิมพรายงาน คือขอใด 
    ก. Microsoft word    ข. Microsoft Excel  
    ค. Microsoft PowerPoint    ง. SPSS for Window  
 
9. โปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  คือขอใด 
    ก. Microsoft word    ข. Microsoft Excel  
    ค. Microsoft PowerPoint    ง. SPSS for Window  
 
10. การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สุดของโลก คืออะไร 
    ก. Internet                 ข. Intranet  
    ค. Extranet                ง. LAN 
 
11. ศูนยปฏิบัติการของสถานศึกษา เรียกยออะไร 
    ก. MOC                   ข. AOC 
    ค. SOC                    ง. DOC 
 
12. สวนสําคัญของคอมพิวเตอรที่จะตอเขากับระบบอินเตอรเน็ตคืออะไร 

ก. Ram     ข. Hard Disk 
ค. Modem     ง. Printer  
 

13. การจัดการเรียนการสอนโดยผานเว็บไซตเรียกวาอะไร 
ก. E-FILING     ข. E- EDUCATION 
ค. E-OFFICE     ง. E- LEANING 
 

14. ขอใดเปนลักษณะของการส่ือสารภายในหนวยงาน 
ก. LAN     ข. INTERNET 
ค. LEARNING NETWORK CENTRE  ง. WWW. 
 

15. ขอใดส่ือประเภทซอฟตแวร 
ก. เครื่องฉายสไลด    ข. เครื่องเลนวีดีโอ 
ค.เทปบันทึกเสียง    ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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 การวิจัย (Research) เปนกระบวนการแสวงหาความรู ความจริง และคลายปญหา        
ขอสงสัยตางๆ ดวยวิธีการท่ีมีระบบ ระเบียบเชื่อถือได โดยท่ัวไปการวิจัยถูกพัฒนาแยกออกไป
ตามสาขาวิชาตางๆมากมาย เชน การวิจัยทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร การแพทย เทคโนโลยี 
การศึกษา เปนตน   
 
 

 “การวิจัยทางการศึกษา” (Educational Research) หมายถึง กระบวนการ
เสาะแสวงหาความรูอยางเปนระบบ เชื่อถือได เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จําแนกไดเปนหลายดาน เชน การวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน การวิจัยทางดานการ
บริหารการศึกษา การวิจัยดานการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เปนตน 
 
 
 

      จุดมุงหมายของการวิจัย  
 
 
 โดยท่ัวไปนักวิชาการ นักการศึกษา ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยไวมากมายหลาย
แนวคิด  สามารถสรุปได 4 ประการ ดังนี้  

1. เพ่ือการบรรยาย (Description) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปบรรยาย 
เหตุการณหรือปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นวามีลักษณะอยางไร เปนการใหรายละเอียดของ
ปรากฏการณนั้นๆ 

2. เพื่อการอธิบาย (Explanation) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยมาอธิบาย
สาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นของปรากฏการณตางๆนั้น เปนการแสดงความสัมพันธถึงความเปนเหตุ
เปนผลกัน 

3. เพื่อการทํานาย (Prediction) เปนการนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปสูการทํานาย  
หรือ คาดการณเหตุการณตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทําใหทราบวาหากมีเหตุการณหนึ่ง
เกิดขึ้นแลว จะมีโอกาสเกิดเหตุการณอีกเหตุการณหนึ่งตามมา 

4. เพื่อการควบคุม (Control) เปนการนําขอคนพบท่ีไดมาควบคุมเหตุการณตางๆท่ี 
ตองการใหเกิดขึ้นหรือควบคุมปรากฏการณตางๆ ใหไดผลท่ีเกิดขึ้นตามความตองการ 

การวิจัยทางการศึกษา 
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หนังสือตัวอยางน้ีไมไดเรียงลําดับเน้ือหามา เพียงแคใหดูวิธีการเขียน วิธีวางผังเน้ือหา 
แนวทางการอธิบายในตําราของเรา วาผูอานจะไดรับประโยชนลักษณะใด ใหพิจารณา 

 
1. ขอใดกลาวถึงความหมายของการวิจัยไดชัดเจนที่สุด 
 ก. การแสวงหาความรู ความจริงของมนุษย 
 ข. การศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
 ค. การคนควาหาความรูดวยวิธีการที่เปนระบบเชื่อถือได 
 ง. การแกปญหาและพัฒนางานดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 
2.   ขอใดหมายถึง  Educational  Research  
         ก.   การวิจัยทางการศึกษา   ข.   การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ค.   การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา  ง.   การวิจัยสําหรับงานการศึกษา 
 

3. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ครูผูสอนตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ ขอใด 
 ก. ทําตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ข. เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 
 ค. เพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู 
 ง. ทําตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
4.   ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการวิจัย 
         ก.   Explanation    ข.   Prediction 
 ค.   Description    ง.   Presentation  
 

5. ขอใดคือจุดมุงหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)   
 ก. เพื่อแกปญหาการเรียนการสอนในหองเรียน 
 ข. เพื่อสรางนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค. เพื่อแกปญหาและพัฒนางานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

หนังสือเลมน้ี ไดรับคาํช่ืนชม ช่ืนชอบจากผูอานมากมาย ราคาขาย 180 บาท 
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6.  การวิจัยและทําใหทราบวาหากมีเหตุการณหน่ึงเกิดขึ้นจะมีโอกาสเกิดอีกเหตุการณ 
     หน่ึงตามมาหมายถึงขอใด 
         ก.  วิจัยเพื่อบรรยายเหตุการณ  ข.  วิจัยเพื่อการทํานายเหตุการณ 
         ค.  วิจัยเพื่ออธิบายเหตุการณ  ง.  วิจัยเพื่อควบคุมเหตุการณ 
 
7. PAOR หมายถึง อะไร 
 ก. วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ข. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ค. การประเมินโครงการทางการศึกษา ง. การวิจัยเพื่อพิสูจนสมมติฐาน 
 
8.  การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มตนจากส่ิงใดเปนลําดับแรก 
 ก. นโยบายของฝายบริหาร   ข. ปญหาการจัดการเรียนการสอน 
 ค. การกําหนดสมมติฐานในการวิจัย        ง. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 
9.   การทําโครงการเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน ควรใชการวิจัย 
        ในลักษณะใด 
         ก.  การวิจัยสถาบัน    ข.  การวิจัยและพัฒนา 
 ค.  การวิจัยเชิงประเมิน   ง.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
10. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทดลอง 
      ใชนวัตกรรมควรใชสถิติใดในการเปรียบเทียบ 
 ก. t-test dependent  ข. t-test independent 
 ค. one-way Anova    ง. รอยละของความกาวหนา 
 
 
 

หนังสือถูกออกแบบและพัฒนามาตลอดชวงหลายปในการสอบครูผูชวย 
จนไดรับการยอมรับเชิงบวกอยางลนหลาม เลมน้ีขอสอบตรงๆแทบทุกป 
และถูกคายติวตางๆ คัดลอกไปใช  แอบนําไปติว ไปทําหนังสือเองก็มีอยู 
เราสรางมาเพื่ออํานวยประโยชนผูอานจริงๆ พิจารณากันตามสมควรเอง 
โดยอานจากไฟลตัวอยางประมาณ 40 หนาน้ี พึงรูวาควรซื้ออานหรือไม 
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