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บทบรรณาธิการ 
 

 วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี้ถือเปนฉบับที่ 2  ซึ่ง

ทางกองบรรณาธิการและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความภูมิใจและต้ังใจ

จัดทําข้ึนดวยมุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหเปนแหลงแลกเปล่ียนความรูรวมกันระหวางคณาจารย

และผูสนใจ เพื่อใหองคกรของเราคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวสูการเปนองคกรแหง

การเรียนรูเปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย

พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

 ในฉบับที่ 2 นี้ ไดนําเสนอองคความรูที่ตกผลึกจากประสบการณการทํางานทั้งในสวน

ของสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานทุกคนรวมกัน

แลกเปล่ียนประสบการณและปญหาที่ตนพบเจอและจัดทําความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ดานการเงิน พัสดุ ธุรการและเลขานุการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่

สํานักงานทุกคน  ในสวนของคณาจารยเปนการนําเสนอประสบการณและสาระความรูที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ของคณาจารยทั้งจากภาควิชา

วิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต    

 ขอขอบคุณเจาของบทความทุกทานที่ไดเสียสละเวลาสําหรับการเขียนบทความเพื่อ

รวมแลกเปล่ียนเรียนรูในคร้ังนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารการจัดการความรู คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอคณาอาจารยและเจาหนาที่คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไปทุกคน 

 

 

กองบรรณาธิการ   



คําปรารภ 
______________________________________________________________ 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 กําหนดให สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน

ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ

สถานการณตาง ๆ ทั้กงยังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ

ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตระหนักถึงความสําคัญ และ

ความจําเปนของการดําเนินการดังกลาวจึงไดจัดทําวารสารการจัดการความรูคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีข้ึน  เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการจัดการความรู เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร

ที่สนใจในเร่ืองเดียวกันไดใชเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะการเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป 

ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนที่ชวยกันจัดทําวารสารฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา  

วารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน 
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Active Teaching and Learning Approaches in Chemistry 
 

ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ 

สาขาวิชาเคม ี

ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________ 

การเรียนแบบใฝรู (Active Learning) คือ การเรียนรูที่ผูเรียนตองหาความหมายและทํา

ความเขาใจดวยตนเอง หรือรวมกันกับเพื่อน เชน รวมสืบคนหาคําตอบ รวมอภิปราย รวมนําเสนอ 

และสรุปความคิดรวบยอดรวมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือการเปล่ียนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยาง

เดียว (passive) มาเปนผูเรียนที่รวมกิจกรรมการแสวงหาความรูที่ผูสอนกําหนด ไดลงมือคิดและ

ปฏิบัติจริง สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได ซึ่งการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้นใหผลการเรียนรู

ไมตางจากการสอนแบบบรรยายและดีกวาการสอนแบบบรรยายในดานการพัฒนาทักษะการคิด 

การเขียน การทํางานกลุม การนําเสนอ ปจจุบันผูสอนในสถาบันการศึกษาตางๆลวนตองการ

ประยุกตการสอนแบบบรรยายใหเปนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และบทบาทของผูเรียนใหไดลงมือปฏิบัติหรือคิดอยางต่ืนตัวรวมถึงใหชวยใหสภาพ แวดลอมใน

หองเรียนเปนการเรียนอยางมีชีวิตชีวาและผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มข้ึน (Sakda. 

2548:14) 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางไมหยุดยั้ง ตัว

ความรูจะมากข้ึนเร่ือยๆ ดังนั้นความรูแคในตําราเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอตอเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาในปจจุบัน แตครูวิทยาศาสตรที่ดีนั้นควรตองขวนขวายหาความรูที่อยู

รอบๆตัวผูเรียน เนื่องจากประสบการณประจําวันของผูเรียนนั้นมีความสัมพันธกับความรูความ

เขาใจทางวิทยาศาสตรมาก ส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิดปญหาใหผูเรียนตองคิดและในกระบวนการคิด

ของนักเรียนนั้นอาจตองใชวิธีการหาความรู การคิด และการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเขาชวย ถา

ผูเรียนขาดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรแลวจะมีความสามารถในการแกปญหาไมเพียงพอ  

(Sakda. 2548:14) 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปยังนิยมการเรียนการสอนเฉพาะในตํารา

เพียงอยางเดียว วัดและประเมินผลจากความรู ความจํา โดยไมเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทใน

การเรียน ซึ่งผูสอนบางทานนิยมใหผูเรียนจดตําราเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนการทําใหผูเรียนสวนมาก

เบ่ือการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนสวนใหญ การสอนแบบเกานั้นผูสอนสวนใหญมักเปนศูนยกลาง
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ของหองเรียน คือยืนอยูหนาช้ันและสอนโดยการพูดและเขียนกระดานดํา ผูเรียนมีบทบาทเพียงฟง 

เขียน และจดตามผูสอน ซึ่งการสอนแบบนี้เรียกวาการเรียนโดยผูสอนเปนศูนยกลาง (passive 

learning) การเรียนการสอนแบบนี้เปนการไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด วิธีการหา

ความรูเพิ่มเติม รวมถึงการทํางานรวมกับผูเรียนคนอ่ืนๆ  

 ผูวิจัยมีประสบการณในการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ปการศึกษา 2551 รายวิชาเคมีทั่วไป (4221101) พบวาการเรียนวิชาเคมีใน

หองเรียนนั้น ถาเนนสอนแตทฤษฎี ทําใหผูเรียนสวนใหญมักมีอาการเฉื่อย ไมกระตือรือรน คิดไม

เกง ออนทักษะการแสวงหาความรู ทํางานเปนกลุมไมเปน นําเสนอไมเกง จากการสํารวจพบวา

ผูเรียนรอยละ 75 จะต้ังใจฟงเพียง 20 นาทีแรก และเหลือผูเรียนเพียงรอยละ 10 ที่ต้ังใจฟงจนถึง

นาทีสุดทายเทานั้น จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงเห็นวาควรนําวิธีการจัดการเรียนแบบใฝรูมาใชใน

การจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยการขบปญหา โดยที่ผูสอนจะไมกระทําตนเปนวิทยากร 

ผูสอนจะไมเปนผูตอบปญหาตางๆบอยนักแตจะเปนผูต้ังคําถามตางๆซึ่งจะชวยใหผูเรียนคนพบ

ดวยตนเอง ส่ิงที่เนนเพิ่มเติมคือส่ิงแวดลอมในการเรียนตองยั่วยุใหผูเรียนอยากที่จะเรียนไมใชเปน

การบีบบังคับใหตองเรียน ซึ่งผูสอนควรจัดกิจกรรมที่จะนําไปสูการสรางการทดลอง เพื่อใหผูเรียน

เรียนรูการแกปญหา ซึ่งจุดมุงหมายที่สําคัญในการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู

ดวยตนเองนั้น ไมมีวิธีใดที่ผูเรียนจะรูซึ้งถึงการทํางานของนักวิทยาศาสตรมากไปกวาการมี

ประสบการณจากการปฏิบัติจริงโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือในการคน

ความรู บทบาทของผูสอนในการสอนแบบน้ีก็คือการจัดและเตรียมสถานการณซึ่งเปดโอกาสให

ผูเรียนไดแสดงบทบาทของนักวิทยาศาสตร และผูสอนสามารถกระตุนใหผูเรียนคิดวาส่ิงที่ผูเรียนคิด

นั้นจะนําไปใชประโยชนอะไรไดบางเพื่อใหผูเรียนนําความรูไปคิดสรางสรรคส่ิงประดิษฐอ่ืนๆที่มี

ประโยชนตอไป เทคนิคที่ผูวิจัยเลือกมาใชประกอบการเรียนการสอนแบบใฝรูหรืออาจเรียกอีกอยาง

ไดวาการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางคือเทคนิคคิดเด่ียว-คิดคู-คิดรวมกัน (Think-Pair-

Share) เทคนิคคิดการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous Round Table) เทคนิคเครือขาย

ความคิด (Team Word-Webbing) และเทคนิคโครงงานเปนทีม (Team Project) เพราะทั้งส่ี

เทคนิคขางตนเปนเทคนิคที่สามารถพัฒนากระบวนการคิด ฝกการแกปญหาอยางเปนระบบทั้งดวย

ตนเองและการรวมงานกับผูอ่ืน ตลอดจนสามารถนําขอมูลที่ไดมาสรางองคความรูใหม ซึ่งเปน

กิจกรรมเล็กๆที่มีคุณคาเนื่องจากเปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางาน

ไดสําเร็จภายใตการแนะนําชวยเหลือจากผูสอน ผูเรียนจะทํากิจกรรมเพิ่มเติมไดหลากหลายจาก

กิจกรรมการเรียนรูที่ตนเองสนใจ บทบาทผูสอนไดแก คอยสังเกต สนับสนุน สรางบรรยากาศทาง
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สังคมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนสมาชิกของผูเรียน จะทําใหผูเรียนไดรับความหมายและ

ประโยชนของการเรียนรูอันเปนพื้นฐานการพัฒนาความสามารถทางการคิด 

 
ขั้นตอนการจัดการเรยีนแบบใฝรู 

เกษม  ศรีเดิมมา (2550 : 2) ไดกลาวถึงวา ข้ันตอนการสอนแบบใฝรู ม ี4 ข้ันตอน คือ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) 

2. การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย) 

3. การนําเสนอความคิดเหน็ (ความคิดรวบยอด) 

4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด) 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 เร่ิมการเขาสูบทเรียนโดยใหการตูนเร่ืองโดราเอมอนเปนผูเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับความเปนมา

เปนไปของของแข็ง ของเหลว และแกส ซึ่งเปนการกระตุนใหเด็กมีความสนใจในบทเรียนมากกวาที่

ผูสอนจะเปนคนบรรยาย หรือแมวาจะเปนการแจกใบงานก็ตาม  

  
                 
                  
               นําเขาสูบทเรียน… 
  
  
  

 

ผูเรียนในความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้นจะเปนตัวเอกในเร่ือง ซึ่ง

ผูสอนจะทําหนาที่ในการออกแบบการสอนท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียน ซึ่งผูสอนอาจ

ซักถามผูเรียนหรืออาจใหผูเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อที่จะไดรูถึงพื้นฐานของผูเรียนวาอยู

ในระดับใด จากน้ันก็ออกแบบการสอนใหเหมาะสมกับพื้นฐานของกลุมผูเรียน โดยส่ิงสําคัญคือ

สอนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถประยุกต

และสรางสรรคใหเปนชิ้นงานที่สมบูรณได 
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           ภาพบรรยากาศระหวางการ 
                จัดการเรยีนแบบใฝรู 

 

 

 

 

           การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดปรับนําเอาการทดลองมาใชเพื่อ

ประกอบคําอธิบาย ซึ่งจากผลการจากการเรียนรูในลักษณะนี้ทําใหผูเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนดี

ข้ึน เกิดการเรียนแบบสนุกสนาน มีบรรยากาศการเรียนที่ดี เพราะไดทํากิจกรรมกับเพื่อนๆและมี

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางกลุม อีกทั้งยังเปนการฝกทักษะดานการทําการทดลอง

วิทยาศาสตรไดดีอีกดวย 

  
  
  
  
  
  
  

 
     การจัดกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร 
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การเรียนแบบใฝรูนั้นยังเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะในการวางแผนในการคิดลงมือ

ปฏิบัติและแกปญหาในการทํากิจกรรม อีกทั้งยังเปนการฝกใหผูเรียนกลาคิดนอกกรอบนําไปสูการ

สรางชิ้นงานตางๆได และในการนําเสนอผลงานนั้นผูเรียนตองทําการศึกษา คนควาเร่ืองที่ไดรับ

มอบหมายจากแหลงขอมูลตางๆทั้งภายในหองเรียนคือประสบการณจริงที่ไดจากการทดลอง จาก

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน หรือแมแตแหลงขอมูลภายนอกหองเรียน เชนจากหนังสือ 

อินเตอรเน็ต เปนตน ที่กลาวมาขางตนนั้นยังขาดอีกส่ิงหนึ่งที่ผูสอนจะมองขามไปไมได นั่นก็คือ คํา

ชมจากผูสอนเพราะจะเปนความภาคภูมิใจใหแกผูเรียนเปนอยางยิ่งที่เคาสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายไดดี มีประสิทธิภาพ 
  
 
 
      ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงาน 
        ของกลุมของแข็ง ของเหลว แกส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้นไมตองการใหผูเรียนเรียนดวยตนเองเทานั้น 

แตผูสอนควรจะเรียนรูไปพรอมกับผูเรียน ส่ิงสําคัญคือผูสอนตองเขาใจและรูธรรมชาติของทั้งผูเรียน

ผูสอน ซึ่งเทคนิคในการจัดการเรียนแบบใฝรูนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หากผูสอนสามารถนําเทคนิค

ตางๆมาปรับใชใหเหมาะสมจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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บูรณาการรูปแบบการเรียนแบบใฝรู ในรายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 

อาจารยเอกวทิย สิทธวิะ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

_______________________________________________________________________________ 

การศึกษาเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา

อยางประเทศไทย การเรียนการสอนมีผลตอการพัฒนาประเทศเปนอันมาก เมื่อมีการจัดการเรียน

การสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม ปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ การศึกษา 

เพราะการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดทุกๆ ดาน ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาดานการ

เรียนการสอนอยูเสมอ นักศึกษาในปจจุบันที่เรียนในระดับอุดมศึกษามีความต้ังใจนองลง โดยจะ

เห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑเฉล่ีย และ นักศึกษาที่ตองลงทะเบียน

เรียนซ้ําวิชาเดิมที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน ปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่มีผลกระทบอยางมากตอการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน และพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนก็คือ วิธีการสอนของอาจารยผูสอน โดย

อาจารยผูสอนควรเนนใหมีวิธีการสอนอยางหลากหลายในลักษณะบูรณาการ เพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาพธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน การใชส่ือการสอนในรูปแบบตางๆ ซึ่งทางมหาลัยราชภัฏ

นครสวรรคไดริเร่ิมใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยเนนการจัดการเรียนรูโดยเนนเปนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต   โดยนําวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เขามาจัดอบรม ตลอดจนใหความรู กับอาจารยในมหาวิทยาลัย เพื่อใหนําไปประยุกตใชกับการ

สอนในวิชาที่ตนเองสอนอยูในปจจุบัน ซึ่งปที่ผานมา (2551) ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมเปนหนึ่งใน

กลุมผูเขารวมโครงการ ในจํานวน 54 คนที่ไดรับการแนะนําจากวิทยากรพี่เล้ียง มาถายถอด และ

เปนที่ปรึกษาในการทําวิจัยช้ันเรียน   

 การอบรมในคร้ังนั้น ผู เขียนไดสนใจที่จะนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning มาบูรณาการการสอนในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งเกี่ยวกับความรู

พื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ 

ความหมายของวัตถุและกลุมของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุมวัตถุพื้นฐาน การ

สืบทอด แถวลําดับ การนําเอาสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก การสรางและจัดการ

โครงสรางขอมูลพลวัต   
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จากการอบรม พูดคุย และไดรับคําแนะนําจากวิทยากรพี่เล้ียง เพื่อหาแนวทางการนํา

รูปแบบการสอนแบบ Active Learning มาใชในรายวิชาที่สอน โดยเร่ิมตนจากนําคําอธิบาย

รายวิชาที่สอน เนื้อหา มาพิจารณาเพื่อจะกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบใฝรู ซึ่งในข้ันตอน

นี้พบวาเนื้อหาทั้งหมดในรายวิชาไมสามารถจะนํากิจกรรมมาใชไดทั้งหมด เนื่องจากขอจํากัด ขอ

ตัวเนื้อหาเอง และ ระยะเวลาที่จํากัด จึงทําใหจําเปนตองเลือกใชกับบางเนื้อหาในบางสวนใน

รายวิชาเทานั้น โดยจะพิจารณาจากความสําคัญของเนื้อหารายวิชา และ เทคนิคการสอนแบบใฝรู 

ที่สามารถนํามาเสริมกระบวนการเรียนรูไดอยางลงตัว  

โดยเนื้อหารายวิชา ที่มีการนํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู มาใช มีวัตถุประสงค คือ  

ผูเรียนสามารถเขาใจแนวความความคิดพื้นฐานในการเขียน โปรแกรมแบบเชิงวัตถุได (OOP: 

Object Oriented Programming) ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญคือ สามารถแปลงวัตถุตางในโลกแหง

ความเปนแนวความคิดเพื่อ ออกแบบ ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนโปรแกรมได โดยผานกระบวนการ

เรียนแบบใฝรู ซึ่งแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. การแลกเปล่ียนประสบการณ เปนการรวบรวมประสบการณที่หลากหลายจากแตละคน 

เพื่อนําไปสูการเรียนรูส่ิงใหมรวมกัน ในข้ันตอนนี้ผูเขียนเลือกใช เทคนิคการสอนแบบใฝรูคือ เทคนิค

การคิดเด่ียว คิดคู รวมกันคิด (Think - pair - share) เปนเทคนิคที่เร่ิมจากปญหาที่ครูผูสอนกําหนด

นักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เปนคู จากนั้น

จึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีทีสุด 

จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง 
 

 
 

2. การสรางความรูรวมกัน กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุมที่เนนการต้ังประเด็น

ใหผูเ รียนไดคิด สะทอนความคิดหรือบอกความคิดเห็นตนเองใหผู อ่ืนรับรู และไดอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิดความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรู
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ใหม โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ในข้ันตอนนี้ผูเขียนเลือกใชเทคการเรียน

แบบใฝรูคือ . เทคนิคการแกปญหาดวยจ๊ิกซอ (Jigsaw  problem solving)  เปนเทคนิคที่สมาชิกแต

ละคนคิดคําตอบของตนไว  แลวนําคําตอบของแตละคนมารวมกัน  เพื่อแกปญหาใหไดคําตอบที่

สมบูรณเหมาะสมที่สุด 

 
 

โดยสมาชกิแตละคนในกลุม จะแยกกนัศึกษาหวัขอที่ไดรับตามใบความรู เมื่ออานและทํา

ความเขาใจเรียบรอยแลว จะกลับไปยังกลุมของตน และเลาความรูที่ตนเองไดศึกษาใหเพื่อนใน

กลุมฟง  
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3. การนําเสนอความรู ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ข้ันตอน  หรือ

ขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยใหการ

เรียนรูบรรลุจุดประสงค 

 
 

ผูเขียนเลือกใช

เทคนิค ทําเปนกลุม ทํา

เปนคู  และทําคนเดียว 

(Team - pair - solo 

โดยแบงกลุมนักศึกษา

ออกทีม  ทีมละ  4 คน 

แบงโดยนับ 1 – 4 นักศึกษาที่ไดหมายเลขเดียวกันอยูทีมเดียวกัน ใหนักศึกษารวมกันสังเกตยา

พาหะนะทั้งสามชนิด พรอมกับระบุ แอตทริบิวต และ เมธอดลงในใบงาน หลังจากนั้นแยกกลุมออก

จากทีม โดย 1 ทีมเดิมจะได 2 ทีม ชวยกันเปล่ียนแปลงรูปแบบของคลาส จากใบงาน ใหคลาสมี

คุณสมบัติการสืบทอด Inheritance และบันทึกลงในใบงาน 
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4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรือขอสรุปหรือองค

ความรูใหมที่เกิดข้ึนไปประยุกตหรือทดลองใช โดยใหนักศึกษาแตละคนออกแบบวาจะสังเกตวัถตุ 

และความสัมพันธ ของวัตถุใด พรอมทั้งเขียน การปรับเปลี่ยนผลจากการสังเกต เปนการคิดแบบ 

OOP โดยเฉลยไวทางดานหลังของกระดาษ ในใบงานที่ 7 ซึ่งเปน เทคนิคเกมสงปญหา (Send- a-

problem) เปนหนึ่งในรูปแบบกิจกรรมในการเรียนแบบใฝรู  
 

 
และประเมินผลการเรียนการสอน โดยใหนกัศึกษานําเสนอหนาช้ันเรียน  
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ผลการวิจัยการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูในรายวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 ในการวิจัยในช้ันเรียน คร้ังนี้จะเห็นไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เนื่องจากการจัดการเรียนแบบใฝรู 

ดวยเทคนิคดวยเทคนิคการเรียนแบบใฝรู ซึ่งนักศึกษาไดแบงกลุมชวยกันศึกษาหาความรูจากใบ

ความรู ตลอดจนนําความรูที่ไดมาปรึกษา และนํามาแกปญหาตามใบงานท่ีไดรับมอบหมายได ซึ่ง

สอดคลองกับหลักการเรียนใฝรู นักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาด

เล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมี

ทักษะการทํางานกลุม เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะ

ของกลุมรวมมือ 
ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยในช้ันเรียนเปนกระบวนการเชิงระบบที่สอดแทรกอยูในกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยูแลว อาจารยควรมกีารวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนือ่ง จะสงผลใหเกิดการสรางองคความรูที่

หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน มีความนาเชื่อถือ และสามารถแกปญหาในช้ันเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

2. สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาควรมีการพฒันาเครือขายเพื่อนรวมมือในการ

พัฒนาอาจารยดานการวิจยัในช้ันเรียนอยางเปนระบบ 

3. ควรเพิม่ระยะเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบใฝรูเพิ่มข้ึน 
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การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

อาจารยวรดน ู ชทูอง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

_______________________________________________________________________________ 

 การเรียนการสอนไดมีการพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่อง รูปแบบหนึ่งที่นํามาใชในการเรียนการ

สอนเพื่อสรางภาพเคลื่อนไหว คือ การเรียนการสอนแบบ Active  Learning ซึ่งเปนการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนเรียนรูส่ิงใหม  สารสนเทศใหม  โดยมีสวนเขาไปเกี่ยวของและมีสวนรวมในการเรียนรูดวย

ตนเองโดยเนนที่การแกปญหา  การนําไปประยุกตใชในสถานการณใหม  ผูสอนไดนํารูปแบบการเรียนนี้

มาจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  มีสวนรวม  หรือมีโอกาสในการรวมกิจกรรม  

ตลอดจนเปดโอกาสใหผูเรียน แกปญหาและไดลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการสอนไว 6 

ข้ันตอน โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ประกอบในข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

 ขั้นนํา ผูสอนซักถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพเคล่ือนไหวที่ปรากฏในที่ตางๆ เชน จากเว็บไซต มี

ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอะไรบาง และเคล่ือนไหวอยางไร 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ใชเทคนิค Think-Pair-Share, Demonstration method) 

ผูสอนบอกชื่อสวนประกอบ หนาที่ พรอมอธิบายและสาธิตการใชงานเคร่ืองมือของโปรแกรม 

Macromedia Flash (Demonstration method) และแจกใบงาน ใหนักศึกษาแตละคนทํากิจกรรมและ

บันทึก (Think) จากนั้นใหผูเรียนจับคูกันและอภิปรายรวมกัน และบันทึก (Pair) โดยผูเรียนแตละกลุม

ออกมาสาธิตการใชเคร่ืองมือหนาชั้นเรียน (Share) 

ขั้นการสรางองคความรูรวมกัน (ใชเทคนิค Team Discussion) ผูเรียนแตละกลุมอภิปราย

ถึงความแตกตางระหวางเคร่ืองมือในกลุมเดียว (Team Discussion) และบันทึกผล 

ขั้นการนําเสนอความรู (ใชเทคนิค Team-Pair-Solo, Demonstration method) ผูสอนสาธิต

การสรางชิ้นงานดวยเคร่ืองมือใน Tool Panel (Demonstration method) และแบงกลุมผูเรียน แตละ

กลุมสรางช้ินงานตามใบงาน (Team) ใหผูเรียนจับคูสรางช้ินงาน บันทึกผล (Pair) และอภิปรายการ

สรางชิ้นงานหนาชั้นเรียน (Solo) 

ขั้นการลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ใชเทคนิค Pair Check, Fish Bowl) ผูเรียนจับคูเพื่อ

อภิปรายข้ันตอนการดําเนินการและการแกไขชิ้นงาน (Pair Check) และ ผูสอนแจกกระดาษใหผูเรียน
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คนละ 1 แผนเขียนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผูสอนสอนที่แจกให จากนั้นรวบรวมใสถวยที่เตรียมไว และ

ผูสอนสุมคําถามใหผูเรียนชวยกันตอบในหอง (Fish Bowl) 

ขั้นประเมนิผล  ใหผูเรียนสรางชิ้นงานตามใบงาน 
 

ตัวอยางใบงาน 
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ตัวอยางผลงานของนักศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพถายขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ผลการเรียนรูแบบ Active Learning  
1. นกัศึกษาเกดิการเรียนรูแบบต่ืนตัว  เกดิประสิทธิผลและประสิทธภิาพในการเรียน 

2. พฤติกรรมการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน 

3. นกัศึกษามีความสามารถในการใชงานโปรแกรมและเขาใจในสาระการเรียนรูเร่ืองการใช

งานโปรแกรม Macromedia Flash สูงกวาเกณฑที่กาํหนด 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ผูสอนควรมีการเปรียบเทียบการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบใฝรูกับการเรียนการ

สอนแบบปกติ 

 2. ผูสอนควรมีการปรับเปล่ียนเทคนิคการเรียนการสอนแบบอ่ืนเพื่อใหเกดิความหลาย

หลาย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา และสรางใหเกิดความคิดทีส่รางสรรค 
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สอนใหโดด  เรียนใหเดน   เนนบรรยากาศการเรียนใหเราใจ 
ดวยเทคนิค  Active Learning 

 

วิศัลยศยา  กติยาภรณกุล 

อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

_______________________________________________________________________________ 

 ครูมืออาชีพ  หรืออาชีพครู คงเปนคําถามที่อยูในใจของอาจารยหลายทานวาเราจะเปนครู

มืออาชีพ  หรืออาชีพครูดี (ผูเขียนอยากเปนครูมืออาชีพนะ)  แตถาคิดวาอยากเปนอาชีพครูก็อยา

ไปคิดอะไรมาก  ก็สอนๆไป  แบบเร่ือย ๆ  ตามรูปแบบการสอนของผูสอน  แบบอยาไปสนใจอะไร

มาก  แนวทางการสอนก็แบบเดิมๆ  ที่ครูผูสอนพูดหนาชั้นเรียน  ยืนตัวตรงๆ  แลวก็ทําหนายักษใส

ผูเรียนเพื่อเปนการขมขวัญใหผูเรียนรูสึกกลัว  บรรยากาศในหองก็ดูวังเวง  นากลัว  และนาเกรง

ขามเปนอยางยิ่ง  แตในยุคสมัยนี้ตองยอมรับวาการสอนแบบเดิมๆนั้นลาสมัย  ตกยุค และเชย  ไป

แลว แตหากจะถามวาผิดไหมถาเราจะสอนในแบบเดิมๆ  คงตอบไดวาไมผิดหรอก เพราะที่ผานมา

เราก็ไดเรียน และสัมผัสในวิถีทางแบบเดิมๆมาตลอด แตเราตองคิดตอไปวาแลวเราไดอะไรบางจาก

การเรียนแบบเดิม  นอกเสียจากความจําเจ  ความนาเบ่ือ  ความเบ่ือหนายในการเรียน  ถาคิดได

อยางนั้นแลวเราก็หันมาเปนครูแบบมืออาชีพกันดีกวา   แลวมันเปนแบบไหนละครูมืออาชีพ

เนี่ย?????  แบบนี้ไง  ก็คือมาเปนครูในยุค IT ที่พรอมจะเปดกวางใหผูเรียนไดกลาแสดงออก (กบ

นอกกะลา)   กลาออกความคิดเห็น (คิดนอกกรอบ)  เนนผูเรียนเปนหลัก  ถาพูดอยางนี้แลวก็เขา

ทางของ Active Learning เลยนะซิ  เพราะ Active Learning  เปนกระบวนการที่เนนใหผูเรียนได

ปฏิบัติ และสรางความรูจากส่ิงที่ปฏิบัติในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถที่ตรงกับพื้นฐานความรูเดิม สงผลใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมที่มี

จากการปฏิบัติและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  องคประกอบที่สําคัญของ  Active 

Learning  ประกอบไปดวย  1.  การแลกเปล่ียนประสบการณ  2.  การสรางองคความรูรวมกัน 3.  

การนําเสนอความรู  4.  การลงมือปฏิบัติและการประยุกตใชจริง 

 แตบทบาทที่สําคัญคงจะไมอยูที่ผูเรียนเปนฝายเดียวตองข้ึนอยูกับบทบาทของครูผูสอน

ดวยครูผูสอนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้

(แหลงอางอิง จากบทความวิชาการของ ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 
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1. จัดใหผูสอนเปนศูนยกลางของการเรียน กิจกรรมหรือเปาหมายที่ตองการตองสะทอน

ความตองการที่จะพัฒนาผูเรียน และเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 

2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน และเพื่อนในชั้นเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมที่

สนใจรวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน กิจกรรมที่เปนพลวัต ไดแก การฝก

แกปญหาการศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboratory Learning) สงเสริมใหเกิดการรวมมือ

ในกลุมผูเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนที่

หลากหลายมากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว แมรายวิชาที่เนนทางดานการบรรยายหลักการ 

และทฤษฎีเปนหลักก็สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิ การอภิปราย การแกไขสถานการณที่กําหนด 

เสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย 

6. วางแผนในเร่ืองของเวลาการสอนอยางชัดเจน ทั้งในเร่ืองของเนื้อหา และกิจกรรมในการ

เรียนทั้งนี้เนื่องจากการเรียนเชิงรุกจําเปน ตองใชเวลาการจัดกิจกรรมมากกวาการบรรยาย ดังนั้น

ผูสอนจําเปนตองวางแผนการสอนอยางชัดเจน โดยสามารถกําหนดรายละเอียดลงในประมวล

รายวิชา เปนตน 

7. ใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่ผูเรียนนําเสนอ  
 

ผูเขียนขอยกตัวอยางการนําเสนอโดดๆ  เรียนแบบเดนๆเนนบรรยากาศการเรียนใหเราใจ

ดวยประสบการณการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ของนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   เนื้อหาที่ใชในการ

ประกอบการเรียนการสอนคือ  ตัวแปรอารเรย  ซึ่งเปนหนวยการเรียนรูหนึ่งในรายวิชา  ดังนี้ 
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ใชเทคนิคThink-Pair-Share, Team  Discussion) 
      วัตถุประสงคเพื่อการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของตัวแปรอารเรยได 

   กิจกรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Think-Pair-Share โดยผูสอนแจกกระดาษ

ใหกับผูเรียนคนละ 1 แผน เพื่อใหผูเรียนเขียนตัวเลขใดๆ ก็ไดเพียง  1  จํานวนลงบนแผนกระดาษ 

จากนั้นใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 4 คน  ผูสอนสุมยกตัวอยาง  1  กลุม  โดยใหสมาชิกในกลุมยืนเขา
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แถวเปนแถวตอน  2  แถว  และแลกเปลี่ยนความคิดกันในเร่ืองกระบวนการในการอางอิงขอมูล  

จากตัวเลขที่มีทั้งหมด  4   จํานวน ตอจากนั้นใหผูเรียนแตละกลุมไปรวมกับกลุมอ่ืน  เปนกลุมละ  8  

คน  ผูเรียนเขียนตัวเลขทั้งหมด  8  จํานวนลงในใบงาน จากนั้นใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดกันใน

เร่ืองกระบวนการในการอางอิงขอมูล  บันทึกผล  ผูสอนสุมตัวอยางผูเรียนมานําเสนอคําตอบที่ได   

หนาชั้นเรียน  สุดทาย ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงความหมายของตัวแปรอารเรย 

 2.  ผูเรียนสามารถอธิบายถึงความแตกตางระหวางตัวแปรธรรมดากับตัวแปรอารเรย 

      กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Team  Discussion  ใหผูเรียนจับกลุมๆ  ละ 

4 คน    แลกเปล่ียนความคิด  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม 

จากใบความรูที่ผูสอนแจกให  เมื่อศึกษาขอมูลจากไปความรูที่ผูสอนแจกใหเขาใจแลว ผูสอนจะ

แจกใบงานเพื่อใหผูเรียนสังเกตขอมูลตามใบงาน  ผูเรียนแตละกลุมอภิปรายถึงความแตกตาง

ระหวางตัวแปรธรรมดากับตัวแปรอารเรยจากใบงานที่ได  และผูเรียนบันทึกผลที่ไดจากการ

อภิปรายแลว  ตอจากนั้นผูสอนสุมตัวอยางมานําเสนอหนาชั้นเรียน  สุดทายผูสอนและผูเรียน

รวมกันอภิปรายความแตกตางระหวางตัวแปรธรรมดากับตัวแปรอารเรย 

 
2.  การสรางองคความรูรวมกัน (ใชเทคนิค Team-Pair-Solo) 
     วัตถุประสงคเพื่อการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถเขียนรูปแบบการประกาศตัวแปรอารเรยแบบ 1มิติ 2 มิติ และ 3 มิติได 

    กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Team-Pair-Solo ใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 4 

คน ผูสอนแจกใบความรู เมื่อศึกษาขอมูลจากไปความรูที่ผูสอนแจกใหเขาใจแลว ผูสอนจะแจกใบ

งานใหแตละกลุมทํา เม่ือทําใบงานแรกเสร็จแลวใหผูเรียนจับคู ทําใบงานตอไป ถาทําทั้ง 2 ใบงาน 

เรียบรอยแลวใหผูเรียนแตละคนทําใบงานสุดทาย ผูสอนสุมตัวอยางผูเรียน เพื่อแสดงคําตอบตาม

ใบงานหนาชั้นเรียน สุดทายผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงลักษณะการอางอิงขอมูลตัวแปร

อารเรยแบบ 1 มิติ   2 มิติ และ 3 มิติ 

2. ผูเรียนสามารถแจกแจงลักษณะของตัวแปรอารเรย จากโจทยที่กาํหนดได 

                 กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Team-Pair-Solo ใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 4 

คน ผูสอนแจกใบงานใหแตละกลุมทํา เมื่อทําใบงานแรกเสร็จแลวใหผูเรียนจับคู ทําใบงานตอไป ถา

ทําทั้ง 2 ใบงาน เรียบรอยแลวใหผูเรียนแตละคนทําใบงานสุดทายผูสอนสุมตัวอยางผูเรียน เพื่อ

แสดงคําตอบตามใบงานหนาช้ันเรียน สุดทายผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปลักษณะการแจกแจงตัว

แปรอารเรย 
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3. การนําเสนอความรู(ความคิดรวบยอด) (ใชเทคนิค One  Minute  Paper, Fish  Bowl, 
Brainstorming) 
    วัตถุประสงคเพื่อการเรยีนรู 

1.  ผูเรียนสามารถสรุปขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรอารเรยได 

                   กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Fish  Bowl  ผูสอนบอกโจทยดวยปากเปลา  

ใหผูเรียนเขียนคําตอบที่ถูกตองลงในใบงาน  และผูสอนแจกกระดาษคนละ 1 แผนเพื่อให ผูเรียน

เขียนปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางเรียน  หรือเนื้อหาในสวนที่ไมเขาใจลงในกระดาษที่ผูสอนเตรียมไว  

จากนั้นนํามาใสกลองหนาชั้นเรียน สุดทายผูเรียนและผูสอนรวมกันอภิปรายถึงปญหา  หรือคําถาม

ที่เกิดข้ึน 

 2.  ผู เ รียนสามารถนําเอาตัวแปรอารเรยไปประยุกตใชงานในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรได 

       กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Brainstorming ใหผูเรียนจับกลุมๆ ละ 8 คน 

ผูสอนแจกใบความรูเพื่อใหผูเรียนศึกษาเมื่อผูเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเขาใจแลวผูสอนจะ

แจกใบงานใหผูเรียนไดทํา ตอจากนั้นใหบันทึกผลขอมูลที่ไดทําลงใบงานที่ผูสอนแจกให ผูสอนสุม

ตัวอยางผูเรียน เพื่อแสดงคําตอบตามใบงานที่ไดหนาช้ันเรียน สุดทายผูสอนและผูเรียนรวมกัน

อภิปรายถึงข้ันตอนการนําเอาตัวแปรอารเรยไปประยุกตใชงานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.  การลงมอืปฏิบัติหรือประยุกตใช (ใชเทคนิค Send a problem) 
      วัตถุประสงคเพื่อการเรียนรู 
 1.  ผูเรียนสามารถสรางตัวแปรอารเรยแบบ 1 มิติ   2 มติิ และ 3 มิติได 

     กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Send a problem ผูสอนแจกใบงานให

ผู เ รียนแตละคนเพื่อคิดหาขอมูลที่มี ลักษณะขอมูลเปนแบบอาร เรย  พรอมทั้งเขียน  บอก

แนวความคิด และเขียนโปรแกรม บันทึกผลลงใบงานท่ีได 

2.  ผูเรียนสามารถรายงานผลจากการนาํเอาขอมูลแบบตัวแปรอารเรยไปประยุกตใชทั้งใน

ดานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

     กิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ใชเทคนิค Send a problem  หลังจากที่บันทึกขอมูลลง

ใบงาน1 เรียบรอยแลว  ใหแลกเปล่ียนงานกันในช้ันเรียน   เพื่อใหผูเรียนแตละคนทดลองทํา  และ

หาหลักแนวความคิดตามที่เพื่อนสงให  ไมนอยกวา  2  เร่ือง  บันทึกผล  จากนั้นใหผูเรียนทดลอง

เขียนโปรแกรมตามใบงานที่ได ผูสอนสุมตัวอยาง  เพื่อนําเสนอหนาช้ันเรียน  สุดทายผูสอนและ
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ผูเรียนอภิปรายรวมกันในเร่ืองของการนําเอาขอมูลตัวแปรอารเรยไปประยุกตใชในดานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ตัวอยางภาพแสดงผลการจัดการเรยีนรูแบบ  Active  Learning 

 

                     
     การอภิปรายหนาชั้น                                            สื่อประกอบการเรยีนการสอน 

 

                        
ผูสอนอธิบายกิจกรรมการเรียนการสอน                   แบงกลุมรวมกนัทํากิจกรรม 

 

 
ผูเรียนอภิปรายรวมกันในกลุม 
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แงคิดดีๆ วลีเด็ดๆ 

 
 

การถายทอดความรูไมงายเหมือนในรูปน้ีนะจะบอกให…… 
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การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการเงิน  
พัสดุ ธุรการและเลขานุการ 
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คูมือการปฏบิัติงานสารบรรณ 
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกีย่วกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการจัดทํา การรับ 

การสง การเกบ็รักษา การยมื จนถึงการทาํลาย  

ในทางปฏิบัติงานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทัง้ปวง ต้ังแต การคิด ราง 

เขียน อาน แตง พิมพ จด ทําสําเนา สงหรือส่ือขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอ

เร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตาม และทาํลาย ทั้งนี้ตองเปนระบบที่ใหความ

สะดวก รวดเร็ว ถกูตอง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยดัเวลา แรงงาน และคาใชจาย 

จากความหมายของ “งานสารบรรณ” ทําใหสามารถเห็นถึงข้ันตอนและขอบขายของงาน

สารบรรณวาเกี่ยวของกับเร่ืองใดบาง เร่ิมต้ังแต 

1. การผลิตหรือจัดทําเอกสาร (พิจารณา, คิด, ทาํฉบับราง, เขียน/พิมพฉบับราง, ตรวจราง, 

พิมพแกไข, เสนอเพื่อลงนาม) 

2. การสง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวนัเดือนป – บรรจุซอง – นําสง) 

3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจาย) 

4. การเก็บรักษาและการยมื 

5. การทําลาย 

 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กําหนดไววา หนงัสือ

ราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือทีห่นวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่บคุคลภายนอกมีมาถงึสวนราชการ 

4. เอกสารทีท่างราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 

5. เอกสารทีท่างราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
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ชนิดของหนังสือ ม ี6 ชนิด คือ 

1.หนงัสือภายนอก 

2.หนงัสือภายใน 

3.หนงัสือประทับตรา 

4.หนงัสือส่ังการ 

5.หนงัสือประชาสัมพนัธ 

6.หนงัสือที่เจาหนาที่ทาํข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

ชั้นความเรงดวน หนงัสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนงัสือทีต่องจัดสงและดําเนนิการทาง

สารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

1. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีทีไ่ดรับหนังสือนัน้ 

2. ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทาํได 

 

• การลงทะเบยีนรับหนงัสอื 
หนงัสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี ้

1. จัดลําดับความสาํคัญและความเรงดวนของหนงัสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง 

2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ป และ

เวลาที่รับเอกสารนั้นๆ 

3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเปนทะเบียนรับภายใน และทะเบียน

รับภายนอก 

4. ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส (NSRU E – office) 

 

• การจัดแฟมเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
การเสนอหนังสือ คือ การนาํหนงัสือที่ดําเนนิการช้ันเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา เพื่อพจิารณา บันทึก ส่ังการ ทราบ และลงช่ือ การเสนอหนงัสือใหเสนอไปตามสาย

การปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา โดยเจาหนาที่ผูรวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่

เสนอออกเปนประเภทตามช้ันความลับ ความเรงดวน จัดลําดับวาเปนเร่ืองที่ตองส่ังการ พจิารณา 

หรือเพื่อทราบ แลวใสแฟมเสนอตามลักษณะความสําคัญของหนงัสือแตละเร่ือง 
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• การสงหนังสอื 
หนงัสือสง คือ เอกสารที่สงออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี ้

1.หนงัสือสงภายนอก 

-ใหตรวจสอบความถกูตอง ครบถวน ของหนงัสือ 

-บรรจุซองแลวปดผนึก จาหนาซองถงึผูรับและผูสงใหชัดเจน 

2.หนงัสือสงภายใน 

-ใหตรวจสอบความถกูตอง ครบถวนของหนงัสือ 

-ลงทะเบียนสงหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนสง จากหนวยงานผูสง ถึงหนวยงานผูรับ

ลายมือช่ือผูรับ และวันที่รับหนงัสือนัน้ 

 

• การจัดแฟมเสนอหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
การเสนอหนังสือ คือ การนาํหนงัสือที่ดําเนนิการช้ันเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอ

ผูบังคับบัญชา เพื่อพิจารณา บันทึก ส่ังการ ทราบ และลงช่ือการเสนอหนังสือใหเสนอไปตามสาย

การปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา โดยเจาหนาที่ผูรวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่

เสนอออกเปนประเภทตามช้ันความลับ ความเรงดวน จัดลําดับวาเปนเร่ืองที่ตองส่ังการ พจิารณา 

หรือเพื่อทราบ แลวใสแฟมเสนอตามลักษณะความสําคัญของหนงัสือแตละเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

               Faculty of Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal  
 

วารสารรายป ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2552 27 

แผนผังการรบัและเสนอหนังสือของสํานกังานคณบด ี
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานเจาของเรื่อง 

ธุรการสาํนักงานคณบดี 

หัวหนาสาํนกังานคณบด ี

รองคณบดี 

คณบดี 

 ลงทะเบียนรับ 

 จัดเขาแฟมเสนอ (แยกเอกสารตามความเรงดวน) 

• พิจารณาส่ังการ / ใหขอมูลเพิ่มเติม 

• วิเคราะหเสนอความคิดเหน็เพื่อดําเนินการตอ 

o เสนอความเหน็  

o ส่ังการ (กรณีที่ไดรับมอบอํานาจ) 

o เสนอตอคณบดี 

o สงเร่ืองใหผูเกีย่วของดําเนนิการ 

 วินิจฉัย 

 ส่ังการ (กรณีที่ไดรับมอบอํานาจ) 

 เสนอตออธิการบดี 

 สงเร่ืองใหผูเกีย่วของดําเนนิการ 

ธุรการสาํนักงานคณบดี 

 จัดทําเอกสารหรือประสานงานตามคําวนิจิฉัยส่ัง

การ 

 นําสงเอกสารใหบุคลากรของคณะที่รับผิดชอบ 

หรือหนวยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ 

จัดเก็บเอกสารสําเนา 
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การสงหนังสอื 
หนงัสือสง คือ เอกสารที่สงออกไปภายนอกมี  2  ลักษณะ  ซึง่มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี ้

1. หนังสือสงภายนอก 

- ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือ 

- บรรจุซองแลวปดผนึก จาหนาซองถึงผูรับและผูสงใหชัดเจน 

2. หนังสือสงภายใน 

-  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเนื้อหาสาระและการลงนามในหนังสือ 

- ลงทะเบียนสงหนังสือโดยบันทึกเลขทะเบียนสง จากหนวยงานผูสง ถึงหนวยงาน

ผูรับ ลายมือช่ือผูรับ และวันที่รับหนังสือนั้น   

หากเปนหนังสือเรงดวนจะสงเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของ แลวจึงประสานทางโทรศัพทเพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกคร้ังหนึ่ง 
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แผนผังการสงหนังสือของสํานกังานคณบด ี
 

• 
เจาของเรื่อง 

(บุคลากรหรอืผูบริหารในคณะ) 

ธุรการสาํนักงานคณบดี 

หัวหนาสาํนกังานคณบด ี

รองคณบดี 

คณบดี 

ลงทะเบียนรับหนงัสือจากหนวยงานภายใน 

 จัดทําหนงัสือราชการ  
(ตามแตกรณี หรือ ตามคําส่ังของผูบริหาร) 

 จัดเขาแฟมเสนอ (แยกเอกสารตามความ

• พิจารณาส่ังการ / ใหขอมูลเพิ่มเติม 

• วิเคราะหเสนอความคิดเหน็เพื่อดําเนินการตอ 

o ส่ังการ (กรณีที่ไดรับมอบอํานาจ) 

o เสนอตอคณบดี หรือ อธกิารบดี  

วินิจฉัย  

 ส่ังการ (กรณีที่ไดรับมอบอํานาจ) 

 เสนอตออธิการบดี หรือ หนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของ  

ธุรการสาํนักงานคณบดี 

บันทกึขอมูลในทะเบียนสง 

 สงเอกสารใหบุคลากรของคณะที่รับผิดชอบ 

หรือหนวยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 จัดเก็บเอกสารสําเนาเพื่อใชเปนหลักฐาน

สงหนังสือใหธรุการสํานกังานคณบดี 

 ธุรการสํานักงานคณบดี ตรวจสอบความ

เรียบรอย 
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การเขียนหนงัสือราชการ 
การบันทึกและรางหนังสือ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงานสารบรรณที่มี

ความสําคัญยิ่ง ดังนั้น ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณจําตองมีความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ

หลายประการซ่ึงจะชวยใหผลการปฏิบัติงานสารบรรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี

หลักการ ดังนี้ 

1. การบันทึกเพื่อเสนอผูบงัคับบัญชา ม ี3 ลักษณะ ดังนี ้

1.1 บันทึกยอเร่ือง คือ การเรียบเรียงขอความโดยเก็บแตประเด็นสําคัญ ๆ แตใหเขาใจ

ในเนื้อเร่ืองอยางครบถวน  กอนที่จะส่ังงานอยางไมผิดพลาด  โดยหนังสือฉบับใดท่ีมีใจความหรือ

ระดับความสําคัญไมมากนัก หรืออาจยอลงใหส้ันไดอีกก็เสนอใหเสนอพิจารณาไดเลยโดยการขีด

เสนใต หรือทําตัวหนาเพื่อเนนใหเห็นความสําคัญไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้ ผูบันทึกตองอานเร่ืองราวให

ละเอียดเสียกอน แลวจับประเด็นสําคัญของเร่ือง  ในการเขียนเปนขอความส้ันๆ อาจไมจําเปนตอง

เรียงลําดับขอความตามหนังสือแตควรเรียบเรียงขอความใหมเพื่อใหเขาใจงายข้ึน 

1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนขอความรายงานเร่ืองที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็น

หรือเพื่อใหสามารถสํารวจ / สืบสวนได   ในการเสนอตอผูบังคับบัญชาควรเขียนใหกระชับ ชัดเจน 

พิจารณาเฉพาะขอความที่จาํเปนตองรายงาน แตกรณีที่เปนการรายงานเร่ืองที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัตินั้น จะตองรายงานทกุขอที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบหรือสนใจ 

1.3 บันทกึความเหน็ คือ การเขียนขอความแสดงความรูสึกนกึคิดของตนที่มเีกี่ยวกับ

เร่ืองที่เสนอเพือ่ชวยประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชา อาจบันทึกตอทายเร่ืองใดเรื่อง

หนึง่หรือบันทกึตอทายยอเร่ืองถาเปนเร่ืองที่ส่ังการไดหลายทาง อาจเขยีนบันทกึความเหน็ไวดวยวา 

ถาส่ังการทางใดจะเกิดผลหรือมีขอดีขอเสียอยางไร และถามกีารอางกฎหมายและระเบียบใดก็ควร

จัดนําเสนอประกอบเร่ืองนั้น ๆ ดวย 

ตัวอยางการใชคําเสนอความเหน็ในตอนทาย ของบันทกึยอเร่ือง เชน 

“เพื่อโปรดทราบ”  “เพื่อโปรดทราบและแจงให...................ทราบดวย” 

“เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ” “เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต” 

“เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม” “เพื่อโปรดสั่งการใหถือปฏิบัติตอไป” 

“เพื่อโปรดพิจารณา 

1. อนุญาต 

2. ลงนาม” 

               ฯลฯ 
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1.4 บันทึกติดตอและส่ังการ คือ การเขียนขอความติดตอภายในระหวางบุคคลใน

หนวยงานเดียวกัน หรือผูบังคับบัญชาส่ังการไปยังผูใตบังคับบัญชา 

การรางหนังสือ มีความสําคัญอยางมากเชนกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ   ในการเขียน

หนังสือบางฉบับที่มีขอความไมซับซอนมากนัก  อาจไมจําเปนตองรางกอนก็ได  เชน หนังสือที่ตอง

จัดทําเปนประจํา จนเหมือนเปนแบบฉบับในการใชถอยคําอยูแลว เชน หนังสือนําสงเอกสารและ

หนังสือตอบรับเอกสาร เปนตน แตถาเปนหนังสือในลักษณะโตตอบราชการ  หากมีโอกาสไดราง

หนังสือนั้นกอน จะชวยใหไดหนังสือราชการที่มีขอความเหมาะสม รัดกุม โดยหลักการรางหนังสือ มี

ดังนี้ 

1. ตองรูและเขาใจเร่ืองราวนั้นมากอน โดยตองอานขอความที่เปนเหตุเดิม ซึ่งตองโตตอบ 

หนังสือนั้นใหเขาประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน 

2. ใหข้ึนตนดวยขอความที่เปนเหตุกอน ตอดวยขอความที่เปนความประสงคหรือขอตกลง 

ถามีหลายขอ ควรแยกไวเปนขอ ๆ    

ตัวอยางการขึ้นตนขอความที่เปนเหตุ ซึ่งนิยมใชกันโดยทั่วไป คือ 

“ตามหนัง สือที่ อ างถึง . . . . . . . . . . . . . . (ใหยอความหนังสือที่ อ างถึ ง เฉพาะประเ ด็น

สําคัญ).................................................ความแจงแลวนั้น / ความละเอียดทราบแลวนั้น” หรือ 

“ตามที.่.........................................................................................นัน้” 

3. ขอความใดอางอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หรือเร่ืองตัวอยาง ตองระบุใหชัดเจน เชน 

“ตามระบบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ” เปนตน 

4. ใชขอความสั้น ๆ กะทัดรัด เขาใจงาย 

5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต การเวนวรรคตอน ใหถูกตอง 

6. ตรวจสอบช่ือ ตําแหนง สวนราชการ ผูรับใหถูกตอง 

7. ควรใชถอยคําสุภาพใหสมฐานะของผูรับ ตัวอยางการใชถอยคํา เชน 
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ผูรับ ถอยคําที่ใช หมายเหตุ 

ผูใหญระดับสูง - ขอความกรุณาไดโปรด 

- กราบเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 

- จะเปนพระคุณยิ่ง 

ออนนอมมาก 

ผูใหญ - ขอไดโปรด 

- เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

- จะเปนพระคุณมาก 

ออนนอม 

ผูเสมอกัน - โปรด 

- เรียนมาเพื่อทราบ 

- จะขอบคุณมาก 

สุภาพมาก 

ผูรับบริการทั่วไป - โปรดขอให 
- เรียนมาเพื่อทราบ 

- ขอขอบคุณมา ณ ทีน่ี ้

สุภาพ 

ผูใตบังคับบัญชา - ขอให 
- เรียนมาเพื่อทราบ 

ธรรมดา 

 

การตรวจราง ผูมีหนาที่ตรวจรางหนงัสือราชการตองเนนความถูกตองตามหลักภาษา การ

เชื่อมโยงขอความ เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ใหตรวจอยางละเอียด 

การพิมพ ตองพิมพใหถกูตองตามแบบของหนังสือแตละประเภท ไมควรลบหรือขีดฆา

ขอความ 

• การเก็บรักษาหนังสือ 
การเก็บรักษาหนงัสือแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1.  การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเร่ือง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

2.   การเก็บเมือ่ปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเกบ็หนงัสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่ของเจาของเรื่องปฏิบัติจัดทําบัญชหีนงัสือสงเก็บตาม

แบบที่ระเบียบงานสารบรรณกําหนด จากน้ันใหสงเอกสารที่เกีย่วของพรอมทั้งบัญชีหนงัสือสงเกบ็

ใหหนวยงานทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบติั ดังนี ้
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2.1  ประทับตรากําหนดการเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ 

หนงัสือ ฉบับนั้น และลงลายมือช่ือยอกาํกับตรา โดย 

-  หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไปใหประทับตราคําวา “หามทําลาย” ดวยหมึกสีแดง 

-  หนังสือที่เกบ็โดยมีกาํหนดเวลา ใหประทับตราคําวา “เก็บถึง พ.ศ. ................”ดวยหมึก

สีน้ําเงิน 

2.2   ลงทะเบยีนหนงัสือเกบ็ไวเปนหลักฐานตามแบบทีร่ะเบียบสารบรรณฯ กําหนด 

3.  การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แต

จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของหนวยงาน 

ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ โดยอาจจะแตงต้ังเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบ เมื่อหมดความจําเปนที่

จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงเอกสารนั้นไปยังหนวยเก็บของหนวยงาน 

• การยืมหนังสือ 
การยืมหนังสือที่สงเก็บแลวใหปฏิบัติดังนี้ 

1.  ผูยืมตองแจงใหทราบวาเร่ืองที่ยืมนั้นจะนําไปใชในงานราชการใด 

2.  ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไวในบัตรยืม

หนังสือและใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วัน เดือน ป ไวเพื่อติดตามทวงถาม 

สวนบัตรยืมหนังสือ ใหเก็บไวแทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

3.  การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ

ระดับกองข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

4.  การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวน

ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระทํามิได เวนแตจะใหดูเพื่อคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้

จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
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• การทําลายหนังสือ 
ภายใน 60 วัน หลังจากวันส้ินปปฏิทิน  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ

สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดจัดการเก็บในปนั้น   ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเองหรือที่ฝากเก็บไวที่

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการ

และกรรมการอยางนอยสองคน โดยปกติ แตงต้ังจากขาราชการ ต้ังแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป    

มติของคณะกรรมการใหถือเปนเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็น

แยงไวโดยคณะกรรมการทําลายหนังสือมีหนาที่ดังนี้ 

1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีขอทําลาย  

2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยาย

เวลาการเก็บไวใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด   แลวใหแกไขอายุการเก็บ

หนังสือในครบกําหนดเก็บ   หนังสือโดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการ

แกไข  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลายใหกรอกเคร่ืองหมาย
กากบาท    ลงในชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย  

4.  เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทกึความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถา

มี) ตอ หัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาส่ังการ ดังนี ้

          4.1   ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดยังไมควรทําลาย ใหส่ังการใหเก็บหนังสือนั้นไว

จนถึงเวลาการ ทําลายงวดตอไป  

4.2 ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกอง

จดหมายเหตุ แหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทท่ีสวนราชการนั้นไดขอ

ทําความตกลงกับกรม ศิลปากรแลว ไมตองสงไปใหพิจารณา เม่ือกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม

ศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี หนังสือขอทําลาย แลวแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอ

ทําลายทราบดังนี้ 

4.3 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เหน็ชอบดวย ใหแจงใหสวน

ราชการ นัน้ ดําเนนิการทาํลายหนงัสือตอไปได  

หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายใน 

กําหนดเวลา 60 วัน     นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเร่ืองใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
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ศิลปากร ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลวและใหสวน

ราชการทําลายหนังสือได  

ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรเห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย เวลาเก็บ

ไวอยางใดหรือใหเก็บไวตลอดไป     ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ แกไข 

ตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรแจงมา    หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น 

ๆ ปฏิบัติตาม  

5.      ควบคุมการทาํลายหนงัสือซ่ึงผูมีอํานาจอนุมัติใหทาํลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธี

อ่ืนใดที่จะ ไมใหหนังสือนั้นอานเปนเร่ืองได และเม่ือทาํลายเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกลงนาม

รวมกันเสนอผูมีอํานาจ อนุมติัทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

               Faculty of Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal  
 

วารสารรายป ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2552 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบหนังสือราชการ 
ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
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การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
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แผนภูมแิสดงขั้นตอนการขอใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแบบฟอรมการขอใช 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

 

กรอกแบบฟอรมทั้งสองสวน 

 (สวนที ่1และ 2) 
และย่ืนแบบฟอรมกับเจาหนาที ่

เขาใชเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร

ตามวนั-เวลาที่ระบุไว 

 

โดยอยูในการควบคุมดูแล 
ของเจาหนาที ่

(สําหรับเคร่ืองมือวิเคราะหชัน้สูง) 

โดยตองไดรับคําแนะนํา

การใชงาน/ขอควรระวัง  จากเจาหนาที ่

(สําหรับเคร่ืองมืออ่ืน ๆ) 

ลงบันทึกการใชเคร่ือง (log Book)  
ทุกคร้ัง  เมื่อใชงานเสร็จแลว 

 

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

เจาหนาที่ตรวจเช็คสภาพ

หลังการใชงาน 

ทําหนงัสือขออนุญาต

ใชเคร่ืองมือ 

กรณีขอใชเคร่ืองมือ 

นอกเวลาราชการ 

เก็บแบบฟอรมสวนที่ 2ไว 

เวลาท่ีอนุญาตใชเคร่ืองมือ 
8.30 -16.30 น.  (ในวัน-เวลา
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แผนภูมแิสดงขั้นตอนการยืม - คืน อุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมี ของ

สาขาวิชาเคม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแบบฟอรมการยืม - คืน  
อุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมี 

กรอกแบบฟอรมทั้งสองสวน 

 (สวนท่ี 1 และ 2) 
และย่ืนแบบฟอรมกับเจาหนาที่ 

รับอุปกรณวิทยาศาสตร 
และสารเคมี 

ตามวันที่ระบุไวในใบยืม 

เก็บแบบฟอรมสวนท่ี 2ไว

นํามาย่ืนพรอมกับ 
คืนอุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมี 

ตรวจสอบ

จํานวน/สภาพ 

 

นําอุปกรณวิทยาศาสตรและสารเคมี

สงคืน 

เม่ือใชงานเสร็จแลว 

ย่ืนแบบฟอรม 
สวนที่ 2 

ตรวจสอบรายการ

ยืมกับเจาหนาที่ 

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
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