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  การวเิคราะห์พฤตกิรรมในผลการเรียนรู้ 
 - ปฏิบัต ิ
 - แสดงออก 
 - มีส่วนร่วม 



- เข้าร่วม 
- อนุรักษ์ 
- ยอมรับ 
- เป็นแบบอย่าง 
- แนะน าผู้อืน่ 
- ชักชวนผู้อืน่ 
- ประยุกต์และเผยแพร่ 

- ส่งเสริมสนับสนุน 
- สืบสาน 
- เห็นคุณค่า 
- รู้คุณค่า 
- เห็นความส าคญั 
- เห็นประโยชน์ 
- วเิคราะห์ 
 

 



ขั้นที่ 1  การรวบรวม ข่าวสาร ข้อมูล  
ข้อเทจ็จริง ความรู้และหลกัการ 

ขั้นที่ 2  การประเมินค่าและประโยชน์ 



ขั้นที่ 3  การเลอืกและการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 4  การปฏิบัติ 



การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
(Learning  process) 

กระบวนการสร้างความตระหนัก  
1)  สังเกต 
2)  วเิคราะห์ 
3)  สรุป 



การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
(Learning  process) 

กระบวนการสร้างเจตคติ 
1)  สังเกต 
2)  วเิคราะห์วจิารณ์ 
3)  สรุป 



การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
(Learning  process) 

กระบวนการกลุ่ม 
1)  มีผู้น าและมีการแบ่งหน้าทีรั่บผดิชอบ 
2)  การวางแผน 
3)  ปฏิบัติตามแผน 
4)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5)  ปรับปรุงและพฒันา 



การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
(Learning  process) 

กระบวนการปฏิบัติ 
1)  สังเกตรับรู้ 
2)  ท าตามแบบ 
3)  ท าเองโดยไม่มีแบบ 
4)  ฝึกให้ช านาญ 



            การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA model) ตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี 

ขั้นที ่1  การทบทวนความรู้เดมิ 

ขั้นที ่2  การแสวงหาความรู้ใหม่ 

ขั้นที ่3  การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ 
และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดมิ 



ขั้นที ่4  การแลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกลุ่ม 

ขั้นที ่5  การสรุปและการจดัระเบียบความรู้ 

ขั้นที ่6  การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA model) ตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี 



ขั้นที ่7  การประยุกต์ใช้ความรู้ 

การจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
(CIPPA model) ตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี 

 *ขั้นที่ 1-6  เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้                 
(Construction  of  Knowledge) 
 *ขั้นที่ 7     เป็นขั้นตอนทีช่่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้   
(Application) จึงท าให้รูปแบบนีม้คุีณสมบัตคิรบถ้วน 
ตามหลกั CIPPA 



การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ 
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) 

   
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
5. ขั้นประเมิน (Evaluation) 



1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ขั้นสอน 
 1) แสวงหาความรู้ 
 2) ค้นพบความรู้ / สนทนาแลกเปลีย่น 
              ความรู้ 

วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา 
(The use of Dhammasakaccha) 

ตามแนวคดิของสุมน อมรววิฒัน์และสุคนธ์ สินธพานนท์ 



 3) การวเิคราะห์และประเมินค่าความรู้ 
 4) พสูิจน์ความรู้หรือขัน้ปฏิบัติ 
 

3.  ขั้นสรุป 
 

วธีิสอนแบบธรรมสากจัฉา 
(The use of Dhammasakaccha) 

ตามแนวคดิของสุมน อมรววิฒัน์และสุคนธ์ สินธพานนท์ 



ขั้นที่ 1  ตั้งปัญหา 
ขั้นที่ 2  ตั้งสมมุตฐิาน 
ขั้นที่ 3  วางแผนแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 4  เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
ขั้นที่ 5  สรุปผล 
ขั้นที่ 6  การตรวจสอบและการประเมินผล 

วธีิสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem solving) 



1.  ขั้นเตรียมการสาธิต 
2.  ขั้นสาธิต 
3.  ขั้นสรุปการสาธิต 
4.  ขั้นวดัและประเมินผล 

วธีิสอนแบบสาธิต 
(Demonstration  method) 



การน ากระบวนการคดิ 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

หน้าที่พลเมือง 



   การคดิวเิคราะห์ (Analyzing)     
ตามแนวคดิของทิศนา แขมมณี และคณะ  

1.  ศึกษาข้อมูล 
2.  ตั้งวตัถุประสงค์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.  ก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนก แยกแยะ ข้อมูล 
4.  แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ทีก่ าหนด เพือ่ให้เห็น  
     องค์ประกอบของส่ิงที่วเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 



   การคดิวเิคราะห์ (Analyzing)   
ตามแนวคดิของทิศนา แขมมณี และคณะ  

 
 
 
 
 

5.  หาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และ 
     ความสัมพนัธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ 
6.  น าเสนอผลการวเิคราะห์ 
7.  น าผลการวเิคราะห์มาสรุปตอบค าถาม 
      ตามวตัถุประสงค์ 
 

 
 

 



การคดิสังเคราะห์ (Synthesizing)   
ตามแนวคดิของทิศนา แขมมณี และคณะ 

1.  ก าหนดวตัถุประสงค์ของส่ิงใหม่ทีต้่องการสร้าง 
2.  ศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 
3.  เลอืกข้อมูลทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 
4.  น าข้อมูลมาท ากรอบแนวคดิส าหรับส่ิงใหม่ 
5.  สร้างส่ิงใหม่ตามวตัถุประสงค์โดยอาศัยแนวคดิ 
     ทีก่ าหนด รวมกบัข้อมูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 



การคดิอย่างมีวจิารณญาณ   
(Critical Thinking)  
ตามแนวคดิของบลูมและกาเย่ 

1. สังเกต 
2. อธิบาย 
3. รับฟัง 
4. เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ 
5. วจิารณ์ 
6. สรุป 




