
คูมือการเรียนดวยตนเอง 

ประกอบหนังสือเรียนรายวชิาทักษะการเรียนรู 

(ทร 21001) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

 

 

 

 โปรดอานคูมือนี้ใหเขาใจกอนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 

 

สถาบันการศึกษาทางไกล 

สํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 
 

  คูมือการเรียนดวยตนเองประกอบหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ                      

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพื่อใชควบคูไปกับหนังสือเรียนในรายวิชาท่ี

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนดให เปนหนังสือเ รียน                  

โดยเฉพาะนักศึกษาที่ เ รียนโดยวิ ธี เ รียนทางไกลที่ตองศึกษาดวยตนเองเปนหลัก  คู มือการเรียน                         

ดวยตนเองจึงเสมือนแผนที่นําทางใหนักศึกษาเรียนรูอยางเปนขั้นตอนใหสามารถเรียนรูและเขาใจตลอดจน

สามารถตรวจสอบความรูความเขาใจดวยตัวนักศึกษาเอง 

  ในการจัดทําคูมือการเรียนดวยตนเองประกอบหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของ  จึง

ขอบคุณทุกทานมา  ณ โอกาสนี้ 

 

สถาบันการศึกษาทางไกล 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พฤษภาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สารบัญ 

 
เร่ือง  หนา 

 คํานํา ก 

 สารบัญ ข 

 สวนที่ 1 คําชี้แจงกอนเรียน 4 

            1) วิธีและขั้นตอนการเรียนทางไกล 4 

            2) โครงสรางรายวิชา 6 

            3) การวางแผนการเรียน 6 

 สวนที่ 2 เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนทายบท 8 

            คําชี้แจงการเรียน 8 

            1) แบบทดสอบตนเองกอนเรียน 9 

            2) เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนทายบท 16 

            3) แบบทดสอบตนเองหลังเรียน 65 

 สวนที่ 3 เฉลยแบบทดสอบตนเองกอนเรียน-หลังเรียน 

                และกิจกรรมการเรียนทายบท 

72 

            1) เฉลยแบบทดสอบกอน/หลังเรียน 72 

            2) เฉลยกิจกรรมการเรียนทางไกล 72 
 

 
 

 



สวนที่ 1 คําชี้แจงกอนเรียน 

   

นักศึกษาตองศึกษาสวนที่ 1 ใหเขาใจถึงวิธีการเรียนและขั้นตอนการเรียนดวยตนเอง 

โครงสรางรายวิชา การวางแผนการเรียน เพื่อใหสามารถเรียนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 

ขอใหนักศึกษาอานสวนท่ี 1 ทั้งหมดกอนแลวศึกษาตอไปในสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนการศึกษา

เนื้อหาสาระอยางยอ ศึกษาเนื้อหาสาระอยางละเอียดในหนังสือเรียนรายวิชาและการทํากิจกรรมทายบทเรียน

ตามกําหนดรวมทั้งตรวจสอบความเขาใจจากเฉลยสวนที่ 3 ในคูมือนี้ 

 

1) วิธีและขั้นตอนการเรียนทางไกล 
 

วิธีการเรียน การเรียนทางไกลจะเปนรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. การเรียนรูดวยตนเองจากชุดการเรียนทางไกล  เปนการศึกษาและเรียนรูเนื้อหาสาระ         
ทํากิจกรรมที่มอบหมายโดยตอบคําถามในลักษณะตางๆ และ/หรือการฝกปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

2. การเรียนรูดวยตนเองในลักษณะของการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู เชน CD 
VCD ผูรูและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 

3. ชุดการเรียนทางไกลประกอบไปดวย สื่อ 3 ประเภท คือ 
3.1 คูมือการเรียนรูดวยตนเอง ใชสําหรับประกอบหนังสือเรียน ซ่ึงประกอบดวยคําชี้แจง 

คําแนะนําเพื่อบอกขั้นตอนตางๆในการเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเพื่อ

ตรวจสอบความรูและความเขาใจของนักศึกษา 

3.2 หนังสือเรียน เปนเอกสารที่ประกอบดวย สาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ขอบขาย

เนื้อหา รายละเอียดของเนื้อหาสาระในรายวิชานั้นๆและกิจกรรมทายบทเรียนแตละเรื่อง 

3.3 สื่อเสริมการเรียน ในบางเนื้อหาจะกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อใน

รูปแบบของ ซีดี วีซีดี เพื่อใหนักศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนเพื่อความเขาใจมาก

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ตองอาศัยการฟง การดูภาพเคลื่อนไหวที่ไมสามารถเรียนจาก

หนังส่ือเรียนได   หรืออาจมอบหมายใหนักศึกษาไปฟงผูรูในชุมชนหรือศึกษาคนควา

จากแหลงเรียนรูอ่ืนๆเพื่อเพิ่มพูนความรูจากหนังสือเรียนก็ได 
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ขั้นตอนการเรียน 

 ศึกษาคูมือการเรียนดวยตนเอง ควบคูกับหนังสือเรียนรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คูมือเรียนดวยตนเอง 

การสอบ (การวัดผลการเรียน) จะมีการสอบระหวางภาคเรียนโดยสถาบันฯจะสงขอสอบอัตนัย(ขอเขียน)                  

ใหนักศึกษาสอบเองที่บาน (Take home) และการสอบปลายภาคนักศึกษาตองเขาสอบ (ขอสอบปรนัย)                

ยังสถานที่ที่สถาบันฯกําหนด ทั้งนี้การสอบและการตัดสินผลการสอบจะปรากฏในคูมือนักศึกษาที่จะสงผล

ใหนักศึกษาทุกคน 

หนังสือเรียนรายวิชา 
* กิจกรรมทายบทใหนักศึกษาทํา
กิจกรรมทายบทในคูมือเรียนดวย
ตนเองแทน 

ทํากิจกรรม 

ศึกษาเนื้อหา 

หนังสือเรียนรายวิชา 

- สาระสําคัญ 

- ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- ขอบขายเนื้อหา 

- รายละเอียดเนือ้หา                  

บทที่1 – บทสุดทาย             

- กิจกรรมทายบท 

สวนที่ 3 คําเฉลย 

- เฉลยแบบทดสอบกอน/หลังเรยีน 

- เฉลยกิจกรรมทายบท 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 เนื้อหาสาระและกิจกรรมทายบท 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) 

- ศึกษาเนื้อหาจากบทที่ 1 – บทสุดทาย 

(โดยศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชา)  

- ทํากิจกรรมทายบทในคูมือนี้ 

สวนที่ 1 คําชี้แจงกอนเรียน 

- วิธีและขั้นตอนการเรียนทางไกล 

- โครงสรางรายวิชา 

- การวางแผนการเรียน 

- ตรวจสอบ/แนวตอบจากคําเฉลยในสวนที่ 3 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) 
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2) โครงสรางรายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ขอบขายเนื้อหา รายวิชาวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบงออกไดเปน 5 บท         คิดเปน 
 4   หนวยกิต หนวยกิตละ 40 ช่ัวโมง  ใชเวลารวมทั้งส้ิน 160 ช่ัวโมง มีรายละเอียดดังปรากฏในหนงัสือเรียน
รายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

3) การวางแผนการเรียน 
 นักศึกษาทางไกลศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมทายบทหรือศึกษาสื่อเสริมอื่นๆโดยอาศัยการ
เรียนดวยตนเองเปนหลัก การกําหนดชวงเวลาในการศึกษาและทํากิจกรรมอยางเปนขั้นตอนและสม่ําเสมอ
จะชวยสรางความเขาใจไดดี สามารถบริหารเวลาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ระยะเวลาในการเรียน                       
แตละภาคเรียน มีเวลาเรียนประมาณ 14 – 16 สัปดาห 

ภาคเรียนท่ี 1 : ระหวางสัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ส้ินสุดการเรียนประมาณกลางเดือน

กันยายน 

ภาคเรียนท่ี 2 : ระหวางตนเดือนพฤศจิกายน ส้ินสุดการเรียนประมาณเดือนกุมภาพันธ 
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ใหนักศึกษากําหนดเวลาเรียนของนักศึกษาเองในตารางแผนการเรียน ดังนี ้

 

สัปดาหที่ วัน/เดือน/ป การศึกษาเนื้อหาสาระ เวลา/ชั่วโมง หมายเหตุ 

1 
2 
3 

__________ 
__________ 
__________ 
 

บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
 

30 

 

4 
5 
6 

__________ 
__________ 
__________ 
 

บทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู 
 

30 

 

7 
8 
9 

__________ 
__________ 
__________ 

 

บทที่ 3 การจัดการเรียนรู 
 

30 

 

10 
11 

 

__________ 
__________ 
 

บทที่ 4  การคิดเปน 
 

25 
 

12 
13 
14 

 

__________ 
__________ 
__________ 

 

บทที่ 5 การวิจัยอยางงาย 
 

30 

 

15 
16 

__________ 
__________ 

 
********** ทบทวนความรู****************** 15 

 

 

ใหนักศึกษาลงแผนการเรียนของนักศึกษาเองตามวัน/เดือน/ปที่ลงทะเบียนและพยายามศึกษาตามแผนที่กําหนด 
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สวนที่ 2 เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนทายบท 

 

     คําชี้แจงการเรียน 

  การศึกษาเนื้อหาสาระและทาํกิจกรรมการเรียนทายบท ใหนักศกึษาศกึษาควบคูกนัไป คือ ศึกษาคําชีแ้จง 

จากคูมือฉบับนี้ ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนแลวกลับมาทํากิจกรรมตามที่กําหนดในคูมือนี้ และตรวจสอบ

ความเขาใจการเรียนจากเฉลยในสวนที่ 3 ของคูมือนี้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน(ในหนาถัดไป) ตรวจสอบผลจากคําเฉลยตอนที่ 3 แลวบันทึก

คะแนนในแบบบันทึกคะแนนใตคําเฉลย เพื่อใหทราบวานักศึกษามีพื้นความรูในเรื่องนี้มาก

นอยเพียงใด (อยาไดกังวลวาจะไดคะแนนมากหรือนอย) 

2. ใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหาสาระ ในหนังสือเรียนพรอมทํากิจกรรมทายบท เมื่อนักศึกษา              

ศึกษาเนื้อหาในแตละเรื่องแลวใหกลับมาทํากิจกรรมทายบทเรียนในคูมือเลมนี้ พรอมบันทึก

ลงในแบบบันทึกกิจกรรม ใหดําเนินการตามที่กลาวตั้งแตบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 จนครบทุก

เนื้อหาและกิจกรรม 

3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจสอบผลจากgฉลย แลวบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน

ใตคําเฉลย  ใหนักศึกษาเทียบคะแนนที่ไดกับคะแนนเก็บ  หากต่ํากวาครึ่งหรือ 50%                     

ใหนักศึกษาลองกลับไปทบทวนโดยศึกษาเนื้อหาอีกรอบ จนกวาจะไดคะแนนมากกวา 50% 

ถือวานักศึกษาผานการศึกษาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนทายบทแลว(ท่ีสําคัญอยาดูคํา

เฉลยกอนท่ีจะตอบ หากไมเชนนั้นนักศึกษาจะไมสามารถตรวจสอบความเขาใจที่แทจริงของ

นักศึกษาได) 

 

 

 

เม่ือพรอมแลวใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อใหทราบวานักศึกษามีพื้นความรู 

ในเรื่องนี้กอนจะเรียนมากนอยเพียงใด โปรดอยาดูคําเฉลยกอนทําแบบทดสอบ 
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1) แบบทดสอบตนเองกอนเรียน 

 

คําชี้แจง ใหนกัศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว 

1. ขอใด คือความหมายของคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง”   
ก. เปนการประเมินความกาวหนาของตนเอง 
ข. เปนการเรียนรูตามความสนใจ และความตองการของตนเอง 
ค. เปนการเรียนรูตามความสนใจ และความตองการของตนเอง รูจักแสวงหาทรัพยากรของการ

เรียนรู 
ง. เปนการดําเนนิการดวยตนเองและรวมมือกับชุมชน 

2. ขอใดคือ “การเรียนรูดวยตนเอง” 
ก. นภดลโทรศัพทสอบถามอาจารย 
ข. ยุพายืมหนังสือเพื่อนมาอาน 
ค. กษมาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
ง. กนกจางอาจารยมาสอน 

3. ขอใดคือทักษะที่จําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง 
ก. การฟง 
ข. การพูด 
ค. การอานและการเขียน 
ง. ถูกทุกขอ 

4. Knowles ไดใหลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง คือขอใด 
ก. สัญญาการเรียน 
ข. จัดทําโครงงาน 
ค. จัดทําแฟมสะสมงาน 
ง. จัดทําฐานขอมลู 

5. อันดับแรกสุดของการเรียนรูดวยตนเอง คือขอใด 
ก. การออกแบบแผนการเรียน 
ข. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
ค. การกําหนดจดุมุงหมายในการเรียน 
ง. การวิเคราะหความตองการในการเรียน 
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6. ขอใดคือประโยชนของการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 
ก. ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการทํางาน 
ข. เปนการวดัความสามารถในการเรียนรู 
ค. ชวยใหผูเรียนแสดงใหเห็นการเรียนรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 
ง. ถูกทุกขอ 

7. ลักษณะที่สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
ก. ใหความสําคญัของการพัฒนาและการเรียนรู 
ข. ยึดถือเหตกุารณในชวีิตจริง 
ค. มุงเนนการเรยีนรูอยางมีเปาหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 

8. ขอใดไมใชองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
ก. การวิเคราะหความตองการของตนเอง 
ข. การกําหนดจดุมุงหมาย 
ค. การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
ง. การเก็บรวบรวมแฟมสะสมผลงาน 

9. ขอใดใหความหมายของ “แหลงเรียนรู” ไดสมบูรณที่สุด 
ก. เปนแหลงความรูทางวิชาการ 
ข. เปนแหลงสารสนเทศใหความรูอยางกวางขวาง 
ค. เปนแหลงรวมภูมิปญญาชาวบานใหศกึษาคนควา 
ง. เปนแหลงขอมูลขาวสาร และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองตาม

อัธยาศัยอยางตอเนื่อง 
10. แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอนักศึกษาในขอใดมากที่สุด 

ก. การศึกษาตามอัธยาศัย 
ข. สรางเสริมประสบการณภาคปฎิบัติ 
ค. แหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการ 
ง. แหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 

11. หลังจากศึกษาจากหนังสือเรียนแลว หากตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม นักเรียนควรเลอืกใชวิธีใดดี
ที่สุด 
ก. ถามเพื่อน 
ข. ศึกษาจากผูปกครอง 
ค. ยืมหนังสือจากเพื่อนคนอืน่มาอาน 
ง. ศึกษาจากแหลงเรียนรูทาง Internet 
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12. ขอใดคือการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรยีนรูในทางถ่ิน 

ก. นิศาชลไปอานหนังสือคูมือฟสิกสที่ศูนยวชิาวิทยาศาสตร 
ข. ธันยาไปเรียนทําขนมไทยจากกลุมแมบานวัดนวลจันทร 
ค. กมลและเพื่อนไปหองคอมพวิเตอร เพื่อสืบคนขอมูลมาทํารายงาน 
ง. กมลาไปศึกษาคนควาเรื่องประโยชนของพชืสมุนไพรที่สวนสมุนไพรของโรงเรียน 

13. หองสมุดประเภทใดทีใ่หบริการโดยไมจํากัดเพศ วัย ความรู เปนแหลงศึกษาคนควาดวยตนเองตลอด
ชีวิต 
ก. หองสมุดเฉพาะ 
ข. หองสมุดโรงเรียน 
ค. หองสมุดประชาชน 
ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

14. หองสมุดประเภทใดทีใ่หขอมูลในการคนควาวิจยัมากทีสุ่ด 
ก. หองสมุดเฉพาะ 
ข. หอสมุดแหงชาติ 
ค. หองสมุดประชาชน 
ง. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

15. ขอใดคือความหมายของ WWW. 
ก. World wide web 
ข. Work wide web 
ค. World work web 
ง. World walk web 

16. แหลงเรียนรูในทองถ่ินขอใดใหขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ก. หอศิลป  
ข. พิพิธภัณฑสยาม 
ค. พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
ง. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

17. การจัดการความรูเรียกสั้นๆ วาอะไร 
ก. MK 
ข. KM 
ค. LO 
ง. QA 
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18. เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร 
ก. พัฒนาคน 
ข. พัฒนางาน 
ค. พัฒนาองคกร 
ง. ถูกทุกขอ 

19. ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 
ก. ปญญา 
ข. สารสนเทศ 
ค. ขอมูล 
ง. ความรู 

20. ชุมชนนักปฏบิัติ (COP) คืออะไร 
ก. การจัดการความรู 
ข. เปาหมายของการจัดการความรู 
ค. วิธีการหนึ่งของการจัดการความรู 
ง. แนวปฏิบัติของการจัดการความรู 

21. รูปแบบการจดัการความรูตามโมเดลปลาทู สวน “ทองปลา” หมายถึงอะไร 
ก. การกําหนดเปาหมาย 
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ค. การจัดเก็บเปนคลังความรู 
ง. ความรูที่ชัดเจน 

22. ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร 
ก. คุณเอื้อ 
ข. คุณอํานวย 
ค. คุณกิจ 
ง. คุณลิขิต 

23. การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกีย่วของกนัหรือไม อยางไร 
ก. เกี่ยวของกัน เพราะการจดัการความรูในบคุคลหลายๆคนรวมกนัเปนชุมชนเรียกวาเปน ชุมชนแหง

การเรียนรู 
ข. เกี่ยวของกัน เพราะการจดัการความรูใหกบัตนเองก็เหมอืนกับการจดัการความรูใหชุมชนดวย 
ค. ไมเกี่ยวของกนัเพราะจัดการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล สวนชุมชนแหงการเรียนรูเปน

เร่ืองของชุมชน 
ง. ไมเกี่ยวของกนั เพราะชุมชนแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม 
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24. ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูการรวมกลุมปฏิบัติการประสบผลสําเร็จคืออะไร 
ก. พฤติกรรมของคนในกลุม 
ข. ผูนํากลุม 
ค. การนําไปใช 
ง. ถูกทุกขอ 

25. ขอมูล 3 ดานของการคิดเปนคือขอใด 
ก. ดานความรู ดานครองครัวและดานชุมชน 
ข. ดานวิชาการ ดานตนเองและดานครอบครัว 
ค. ดานวิชาการ ดานตนเอง ดานความรู (สังคม) 
ง. ดานวิชาการ ดานความรูและดานชีวิต 

26. ขอใด คือความหมายของคําวา “ขอมูล” 
ก. ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจริง หรือเหตุการณ 
ข. ขอมูลที่ผานกระบวนการประเมินผลแลว 
ค. ขอมูลที่สามารถวัดคาได 
ง. ขอมูลที่บอกลักษณะของตวัแปร 

27. ขอใด คือความหมายของคําวา “สารสนเทศ” 
ก. ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจริง หรือเหตุการณ 
ข. ขอมูลที่ผานกระบวนการประเมินผลแลว 
ค. ขอมูลที่สามารถวัดคาได 
ง. ขอมูลที่บอกลักษณะของตวัแปร 

28. ขอใดไมใชคุณสมบัติที่เหมาะสมของขอมูล 
ก. ความถูกตอง 
ข. ความรวดเร็วและเปนปจจุบนั 
ค. ความชัดเจนและความสมบูรณ 
ง. ความละเอียด 

29. ขอใดไมใชคือขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
ก. วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี
ข. ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. วัด/มัสยดิ 
ง. กฎหมาย/ระเบยีบขอบังคับ 
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30. ขอใดคือประโยชนของการคดิเปน 
ก. สามารถสืบเสาะแสวงหาความรู 
ข. เปนผูรูจักปญหา เร่ืองทุกข สาเหตุของทุกข 
ค. พัฒนาการตัดสินใจ 
ง. การมีความสุขอยูบนความตดัสินใจของตนเอง 

31. ขอใดคือขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ก. ขอมูลเร่ืองที่ดิน 
ข. การมีรายไดและรายจาย 
ค. สภาพชุมชน 
ง. การหาเสียงเลอืกตั้ง 

32. งานวิจยั เร่ือง “ผลของวิธีสอนดนตรี ที่มีตอความสนใจในการฟงดนตรี” ดังแปรอิสระคือขอใด 
ก. วิธีการสอนดนตรี 
ข. ความสนใจในการฟงดนตร ี
ค. เพศของนักเรยีน 
ง. อายุของครูผูสอน 

33. การวิจยั คืออะไร 
ก. การหาคําตอบของปญหาที่สงสัย 
ข. การหาคําตอบที่นาเชื่อถือ 
ค. การหาความรู ความจริง 
ง. การหาความรูความจริงดวยกระบวนการทีเ่ชื่อถือได 

34. ขอใดคือการคาํนวณหาคาเปอรเซนต (รอยละ) 
ก. รอยละ =           ตัวเลขจํานวนเต็ม           x 100 

                จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบ 
ข. รอยละ=   จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบ   x 100 

                 ตัวเลขจํานวนเต็ม            
                   ตัวเลขจํานวนเตม็            

ค. รอยละ =    จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบ                     
ง. รอยละ =   จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบ   x 100 

                                              100 
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35. เปาหมายของการหาคําตอบหรือความรู ความจริง คืออะไร 
ก. เพื่อสามารถอธิบาย 
ข. เพื่อสามารถคาดคะเนหรือพยากรณ 
ค. เพื่อสามารถควบคุม 
ง. ถูกทุกขอ 

36. กระบวนการ/วิธีการ ที่ใชในการวจิัยคือขอใด 
ก. การอนุมาน 
ข. การอุปมาน 
ค. การลองผิดลองถูก 
ง. การสืบคนขอมูล 

37. การตั้งสมมติฐานในการวิจยัมีความจําเปนอยางไร 
ก. บอกใหทราบถึงรูปแบบการวิจัย 
ข. คาดคะเนคําตอบหรือผลการวิจัย 
ค. บอกแนวทางแกปญหาที่ไดจากการวิจัย 
ง. กําหนดคาสถิติที่เหมาะสมกบัการวิจยั 

38. สวนที่ช้ีใหทราบวาผูวิจยัตองการศึกษาคนควาอะไร ตรงกับขอใด 
ก. ช่ือเร่ืองการวิจยั 
ข. สมมติฐานการวิจัย 
ค. จุดมุงหมายของการวิจยั 
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

39. การเขียนเคาโครงการวิจัย เปรียบไดกับขอใด 
ก. การเขียนเปาหมายในการออกแบบ 
ข. การตกแตงบาน 
ค. การเขียนแบบบานในการกอสราง 
ง. การตอเติมบาน 

40. คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามที่เปน rating scale ใชสูตรใด 
ก. KR -20 
ข. KR-21 
ค. Split-half 
ง. Alpha-Coeffcient 

เม่ือทําแบบทดสอบแลว ใหตรวจสอบความถูกตองจากคําเฉลยสวนท่ี 3 

แลวลงคะแนนที่ไดในแบบบันทึกคะแนนใตคําเฉลยการทดสอบกอนเรียน 
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2) เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนทายบท 

ใหนักศึกษาศึกษาเนื้อหาสาระและทํากิจกรรมการเรียนทายบทในคูมือหนาถัดไป                    

โดยศึกษาไปทีละบท ทีละเร่ืองจากหนังสือเรียนรายวิชา  ในแตละบทจะมีสวนตางๆ คือ 

1) สาระสําคัญ (ทั้งในคูมือและในหนังสือเรียน) 
2) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3) ขอบขายเนื้อหา 
4) เนื้อหาในบทซึ่งจะแบงออกเปนเรื่องยอยๆ 
5) กิจกรรมการเรยีนทายบท (ใหนักศกึษาใหกิจกรรมทายบทในคูมือเลมนี้  ซ่ึงออกแบบ

เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนวิธีเรียนทางไกลและกจิกรรมในหนังสือเรียน) 
เมื่อศึกษาตั้งแตขอ 1,2,3 และ 4 และใหกลับมาทํากิจกรรมการเรียนทายบทในคูมือนี้ไปที

ละเรื่องและดคูําเฉลยหรือแนวตอบในสวนที่ 3 เพื่อตรวจสอบความเขาใจ 

 

 ในระหว าง เรี ยนหากมีปญหาขอสอบใดๆเกี่ ยวกับ เนื้ อหาวิชาใหติดตอครู ท่ีป รึกษาที่

สถาบันการศึกษาทางไกลแตงตั้งและแจงนักศึกษาไว และหากมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียน งาน

ทะเบียน การสอบหรือธุรการอื่นๆใหติดตอครูแนะแนวหรือผูที่เกี่ยวของของสถาบันการศึกษาทางไกลได

โดยตรง ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท โทรสาร ทางอีเมลหรือทางเว็บไซดของสถาบันการศึกษาทางไกลได

ตลอดเวลา 
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กิจกรรมการเรียนทายบท 

 เมื่อนักศึกษาศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลว ใหทํา                 

กิจกรรมทายบท  ตรวจสอบคําตอบหรือแนวตอบในคําเฉลยสวนท่ี  3  ในกรณีที่ตองแลกเปลี่ยน                            

กับผูรูคนใกลชิด เพื่อน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาแลวใหเก็บผลงานไวเพื่อเปนขอมูลในการทําขอสอบระหวาง

ภาคเรียน (ขอสอบอัตนัย) 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียนในบทที่ 1  

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนกัศึกษา 

ช่ือ................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของนักศึกษา        
ใหนักศึกษาอานขอความตาง ๆ ตอไปนี้ ซ่ึงมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเครื่องหมาย  
ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของตัวนักศึกษามากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
 มากที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นสวนใหญเปนเชนนี้หรือมีนอยคร้ังที่ไมใช 
 มาก หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเกินครึ่งมักจะเปนเชนนี้ 
 ปานกลาง หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเปนจริงบาง ไมจริงบาง คร่ึงตอคร่ึง 
 นอย หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเปนจริงบาง ไมบอยนัก 
 นอยที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้น ไมเคยเปนเชนนี้ 
 

ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูในสิ่งใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักที่จะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มการศึกษาเรื่องใหมๆ      
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

7. ในชั้นเรียนขาพเจาหวังท่ีจะใหผูสอนบอกผูเรียนทั้งหมดอยางชัดเจนวา   

ตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเชื่อวา การคิดเสมอวาตัวเราเปนใครและอยูท่ีไหน และจะทําอะไร

เปนหลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 

     

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดท่ีไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตางๆดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดีแตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏิบัติได      

13.  ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไรและ   

จะเรียนอยางไร 

     

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนสิ่งท่ียาก ถาเปนเรื่องท่ีขาพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจาท่ีตองรับผิดชอบในสิ่งท่ีขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม      

17. สิ่งท่ีขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย  จนขาพเจาอยากใหแตละวัน   

มีมากกวา 24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาที่จะเรียนรู   

สิ่งนั้นได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไหรท่ีขาพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง             
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

22. ขอแคทําขอสอบใหไดคะแนนสูงๆก็พอใจแลว ถึงแมวาขาพเจายังไมเขาใจ

เรื่องนั้นอยางทองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคิดวา หองสมุดเปนสถานที่นาเบื่อ      

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูท่ีเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการตางๆไดหลายแบบสําหรับการเรียนรู   

หัวขอใหมๆ 

     

26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีกําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรูในเกือบทุกเรื่องท่ีขาพเจาตองการจะรู      

28. ขาพเจาสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับคําถามตางๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคําถามที่มีคําตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆมากมาย      

31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดสิ้นสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรูเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่น      

33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะเบื้องตนในการศึกษาคนควาไดแก   

ทักษะการฟง อาน เขียนและฟง 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆแมไมแนใจวาผลนั้นจะออกมาอยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบเมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาดในสิ่งท่ีขาพเจากําลังทําอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคิดคนหาวิธีแปลกๆที่จะตองทําสิ่งตางๆ      

37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคต      
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งท่ีตองการรูไดดีเมื่อเทียบกับผูอื่น      

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งท่ีทาทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําสิ่งท่ีคิดวาควรกระทํา      

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจาในการสํารวจตรวจสอบปญหาตางๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น      

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูท่ีทาทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ      

46. ยิ่งไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ยิ่งรูสึกวาโลกนี้นาตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูท่ีใชไดผลมาแลว ดีกวาการลองใชวิธีใหมๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน เพื่อจะไดเปนคนที่มีความเจริญกาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของขาพเจาเองไมมีใครมา

รับผิดชอบแทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไปในการเรียนรูสิ่งใหมๆ      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งท่ีนาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหมๆหลายๆอยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจาแตกตางไปจากเดิม      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง      

58. ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา “ผูเรียนคือ ผูนํา”      

 

การเริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองที่ดีที่สุดนั้น เรามาเริ่มตนความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง และ

ทานคงทราบในเบื้องตนแลววา ระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของทานอยูในระดับใด (มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด) 

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง 

 ในการเรียนรูดวยตนเองเปนบุคลิกลักษณะสวนบุคคลที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตามเปาหมาย

ของการศึกษาผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองจะมีความรับผิดชอบตอความคิดและการกระทํา

ของตนเอง สามารถควบคุมโตตอบสถานการณ และควบคุมตนเองใหเปนไปในทิศทางที่ตนเลือก โดย

ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่มาจากคาวามคิดตัดสินใจของตนเอง 
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กิจกรรมทายบทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง (จากเนื้อหาหนา 1 -12) 
กิจกรรมที่ 1 ใหอธิบายความหมายของคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” โดยสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 2 ใหอธิบาย “ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง” โดยสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 3 ใหสรุปสาระสําคัญ “ลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 4 ใหสรุปสาระสําคัญของ “องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

เร่ืองที่ 2 กระบวนการในการเรียนรูดวยตนเอง (จากเนื้อหาหนา 14 -28) 
กิจกรรมที่ 1 ใหสรุปบทบาทของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 2 ใหสรุปบทบาทของครูในการเรียนรูดวยตนเอง มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 3 ใหเปรียบเทียบบทบาทของผูเรียนและครูในการเรียนรูดวยตนเอง มาพอสังเขป 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 4 ใหสรุปสาระสําคัญของ “กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 5 ใหนักศึกษาศึกษาสัญญาการเรียนรู (รายบุคคล) แลวทํารางกรอบแนวคิดสัญญาการเรียนรู

รายวิชาทักษะการเรียนรูบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนี้ (หากนักศึกษามีปญหาการจดัทาํให

ปรึกษาครูที่ปรึกษาที่แจงชื่อไว) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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เร่ืองที่ 3 ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (จากเนื้อหาหนา 14 -28) 

กิจกรรมที่ 1 ใหอธิบายลักษณะของ “ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง” มาพอสังเขป 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 2 “รูเขารูเรา” 

ใหนักศึกษาอานวัตถุประสงค และแนวคิดในเนื้อหาหนา 32 ใหเขาใจ แลวทําตามคําชี้แจงดังนี้  

1) ใหนักศึกษาคิดสัญลักษณแทนตัวเองซึ่งบงบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอ จํานวน 1 ขอ แลว
วาดลงในชองวางที่กําหนดใหขางลางนี้ หลังจากนั้นใหเขียนอุดมการณ แนวคิดหรือคําขวัญประจําตัวใตภาพ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) ใหนักศึกษาไปสัมภาษณ พุดคุยกับเพื่อนหรือคนใกลชิด โดยใหเขาคิดสัญลักษณแทนตัว
เขาเองซึ่งบงบอกลักษณะ นิสัยใจคอ จํานวน 1 ขอ แลววาดลงในชองวางขางลางนี้ 
หลังจากนั้นใหเขียนอุดมการณ แนวคิดหรือคําขวัญประจําตัวของเขาลงใตภาพ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) นักศึกษาได ขอคิดอะไรบางจากกิจกรรมนี้ 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..28 

 
 



กิจกรรมที่ 3 “คุณคาของตน” 

ใหนักศึกษาอานวัตถุประสงคและแนวคิดจากกิจกรรมหนา 33 แลวดําเนินการตามคําชี้แจง

ตอไปนี้ 

1) ใหนักศึกษาเขียนความสําเร็จที่ภาคภูมิใจในชีวิตในชวง 5 ปที่ผานมา จํานวน 1 เรื่อง และ
ตอบคําถามในประเด็นดานลางนี้ 

ความภูมิใจของขาพเจา _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้ 

1) ความรูสึกเมื่อทานประสบความสําเร็จ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) มีปจจัยที่มีผลทําใหทานไดประสบความสําเร็จมีอะไรบาง 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 4 “แปรงสีฟนมหัศจรรย” 

ใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการมองโลกในแงดี ความคิดสรางสรรคและพัฒนาทั้ง

ความคิดในดานบวก และความคิดสรางสรรคที่มีในตนเอง 

ใหนักศึกษาเขียนประโยชนของแปรงสีฟนใหไดมากที่สุก ในเวลา 5 นาที 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 5 “บัณฑิตสูงวัย” 

ใหนักศึกษาอานเนื้อหากิจกรรมที่ 5 “บัณฑิตสูงวัย” ในเนื้อหาหนา 35 ทั้งวัตถุประสงค แนวคดิ

และคําชี้แจงใหเขาใจ แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

1) ความรูสึกของทานตอภาพที่ไดเห็น 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) ทําไมคุณลุงประสิทธิ ผูกพันธุ จึงประสบความสําเร็จในการเรียนรู 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..30 

 
 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 6 ขอ 1 “ความขยันสูความสําเร็จ” 

ความขยันเปนสิ่งที่ดี และสามารถนําบุคคลใหประสบความสําเร็จที่ตนเองหวังไว เพื่อให

นักศึกษาสํารวจตนเองและตระหนกัถึงความสําคัญของความขยันโดยทาํแบบทดสอบความขยันสู

ความสําเร็จ 

จากผลทดสอบดานลางนี้ แลวแปลผลแบบทดสอบที่นักศึกษาทําเพื่อดูความขยนัสูความสําเร็จ

ของนักศึกษาเอง 
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แบบทดสอบความขยันสูความสําเร็จ 

ใหนกัศึกษาทาํแบบทดสอบ เกี่ยวกับความขยันของตนเองโดย ขีด เครื่องหมาย  วามีลักษณะ

เชนใดโดยตอบใหตรงกับความคิดหรือความรูสึกของตนเองมากที่สุดดังตอไปนี ้

ขอ ขอความ ใช 

(1) 

ไมใช 

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

1 ขาพเจาอยากเรียนหนงัสือมากกวาทาํอยางอื่น    

2 ขาพเจาทําการบานทุกวิชาทีค่รูใหโดยสม่ําเสมอ    

3 ขาพเจาตั้งเปาหมายชวีิตไวแลวและจะดําเนินการตามนัน้    

4 ขาพเจาชอบคนควาบทเรียนในเรื่องที่สนใจเปนพิเศษ    

5 ขาพเจาชอบอธิบายบทเรียนยากๆใหเพื่อนฟงเสมอ    

6 ขาพเจามักจะดูหนังสือโดยพยายามทําความเขาใจบทเรยีนอยูเสมอ    

7 ขาพเจาคิดวาขาพเจาชอบเรียนหนังสือมากกวาบริการผูอ่ืน    

8 ขาพเจาชอบมาโรงเรียนทุกวนั    

9 ขาพเจาเหน็วาการนั่งเรียนอยูในหองเรียนเปนเรื่องที่นาเบื่อหนาย    

10 ขาพเจามีความสุขทุกครั้งที่ใหบริการเพื่อนหรือครู    

11 เมื่อครูส่ังใหเขยีนรายงานสงขาพเจามักจะสงทันตามกําหนดเวลา

เสมอ 

   

12 ถาขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมอื่นๆนอกบทเรียนขาพเจา

จะมีความรูสึกตื่นเตนและสนใจ 
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ขอ ขอความ ใช 

(1) 

ไมใช 

(2) 

บางครั้ง 

(3) 

13 เมื่อขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํางานใดๆขาพเจาจะทํางานนั้นได

สําเร็จ 

   

14 ถามีใครมาขอความรวมมือจากขาพเจาในเรื่องที่ไมใชการเรียน

ขาพเจามักจะใหความรวมมอื 

   

15 เมื่อมีเวลาวางขาพเจาชอบทาํงานอดิเรกมากกวานั่งทองหนังสือ    

 

การแปลผลคะแนน 

31-45 คะแนน หมายถึง ผูเรียนเปนคนขยันในการเลาเรียนมีความมานะพยายามสนใจศึกษา                   

หาความรูในเรื่องบริการหรือชวยเหลือผูอ่ืน ผูเรียนคิดวาเปนสิ่งที่นาภูมิใจฉะนั้นผูเรียนควรจะฝกให                       

มีนิสัยรักการทํางานแลวจะเปนคนที่นาคบมาก 

16-30 คะแนน หมาย ถึง ผูเรียนเปนคนทําตามอารมณของตนเองผูเรียนพอใจจะทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้น 

ถาไมชอบก็ไมอยากทําควรปรับปรุงตนเองให มีนิสัยรักความขยันแลวผูเรียนจะประสบผลสําเร็จในทุกดาน 

1-15 คะแนน หมาย ถึง ผูเรียนเปนคนคอนขางจะไมขยันในการเลาเรียนแตมีความสุขในการทํา งาน 

บริการผูอ่ืนมีจิตใจโอบออมอารีเปนคนที่นารักมากๆสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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กิจกรรมที่ 6 ขอ 2 ใหนักศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ ตามความคิดเห็นของตนเอง 

1) ความเห็นของนักศึกษาในเรื่อง ความหมายของความขยัน 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) บุคคลที่ประสบความสําเร็จ เพราะความขยันหมั่นเพียรที่นักศึกษาประทักใจมากที่สุดคือ 
________________________________________________________________________ 

นักศึกษาคิดวาเพราะอะไร ___________________________________________ 

3) ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน คือ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4) ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตออาชีพการงาน คือ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) ความขยันหมั่นเพียรมีคุณคาและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ คือ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6) ขอเสียที่เกิดจากความเกียจคราน คือ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 7  “การเรียนรูดวยตนเองของฉัน” 

1) เร่ืองที่ตองการศึกษา กําหนดมา 1 เรื่องตามความสนใจของทานเอง 
ไดแกเร่ือง_______________________________________ 

2) กําหนดเวลาในการเรียนรู 
จํานวน _____________ วัน 

ระหวางวันที่ _______ เดือน ____________________ พ.ศ. __________ 

  ถึงวันที่ _______ เดือน ____________________ พ.ศ. __________ 

3) สถานที่/แหลงเรียนรู 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) ประเด็นคําถาม เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู 
(1) ___________________________________________________________________ 
(2) ___________________________________________________________________ 
(3) ___________________________________________________________________ 

5) วิธีการเรียนรู (จะเรียนรูอยางไร) 
(1) กระบวนการเรียนรู __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(2) วิธีการเสนอการเรียนรู _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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(3) วิธีประเมินผลการเรียนรู _____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) ดําเนินการเรียนรูตามแบบที่กําหนด แลวบันทึกเพื่อเสดงผลการเรียนจากผลการเรียนรูตาม
แผนไดผลการเรียนรูและขอสังเกตดังนี้ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

กิจกรรมที่ 8 “บทสะทอนจากการเรียนรู” 

จากกิจกรรมที่นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเองและลงมือปฏิบัติการเรียนรู

จากหัวเร่ืองที่กําหนดไปแลว นักศึกษาคิดวาจะสามารถปรับใชในการเรียนรูของตนเองใหมีคุณภาพได

อยางไร? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินผลการเรียนรู เร่ือง ทักษะท่ีจําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง (จากเนื้อหาหนา 14 -28) 

กิจกรรมที่ 1 คุณเปนผูฟงที่ดีหรือเปลา 

ใหตอบแบบสอบถามตอไปนี้ ดวยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบทางดานขวา เพื่อ

ประเมินวาคุณเปนผูฟงที่ดีแคไหน 

ความบอยคร้ัง 

ลักษณะของการฟง 
เสมอ สวน

ใหญ 

บางครั้ง นานๆ

ครั้ง 

ไมเคย 

1. ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดของเขาจนจบโดยไมขัดจังหวะ      

2. ในการประชุมหรือระหวางโทรศัพท มีการจดโนตสาระสําคัญของสิ่งท่ีไดยิน      

3. กลาวทวนรายละเอียดท่ีสําคัญของการสนทนากับผูพูด เพื่อใหแนใจวาเรา

เขาใจถูกตอง 

     

4. พยายามตั้งใจฟง ไมวอกแวกไปคิดเรื่องอื่น      

5. พยายามแสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอื่น      

6. รูดีวาตนเองไมใชนักสื่อสารที่ดี ถาผูกขาดการพูดแตเพียงผูเดียว      

7. แมวากําลังฟงก็แสดงอาการตางๆ เชน ถาม จดสรุปสิ่งท่ีไดฟง กลาวทวน

ประเด็นสําคัญ ฯลฯ 

     

8 .  ทําท าต าง  ๆ  เมื่ อกํ าลั งฟ งอยู ในที่ประชุม  เชน  ผงกศีรษะเห็นดวย   

มองตาผูพูด ฯลฯ 

     

9. จดโนตท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของการสื่อสารที่ไมใชคําพูดของคูสนทนา เชน 

ภาษากาย น้ําเสียง เปนตน 

     

10. พยายามที่จะไมแสดงอาการกาวราวหรือตื่นเตนเกินไป ถามีความคิดเห็นไม

ตรงกับผูพูด 
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คําตอบทั้ง 5 ตําตอบ (ในแตละชอง) มีคะแนนดังนี้ 
เสมอ  = 5 คะแนน   นานๆครั้ง = 2 คะแนน 
สวนใหญ  = 4 คะแนน   ไมเคย  = 1 คะแนน 
บางครั้ง  = 3 คะแนน 
นําคะแนนจากทั้ง 10 ขอมารวมกัน เพื่อดูวาคุณจัดอยูในกลุมนักฟงประเภทไหนใน 3 กลุมตอไปนี้ 
  40 คะแนนขึ้นไป จัดวาคุณเปนนักฟงชั้นยอด 
  25 – 39 คะแนน คุณเปนนักฟงที่ดีกวาผูฟงทั่วไป 
  ต่ํากวา 25 คะแนน คุณเปนผูฟงที่ตองพัฒนาทักษะการฟงเปนพิเศษ 
แตไมวาจะอยูในกลุมไหนก็ตาม คุณก็ควรจะพัฒนาทักษะในการฟงของคุณอยูเสมอ เพราะวาผูสง

สาร(ทั้งคนและอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอนมากขึ้นอยูตลอดเวลา 
 

กิจกรรมที่ 2 นักศึกษาคิดอยางไรกับคํากลาวขางลางนี้ โปรดอธิบาย 

“การพูดเปนทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุด

ของคนเรา กอนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น 

เราจะเปนนายของคําพูด  เมื่อเราไดพูดออกไปแลว 

คําพูดเหลานั้นก็จะกลับมาเปนนายเรา” 

เขียนคําอธิบายของทาน 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

การพูดเปนวิธีการสื่อสารที่มนุษยใชกันมา

นานนับพันป และในโลกนี้คงไมมีเครื่องมือและสิ่ง

ตางๆในใจเราไดดีกวาคําพูด ถึงแมวาปจจุบันนี้

เทคโนโลยีในการสื่อสารจะไดรับการพัฒนาไปถึง

ไหนๆแลวก็ตาม สาเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาการ

พูดไมใชแตเพียงเสียงที่เปลงออกไปเปนคําๆ แตการ

พูดยังประกอบดวยน้ําเสียงสูง – ต่ํา จังหวะชา – เร็ว 

และทาทางของผูพูดที่ทําใหการพูดมีความซับซอน

และมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเครื่องมือส่ือสารใดๆ 

การพูดนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม คือ 

สามารถใหทั้งคุณและโทษแกตัวผูพูดได นอกจากนี้

การพูดยังเปนอาวุธในการสื่อสารที่คนสวนใหญ

ชอบใชมากกวาการฟงและการเขียน เพราะคิดวาการ

พูดไดมากกวาคนอื่นนั้นจะทําใหตนเองไดเปรียบ 

ไดประโยชน แตทั้งๆที่คิดอยางนี้คนหลายคนก็ยังพา

ตัวเองไปสูความหายนะไดดวยปากเขาทํานอง  
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.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

ปากพาจน ซ่ึงเหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรูกันแตเพียงวา

ฉันอยากจะพูด โดยไมคิดกอนพูด ไมรูวาการพูดที่

จะใหคุณแกตนเองไดนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 

 ถูกจังหวะเวลา                ภาษาเหมาะสม            

 เนื้อหาชวนติดตาม         น้ําเสียงชวนฟง 

 กิริยาทาทางดี                 มีอารมณขัน 

 ใหผูฟงมีสวนรวม         เปนธรรมชาติและ

เปนตัวของตวัเอง 

แนวการตอบ 

การพูดทุกครั้ง จําเปนตองคิดและเปนการคิด

กอนพูด เราจึงจะเปนนายของคําพูดไดทกุครั้ง 

 

  

 

*ใหนกัศึกษาทําแบบประเมนิหลังการเรียน เพื่อเทียบกบัการประเมินกอนเรียน ดูความแตกตางเพื่อดูความ...

และเจตคตกิอนเรียนและหลงัเรียนของทานเอง 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

แบบวัดระดับความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 

ช่ือ................................................นามสกุล................................................ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เปนแบบสอบถามที่วัดความชอบและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรูของทาน        
ใหทานอานขอความตาง ๆ ตอไปนี้ ซ่ึงมีดวยกัน 58 ขอ หลังจากนั้น โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน
ชองที่ตรงกับความเปนจริงของตัวทานมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 
 มากที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นสวนใหญเปนเชนนี้หรือมีนอยคร้ังที่ไมใช 
 มาก หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเกินครึ่งมักจะเปนเชนนี้ 
 ปานกลาง หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเปนจริงบางไมจริงบางคร่ึงตอคร่ึง 
 นอย หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้นเปนจริงบางไมบอยนัก 
 นอยที่สุด หมายถึง ทานรูสึกวา  ขอความนั้น ไมเคยเปนเชนนี้ 

ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ขาพเจาตองการเรียนรูอยูเสมอตราบชั่วชีวิต      

2. ขาพเจาทราบดีวาขาพเจาตองการเรียนอะไร      

3. เมื่อประสบกับบางสิ่งบางอยางที่ไมเขาใจ ขาพเจาจะหลีกเลี่ยงไปจากสิ่งนั้น      

4. ถาขาพเจาตองการเรียนรูในสิ่งใด ขาพเจาจะหาทางเรียนรูใหได      

5. ขาพเจารักที่จะเรียนรูอยูเสมอ      

6. ขาพเจาตองการใชเวลาพอสมควรในการเริ่มการศึกษาเรื่องใหมๆ      

7. ในชั้นเรียนขาพเจาหวังท่ีจะใหผูสอนบอกผูเรียนทั้งหมดอยางชัดเจนวา   

ตองทําอะไรบางอยูตลอดเวลา 

     

8. ขาพเจาเชื่อวา การคิดเสมอวาตัวเราเปนใครและอยูท่ีไหน และจะทําอะไร

เปนหลักสําคัญของการศึกษาของทุกคน 
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

9. ขาพเจาทํางานดวยตนเองไดไมดีนัก      

10. ถาตองการขอมูลบางอยางที่ยังไมมี ขาพเจาทราบดีวาจะไปหาไดท่ีไหน      

11. ขาพเจาสามารถเรียนรูสิ่งตางๆดวยตนเองไดดีกวาคนสวนมาก      

12. แมขาพเจาจะมีความคิดที่ดีแตดูเหมือนไมสามารถนํามาใชปฏิบัติได      

13.  ขาพเจาตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจวาควรเรียนอะไรและ   

จะเรียนอยางไร 

     

14. ขาพเจาไมเคยทอถอยตอการเรียนสิ่งท่ียาก ถาเปนเรื่องท่ีขาพเจาสนใจ      

15. ไมมีใครอื่นนอกจากตัวขาพเจาท่ีตองรับผิดชอบในสิ่งท่ีขาพเจาเลือกเรียน      

16. ขาพเจาสามารถบอกไดวา ขาพเจาเรียนสิ่งใดไดดีหรือไม      

17. สิ่งท่ีขาพเจาตองการเรียนรูไดมากมาย  จนขาพเจาอยากใหแตละวัน   

มีมากกวา 24 ช่ัวโมง 

     

18. ถาตัดสินใจที่จะเรียนรูอะไรก็ตาม ขาพเจาสามารถจะจัดเวลาที่จะเรียนรู   

สิ่งนั้นได ไมวาจะมีภารกิจมากมายเพียงใดก็ตาม 

     

19. ขาพเจามีปญหาในการทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน      

20. ถาขาพเจาไมเรียนก็ไมใชความผิดของขาพเจา      

21. ขาพเจาทราบดีวา เมื่อไหรท่ีขาพเจาตองการจะเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   

ใหมากขึ้น 

     

22. ขอมีความเขาใจพอท่ีจะทําขอสอบใหไดคะแนนสูงๆก็พอใจแลว ถึงแมวา

ขาพเจายังไมเขาใจเรื่องนั้นอยางทองแทก็ตามที 

     

23. ขาพเจาคิดวา หองสมุดเปนสถานที่นาเบื่อ      
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

24. ขาพเจาช่ืนชอบผูท่ีเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ      

25. ขาพเจาสามารถคิดคนวิธีการตางๆไดหลายแบบสําหรับการเรียนรู   

หัวขอใหมๆ 

     

26. ขาพเจาพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีกําลังเรียนกับเปาหมายระยะยาวที่ตั้งไว      

27. ขาพเจามีความสามารถเรียนรูในเกือบทุกเรื่องท่ีขาพเจาตองการจะรู      

28. ขาพเจาสนุกสนานในการคนหาคําตอบสําหรับคําถามตางๆ      

29. ขาพเจาไมชอบคําถามที่มีคําตอบถูกตองมากกวาหนึ่งคําตอบ      

30. ขาพเจามีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆมากมาย      

31. ขาพเจาจะดีใจมาก หากการเรียนรูของขาพเจาไดสิ้นสุดลง      

32. ขาพเจาไมไดสนใจการเรียนรูเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่น      

33. ขาพเจาไมมีปญหาเกี่ยวกับทักษะเบื้องตนในการศึกษาคนควาไดแก   

ทักษะการฟง อาน เขียนและฟง 

     

34. ขาพเจาชอบทดลองสิ่งใหมๆแมไมแนใจวาผลนั้นจะออกมาอยางไร      

35. ขาพเจาไมชอบเมื่อมีคนชี้ใหเห็นถึงขอผิดพลาดในสิ่งท่ีขาพเจากําลังทําอยู      

36. ขาพเจามีความสามารถในการคิดคนหาวิธีแปลกๆที่จะตองทําสิ่งตางๆ      

37. ขาพเจาชอบคิดถึงอนาคต      

38. ขาพเจามีความพยายามคนหาคําตอบในสิ่งท่ีตองการรูไดดีเมื่อเทียบกับผูอื่น      

39. ขาพเจาเห็นวาปญหาเปนสิ่งท่ีทาทาย ไมใชสัญญาณใหหยุดทํา      

40. ขาพเจาสามารถบังคับตนเองใหกระทําสิ่งท่ีคิดวาควรกระทํา      
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ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

41. ขาพเจาชอบวิธีการของขาพเจาในการสํารวจตรวจสอบปญหาตางๆ      

42. ขาพเจามักเปนผูนํากลุมในการเรียนรู      

43. ขาพเจาสนุกที่ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น      

44. ขาพเจาไมชอบสถานการณการเรียนรูท่ีทาทาย      

45. ขาพเจามีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ      

46. ยิ่งไดเรียนรูมาก ขาพเจาก็ยิ่งรูสึกวาโลกนี้นาตื่นเตน      

47. การเรียนรูเปนเรื่องสนุก      

48. การยึดการเรียนรูท่ีใชไดผลมาแลว ดีกวาการลองใชวิธีใหมๆ      

49. ขาพเจาตองการเรียนรูใหมากยิ่งข้ึน เพื่อจะไดเปนคนที่มีความเจริญกาวหนา      

50. ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของขาพเจาเองไมมีใครมา

รับผิดชอบแทนได 

     

51. การเรียนรูถึงวิธีการเรียน เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับขาพเจา      

52. ขาพเจาไมมีวันที่จะแกเกินไปในการเรียนรูสิ่งใหมๆ      

53. การเรียนรูอยูตลอดเวลาเปนสิ่งท่ีนาเบื่อหนาย      

54. การเรียนรูเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต      

55. ในแตละปขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหมๆหลายๆอยางดวยตนเอง      

56. การเรียนรูไมไดทําใหชีวิตของขาพเจาแตกตางไปจากเดิม      

57. ขาพเจาเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตนเอง      

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..43 

 
 



ความคิดเห็น 
รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

58. ขาพเจาเห็นดวยกับความคิดที่วา “ผูเรียนคือ ผูนํา”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..44 

 
 



แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

บทสะทอนที่ไดจากการเรียนรู 

1. ส่ิงที่นักศึกษาประทับใจในการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

2. ปญหา / อุปสรรคที่พบในการเรียนรูรายวิชาทักษะการเรียนรู บทที่ 1 การเรียนรูดวยตนเอง 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..45 

 
 



กิจกรรมทายบทที่ 2 การใชแหลงเรียนรู 

แบบประเมินผลการเรียนรู เร่ืองที่ 1 ความหมายและความสําคัญของแหลงเรียนรู 

เร่ือง ความหมายของแหลงเรียนรู (จากเนื้อหาบทที่ 55) 
กิจกรรม ใหนักศึกษาหาความหมายของ “แหลงเรียนรู” เพิ่มเติมจากหองสมุดและอินเทอรเน็ต ให
ความหมายอยางนอยอีก 3 ความหมาย แลวบันทึกลงในหนังสือ 
 ความหมายแหลงเรียนรู จากหนังสือเรียน หนา 55 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 ความหมายที่หาไดเพิ่มเติม 3 ความหมาย ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             
 

 
 
 
 
 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..46 

 
 



ประวัติความเปนมาของแหลงเรียนรู (จากเนื้อหาบทที่ 57) 

กิจกรรม  ใหนักศึกษาสํารวจแหลงเรยีนรูที่อยูใกลบานทานมา 1 แหงตามใบงานดานลางนี้พรอมแนบ

ภาพถายประกอบ 

ใบงานการสํารวจแหลงเรียนรู 

1. ช่ือแหลงเรียนรู 

2. ที่ตั้ง / ที่อยู เลขที่...................เลขที่..................หมูที่...................ช่ือหมูบาน.................................. 

ตําบล.....................................อําเภอ...............................................จังหวดั........................................................ 

โทรศัพทบาน..............................................โทรศัพทเคล่ือนที่.......................................................................... 

โทรสาร......................................................เว็บไซด (ถามี)................................................................................ 

3. เจาของ / ผูครอบครอง / ผูจัดการแหลงเรียนรู 

        สวนราชการ          วัด          โบสถ          มัสยิด          เอกชน          ชุมชน 

        องคกรชุมชน           อ่ืน ๆ 

4. ช่ือบุคคลของแหลงเรียนรูสําหรับติดตอ........................................................................................ 

สถานที่ติดตอ................................................................โทรศัพท.................................................. 

5. ประเภทของแหลงเรียนรู 

        หองสมุด           พิพิธภณัฑ            โบรานสถาน          ศาสนสถาน          อนุสาวรีย 

        หอศิลป             ศูนยวฒันธรรม          ศูนยขอมูลทองถ่ิน          แหลงหัตถกรรม 

       แหลงเรียนรูศิลปะ           แหลงเรียนรูในทองถ่ิน           แหลงฝกอาชีพ                         

        อุทยานประวัติศาสตร          อุทยานวทิยาศาสตร           ศูนยวิทยาศาสตร 

        พิพิธภัณฑความกาวหนาทางเทคโนโลยี           ศูนยการเรียนรูชุมชน 

                           ศูนยศึกษาตามแนวพระราชดําริ        หมูบาน/ชุมชนโบราณ         ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 

        สวนสัตว           สวนพฤกษศาสตร            สวนสาธารณะ          สวนเกษตร         สวนสนุก 

       สวนสมุนไพร          อุทยาน           สวนอุทยาน          แหลงทองเทีย่ว           ส่ือสารมวลชน 

       ส่ือพื้นบาน          โรงละคร           ศูนยกฬีา           แหลงนันทนาการ        ศูนยการคา/ตลาด                         

                          สถานประกอบการ          สถาบันการศึกษา         ศูนยขอมูล           อ่ืน ๆ (ระบุ).................... 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..47 

 
 



6. องคความรูในแหลงเรียนรู 

สาระเดน..........................................................จุดเดน................................................................... 

มีเนื้อหาสอดคลองกับการศึกษา กศน.           กลุม กศ. พฐ. หมวด................................................ 

         กลุมวิชาชีพ          กลุม กศ. ตอเนื่อง 

7. ภาพ 

       (บรรยายภาพ) 

……………………………………
……………………………………
……………………………     

………………………………
………………….. 

                     

8. ความรูที่สามารถเรียนไดจากแหลงเรียนรูแหงนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญและความโดดเดน 3 

ลําดับ) 

1..............................................2.................................................3.................................................. 

             ประวตัิศาสตร โบราณคดี ศาสนา วัฒนธรรม /ประเพณี กีฬา สุขศึกษา สมุนไพร หัตถกรรม ศิลปะ / 

จิตรกรรม ศิลปะ / ประติมากรรม ศิลปะ / ขับรอง ศิลปะ / ฟอนลํา ศิลปะ / ดนตรี เกษตรกรรม /เพาะปลูก 

การเพาะเลีย้งสัตว การประมง คณิตศาสตร พิธีกรรมชีวิต การแพทย / การรักษาพยาบาล การคาขาย 

ความสัมพันธกับตางประเทศ ภาษาไทย ทกัษะการเรียนรู ความรูพื้นฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการ

ดําเนินชวีิต การพัฒนาชุมชน / สังคม ฯลฯ 

            ผูบันทึก........................................ณ วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ......................... 

 

 

 

 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..48 

 
 



เร่ือง แหลงเรียนรูประเภทตางๆ  (จากเนื้อหาหนา 59-60) 
กิจกรรม ใหนักศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูภายในชุมชน ตําบล อําเภอ หรือจากเอกสารพรอมภาพถาย โดย
แบงประเภทตามลักษณะ 6 ประเภท  แลวบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม (เพื่อเปนขอมูลในกิจกรรมการ
สอบอัตนัยระหวางภาคที่สถาบันการศึกษาทางไกลจะแจงใหนักศึกษาดําเนินการ) 
 

1. .................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

  

2.................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 
 

 
 
 
 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..49 

 
 



3.................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 
4.................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..50 

 
 



5.................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 
6.................................................................................... 

 ...................................................................................... 

...................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 
 

เร่ือง แหลงเรียนรูประเภทบุคคลและภูมิปญญา  (จากเนื้อหาหนา 61 -64) 
กิจกรรมที่ 1 
 ใหนักศึกษาเขียนรายงานสรุปความหมาย ความสําคัญของภูมิปญญาไทย ปราชญผูรูในทองถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..51 

 
 



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 
กิจกรรมที่ 2 
 ใหนักศึกษาเลือกประเภทของภูมิปญญาในสาขาที่ตนชอบ พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ
สามารถเลือกไดหลายสาขา 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 
เร่ือง ศูนยการเรียนชุมชน สํานักงาน กศน. (จากเนื้อหาหนา 65-66) 
 ใหนักศึกษาสืบหาศูนยการเรียนชุมชนในพื้นที่ที่นักศึกษาอยู หรือสืบคนขอมูลจากสถานศึกษา
ศูนย กศน. เขต (ในกทม.) หรือ กศน.อําเภอ จาก Website ของ กศน. ที่ WWW.nfe.go.th เพื่อหาขอมูลศูนย
การเรียนตัวอยางมา 1 แหง  สรุปผลวานักศึกษาสามารถจะคนควา เรียนรูอะไรไดจาก ศรช.นี้บาง  แลว
บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมดานลางนี้ (เก็บขอมูลนี้ไวเพื่อประโยชนในการสอบอัตนัย)  
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..52 

 
 



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

 
 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..53 

 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู เร่ืองที่ 2 หองสมุดแหลงเรียนรูสําคัญของชุมชน 
กิจกรรม 
 ใหนักศึกษาแตละคนไปสํารวจวัด หรือมัสยิดที่อยูในชุมชน ตําบลใกลบานทานแลวเขียน
ประวัติความเปนมา ความสําคัญ ส่ิงที่จะเรียนรูไดจากวัดหรือมัสยิด  แลวบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
ดานลางนี้ (เพื่อเปนขอมูลในการสอบขอสอบอัตนัยตอไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

 

 ........คูมือการเรียนดวยตนเอ ง.รายวิชาทักษะการเรียนรู...ม .ตน..54 

 
 



แบบประเมินผลการเรียนรูเร่ืองทิ่ 3 การใชแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

เร่ือง มารูจักอินเทอรเน็ต (เนื้อหาหนา 79-83) 
กิจกรรม 
 ใหนักศึกษาบอกถึงความแตกตางระหวางหองสมุดกับแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
และบอกถึงขอดีแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตตามความคิดของทาน 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรม 
 ใหนักศึกษาบอกถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ตวามีความสําคัญกับ
ตัวนักศึกษาในดานใดบาง  และสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับชุมชนของตนเองไดอยางไร 
 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
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เร่ือง อินเทอรเน็ตกับการเปนแหลงเรียนรูในชีวิตประจําวัน (จากเนื้อหาหนา 84-90) 
กิจกรรม 
 ใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูทาง Internet เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินประจํา
ภาคที่เปนภูมิลําเนาของผูเรียน พรอมทั้งเขียนแผนภูมิเสนทางการสืบคนขอมูลดังกลาวดวย ลงในแบบบัก
ทึกกิจกรรมดานลางนี้ (เก็บขอมูลเพื่อใชในการสอบอัตนัย) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………             

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………             
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แบบประเมินการเรียนรูบทท่ี 3  การจัดการความรู 

เร่ืองที่ 1  ความหมาย ความสําคัญและหลักการในการจัดการความรู (จากเนื้อหาหนา 94-99) 

กิจกรรมที่ 1  ใหอธิบายความหมายของ “การจัดการความรู” มาพอสังเขป 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2  ใหอธิบายความสําคัญของ “การจัดการความรู” มาพอสังเขป 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 3  ใหอธิบายหลักการของ “การจัดการความรู” มาพอสังเขป 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 2  รูปแบบและกระบวนการในการจัดการความรู (จากเนื้อหาหนา 101-107) 

กิจกรรมที่ 1  รูปแบบของการจัดการความรูมีอะไรบาง และมีลักษณะอยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2  กระบวนการจดัการความรูมกีี่ขั้นตอน อะไรบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 3  ใหนกัศึกษายกตัวอยางกลุม หรือชุมชนทีม่ีการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ และอธิบายดวย

วา สําเร็จอยางไร เพราะอะไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 3  การรวมกลุมเพื่อตอยอดความรู (จากเนื้อหาหนา 109-119) 

กิจกรรมที่ 1  ทานสามารถเปน “คุณอํานวย” ไดหรือไม เพราะเหตุใด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

กิจกรรมที่ 2  ทานเคยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะ “ชุมชนนกัปฏิบัติ CoPs” เร่ืองอะไร และชุมชน

นักปฏิบัติที่ทานเขารวมมีลักษณะอยางไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 3  ความรูที่จําเปนในการแกปญหาหรือพัฒนาตัวทานคืออะไร และขอบขายความรูนัน้มีอะไรบาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 4  การจัดทําสารสนเทศเพื่อเผยแพรความรู ทานวาวิธีใดดีทีสุ่ด เพราะเหตใุด 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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เร่ืองที่ 5  การฝกทักษะกระบวนการจัดการความรู (จากเนื้อหาหนา 121-133) 

กิจกรรมที่ 1  การจัดการความรูดวยตนเองตองอาศัยทักษะอะไรบาง และนักศกึษามวีธีิการจัดการความรูดวย

ตนเองอยางไร ยกตวัอยาง 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2  องคความรูที่นกัศึกษาไดรับจากการจัดการความรูดวยตนเองคืออะไร (แยกเปนขอ ๆ) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 3  ใหนักศึกษาเขียนเรื่องเลาแหงความสําเร็จ และรวมกลุมกับเพื่อนจะเปนเพื่อนที่เรียนดวยกัน

หรือเพื่อนที่ทํางานก็ได ที่มีเร่ืองเลาลักษณะคลายกัน ผลัดกันเลาเรื่อง สกัดความรูจากเรื่องเลา

ของเพื่อน ตามแบบฟอรมนี้ 

 
แบบฟอรมการบันทึกขมุความรูจากเรื่องเลา  

 

ช่ือเร่ือง……………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือผูเลา.............................................................................................................................................................. 

1. เนื้อเร่ืองยอ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2. การบันทึกขุมความรูจากเรื่องเลา 
2.1 ปญหา............................................................................................................................................ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2.2 วิธีแกปญหา (ขุมความรู) .............................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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2.3 ผลที่เกิดขึ้น................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2.4 ความรูสึกของผูเลา / ผูเลาไดเรียนรูอะไรบาง จากการทํางานนี ้

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3. แกนความรู 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 6  ใหนักศึกษาหาเพื่อนรวมงานหรือที่เรียนดวยกันอีก 2 คน ไปถอดองคความรูกลุมอาชีพตางๆ 

ในชุมชนใกลบานทานและนํามาสรุปเปนองคความรู ตามแบบฟอรมนี้ (ใหนักศึกษาเก็บขอมูล

ไวเพื่อใชประโยชนในการสอบอัตนัย) 

 สรุปองคความรูกลุม............................................................................................................... 

ที่อยูกลุม.......................................................................................................................................... 

ช่ือผูถอดองคความรู   1. .................................................................................................................... 

        2. .................................................................................................................... 

          3. .................................................................................................................... 

เนื้อหาความรู ขอดี/จุดเดน ปญหา แนวทางแกไขปญหา แหลงความรูบคุคล 
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แบบประเมนิตนเองหลังเรียน 

บทสะทอนท่ีไดจากการเรียนรู 

1. ส่ิงที่ทานประทับใจในการเรียนรูรายวิชาการจัดการความรู 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

2. ปญหา / อุปสรรคที่พบในการเรียนรูรายวชิาการจัดการความรู 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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3) แบบทดสอบตนเองหลังเรียน 

คําชี้แจง ใหนกัศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว 

1.   ขอใด คือความหมายของคําวา “การเรยีนรูดวยตนเอง”   
ก.  เปนการประเมินความกาวหนาของตนเอง 
ข.  เปนการเรยีนรูตามความสนใจ และความตองการของตนเอง 
ค.   เปนการเรยีนรูตามความสนใจ และความตองการของตนเอง รูจักแสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู 
ง.  เปนการดําเนินการดวยตนเองและรวมมือกับชุมชน 

2.   ขอใดคือ “การเรียนรูดวยตนเอง” 
ก.  นภดลโทรศัพทสอบถามอาจารย 
ข.  ยุพายืมหนงัสือเพื่อนมาอาน 
ค.  กษมาสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
ง.  กนกจางอาจารยมาสอน 

3.   ขอใดคือทักษะทีจ่ําเปนในการเรียนรูดวยตนเอง 
ก.  การฟง 
ข.  การพูด 
ค.  การอานและการเขียน 
ง.  ถูกทุกขอ 

4.   Knowles ไดใหลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง คือขอใด 
ก.  สัญญาการเรียน 
ข.  จัดทําโครงงาน 
ค.  จัดทําแฟมสะสมงาน 
ง.  จัดทําฐานขอมูล 

5.  อันดับแรกสุดของการเรียนรูดวยตนเอง คือขอใด 
ก.  การออกแบบแผนการเรยีน 
ข.  การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
ค.  การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน 
ง.  การวิเคราะหความตองการในการเรียน 
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6.   ขอใดคือประโยชนของการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 
ก.  ผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการทํางาน 
ข.  เปนการวดัความสามารถในการเรยีนรู 
ค.  ชวยใหผูเรยีนแสดงใหเหน็การเรียนรูที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 
ง.  ถูกทุกขอ 

7.   ลักษณะทีสํ่าคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
ก.  ใหความสําคัญของการพัฒนาและการเรียนรู 
ข.  ยึดถือเหตกุารณในชีวิตจริง 
ค.  มุงเนนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 
ง.  ถูกทกุขอ 

8.   ขอใดไมใชองคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
ก.  การวิเคราะหความตองการของตนเอง 
ข.  การกําหนดจุดมุงหมาย 
ค.  การแสวงหาแหลงวิทยาการ 
ง.  การเก็บรวบรวมแฟมสะสมผลงาน 

9.   ขอใดใหความหมายของ “แหลงเรียนรู” ไดสมบูรณทีสุ่ด 
ก.   เปนแหลงความรูทางวิชาการ 
ข.   เปนแหลงสารสนเทศใหความรูอยางกวางขวาง 
ค.   เปนแหลงรวมภูมิปญญาชาวบานใหศึกษาคนควา 
ง.   เปนแหลงขอมูลขาวสาร และประสบการณที่สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองตาม

อัธยาศัยอยางตอเนื่อง 
10.   แหลงเรียนรูมีความสําคัญตอนักศึกษาในขอใดมากทีสุ่ด 

 ก.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข.  สรางเสริมประสบการณภาคปฏิบัติ 
 ค.  แหลงสรางเสริมความรู ความคิด วิทยาการ 
 ง.  แหลงปลูกฝงนิสัยรักการอาน การศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง 

11.   หลังจากศึกษาจากหนังสือเรียนแลว หากตองการศกึษาคนควาเพิม่เติม นักเรยีนควรเลือกใชวธีิใดดี
ที่สุด 
ก.  ถามเพื่อน 
ข.  ศึกษาจากผูปกครอง 
ค.  ยืมหนังสือจากเพื่อนคนอืน่มาอาน 
ง.  ศึกษาจากแหลงเรียนรูทาง Internet 
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12.   ขอใดคือการแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูในทางถิ่น 

ก.  นิศาชลไปอานหนังสือคูมือฟสิกสที่ศูนยวิชาวิทยาศาสตร 
ข.  ธันยาไปเรยีนทําขนมไทยจากกลุมแมบานวัดนวลจนัทร 
ค.  กมลและเพื่อนไปหองคอมพิวเตอร เพือ่สืบคนขอมูลมาทํารายงาน 
ง.  กมลาไปศึกษาคนควาเรือ่งประโยชนของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพรของโรงเรียน 

13.   หองสมุดประเภทใดที่ใหบริการโดยไมจํากัดเพศ วยั ความรู เปนแหลงศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดชีวิต 
ก.  หองสมุดเฉพาะ 
ข.  หองสมุดโรงเรียน 
ค.  หองสมุดประชาชน 
ง.  หองสมุดมหาวิทยาลัย 

14.   หองสมุดประเภทใดที่ใหขอมูลในการคนควาวิจยัมากที่สุด 
ก.  หองสมุดเฉพาะ 
ข.  หอสมุดแหงชาต ิ
ค.  หองสมุดประชาชน 
ง.  หองสมุดมหาวิทยาลัย 

15.   ขอใดคือความหมายของ WWW. 
ก.  World wide web 
ข.  Work wide web 
ค.  World work web 
ง.  World walk web 

16.   แหลงเรียนรูในทองถ่ินขอใดใหขอมลูเพื่อการศึกษาคนควาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ก.  หอศิลป  
ข.  พิพิธภัณฑสยาม 
ค.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
ง.  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

17.   การจัดการความรูเรียกสัน้ๆ วาอะไร 
ก.  MK 
ข.  KM 
ค.  LO 
ง.  QA 
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18.   เปาหมายของการจัดการความรูคืออะไร 
ก.  พัฒนาคน 
ข.  พัฒนางาน 
ค.  พัฒนาองคกร 
ง.  ถูกทุกขอ 

19.   ขั้นสูงสุดของการเรียนรูคืออะไร 
ก.  ปญญา 
ข.  สารสนเทศ 
ค.  ขอมูล 
ง.  ความรู 

20.   ชุมชนนกัปฏิบัติ (COP) คืออะไร 
ก.  การจัดการความรู 
ข.  เปาหมายของการจัดการความรู 
ค.  วิธีการหนึง่ของการจัดการความรู 
ง.  แนวปฏิบัตขิองการจัดการความรู 

21.   รูปแบบการจัดการความรูตามโมเดลปลาทู สวน “ทองปลา” หมายถึงอะไร 
ก.  การกําหนดเปาหมาย 
ข.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ค.  การจัดเก็บเปนคลังความรู 
ง.  ความรูที่ชัดเจน 

22.   ผูที่ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือใคร 
ก.  คุณเอื้อ 
ข.  คุณอํานวย 
ค.  คุณกิจ 
ง.  คุณลิขิต 

23.   การจัดการความรูดวยตนเองกับชุมชนแหงการเรียนรูมีความเกีย่วของกันหรือไม อยางไร 
ก.   เกีย่วของกนั เพราะการจดัการความรูในบุคคลหลายๆคนรวมกันเปนชุมชนเรียกวาเปน ชุมชน

แหงการเรยีนรู 
ข.   เกี่ยวของกนั เพราะการจดัการความรูใหกับตนเองก็เหมือนกับการจัดการความรูใหชุมชนดวย 
ค.   ไมเกี่ยวของกันเพราะจดัการความรูดวยตนเองเปนปจเจกบุคคล สวนชุมชนแหงการเรียนรูเปน

เร่ืองของชุมชน 
ง.   ไมเกี่ยวของกัน เพราะชุมชนแหงการเรยีนรูเปนการเรียนรูเฉพาะกลุม 
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24.   ปจจัยที่ทาํใหการจดัการความรูการรวมกลุมปฏิบัตกิารประสบผลสําเร็จคืออะไร 
ก.  พฤติกรรมของคนในกลุม 
ข.  ผูนํากลุม 
ค.  การนําไปใช 
ง.  ถูกทุกขอ 

25.   ขอมูล 3 ดานของการคดิเปนคือขอใด 
ก.  ดานความรู ดานครองครัวและดานชุมชน 
ข.  ดานวิชาการ ดานตนเองและดานครอบครัว 
ค.  ดานวิชาการ ดานตนเอง ดานความรู (สังคม) 
ง.  ดานวิชาการ ดานความรูและดานชวีิต 

26.    ขอใด คือความหมายของคําวา “ขอมูล” 
ก.  ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจรงิ หรือเหตุการณ 
ข.  ขอมูลที่ผานกระบวนการประเมินผลแลว 
ค.  ขอมูลที่สามารถวัดคาได 
ง.  ขอมูลที่บอกลักษณะของตัวแปร 

27.    ขอใด คือความหมายของคําวา “สารสนเทศ” 
ก.  ขอมูลดิบที่เปนขอเท็จจรงิ หรือเหตุการณ 
ข.  ขอมูลที่ผานกระบวนการประเมินผลแลว 
ค.  ขอมูลที่สามารถวัดคาได 
ง.  ขอมูลที่บอกลักษณะของตัวแปร 

28.   ขอใดไมใชคุณสมบัติที่เหมาะสมของขอมูล 
ก.  ความถูกตอง 
ข.  ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน 
ค.  ความชัดเจนและความสมบูรณ 
ง.  ความละเอยีด 

29.   ขอใดไมใชคือขอมูลทางสังคมและสิ่งแวดลอม 
ก.  วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี
ข.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค.  วัด/มัสยดิ 
ง.  กฎหมาย/ระเบียบขอบังคบั 
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30.   ขอใดคือประโยชนของการคิดเปน 
ก.  สามารถสืบเสาะแสวงหาความรู 
ข.  เปนผูรูจักปญหา เร่ืองทุกข สาเหตุของทุกข 
ค.  พัฒนาการตัดสินใจ 
ง.  การมีความสุขอยูบนความตัดสินใจของตนเอง 

31.   ขอใดคือขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ก.  ขอมูลเร่ืองที่ดิน 
ข.  การมีรายไดและรายจาย 
ค.  สภาพชุมชน 
ง.  การหาเสียงเลือกตั้ง 

32.   งานวิจยัเร่ือง “ผลของวิธีสอนดนตรี ที่มีตอความสนใจในการฟงดนตร”ี ตัวแปรอิสระคือขอใด 
ก.  วิธีการสอนดนตร ี
ข.  ความสนใจในการฟงดนตรี 
ค.  เพศของนกัเรียน 
ง.  อายุของครูผูสอน 

33.   การวิจยั คืออะไร 
ก.  การหาคําตอบของปญหาที่สงสัย 
ข.  การหาคําตอบที่นาเชื่อถือ 
ค.  การหาความรู ความจริง 
ง.  การหาความรูความจริงดวยกระบวนการที่เชื่อถือได 

34.   ขอใดคือการคํานวณหาคาเปอรเซนต (รอยละ) 
ก.  รอยละ =           ตัวเลขจํานวนเต็ม           x 100 

       จํานวนทีต่องการเปรียบเทียบ 
ข.  รอยละ=   จํานวนที่ตองการเปรียบเทยีบ   x 100 

        ตัวเลขจํานวนเต็ม            
          ตัวเลขจาํนวนเต็ม            

ค.  รอยละ =    จํานวนที่ตองการเปรียบเทยีบ                     
ง.  รอยละ =   จํานวนที่ตองการเปรียบเทยีบ   x 100 
                                      100 
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35.   เปาหมายของการหาคําตอบหรือความรู ความจริง คืออะไร 
ก.  เพื่อสามารถอธิบาย 
ข.  เพื่อสามารถคาดคะเนหรอืพยากรณ 
ค.  เพื่อสามารถควบคุม 
ง.  ถูกทุกขอ 

36.   กระบวนการ/วิธีการ ทีใ่ชในการวิจยัคือขอใด 
ก.  การอนุมาน 
ข.  การอุปมาน 
ค.  การลองผิดลองถูก 
ง.  การสืบคนขอมูล 

37.   การตั้งสมมติฐานในการวิจัยมีความจาํเปนอยางไร 
ก.  บอกใหทราบถึงรูปแบบการวิจยั 
ข.  คาดคะเนคาํตอบหรือผลการวิจยั 
ค.  บอกแนวทางแกปญหาทีไ่ดจากการวจิยั 
ง.  กําหนดคาสถิติที่เหมาะสมกับการวจิัย 

38.   สวนที่ช้ีใหทราบวาผูวจิยัตองการศึกษาคนควาอะไร ตรงกับขอใด 
ก.  ช่ือเร่ืองการวิจัย 
ข.  สมมติฐานการวิจยั 
ค.  จุดมุงหมายของการวจิัย 
ง.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

40.  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เปน Rating Scale ใชสูตรใด 
ก.  KR - 20 
ข.  KR - 21 
ค.  Split - half 
ง.  Alpha-Coeffcient   
 

……………………................ 

 

เม่ือทําแบบทดสอบแลว ใหตรวจสอบความถูกตองจากคําเฉลยสวนท่ี 3 แลว ลงคะแนนที่ไดในแบบบันทึก

คะแนนใตคําเฉลยการทดสอบหลังเรียน 
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สวนที่ 3  

เฉลยแบบทดสอบตนเองกอนเรียน – หลังเรียนและกิจกรรมการเรียนทายบท 

 

1. แบบเฉลยทดสอบกอน 
         1.  ค        2.  ค          3.  ง 4.  ก         5.   ง 6. ง          7.  ง 

8. ง 9.  ง 10.  ง 11.  ง 12.  ข 13.  ค 14.  ง 
15. ง 16. ง 17.  ข 18.  ง 19. ก 20.  ก 21.  ข 
22. ข 23. ก 24.  ง 25. ค 26.  ก 27.  ข 28.  ง 
29. ง 30. ข 31.  ข 32.  ง 33.  ง 34.  ข 35.  ง 
36. ก 37. ข 38.  ง 39.  ค 40.  ก  

เฉลยกอนเรียน   

• ใหนกัศึกษากรอกคะแนนทีท่ําได  40 คะแนนเก็บ   ทําได        คะแนน 

           1.  ค        2.  ค          3.  ง 4.  ก         5.   ง 6. ง          7.  ง 
  8. ง 9.  ง 10.  ง 11.  ง 12.  ข 13.  ค 14.  ง 
15. ง 16. ง 17.  ข 18.  ง 19. ก 20.  ก 21.  ข 
22. ข 23. ก 24.  ง 25. ค 26.  ก 27.  ข 28.  ง 
29. ง 30. ข 31.  ข 32.  ง 33.  ง 34.  ข 35.  ง 

       36. ก 37. ข        38. ง 39. ค        40. ก                 

                      เฉลยหลังเรียน   

                        ใหนกัศึกษากรอกคะแนนที่ทําได 40 คะแนนเก็บ   ทาํได  คะแนน 

2. เฉลยกิจกรรมการเรียนทายบท  

                 (สวนใหญเปนการแสดงความคิดเห็น ขอใหศึกษาขอมูลและนําไปเปนในการตอบ) 
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