
 

 
 

1 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 

ช่ือเร่ือง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 “การจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผู้จัดท า นางรัตน์ดา  พรมทร  ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 

นวัตกรรมประเภท สื่อและการจัดการเรียนการสอน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการ 

นวัตกรรมมี ความส า คัญ ต่อการศึกษาหลายประการ ทั้ ง น้ี เน่ือ งจากในโลกยุค โลกาภิวัต น์ 
Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
การศึกษาบางอย่างที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเร่ือง 
เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับจ านวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ 
ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์
ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อทางการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น 

จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดสื่อการจัดการเรียนรู้แบบเรียนส าหรับนักเรียนและ
แนวทางการศึกษาที่ ต้องยึดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและได้ค้นพบแนวคิดต่างๆ พอ สรุปได้ว่า  การ
สอนโดยใช้ชุดการสอนเป็นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้กับนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถตามทักษะที่ส าคัญส าหรับโลกศตวรรษที่ 21  

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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3. วิธีด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผัง : ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

                               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน  ชุดการสอนที่  1  เรื่อง  กรุงรัตนโกสินทร์ยุคฟื้นฟูชาติบ้านเมือง   ใช้เวลา  1  
ชั่วโมง  ครูควรทราบและปฏิบัติ  ดังน้ี 
    1.  ครูจัดชั้นเรียนตามข้อเสนอแนะ  ควรจัดไว้ล่วงหน้าก่อนสอน 
    2.  ครูศึกษาเน้ือหาที่ต้องสอนโดยละเอียด  และศึกษาชุดการสอนที่  1  โดยรอบคอบ   

ก าหนดจุดประสงค์  และเป้าหมายของการเรียนรู้ 

ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ 

ออกแบบนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุงและแก้ไข 
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    3.  ก่อนสอนครูต้องจัดเตรียมชุดการสอนไว้ประจ าศูนย์ให้เรียบร้อยตามจ านวนนักเรียน   
    4.  ก่อนสอนชุดการสอนที่  1  ครูต้องชี้แจงบทบาทของนักเรียนให้นักเรียนทราบ   
    5.  การสอนแบบศูนย์การเรียน  ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
                      1)  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  (5  นาที) 
                      2)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (5  นาที) 
                      3)  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  นักเรียนประกอบกิจกรรม  (30  นาที)  ดังน้ี 
                            (1)  อ่านบัตรค าสั่งให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน 
                            (2)  อ่านบัตรเน้ือหา 
                            (3)  อ่านบัตรกิจกรรม  และประกอบกิจกรรม  แล้วบันทึกลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
                            (4)  อ่านบัตรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
                            (5)  นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝึกปฏิบัติจากบัตรเฉลย  
                      4)  ขั้นสรุปบทเรียน  (5  นาที) 
                            (1)  นักเรียนรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม  กลุ่มละ  1  ศูนย์  โดยจับฉลาก 
แล้วร่วมกันซักถาม  อภิปรายเพิ่มเติม  และสรุปบทเรียน 
                            (2)  นักเรียนตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมจากใบเฉลยกิจกรรม  แล้วร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินจากสภาพจริง 
                      5)  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  (5  นาที) 
        6.  ขณะที่นักเรียนประกอบกิจกรรม  ครูต้องเดินดูการท างานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
หากนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีปัญหา  ครูควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันที  และควรควบคุม  การปฏิบัติ
กิจกรรมให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
                 7.  การเปลี่ยนศูนย์การเรียนกระท าได้เมื่อ 
                      (1)  นักเรียนทุกกลุ่มประกอบกิจกรรมในศูนย์น้ัน ๆ  เสร็จพร้อมกัน  หรือ 
                      (2)  หากมีกลุ่มที่ท ากิจกรรมเสร็จพร้อมกัน  2  กลุ่ม  ก็ให้เปลี่ยนศูนย์กันได้เลย  หรือ 
                      (3)  หากมีกลุ่มใดเสร็จก่อนโดยที่กลุ่มอื่นยังไม่เสร็จ  ก็ให้กลุ่มที่เสร็จก่อนไปยังศูนย์ส ารอง  
และเมื่อมีกลุ่มใดว่างก็ให้ละจากศูนย์ส ารองไปยังศูนย์ที่ว่างน้ัน 
                 8.  ก่อนเปลี่ยนศูนย์การเรียนแต่ละคร้ังครูก าชับให้นักเรียนเก็บชุดสื่อการสอนของตน           
ให้เรียบร้อยและจัดไว้ที่ศูนย์ดังกล่าวตามสภาพเดิม  ยกเว้นแบบฝึกปฏิบัติประจ าตัวของนักเรียน 
ให้แต่ละกลุ่มน าส่งครูเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนครบทุกศูนย์แล้ว 
                 9.  ครูเก็บแบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนไว้ในแฟ้มผลงานของนักเรียนแต่ละคน                              
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความก้าวหน้าของการเรียน 
 

สิ่งที่ครูและนกัเรียนต้องเตรียม 
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1.  สิ่งที่ครูต้องเตรียม 
     1)  จัดเตรียมชุดการสอนไว้ศูนย์การเรียนและตรวจสอบให้ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน 
     2)  จัดเตรียมแบบฝึกปฏิบัติส าหรับนักเรียน  คนละ  1  เล่ม  เพื่อใช้บันทึกกิจกรรม  และ 
           การตอบค าถามจากบัตรค าถาม   
2.  สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม  ไม่ม ี

บทบาทของนักเรียน 

 
     ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน  ดังน้ี 
                1.  แบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถ  ออกเป็น  6  กลุม่ ๆ  ละ 5-6  คน  เลือกประธาน              
และเลขานุการกลุ่ม  โดยประธานมีหน้าที่เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  เลขานุการมีหน้าที่          จด
บันทึกกิจกรรมและประสานงานกับครู  นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม      ด้วยความ
ต้ังใจ  ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์   
                2.  ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  นักเรียนปฏิบัติ  ดังน้ี 
                     2.1  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  (5  นาที)   
          2.2  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (5  นาที) 
                     2.3  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียน  (30  นาที)   
                            นักเรียนเข้าเรียนในศูนย์ใดศูนย์หน่ึงแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังน้ี 
                 1)  อ่านบัตรค าสั่งให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามขั้นตอน 
                           2)  อ่านบัตรเน้ือหา 
                           3)  อ่านบัตรกิจกรรม  และประกอบกิจกรรม  แล้วบันทึกลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
                           4)  อ่านบัตรค าถามและตอบค าถามลงในแบบฝึกปฏิบัติ 
                           5)  นักเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝึกปฏิบัติจากบัตรเฉลย  
           เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นในศูนย์หน่ึง ๆ  แล้วให้ไปท ากิจกรรมในศูนย์ต่อไปทันที 
จนครบ  3  ศูนย์  ในกรณีที่ศูนย์ใดยังไม่ว่างให้นักเรียนเข้าศูนย์ส ารองก่อน  และเมื่อมีศูนย์ใดว่างให้ไปท า
กิจกรรมที่ศูนย์น้ันทันที 
                     2.4  ขั้นสรุปบทเรียน  (5  นาที) 
                            1)  นักเรียนรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม  กลุ่มละ  1  ศูนย์  โดยจับฉลาก 
แล้วร่วมกันซักถาม  อภิปรายเพิ่มเติม  และสรุปบทเรียน 
                            2)  นักเรียนตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมจากใบเฉลยกิจกรรม  แล้วร่วมกัน
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินจากสภาพจริง 
                     2.5  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  (5 นาที) 
                3.  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมในแต่ละศูนย์เสร็จแล้วให้เก็บสื่อชุดการสอนทุกชิ้นใส่ซอง              
ไว้ที่ศูนย์การเรียนน้ัน ๆ  ตามสภาพเดิม  ยกเว้นแบบฝึกปฏิบัติให้น าไปใช้ยังศูนย์ต่อไปจนครบทุกศูนย์ 



 

 
 

5 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 

แล้วน าส่งครูเมื่อเสร็จสิ้นการเรียน    
จัดชั้นเรียนแบบศูนย์การเรียน  โดยจัดศูนย์การเรียน  จ านวน  3  ศูนย์  และศูนย์ส ารอง  ดังน้ี 

 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
   แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  6  กลุ่ม ๆ  ละ 5-6  คน  ครูต้องจัดศูนย์การเรียนตามแผนผัง  เป็น  2  
จุด  จึงจะเพียงพอส าหรับนักเรียนทั้งชั้น  
 การเปลี่ยนศูนย์การเรียน 
     1.  กรณีการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละศูนย์เสร็จพร้อมกัน  ให้เปลี่ยนจากศูนย์ที่  1 ไปศูนย์ที่  2 
ศูนย์ที่  2  ไปศูนย์ที่  3  และศูนย์ที่  3  ไปศูนย์ที่  1  
              2.  กรณีการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละศูนย์เสร็จไม่พร้อมกัน  ให้ไปศูนย์ส ารองก่อน                   
เมื่อศูนย์ใดว่างก็ให้เปลี่ยนไปเรียนยังศูนย์น้ัน ๆ  

4. สรุปผล 

จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
“การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ได้ผลสรุปดังน้ี 

4.1 นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้ 
4.2 นักเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1 นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ได้  เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน   

5.2 นักเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์ที่  1 ศูนย์ที่  2 

ศูนย์ส ารอง ศูนย์ที่  3 
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6. บรรณานุกรม 

 

ขรพรรษ  สุรนารถ.  รายงานการใช้ชุดการสอน เร่ือง ประวัติศาสตร์สุโขทัย.  รายวิชา          
     ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา ส 21104  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  .  รายงานการ     
     วิจัย.   ศรีสะเกษ  :  โรงเรียนน้ าค าวิทยา, 2555. 
ชนะชัย  พนาสมบูรณ์ผล.  ผลการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      
     ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 .            
รายงาน การวิจัย.   โรงเรียนบ้านคาหาน, 2556 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์.    “การผลิตชุดการสอนระดับมัธยมศึกษา”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา 

สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา  (Instructional  Media  for  Secondary Education) ก.  
                หน่วยท่ี  8-15.    พิมพ์คร้ังที่ 8.  นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2537   
               . “ชุดการสอน”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

            (Educational  Technology  and  Communication)  หน่วยท่ี  1-8.    พิมพ์คร้ัง    
     ที่  14.  นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2537  ข. 
               .    “สื่อการสอนระดับประถมศึกษา  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอน 
                ระดับประถมศึกษา  (Instructional  Media  for Elementary  Education)      
      หน่วยท่ี  8-15.    พิมพ์คร้ังที่ 13.  นนทบุรี  :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,              
2537  ค. 

7. ภาคผนวก 

กิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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