
บทท่ี 2 
 การสอนแอโรบิกดานซ์ 

 
การสอนมีวิวัฒนาการมายาวนานพร้อมๆกบัการมีมนุษย์ข้ึนในโลก เพราะเมื่อมีคนตัง้แต่ 2 คนข้ึนไป

การสอนย่อมเกิดข้ึน เนื่องจากการสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ในการที่จะช่วยเหลือกันและกัน
ในการเรียนรูส้ิ่งต่างๆรอบตัวเพือ่ประโยชน์ในการด ารงชีวิต การสอนเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์ ไม่
เลือกเวลา สถานที่ เป็นลักษณะของการสอนที่ไม่มรีูปแบบแน่นอนตายตัว ต่อมามีนักปราชญ์ นักคิด และ
เจ้าของลัทธิ ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู้ืความคิด และความเช่ือ โดยใช้ความสามารถและศิลปะเฉพาะตัวใน
การสอน การสอนจงึมรีูปแบบเกิดข้ึนอย่างเป็นทางการ บทบาทส าคัญในเรือ่งทีส่อนเป็นการพฒันาในการท า
อาชีพต่างๆที่ชอบและตรงกบัความต้องการของตน โดยเข้าไปสมัครขอเป็นศิษย์กับบุคคลที่มีความเก่งความ
ช านาญ จึงใช้ศัพท์ว่า “ครูและศิษย์” มากขึ้น การสอนในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเช่ือ 
ทักษะ เจตคติ โดยเน้นหนักทีบ่ทบาทของผู้สอน ผู้สอนคือผูท้ี่ถ่ายทอดความรู้ได้ช่ือว่า “ครู” (Teacher)  การ
ถ่ายทอดความรู้โดยครู เรียกว่าเป็น “การสั่งสอน” หรือ “การสอน” (Teaching) (ทิศนา  แขมมมณี  2550: 2-
3 )  

 การสั่งสอนหรือสั่งสอน ความหมายตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542 ( 2546: 
1157)  หมายถึง ช้ีแจงให้เข้าใจและบอกใหท้ า เช่น แม่สั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนดี บางครั้งก็ใช้ค าว่าสอนสั่ง ตอน
เป็นค าส าคัญและมีความหมายตามวิถีชีวิตไทย ฉันสั่งสอนมคีวามหมายกว้างและครอบคลุมถงึการให้การศึกษา
อบรมเพื่อให้เดก็เป็นผู้มีวิชาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมหรือมารยาทดี มีความประพฤติดีมีศีลธรรมที่ดงีาม 
ดังเช่น สุมน  อมรวิวัฒน์ ( 2538: 51- 57)  ได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการสั่งสอนใน
หนังสือความคิดและภูมิปญัญาไทยด้านการศึกษา สรปุได้ว่า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควร
เข้าใจค าว่า “การสัง่สอน” เพราะมีความหมายครอบคลุมถงึการให้การศึกษาแก่เยาวชน เช่น ในลักษณะการให้
การเรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกฝัง บ่มเพาะ ใหม้ีความเจริญงอกงามทั้งด้านสงัคม สติปญัญา ความรู้ และด้านคุณธรรม 
วัดน่าท ามาแต่อดีตกาล และรวมถึงกระบวนการบม่เพาะซึมซับลกัษณะนิสัยกระบวนการถ่ายทอดปลกูฝงั
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กระบวนการให้การศึกษาด้านวิชาความรู้การอบรมกริิยามารยาท  ความประพฤติ 
การสร้างคุณธรรมและพัฒนาจิตใจ 
ความหมายของการสอน 

การสอนหรือสอน ความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542( 2546: 1147)  
หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครูสอนหนังสือนักเรียน แสดงใหเ้ข้าใจโดยวิธีบอกหรอืให้ ท าใหเ้ห็นเป็น
ตัวอย่างเพื่อใหรู้้ดีช่ัว เป็นต้น และมีนกัการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสอนไว้ดังนี้ 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ ( 2547: 16-17)  ได้ให้ความหมายของการสอน สรปุไว้ว่า การสอนตรงกับค า
ภาษาอังกฤษ 2 ค า คือค าว่า “ Teaching”  และค าว่า “ Instruction” ซึง่มีความหมายแตกต่างกันคือ  
Teaching แปลว่า สอนและค าสัง่สอน คือการท าใหม้ีความรู้หรือใหส้ามารถท าอะไรได้เป็นกระบวนการที่ยึดครู



เป็นหลัก ส่วน Intruction แปลว่า เรียนการสอน (  To  teach and to be taught)  เป็นกระบวนการให้และ
รับความรูท้ี่เกิดข้ึนพร้อมๆกัน 

 วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ ( 2539:  16)  ให้ความหมายไว้ว่า การสอน คือ วิธีการที่ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปญัหา ความสนุกสนาน และความรู้สึกที่ดีต่อสิง่ทีเ่รียน การสอนไม่ใช่เป็น
เพียงการใหห้รอืการถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่การสอนยงัเป็นการแลกเปลี่ยนด้วย เช่น การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสอนจงึต้องใช้ทัง้หลักและวิธีการที่ดมีีประสทิธิภาพกับความถูกต้อง ซึง่สิง่
เหล่าน้ีจะช่วยสง่เสรมิให้ครสูามารถสอนนักเรียนให้บรรลเุปา้หมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 

วิชัย ตันศิริ ( 2550:  71-73)  ได้ให้ความหมายของการสอนสรปุไว้ว่า เป้าหมายของการศึกษา คือ 
ความเจรญิงอกงามของวิทยาการ การจัดการศึกษาเพือ่ให้ทกุคนได้เข้าถึงวิทยาการด้วยวิธีการเรียน และวิธีการ
สอน ระบบการสอนต้องค านึงถึงหลักสูตร กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรการสอน จะ
สัมพันธ์กบัปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรูก้ระบวนการสอนต้องค านึงถึงทฤษฎีการเรียนและศิลปะของ
การสือ่สาร ดังนั้น ระบบการสอนจึงมีความแตกต่างจากกระบวนการเรียนรู้ จะต้องเช่ือมโยงกัน 

อาภรณ์ ใจเที่ยง ( 2550: 2)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอน คือกระบวนการปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนเพือ่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งต้องอาศัยทัง้ศาสตร์และ
ศิลป์ของผูส้อน 

อนงค์ศิริ  วิชาลัย ( 2550:  157)   ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสอนเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ต้องการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ใหม้ีความรู้ทกัษะ และเจตคติ 

จากแนวคิดของนักการศึกษา สรปุได้ว่า การสอนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนซึง่
สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ 

1. เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ที่คนทุกคนศึกษาเรียนรูจ้ากธรรมชาติ แวดล้อม และผู้คน
ในสังคมเป็นครสูอน ซึง่ไม่เป็นรปูแบบข้ันตอนอย่าง จนมีค าส านวนไทยกล่าวว่า “ผิดเป็นครู” 
หรือ “ครูพักลักจ า” หรอืธรรมชาติสอนใหรู้้ เป็นต้น 

2. เป็นการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้วางเงื่อนไขหรือเจตนาจะถ่ายทอดให้ผูเ้รียนรู้แต่ไม่เป็นระบบ
ระเบียบ แบบสอน คือการสอนของบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษสอนลูกสอนหลาน
ของตนทั้งการให้ความรู้ และด าเนินชีวิต การประกอบงานอาชีพ ถ่ายทอดในครอบครัว ใช้ให้
ท างาน มอบหมายใหท้ า เมื่อเห็นว่าลูกหลานโตพอที่จะท างานได้ หรือสอนด้านความประพฤติ 
จรรยา มารยาททันทีทีผ่ิดหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกจ็ะสั่งสอนใหห้ลาบจ าหรือเกิดการ
สอนใหเ้กิดการเรียนรู้ นอกระบบโดยภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่มผีู้วางเงื่อนไขโดยเกิดอย่างเป็นระบบแบบแผนชัดเจนโดย
ก าหนดหลักสูตร หาสาระ กิจกรรม เวลา สถานที่ และการวัดผลและประเมินผล เช่น การ
สอนในระบบโรงเรียน 

 



 จากความหมายของการสอน ที่นกัการศึกษาได้ให้ไว้ และตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบบัที่ 2)  พ. ศ. 2545  หมวด 4  แนวจัดการศึกษา มาตรา 22  ต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ได้ พัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญทีส่ดุ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรศึกษาข้อมูล
พื้นฐานให้ครบทุกด้านของผู้เรียนกอ่นสอนหรอืเรียกว่าวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและใหส้อดคล้องกับ
มาตรา 24 (1)  จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนั้นจากการสอนจงึนิยมใช้ “การเรียนการสอน” ซึ่งมีความหมายตาม
พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ดังนี้ 
 “การ” หมายถึง งาน สิง่หรือเรื่องที่ท า ถ้าอยู่หน้ากริยาท าให้กริยาเป็นนาม เช่น การกิน การเดิน 
(ราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2542  2546: 115 ) 
 “ เรียน” หมายถึง การรับความรู้จากผูส้อน รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือ
ความช านาญ เช่น เรียนหนังสือ เรียนวิชาความรู้ (ราชบัณฑติยสถาน พ.ศ 2542   2546 :  969) 
 “ สอน” หมายถึง บอกวิชาความรู้ให้ เช่น ครสูอนหนงัสอืนกัเรียน แสดงใหเ้ข้าใจโดยวิธีบอกหรือท าให้
เห็นเป็นตัวอย่าง เพือ่ใหรู้้ดีรู้ช่ัว (ราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2542   2546: 1147) 
  ดังนั้น การเรียนการสอน จึงเป็นกิจกรรมทีผู่้สอนและผู้เรียนร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ 
โดยมีการวางแผนเป็นล าดับข้ันตอนมาก่อน 
 ทิศนา  แขมมณี ( 2550: 4 -7)  ได้แสดงทรรศนะความหมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนสรุปได้ว่า 
1. การเรียนการสอนมีความหมายแตกต่างไปจากการสอน เพราะการเรียนการสอนค านึงถึงการเรียนรู้

ของผู้เรียน ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากกว่าการสอนที่ครูมบีทบาทส าคัญ 
2. การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติอย่างมีข้ันตอนหรือกระบวนการมากกว่า

การสอน 
3. การเรียนการสอน กว้างกว่าการสอน เพราะครอบคลุมปฏิสมัพันธ์รูปแบบ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

กับบุคคลเท่านั้น เช่น บุคคลกบัสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบมากกว่าการสอนที่เน้นครูกบันักเรียน 
4. การเรียนการสอน จัดข้ึนโดยต้ังใจให้เกิดสถานการณ์ แต่การสอนเกิดได้ทุกเวลาและทกุสถานที่ 

 
 ดังนั้น การเรียนการสอน (Instruction)  จึงหมายถึง การสอนหรือการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถลงมือปฏิบัติได้และ
เกิดเจตคติที่ดีงาม ผู้เรียนมีบทบาทเข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมกบัครู เริ่มตั้งแต่ช่วยครูวางแผนการ
สอน แสดงความคิดเห็นและลงมือท าจนบรรลุจุดประสงค์ทีค่รูก าหนด เป็นกิจกรรมทีส่อดคล้องกบับรรยากาศ
การปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มข้ึน 
 
 
ความหมายของการสอนแอโรบิกดานซ์ 



 สุมาลี    เพชรศิริ ( 2542: 229)   ได้ให้ความหมายของการสอนแอโรบิกดานซ์ หมายถึง กระบวนการ
ที่ครูหรือผู้สอนพยายามสร้างความสัมพันธ์กบัผูเ้รียน เพือ่แนะน าให้ผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ ทักษะ โดยใช้เทคนิคหรอืวิธีการที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมกับ
การพัฒนาของผูเ้รียน 
 
จุดประสงค์ของการสอนแอโรบิกดานซ์ 
 สุมาลี   เพชรศิริ ( 2542: 229)  ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการสอนวิชาแอโรบิกดานซ์ในการสอนแอ
โรบิกดานซ์ จะต้องสอนไปตามจุดประสงค์ของวิชาพลศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคม และสติปญัญา การสอนจ าเป็นต้องเลอืกกจิกรรมและวิธีการสอนให้เหมาะสม เพือ่ใหผู้้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ตามจุดประสงค์ของการสอนวิชาแอโรบิกดานซ์ ดังนี้ 
1. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมสีมรรถภาพทางด้านร่างกาย ซึ่งได้แกค่วามแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน 

ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว พลังของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว 
2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมทีักษะในการเคลือ่นไหวท่าทาง ใหเ้ข้ากับจงัหวะดนตรหีรือ 
3. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการ ระเบียบการ กติกา ตลอดจนมารยาทของการเล่น

และการแข่งขันแอโรบิกดานซ ์
4. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมีคุณลกัษณะประจ าตัวคือ มีน้ าใจนักกฬีา มีความสามัคคีกลมเกลียว รกัใคร่ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมลีักษณะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
5. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกายของตนเอง และของผูอ้ื่น เพื่อใหม้ีสุขภาพ

สมบรูณ์ แข็งแรง และเลือกกจิกรรมที่ดีมปีระโยชน์ 
 
การจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 วัฒนาพร  ระงบัทุกข์ ( 2542: 11)  ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ไว้ว่า หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรูม้ากทีสุ่ด ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สตปิัญญา สังคมและอารมณ์ โดยเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจรงิ การมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลแวดล้อม การฝึก
ทักษะ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานทีส่ าคัญ การสรุปความรู้ด้วยตนเอง และการได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ. ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 2)  พ. ศ. 2545  ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติไว้ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ถึงมาตราที่ 30  สรุปได้ดังนี้ (สุนันทา  สุนทร
ประเสริฐ   2550: 4 -7) 
1.  การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์การ

เรียนรู้ยึดหลักอย่างนี ้



1.1  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นจึงต้องจัดสภาวะแวดล้อม 
บรรยากาศ รวมทั้งแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ใหห้ลากหลายเพื่อเอื้อต่อความสามารถของแตล่ะบุคคล เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถพฒันาธรรมชาติที่สอดคล้องกบัความถนัดและความสนใจ เหมาะสมแก่วัย และ
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรูเ้กิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเป็นการเรียนรู้กันและกัน อัน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการมสี่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครอง บุคคล ชุมชน และทุก
ส่วนของสงัคม 
1.2  ผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด การเรียนการสอนมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญจงึต้องจัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติใหท้ าได้ ท าเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการเกิดการ
ใฝ่รู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.   มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะนสิัยที่พงึประสงค์ให้กบัผูเ้รียน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และบรูณาการความรู้ในเรือ่งต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝกึทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้ผูเ้รยีนมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ
ดังนี ้
2.1 ความรู้เรื่องเกี่ยวกบัตนเองและความสัมพันธ์ตนเองกบัสงัคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ
สังคมโลก รวมถงึความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่าง
สมดุลยัง่ยืน 
 2.3  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการรู้จกัการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา 
 2.4  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 2.5  ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

3. กระบวนการเรียนรู้ ในพระราชบญัญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ ได้ก าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1  จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.2 ให้มีการฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้า
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3. 3  ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น เป็น รกัการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 



  3.4  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกันรวมทัง้
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 3.5  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของ
กระบวนการเรียนรู ้
  3.6  ผู้เรียนและผูส้อนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทต่างๆ 
 3.7  การเรียนรูเ้กิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทกุฝ่าย เพือ่ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

4. การสง่เสรมิการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของรัฐ และสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
4.1 เราต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรปูแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความ
เป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ 
4.3 ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าทีจ่ัดท าสาระของหลักสตูรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัสภาพปญัหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
4.4  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแตล่ะระดบัโดยมุง่พฒันา
คุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลกัสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดลุ 
ทั้งด้านความรู้  ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.5 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี
การแสวงหาความรู้ ข้อมลูข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรค์ภูมิปญัญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชน
ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
4.6 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อน
สามารถวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 



5.  การประเมินผลการเรียนรู้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุถึงวิธีการประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียนโดยพิจารณาจากการพฒันาของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรว่มกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตล่ะระดับและรูปแบบการศึกษา  นอกจากนั้น
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต้องเกี่ยวข้องกับหลกัการส าคัญ คือ 

      5.1 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมินผูเ้รียน 
      5.2 วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
      5.3 ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียน 
      5.4 มุ่งการประกันคุณภาพ สถานศึกษาท าการประเมินผลภายในทุกปี  และรายงานผลการประเมินตอ่ต้น
สังกัดและสาธารณชน 
      5.5 สถานศึกษาได้รับการประเมินภายนอกอย่างนอ้ย 1 ครั้งทุก 5 ปี  
 
แนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   
      มีนักการศึกษาไทยที่ให้ความสนใจกับแนวคิดเรือ่งนี้ และได้ให้ทัศนะไว้ดังนี้ (วิวัฒนพร ระงบัทุกข์ 2540 
:19-20)  
      ดร. สงบ ลักษณะ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนที่ควรจะเป็นได้ว่า ควรเป็นการเรียนการสอนที่
นักเรียนไดร้ับการยอมรับนบัถือในการเป็นเอกัตตบุคคล ได้เรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความสามารถ ได้เรียนสิ่ง
ที่สนใจต้องการหรือมปีระโยชน์ ได้ปฏิบัติตามกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ ได้รับการเอาใจใส่ ประเมิน และ
ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพและส าเรจ็ตามอัตภาพ  
      ดร.โกวิท วรพิพฒัน์ กล่าวว่า การเรียนการสอนที่พึงประสงค์ หมายถึง กระบวนการพฒันาใหผู้้เรียนคิด
เป็น ค าเป็น และแก้ปญัหาเป็น. 
      ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์ อธิบายได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร หมายถึง กระบวนการใดๆที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ เช่น กระบวนการกลุ่มทักษะกระบวนการ 9 ข้ัน กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก  กระบวนการสร้างเจตคติ  
      ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร  กล่าวว่า การเรียนทีม่ีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของระบบการเรียนการสอนน้ัน ผู้สอน
จะเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ข้ึนได้ โดยการเตรียมการด้านเนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
การเรียนต่างๆเหมาะสมกบัผูเ้รียน ตลอดจนเป็นผู้คอยสอดส่อง ส ารวจในขณะผูเ้รียนฝึก และให้ข้อมลู
ป้อนกลับ เพือ่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขวงตนเองและเกิดพัฒนาการข้ึน  
      ดร.ทิศนา แขมมณี ได้เสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
       1. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองท าความเข้าใจ สร้าง
ความหมายของสาระข้อความรู้ให้แก่ตนเอง ค้นพบข้อความรู้ด้วยตนเอง  
        2.ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันและกัน และได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมลูความรู้ 



ความคิดประสบการณ์แก่กันและกันให้มากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้  
        3.ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาท มสี่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ใหม้ากทีสุ่ด 
        4.ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ” ควบคู่ไปกลับ “ผลงาน”  
        5. ช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 
หลักการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน 
         เพื่อให้การเรียนรูเ้ป็นไปอย่างได้ผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรยึดหลักดังต่อไปนี้  
         1. การเรียนเป็นกระบวนการที่ควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดังนี้ ผู้เรียนจึงควรมีบทบาทรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตน และมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน 
          2. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้จากแหล่งต่างๆกัน มิใช่จากแหล่งใดแหลง่หนึง่เพียงแหล่งเดียวประสบการณ์
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นแหลง่การเรียนรูท้ีส่ าคัญ 
          3.การเรียนรูท้ี่ดีจะตอ้งเป็นการเรียนรูท้ี่เกิดจากความเข้าใจ จงึจะช่วยใหผู้้เรียนจดจ าและสามารถการ
เรียนรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้ การเรียนรู้ทีผู่้เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองนั้น มสี่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึง้
และจดจ าได้ดี  
          4.การเรียนรูก้ระบวนการเรียนรู้นั้นมีความส าคัญ หากผู้เรียนเข้าใจและมทีักษะในเรื่องนี้แล้ว จะ
สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ และค าตอบต่างๆที่ตนต้องการ 
          5. การเรียนรู้ทีม่ีความหมายแกผู่้เรียน คือ การเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
หลักการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
          ความเช่ือในหลักการเรียนรู้ทั้ง 5 ประการ น าไปสู่หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แกผู่้เรียน ดังนี้ 
          1.  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนีเ้พื่อใหผู้เ้รียนมโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
และมากที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้ การที่ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผู้กระท าจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความพร้อมและ
กระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างมีชีวิตชีวา  
           2. ยึดกลุ่มเป็นแหลง่ความรู้ทีส่ าคัญ โดยใหผู้้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันในกลุม่ได้พูดคุย ปรึกษาหา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึง่กันและกัน ข้อมูลต่างๆเหล่าน้ี จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น และการเรียนรูท้ี่จะปรับตัวใหส้ามารถอยู่ในสงัคมร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
           3. ยึดกลุ่มเป็นแหลง่ความรู้ทีส่ าคัญ โดยผู้สอนพยายามจัดการสอนที่สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้ค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะการค้นพบความจรงิใดๆ ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมักจะจดจ าได้ดี และมีความหมาย
โดยตรงต่อผู้เรียน และเกิดความคงทนของความรู้  
           4.กระบวนการ (Process) ควบคู่ไปกับผลงาน  (Product)  การส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้คิดวิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่างๆ ที่ท าใหเ้กิดผลงานมิใช่มุ่งจะพจิารณาถึงผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพ
ของผลงานข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           5.เน้นการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสคิดหาแนวทางทีจ่ะน าความรู้ 



ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจ าวัน พยายามสง่เสรมิให้เกิดการปฏิบัตจิรงิและตามติดตามผลการปฏิบัติของ
ผู้เรียน  
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ได้รบัความสนใจ และง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ คือ โมเดลซิปปา 
(CIPPA Model) ออกจากจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วยังสามารถน าไปเป็นตัวช้ีวัดถือเป็น
เครื่องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปริศนา แขมมณี  (2550 
:282-284)  ได้พัฒนาข้ึนดังนี้ 
       1 การสร้างองค์ความรู้ (Construct) คือการผูเ้รียนสรา้งความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อความรู้  
        2.  การปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้  (interaction) คือ การให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ซึง่กันและกัน  
        3. การมีส่วนร่วม (Participation)  คือ การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมทั้งในด้านร่างกาย อารมณป์ัญญาและ
สังคมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
         4. การฝกึฝนทักษะกระบวนการ (Process and  Product)  คือการให้ผูเ้รียนได้เรียนรูก้ระบวนการ
และมผีลงานจากการเรียนรู้  
         5.การน าความรู้ไปใช้  (Application)  คือ การใหผู้้เรียนน าความรู้ที่ได้ประยุกตห์รือใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
     

จากรปูแบบการสอนของโมเดลซปิปา สามารถน าไปเป็นเครือ่งมือตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน
ตามตัวบ่งช้ีการเรียนการสอนที่ศูนย์พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติได้พัฒนาตัวบ่งช้ีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไว้ดังนี้  

 
 ตัวบ่งชี้การเรียนผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสมัพันธ์กับธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัตจินค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
3. ผู้เรียนท ากจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากกลุ่ม 
4. ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจน

และมีเหตผุล 
5. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหา ทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน 
6. ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
7. ผู้เรียนได้เลอืกท ากจิกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมี

ความสุข 



8. ผู้เรียนตนเองให้มีวินัยและความรบัผิดชอบในการท างาน 
9. ผู้เรียนประเมิน ปรบัปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 ตัวบ่งชี้การสอนของผู้สอน 

1. ผู้สอนเตรียมการสอนทั้งเนือ้หาและวิธีการ 
2. ผู้สอนสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรง ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
3. ผู้สอนเอาใจใสผู่้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
4. ผู้สอนจัดกจิกรรมและสถานการณ์ใหผู้้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
5. ผู้สอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกคิด ฝึกท าและฝึกปรบัปรุงตนเอง 
6. ผู้สอนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุม่ พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วน

ด้อยของผูเ้รียน 
7. ผู้สอนใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแกป้ัญหา และค้นพบความรู้ 
8. ผู้สอนฝึกฝนกริิยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
9. ผู้สอนสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอย่างต่อเนือ่ง 

 
รูปแบบหรือระดับของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มคีวามสัมพันธ์ต่อเนื่องกบัแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Directed learning หรือ learner independence) โดยมหีลักการส าคัญคือผู้เรียน
จะเป็นผู้ให้ข้อมลูหรือเตรียมเนื้อหาเพื่อท ากิจกรรมในช้ันเรียนโดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญ
ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นฐาน ซึ่งการเรียนการสอนมีหลายรปูแบบ แต่ละรูปแบบมรีะดับบทบาทของผูส้อนและ
ผู้เรียนมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งแคมพเ์บล   และไครส์ซีวสกา (Campbell  and  Kryszewska อ้างถึงใน 
วัฒนาพร ระงับทกุข์ 2540 : 21)  รูปแบบหรือระดบัการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไว้ 3 ระดับ คือ 
  รูปแบบที่ 1 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (  Student  centred Class)  รูปแบบนี้ผูส้อนยังมีบทบาทอยูโ่ดย
เป็นผู้เตรียมเนือ้หา วัสดุอุปกรณ์และสื่อทั้งหมด ผูเ้รียนเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมการเรียนโดยมีผูส้อนคอยดูแล
ก ากับและให้ค าปรึกษา ในรูปแบบนีส้่วนมากเป็นกจิกรรมกลุ่มหรือจับคู่ 
  รูปแบบที่ 2 ประสบการณ์ผูเ้รียนเป็นฐาน ( Learner based  teaching)  รูปแบบนี้ผูส้อนลดบทบาท
ลง หรือมอบหมายใหผู้้เรียนค้นคว้าเนื้อหาข้อมลูทีจ่ะเรียนหรือจัดท าสื่อการเรียนรู้ข้ึนเอง โดยใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และความช านาญพเิศษของผูเ้รียนเป็นฐาน 
 รูปแบบที่ 3  การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Learner  independent  or self directed Learning )  
รูปแบบนี้เป็นรปูแบบทีผู่้เรียนเป็นอิสระจากช้ันเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาจากสื่อทีจ่ัดไว้ในห้องหรอืศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเลือกท างานหรอืฝึกปฏิบัติตามต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของตน จะศึกษา
ตามล าพังหรอืจบัคู่ศึกษากับเพื่อน 
 



บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 แนวโน้มของการเรียนการสอนเปลี่ยนไป บทบาทของผู้เรียนส าคัญเด่นชัดมากข้ึน บทบาทของผูส้อน
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนจะต้องปรบัเปลีย่นจากระดบับทบาทที่มีความส าคัญ ซึ่งในฐานะผู้
บอกเล่าข้อความรูท้ั้งมวลแก่ผูเ้รียนมาเป็นบทบาทในการสนบัสนุนสร้างเสรมิประสบการณ์เรียนรู้ทีม่ี
ความหมายแก่ผูเ้รียน ใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ดีทีสุ่ด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังที่ เบนเนท 
(Bennet   1969  อ้างถึงใน วัฒนาพร ระงับทุกข์  2542: 22 -26)    ได้เปรียบเทียบบทบาทของครูรุ่นใหม่กบั
ครูรุ่นเก่าไว้ดังตารางที่ 2 
 
 ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่า 
 

ครูรุ่นใหม่(Progressive)  ผู้รุ่นเก่า (Traditional) 

1. สอนผูเ้รียนโดยวิธีบูรณาการเนื้อหา 
2. แสดงบทบาทในฐานะผู้แนะน า (guid) 

ประสบการณ์ทางการศึกษา 
3. กระตือรือร้นในบทบาทความรูส้ึกของผูเ้รียน 
4. ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนของหลกัสูตร 
5. ใช้เทคนิคการค้นพบตนเองของผูเ้รียนเป็น

กิจกรรมหลัก 
6. การเสรมิแรงหรือใหร้างวัลมากกว่าการ

ลงโทษ มีการใช้แรงจูงใจภายใน 
7. ไม่เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการ

จนเกินไป 
8. มีการทดสอบเล็กน้อย 
9. มุ่งเน้นการท างานเป็นกลุม่แบบร่วมมอื 
10. สอนโดยไม่ยึดติดกบัห้องเรียน 
11. มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้ผูเ้รียน 
12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการ และทักษะด้าน

จิตพิสัยเท่าเทียมกัน 
13. เน้นการประเมินกระบวนการเป็นส าคัญ 

1. สอนแยกเนือ้หาวิชา 
2. มีบทบาทในฐานะตัวแทนของเนื้อหาวิชา

(Knowledge) 
3. ละเลย เฉยเมยต่อบทบาทของผูเ้รียน 
4. ผู้เรียนไม่มสี่วนร่วมแม้แต่จะออกความเห็น

เกี่ยวกับหลกัสูตร 
5. เทคนิคการเรียนโดยการทอ่งจ าเป็นหลัก 

 
6. มุ่งเน้นการใหร้างวัลภายนอก เช่น ระดับ

ผลการเรียน แรงจูงใจภายนอก 
7. เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการมาก 
8. มีการทดสอบสม่ าเสมอเป็นระยะๆ 
9. มุ่งเน้นการแข่งขัน 
10. สอนในขอบเขตของหอ้งเรียน 
11. เน้นย้ าสบการณ์ใหม่เพียงเล็กน้อย 
12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการเป็นส าคัญ 

ละเลย ความรู้สกึหรือทกัษะทางด้านจิต
พิสัย 

13. ประเมินกระบวนการเล็กน้อย 

 
 ดังนั้น ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งผู้สอนจะต้องมีบทบาทเตรียมการและด าเนินการ
ด้านต่างๆ จัดประสบการณ์เรียนรูบ้รรลผุลตามเป้าหมาย ดังนี้ 
  
 บทบาทด้านการเตรียมการ 



 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทกุครั้งผูส้อนจะต้องมบีทบาทในการเตรียมการประกอบด้วย 
  1. การเตรียมตนเอง ผูส้อนจะตอ้งเตรียมตนเองให้พรอ้มส าหรบับทบาทของผูเ้ป็นแหล่ง
ความรู้ (Resource  person) ซึง่ต้องให้ค าอธิบาย ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนแก่ผูเ้รียน 
รวมทั้งแหลง่ความรู้ทีจ่ะแนะน าให้ผูเ้รียนไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ 
  2. การเตรียมแหล่งข้อมลู เมือ่บทบาทผู้สอนไม่ใช่ผู้เร่ามวลความรู้อีกต่อไปผูส้อนจงึต้อง
เตรียมแหลง่ข้อมลูความรู้แกผู่้เรียนทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรู้และวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะใช้
ประกอบกจิกรรมในห้องเรียน หรอืศูนย์การเรียนด้วยตนเองที่มีข้อมลูความรู้ทีผู่้เรียนสามารถเลือกศึกษา
ค้นคว้าตามความต้องการ หรือแหลง่รู้ต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์สื่อ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา 
ห้องสมุดวิชา  ห้องปฏิบัติการวิชาต่างๆ และห้องพิพิธภัณฑ์ 
  3. การเตรียมกจิกรรมการเรียน บทบาทของผูส้อนก่อนการเรียนการสอนทกุครั้ง คือ การ
วางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ก าหนด ครจูะต้องวิเคราะหจ์ุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ไดส้าระส าคัญและเนื้อหาข้อความรู้อันจะน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนทีเ่น้นใหผู้้เรียนมีบทบาท
ในการเรียนรู้ตามก าหนด 
  4. การเตรียมสือ่ วัสดุอุปกรณ์ เมื่อออกแบบหรือก าหนดกจิกรรมการเรียนแล้วผูส้อนจะต้อง
พิจารณาและก าหนดว่าจะใช้สื่อ วัสดุอปุกรณ์ใดเพื่อใหก้ิจกรรมการเรียนดังกล่าวบรรลุผล แล้วเตรียมให้พร้อม 
  5. การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรยีมอีกประการหนึง่ช่ือการเตรียม
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่กิดข้ึน โดยการวัดให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และวัดให้ครอบคลมุทั้งใน
ส่วนของกระบวนการ (Process) ผล ( Product)  ที่เกิดข้ึนทั้งด้านพุทธิพสิัย (Cognitive) จิตพสิัย (Affective) 
และทักษะพิสัย (Phychomotor)  โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนทุกครั้ง 
 
 บทบาทด้านการด าเนินการ 

บทบาทด้านการด าเนินการเป็นบทบาทคณะผูเ้รียนด าเนินกจิกรรมการเรียน ประกอบด้วย 
1. การเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรกึษา (helper and advisor)  ค าตอบเมื่อผู้เรียoต้องก

ความช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมลูหรือความรู้ในเวลาทีผู่้เรียนต้องการเพื่อใหก้ารเรียนรู้นั้นมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

2. การเป็นผูส้นับสนุนและเสริมแรง (Supportor and encourager) ช่วยสนับสนุนหรือ
กระตุ้นใหผู้้เรียนสนใจเข้าร่วมกจิกรรมหรอืลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

3. การเป็นผูร้่วมท ากจิกรรม ( Active  participant)  โดยเข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มผู้เรียน
พร้อมทั้งให้ความคิด และความเห็นหรือเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะท ากจิกรรม 

 4. มันเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ( Monitor)  ตรวจสอบผลการท างานตามกิจกรรมของผู้เรียน 
เพื่อให้ถูกตอ้งชัดเจนและสมบูรณ์ก่อนให้ผูเ้รียนสรุปเป็นข้อความที่ได้จากการเรียนรู้ 

5. การเป็นผูส้ร้างเสริมบรรยากาศ ที่อบอุ่นเป็นมิตร โดยสนบัสนุนเสริมแรงและกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมกบักลุม่ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเต็มที่ ยอมรบัฟังความคิดเห็นซึง่



กันและกัน และอภิปรายโต้แย้งด้วยท่วงท่านุ่มนวล ให้เกียรติอยากเป็นมิตรโดยมีจุดมุง่หมายเพือ่ให้
เป้าหมายของกลุ่มบรรลุความส าเร็จ 

 
บทบาทด้านการประเมินผล 
 โดยการตรวจสอบว่า การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้

หรือไม่ ซึง่ในการวัดและประเมินผล นอกจากผูส้อนจะต้องเป็นผู้วัดผลแล้ว ผูเ้รียนควรเข้ามามบีทบาท
ในการประเมินตนเองและกลุม่ด้วย 
 
ข้อดีของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ในการจัดประสบการณ์ หากผู้สอนหรือพูดเกี่ยวข้องยุดหลักแนวคิดดังที่กล่าวมา เรียนรู้ของ
ผู้เรียนจะเป็นไปอย่างมปีระสทิธิผลเนื่องจาก 

1. ผู้เรียนมีโอกาสพฒันาศักยภาพของตน เพราะผูเ้รียนแตล่ะคนต่างก็มีความคิด ความเห็น 
ประสบการณ์ ความช านาญด้านต่างๆ ติดตัวมาด้วยกันทุกคน อาจจะมากน้อยต่างกัน การทีผู่้เรียนได้
มีโอกาสร่วมแสดงความรูส้ึก ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กันและกันจะเป็นสิง่ส าคัญต่อ
พวกเขามาก 

2. ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์ทีเ่รียนมาก่อนแล้ว เพราะเรียนการสอนที่มผีู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้น ในลักษณะปลายเปิดจะช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รียนเป็นผูร้ับผิดชอบในการเติมรายละเอียดลง
ไป ดังนั้น กรอบแนวคิดอันเดียวกันอาจมรีายละเอียดแตกต่างหลากหลายวิธี เมื่อผู้คิดอยู่ต่างกลุม่กัน 
ท าให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ข้ึนอีกได ้

3. ผู้เรียนให้ความสนใจในบทเรียนมากขึ้น เพราะผูเ้รียนจะต้องปฏิบัติกจิกรรมทีผู่้สอน
มอบหมายและสนใจอยากรู้ว่าตนจะต้องท าอะไรบ้าง เพราะไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน 

4. ผู้เรียนสามารถเรียนรูจ้ักเพือ่นในกลุม่ เพราะผูเ้รียนแตล่ะคนมีพื้นฐานทางด้านเนือ้หาวิชา
หรือประสบการณ์ต่างกัน ดังนั้นในขณะร่วมท ากจิกรรมด้วยกัน ผู้เรียนแตล่ะคนจะต้องตัง้ใจฟงัเพื่อน
พูดว่าอะไร สามารถช่วยสอนหรอืแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในด้านการท างานร่วมกัน ผูเ้รียนสามารถดึง
เอาความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มารวมกันได ้

5. ผู้เรียนมีความสามัคคีกันในกลุ่มเพราะในการท างานรวมกลุ่มกัน ทุกคนจะต้องช่วยกันท า
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ผู้เรียนจะตอ้งช่วยกันท าไม่ใช่แข่งขันกัน 
 
ลักษณะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
1. ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญและมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สง่เสรมิใหผู้้เรียนได้

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 



3. เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นคว้าจนสามารถค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง 

4. ผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้ช้ีแนะประสบการณ์การเรียนรู้ 
5. เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนร่วมกันและท างานร่วมกัน 
6. การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลมีความหมายมากกว่ามาตรฐานการท าวิชาการ 
7. ให้ความส าคัญกบักระบวนการ หรือวิธีการได้มาซึ่งความรู ้
8. กระบวนการเรียนการสอนให้ความส าคัญทางด้านพุทธิพสิัย และจิตพสิัย 
9. กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียน 
10. การสอบไมเ่น้นวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

ล าดับขั้นการสอนวิชาแอโรบิคดานซ์ 
 การสอนวิชาแอโรบิคดานซเ์หมือนการสอนวิชาพละศึกษาอืน่ๆที่มลี าดับข้ันการสอน เพื่อใหบ้รรลุ
จุดประสงค์ของการสอนวิชาแอโรบิกดานซ์ ซึ่งมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ (สุมาลี เพชรศิริ  2542:  229- 231) 
 1. การเตรียม 
 2. การอธิบายและสาธิต 
 3. การฝึกหัด 
 4. น าไปใช้ 
 5. การสรุปและสุขปฏิบัต ิ
การเตรียม 
 เป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจของผู้เรียน เรียกว่าการอบอุ่นร่างกาย มหีลกัการจัดดังนีฃ้ 

1. อบอุ่นกล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา และล าตัว 
2. ท่าต่างๆ ที่น ามาอบอุ่นร่างกาย ควรเป็นท่าออกก าลงักายทีห่นัก การสร้างเสรมิสมรรถภาพ

ทางกาย 
3. ต้องใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกายให้น้อย แต่ให้ออกก าลงักายให้มาก ประมาณ 7-15 นาที 
4. ควรก าหนดถ้าในการอบอุ่นร่างกาย เพือ่ใหผู้้เรียนทราบผลคืบหน้าของสมรรถภาพทางกาย

ของตนเอง 
5. เพื่อเป็นการสง่เสรมิคุณลักษณะในการเป็นผู้น า ควรใหผู้้เรียนตัดเปลี่ยนการเป็นผู้น าในการ

อบอุ่นร่างกาย 
 
การอธิบายและสาธิต 
 เป็นการบอกใหผู้้เรียนทราบถึงวิธีการและท่าทางที่ถูกต้อง ในข้ันน้ีผู้สอนควรใช้เวลาน้อยทีสุ่ด ปีระกา
จะดังนี ้

1. ให้ผู้เรียนจัดรปูแถวที่สามารถมองเห็นผูส้อนได้ชัดเจน 
2. ควรใช้อุปกรณ์ประกอบอธิบายและสาธิต 



3. ควรแยกแยะส่วนต่างๆ ของทักษะทีจ่ะสอนให้ชัดเจน เช่น ต าแหน่งของการใช้แขน ขา ล าตัว 
สายตา ตลอดจนการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย 

4. การอธิบายและสาธิตจากทักษะที่ง่าย ไปหาทักษะที่ยากขึ้น 
5. การเริ่มสาธิตทักษะควรจะเริ่มด้วยวิธีรวม แยก รวม ( Whole  past whole metod) 

การฝึกหัด 
 เป็นหัวใจส าคัญของการสอน ผูเ้รียนจะได้ทกัษะตามจุดประสงค์ของบทเรียนมหีลักการจัดดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนทกุคนมีส่วนร่วมมาก 
2. จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนท าตลอดเวลา จะลดปัญหาการปกครองช้ันเรียน 
3. การฝกึเริ่มจากฝกึอยู่กบัที่ แล้วจงึมีการเคลื่อนที่ 
4. เริ่มจากฝึกแบบง่ายไปหายาก 
5. ต้องมีอปุกรณ์เพียงพอ 
6. ต้องแบ่งกลุม่หรือหมู่ แล้วคัดเลือกผูท้ี่มลีักษณะดีท าหน้าที่ช่วยเหลือผูส้อน 
7. ผู้สอนควรเดินดู ให้ค าแนะน ากลุม่อย่างทั่วถึง 
8. ถ้ามีข้อบกพร่องผู้สอนควรใหส้ัญญาณเรียกรวมแล้วอธิบายและสาธิตใหผู้้เรียนดูพร้อมๆกัน 
9. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝกึทักษะที่ถูกต้องและหาโอกาสสมัผัสสิง่ที่ก่อให้เกิดทักษะนั้นบ่อยๆ 
10. ให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ถ้าเคลือ่นไหวให้หลากหลาย 

การน าไปใช้ 
 เป็นการน าทักษะที่เรียนมาแล้วไปลองใช้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเกิดประโยชน์อาจเป็นการ
จัดการแข่งขันหรือการเล่นเกม มหีลกัการดงันี้ 

1. แบ่งผมลมืบอกให้มจี านวนเท่าๆกัน ประมาณ 8 - 10 คน 
2. คนมีหัวหน้ากลุ่มคอยให้ความช่วยเหลือ 
3. ไม่ควรมีกติกามากเกินไป 
4. อาจจะให้ผูเ้รียนช่วยในการตัดสิน 
5. การตัดสินควรให้มีความยุติธรรม 

 
การสรุปและสขุปฏิบัติ 
 เป็นการสรุปบทเรียนทีเ่รียนมาทัง้หมดในคาบนั้นๆ มีหลักการจัดน้ี 

1. ให้ผู้เรียนเข้าแถวตามกลุ่มหรือหมู่ 
2. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรปุเนือ้หาทีเ่รียนมาทั้งหมด 
3. ให้ผู้เรียนซกัถามข้อสงสัยต่างๆทีเ่กิดข้ึน 
4. ให้ผู้เรียนดูความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย 
5. นัดหมายในการเรียนคาบต่อไป 

 



การจัดระดับชั้นเรียนในการฝึกแอโรบิคดานซ์ 
 ระดับช้ันในการฝึกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (พันทพิา สินรัชตานันท์  2541: 67) 
1.  ระดับผูฝ้ึกสอน (  Biginers Level)  จะจัดใหผู้้ที่ยังไม่เคยเตน้แอโรบิคมาก่อน หรือผูท้ี่ไม่เคยออกก าลัง

กาย ร่างกายไม่แข็งแรง จะเน้นการฝึกเทคนิค การเคลื่อนไหวร่างกายข้ันพื้นฐาน วิธีการวางท่าทาง
ร่างกายทกุส่วน การบังคับการเคลื่อนไหวร่างกายเฉพาะส่วนท่าที่ใช้ควรง่าย มีประสทิธิภาพและ
ปลอดภัย ผูเ้รียนควรมโีอกาสได้เรียนรู้ประโยชน์ของท่าบริหารต่างๆ และอันตรายจากธาตุที่ไม่ถูกต้อง 
ฝึกประสาทสัมผัสให้รูจ้ักการใช้ก าลังให้เตม็ที่ เพื่อเพิ่มความหนักในการฝึกเพลงช้าและชัดเจน ผูเ้รียน
ได้ฝึกจากการนบัจังหวะและการเคลื่อนไหวให้เข้ากบัจงัหวะ 

2. ระดับกลาง ( Intermediate Level)  ระดบันี้ผูเ้รียนจะต้องผ่านระดบัผูฝ้ึกมาแล้วมีการฝกึสม่ าเสมอ
อย่างน้อย 6 เดือน ผู้ที่มรี่างกายแข็งแรงพอทีจ่ะเคลื่อนไหวรา่งกายได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว คุ้นเคย
ท่าพื้นฐานต่างๆ สามารถท าได้เร็วข้ึนและเปลี่ยนถ้าได้ราบรืน่ จะใช้ท่าที่ยาก ซับซ้อน และเทคนิคมาก
ข้ึน เล่นหนักและนานข้ึนด้วยจังหวะทีเ่ร็ว เป็นระดับที่เหมาะส าหรับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ส าหรับผู้ที่ชอบออกก าลังกายเป็นประจ า 

3. ระดับสูง (Advanced Level) ระดบันี้เป็นช้ันเรียนของผู้ช านาญการเต้นแอโรบิค และมปีระสบการณ์
มานาน ผู้เรียนควรมีความสมบูรณ์ แข็งแรงเตม็ที่ เช่น นักกฬีา ควรมีอายุต่ ากว่า 30 ปี สามารถออก
ก าลังกายไดห้นักและนาน มีความคล่องแคล่วและว่องไว ความอ่อนตัว การทรงตัวและประสาทสัมผัส
ที่ดี สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ทกุสถานการณ์ และการเล่นในระดับนี้ยาก ซับซ้อน 
ได้ก าลังเตม็ที่ เป็นช้ันเรียนที่เหมาะส าหรับการฝกึเพือ่สมรรถภาพสูงสุด และความเป็นเลิศในการเล่น
แอโรบิคดานซ ์

 
การเลือกชั้นและผู้สอนแอโรบิคดานซ์ 

การเลือกช้ันเรียนและผูส้อนแอโรบิคดานซก์ารเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้ผูเ้รียน เรียนอย่างมีความสุข 
สนุกสนาน มหีลักการเลือกดังนี้ (สุกญัญา พานิชเจริญนาน และสบืสาย บญุวีรบุตร ม.ป.ป. : 42  อ้าง
ถึงใน สุมาลี เพชรศิริ  2542 : 35- 237) 
1.  ให้ทดลองเรียนในช้ันเรียน ในเวลาที่ต้องการเต้น เต้นเพื่อสงัเกตการสอนของผู้สอนและความ

เป็นไปในช้ันเรียน ว่าเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้ตาม ถ้าหากสมาชิกมีความสามารถที่หลากหลาย ผูส้อนหรอืผูฝ้ึกควรปรบั
ท่าทางการเคลื่อนไหวใหเ้หมาะสม 

2. ให้พิจารณาคุณภาพการเคลือ่นไหวและคุณภาพของผู้สอน ควรเป็นการเคลื่อนไหวทีป่ลอดภัย 
ไม่เตะสะบัดหรือไกว หรือเหว่ียงแขนที่ขาดการควบคุม เป็นการเคลื่อนไหวเตม็ช่วง มี
ช่วงกว้างในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ 



3. ผู้สอนมีความพยายามในการสอน แก้ไข อธิบายหรือบอกทิศทางทีส่ามารถท าได้ง่ายด้วย
น้ าเสียงที่ดังฟงัชัด รวมทั้งการบอกวิธีปรบัถ้าการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
แต่ละคน 

4. หากมีกระจก ผูส้อนจะต้องมองกระจกและสบตากับผู้เรียน กระจกจะช่วยให้ผูส้อนมองถ้า
การเคลื่อนไหวของผู้เล่น จะเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

5. การสอนควรเป็นไปตามขั้นตอนของแอโรบิกดานซ์ คือ อบอุน่ร่างกาย ค่อยๆเพิ่มงานสู่ช่วงแอ
โรบิค และค่อยๆลดงานเข้าสูก่ารบรหิารเฉพาะส่วนและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จะช่วยให้ผู้เรียน
อยากเรียนมากขึ้น 

6. การเคลื่อนไหวจะต้องต่อเนื่อง ราบรื่น ในเวลา 20-60 นาที และมรีะดับความหนกั 60- 68%
ของอัตราการเต้นหัวใจสงูสุด 

7. ผู้เรียนสามารถท าตามผู้สอนได้ และทุกคนสามารถมองเห็นผู้สอนได้ดี 
8. ผู้สอนไดส้ร้างแรงจูงใจหรือ กระตุ้นใหผู้้เรียนท าตามด้วยความสนุกสนาน 
9. การเต้นควรท้าทายความสามารถและมีกิจกรรมทีห่ลากหลาย หรือจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมกับ

ระดับความสามารถของผูเ้รียน 
10. สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าเรียน 
11. ได้ยินเสียงเพลงที่ชัดเจนทั่วทัง้ห้องเรียน 
12. ผู้สอนควรมีประกาศนียบัตรในการสอน หรือความรู้ทางด้านแอโรบิคดานซ์ 
13. มีการสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
14. สถานออกก าลังกายควรมีราคาเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง 
15. ควรมีความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สอนแอโรบิกดานซ์ 
 ในการจัดกจิกรรม เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและท าให้คนรกัการออกก าลัง
กายเป็นประจ า ผูส้อนควรเข้าใจหลักวิธีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการในการเข้าร่วมกจิกรรม เพศ วัย ระดับ

สมรรถภาพ และทกัษะการเคลื่อนไหวของผูเ้รียน รวมถงึอณุหภูมิ และความช้ืนของห้องเรียน 
2. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้สนกุสนาน เป็นกันเอง และมีมิตรภาพ 
3. ให้ความส าคัญกบัการสืบ ใหเ้ป็นไปในทางที่ดี เห็นความส าคัญของพลังการให้แรงเสริม 
4. เน้นการเข้าร่วมกจิกรรม เป็นกจิกรรมที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสประสบผลส าเรจ็ 
5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวควรเริม่จากง่ายไปยาก จากเบาไปหนัก 
6. เป็นไปตามล าดับของการเต้นแอโรบิค ให้ความส าคัญกับการอบอุ่นร่างกายและเหยียดกล้ามเนื้อ 
7. อธิบายหลกัการเคลือ่นไหว บอกทิศทาง ให้สญัญาณกอ่นเพือ่ให้ท าตามได้ง่าย  



8. สร้างคุณภาพการเคลื่อนไหว การทรงตัวที่ดีขณะเคลื่อนไหว สร้างกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามให้มีความสมดลุ 
และพยายามพฒันากล้ามเนือ้มัดใหญ ่

9. เน้นถึงความส าคัญของการหายใจเข้า-ออก ขณะเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างและเมื่อใช้น้ าหนกัเพิม่ 
10. ให้สังเกตอาการที่แสดงถึงการออกก าลังกายมากขึ้น เพื่อลดอันตรายที่เกิดข้ึน 

 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาแอโรบิคดานซ์ 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบบัที่ 2) พ. ศ. 2545  
และนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา ได้ก าหนดใหผู้้สอนปรบัวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หากยังใช้แผนการสอนก็ดจูะยึดครผูู้สอนเป็นส าคัญเหมอืนเดิม กรมวิชาการจึง
ก าหนดค่าใหมเ่พื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปว่าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงว่าวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนเป็นผูเ้รียนรู้อย่างแทจ้รงิ 
 
ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู ้
 แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางที่ช่วยให้ผูส้อนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตร ทั้งในด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวคิด เนื้อหาสาระโดยกจิกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน วิธีการวัดผล และประเมินทีส่อดคล้องกับเนื้อหาไว้ใหผู้้สอนเลอืกใช้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 
 
ท าไมต้องจัดแผนการจัดการเรียนรู ้
 การจัดท าแผนการเรียนรูเ้ป็นประโยชน์โดยตรงต่อผูส้อน ดังนี้ 
1. ผู้สอนมีโอกาสศึกษาหลักสูตรแนวการ การวัดประเมินผล รวมทั้งเอกสารหลักสูตร ได้อย่างละเอียดทุก

แง่ทุกมมุ 
2. ผู้สอนสามารถเตรียมกระบวนการเรียนการสอน ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิได้มากกว่าเช่น 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการสอน ทรัพยากร ค่านิยมและความเช่ือของท้องถ่ิน 
3. เป็นคู่มือของผูส้อนทีม่ีคุณภาพสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ระยะเวลา จ านวนคาบ จ านวนช่ัวโมง ที่ใช้จรงิใน

แต่ละครั้ง โดยสรปุกส็ามารถสอนได้ครบเนื้อหาและทันเวลา 
4. ผู้สอนสามารถให้ข้อมลูที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการก าหนดหลกัสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน เช่น ศูนย์พัฒนาหลกัสูตร กรมวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์และ
สถาบันการศึกษา 
 

ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดท าแผนการเรียนรู้ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้สอนและผู้เรียน ดังนี ้
1. ท าให้ผูส้อนเกิดความมั่นใจในการสอนยิ่งข้ึน 



2. ท าให้การสอนของครสูอนต่อเนือ่ง 
3. ท าให้ผูเ้รียนเกิดความศรัทธาในตัวผูส้อน 
4. ท าให้บทเรียนมีประโยชน์และมีความหมายต่อชีวิตจริงของผูเ้รียน 
5. เป็นแนวทางการสอนส าหรบัผูอ้ื่นทีจ่ าเป็นต้องสอนแทน 
6. เป็นหลักฐานในการวัดผลเรียนรู ้
7. เป็นหลักฐานในการพจิารณาผลงานของผู้สอน 
8. เป็นผลงานแสดงให้เห็นว่างานการสอนเป็นวิชาชีพที่จะตอ้งได้รับการฝกึฝนมีลักษณะเฉพาะของ

วิชาชีพครู มิใช่ใครๆก็เป็นได้ ตามที่คุรสุภาได้ก าหนดว่าผู้สอนทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู จึง
จะท าการสอนได้ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่ข้าลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. มีกิจกรรมหลากหลายที่ใหผู้้เรียน เป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยผู้สอนเป็นผู้คอยช้ีน า ส่งเสริม 

หรือกระตุ้นให้กิจกรรมทีผู่เ้รียนด าเนินการไปตามความมุ่งหมาย 
2. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนค้นพบค าตอบ หรือท าส าเร็จด้วยตนเอง โดยผู้สอนพยายามลดบทบาทจากผูบ้อก

ค าตอบมาเป็นคอยกระตุ้นด้วยค าถาม 
3. เน้นทักษะกระบวนการ มุ่งให้ผูเ้รียนรับรู้  และน ากระบวนการไปใช้จรงิ 
4. ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทีส่ามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน หลกีเลี่ยงการใช้วัสดุอปุกรณ์ส าเรจ็ราคาสงู 

ขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน    พุทธศักราช  2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ  2000 2500 2550:  170- 179)  มีขั้นตอน
การเขียน ดังนี ้
1. สาระการเรียนรู ้
2. มาตรฐานการเรียนรู ้
3. ตัวช้ีวัด 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. สาระส าคัญ 
6. สมรรถนะ 
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8. ทักษะ/กระบวนการเรียนรู ้
9. เนื้อหาสาระ/สาระการเรียนรู ้
10. กิจกรรมการเรียนรู ้

- การสอน 5 ข้ัน 



- การสอน 3 ข้ัน 
- การสอนเรียงตามล าดับกจิกรรมการเรียน 

11.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
12.  การประเมินผล 
- วิธีการประเมิน 
- เกณฑ์การให้คะแนน 

13. บันทึกหลังการสอน 
14. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ (หัวหน้ากลุ่มสาระ,รองผู้อ านวยการ,ผู้อ านวยการ) 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………………………….....ผู้สอน 
             (………………………………………..) 
       
 
      ลงช่ือ…………………………………….....ผู้ตรวจ 
             (………………………………………..) 
      ต าแหน่ง………………………………………………. 
      วันที่………..เดือน…………………….พ. ศ…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาแอโรบิคดานซ์ 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
 แบบท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชาแอโรบิคดานซ ์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซ์ 
สอนวันที่….เดือน……………….พ.ศ……….    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 1 ช่ัวโมง 
1. สาระการเรยีนรู้ 

สาระที่ 3 :  การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 
สาระที่ 4 :  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน  พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมส์และกีฬา 
มาตรฐาน  พ 3.2 รักการออกก าลงักาย การเล่นเกม การเลน่กีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มี
วินัย เคารพสิทธิ กฏ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และช่ืนชมในสุนทรียภาพของ
การกีฬา 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1.1 วิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวรปูแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา  
3.1.2  ความสามารถของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม ค านึงถึงผลทีเ่กิดต่อผู้อื่นและสังคม  
 3.1.3  เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคล/คู่ กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
 3.1.4  แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.1.5  เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนและน าหลกัการ แนวคิดไปปรบัปรุงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
  3.2.1  ออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกบัตนอย่างสม่ าเสมอและใช้ความสามารถของตนเอง
เพิ่มศักยภาพทมีลดความเป็นตัวตน ค านึงถึงผลที่เกิดต่อสงัคม 
 3.2.2  อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกบัสิทธิ กฎ กติกา  กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขันกีฬากับ
ผู้อื่นและน าไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  
 3.2.3  แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้ าใจนักกีฬา และ
น าไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาสจนเป็นบุคลกิภาพที่ด ี
 3.2.4  ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของกีฬา 
 4.1.6 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชน 
4.1.7  วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพกายและสมรรถภาพกลไก 



4. จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
เมื่อเรียนการคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหวแล้วผู้เรียนสามารถ 
4.1 อธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายของแต่ละถ้าได้อย่างถูกต้อง (K) 
4.2  บอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละถ้าได้อย่างถูกต้อง (K) 
4.3  เมื่อ เลือกถ้าการเคลื่อนไหวร่างกายใหส้ัมพันธ์กันเป็นชุด ชุดละ 4 ท่า (P) 

5.  สาระส าคัญ 
การสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหวบรหิารร่างกายเป็นชุด เป็นการน าทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของ
แอโรบกิดานซ์มาดัดแปลงเช่ือมโยงท่าทางให้เป็นท่าชุด โดยการออกแบบการใช้เท้า ใช้แขน ทิศ
ทางการเคลือ่นไหวให้สวยงามและเคลือ่นไหวให้เข้าจังหวะดนตรี หรือเสียงเพลง 1 ชุดเท่ากับ 32 
จังหวะ 

6. สมรรถนะ 
 6.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 6.2 ความสามารถในการคิด 
 6.3 ความสามารถในการแก้ปญัหา 
 6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
7.2 มีวินัย 
7.3 ใฝ่เรียนรู ้
7.4 มุ่งมั่นในการท างาน 
7.5 มีจิตสาธารณะ 

8.  ทักษะ / กระบวนการเรียนรู้ 
8.1 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
 8.2 กระบวนการปฏิบัต ิ
 8.3 กระบวนการกลุ่ม 

9. เน้ือหาสาระ / สาระการเรียนรู้ 
การคิดสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซ์ทีจ่ะท าใหผู้เ้รียนเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย มี 6 วิธีดังนี้  
(รายละเอียดอยู่ในใบความรู้ที่ 1) 
 1. แบบพีระมิด (Pyramid) 
 2 แบบพีระมิดกลับด้าน ( Reverse Pyramid) 
 3 แบบเพิ่มท่า ( Add -On)  
 4 แบบเช่ือมท่าร่วมกัน (Link technique) 



 5 แบบเพิ่มท่าเป็นช้ัน ( layer technique) 
 6 แบบโครงท่าย่ าอยูก่ับที่ ( Hoding Pattern) 

10. กิจกรรมการเรียนรู ้
 10.1 ข้ันเตรียมหรืออบอุ่นร่างกาย ( 10 นาที) 
- ผู้เรียนเข้าแถวตอน ตามกลุ่ม 4 กลุม่ (ใช้เทคนิคการร้องเพลง) 
- ครูส ารวจจ านวนผูเ้รียน ตรวจสุขภาพ การแต่งกาย 
- แจ้งจุดประสงค์การเรียน 
- ผู้เรียนเข้าแถวเป็นวงกลม อบอุ่นร่างกาย โดยท าตามผู้น าเลน่เกมการเคลื่อนไหวร่างกาย โดย

ใช้ลูกบอลเป็นอุปกรณ์ 
 
 

 
       
       

       😊ผู้น า    😊คร ู
 
 
 
 
10.2 ข้ันอธิบายและสาธิต ( 10 นาที) 
- ให้ผู้เรียนเข้าแถวครึ่งวงกลมสองแถวซ้อนกัน ครูอธิบายและสาธิตท่าการเคลื่อนไหวของแอโรบิกดานซ์ 

เพื่อเป็นตัวอย่างใหผู้้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ถ้าของตนเอง 
- ดูวีดีทัศน์ตัวอย่างการเคลือ่นไหวท่าแอโรบิกดานซ ์

 

        😊ครู 

                                   ← ผู้เรียน 
 

      
 
 

 
 



- ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละท่าว่ามีความส าคัญกับกล้ามเนื้อแตล่ะข้อต่ออย่างไร
บ้าง 

- ผู้เรียนบอกประโยชน์ของท่าการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  10.3 ข้ันฝึกหัดหรือข้ันปฏิบัติ ( 20 นาที) 
 แบบฝกึที่ 1 ให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มกลุ่มละ 4 คน รับใบงานที่ 1 ช่วยกันคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหวคน
ละ 1 ท่า เพื่อน ามาประกอบเป็นท่าชุด 
 

     😊คร ู
 
 
 
 
แบบฝกึที่ 2 ให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มฝึกการเคลือ่นไหวเท้าและมอื ทั้ง 4 ท่า ตามจังหวะการนับ 1-2-3-4-5-
6-7-8 
      
 
 
 

 😊คร ู  
 
 
 
 
แบบฝกึที่ 3  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่การเคลื่อนไหวให้เข้ากบัจงัหวะดนตรีและฝึกเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่อนไหวโดยนบั 1-2-3-4-5-6-7-8 
      
 
 

 😊คร ู   
 
 
 
 



แบบฝกึที่ 4  ให้ผู้เรียนฝกึการเป็นผู้น า โดยให้ทกุคนท าท่าทีคุ่ณคิดแล้วออกไปน ากลุม่แต่ละกลุ่มจะได้ถ้า
การคิดสร้างสรรค์กลุม่ละ 1 ชุด เต้นให้ได้จังหวะดนตรี ตามใบงานที่ 1  ให้ ให้ผู้น ากลุ่มตรวจสอบ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
    
 
       

 😊คร ู   
 
 

 
 
10.4  น าไปใช้ประเมินผล ( 10 นาที) 
  ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโดยแสดงค่าชุดให้เข้ากับจังหวะดนตรีกลุม่ละ 2 ครั้งน าเสนอทลีะ 
1 กลุ่ม ให้กลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอเป็นผู้ประเมินผลงานของกลุ่มที่น าเสนอผลงาน 
   
   ผู้น าเสนอ   

   

  😊คร ู
 

ผู้ประเมิน 
  

10.5  ข้ันสรุป ข้ันสรุปหรือสุขปฏิบัต ิ
- ผู้เรียนท าความสะอาดร่างกายแล้วเข้าแถวตามกลุม่ 
- สอนถามปญัหาที่เกิดข้ึน สิง่ทีผู่้เรียนยังไมเ่ข้าใจ สอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและผูอ้ื่น ความสามัคคีในหมู่คณะ 
- ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรปุบทเรียนการคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลือ่ไหวแอโรบิคดานซ์ 
- ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่องแล้วแจ้งผลการประเมิน และนัดหมายคาบเรียนต่อไป 
- ผู้เรียนยืนข้ึนบอกเลกิแถวแล้วเดินเข้าหอ้งเรียน 

 
11.  สื่อและแหล่งเรยีนรู้ 

11.1 ใบความรู้ เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซ ์
 11.2 ใบงานที่ 1  เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหวแอโรบกิแดนซ์ 
 11.3 วีดีทัศน์ เรื่องการเคลื่อนไหวพื้นฐานแอโรบิคดานซ์ 



11.4 ซีดีเพลงแอโรบิกดานซ ์
  11.5 ลูกบอลออกก าลังกาย 
  11.6นาฬิกาจับเวลา 
 
 12. การประเมินผล 

12.1 วิธีการประเมินผล 
- การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
- ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวท่าชุด 

  12.2 เครื่องมือการประเมิน 
- แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
- แบบประเมินทักษะการเคลื่อนไหว 

   12.3 เกณฑ์การประเมิน / การให้คะแนน 
    18-20   คะแนน  ดีมาก 
   15-17   คะแนน  ดี 
   12-14  คะแนน  พอใช้ 
   10-13   คะแนน  ปรับปรงุ 
13. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 13.1 ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.2 ปัญหา / อุปสรรคในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.3 แนวทางการแก้ปัญหา………………………………………………………………………...........................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.4 ผลการแกป้ัญหา……………………………………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  13.5 แนวทางปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ (หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วยวิชาการ ผู้อ านวยการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



     ลงช่ือ…………………………………………ผู้สอน 
            (……………………………..……………) 
     ลงช่ือ…………………………………………ผู้ตรวจ 
           (…………………………………………) 
     ต าแหน่ง………………………………………… 
     วันที่……...เดือน……………………พ.ศ…….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซ์ 

 
 การคิดสร้างสรรค์ทางการเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซก์ารทีจ่ะท าให้ผูเ้รียนเข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายมี 6 วิธี 
ดังนี ้
1. แบบพรีะมิด (Pyramid) หมายถึง การเคลื่อนไหวเบื้องต้นจาก 1 จังหวะแล้วค่อยๆเพิ่มจ านวนครั้งให้

มากขึ้นเป็น 4 จังหวะแต่จังหวะ 16 จังหวะและ 32 จังหวะหรือ 1 บลอ็ค (Block)  เช่น การท าท่าก้าว
แตะ (Step touch) ไปทางสายลบัจงัหวัด 1-2 กลับไปทางขวานับจังหวะ 3-4 แล้วท าต่อไปจนครบ 32 
จังหวะ (Beat) 

2. แบบพรีะมิดกลับด้าน ( Reverse Pyramid)  หมายถึงการเคลื่อนไหวที่นับจ านวนครั้งที่จ านวนครัง้ลง 
เทคนิคการนบัจงัหวะแบบนี้จะช่วยให้ผู้น ามเีวลามากพอทีจ่ะคิดถ้าต่อไปโดยไม่ติดขัดและท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้เป็นอย่างดีย่ิงเช่น 

8 ดับเบิ้ลสเต็ป (Double Step)  + 8 วีสเต็ป (V-step) x  2 - 4 ครั้ง 
 4 ดับเบิ้ลสเต็ป (Double Step) +  4 วีสเต็ป (V-step) x  2 - 4 ครั้ง 

2 ดับเบิ้ลสเต็ป (Double Step) +  2 วีสเต็ป (V-step) x  2 - 4 ครั้ง 
1 ดับเบิ้ลสเต็ป (Double Step) +  1 วีสเต็ป (V-step) x  2 - 8 ครั้ง 

3. แบบเพิม่ท่า (Add on) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เริ่มจากหนึ่งถ้าเพิ่มเป็น 2 ท่าเพิ่มเป็น 3ท่า เพิม่เป็น 4 
ท่า  ผู้เรียนจะต้องจ าท่าแตล่ะท่าได้ สามารถที่จะทบทวนต้ังแต่ถ้าที่ 1 ไปถึงท่าสุดท้าย ผู้น าต้องสร้าง
แรงจงูใจให้ผูเ้รียนจ าได้ท าอย่างต่อเนื่อง จากท่าง่ายไปท่าทีย่ากขึ้น ถ้าผู้เรียนท าได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว
จึงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว เช่น   
 ชุด A มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1  ก้าวแตะ (Step Touch)  8 ครั้ง +  ท่าที่ 2  ดับเบิ้ลสเต็ป (Double 
step)  

นับ 4 ครั้ง 
  ชุด B มี 1 ค่า คือเดินไปข้างหน้า (Walk Forward)  นัก 4 ครั้ง + เดินถอยหลงั (Walk  

backward)  นับ 4 ครั้ง 
   น าชุด A + ชุด B ท าซ้ าๆกันหลายๆครั้ง 
 ชุด C  มี 1 ท่า คือพับขา (Leg curl) นับ 8 ครั้ง 
  น าชุด A+ ชุด B+ ชุด C ท าซ้ าๆกันหลายๆครั้ง 
 ชุด D น าชุด A+ ชุด B+ ชุด C มี 4 ท่า ท าซ้ าๆกันหลายๆครั้ง เมือ่ผูเ้รียนคล่องแคล่วแล้วให้
ท าท่าละ 8 จังหวะจะได้ 32 จังหวะหรือ 1 บล็อค (  Block) 

4. แบบเช่ือมท่าร่วมกัน (Link technique) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่ให้ผูเ้รียนฝึกท าทีละ 2 ท่า แล้วน ามา
เช่ือมกันใหเ้ป็นท่าชุด ผู้เรียนจะจ าได้แล้วปฏิบัติได้ง่ายย่ิงข้ึน เช่น 
  



ชุด A มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 ก้าวเตะ (Step touch) นับ 8 ครั้งบวกค่าที่ 2 ดับเบิล้สเต็ป 
(Double  

step) นับ 4 ครั้ง 
 ชุด    มี 2 ท่า คือ ท่าที่ 1 เดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลัง (Walk Forward and Walk  

backward)  นับ 4 ครั้ง + ค่าที่ 2 พับขา (Led curl) นับ 8 ครั้ง 
น าชุด รวมกับชุด B จะได้ 4 ท่า ท าซ้ าๆกัน หลายๆครัง้ เมื่อผู้เรียนคล่องแคล่วแล้วให้ 

ท าท่าละ 8 จังหวะ ได้ 2 จังหวะหรือ 1 บล็อค (Block) 
5. แบบเพิม่ท่าเป็นช้ัน (Layer technique) หมายถึง การเคลือ่นไหวที่คิดค่าเตรียมไว้ตามจงัหวะของเสียง 

เพลงตามหอ้งเพลงโดยผูเ้รียนสามารถเลือกท าท่าง่าย แล้วยากข้ึนตามล าดับ ให้ใช้การฝึกแบบเพิ่มค่า
หรือแบบเช่ือมถ้ารวมกัน แล้วเพิ่มค่าใหม้ากขึ้น การเพิ่มท่ายากข้ึนต้องใหผู้้เรียนได้ฝึกทกัษะใหม้ากและ
จ าถ้าให้ได้ จะท าใหผู้้เรียนมีความมั่นใจ ปฏิบัติได้อย่างสนุกสนาน 

6. แบบคงท่าย่ าอยูก่ับที่ ( holding Pattern) หมายถึง การเคลื่อนไหวง่ายๆ อยู่กับที่ แต่คงระดับความ
หนักตามจังหวะเสียงเพลง ขณะท าซ้ าๆ อยู่ต้องใช้เวลาในช่วงนั้นคิดสร้างสรรค์ท่าให้ยากขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนมีความกระตือรอืร้นในการปฏิบัตมิากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1 
 เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหว 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   วิชาแอโรบิคดานซ ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง การคิดสร้างสรรค์ผ้าการเคลือ่นไหวแอโรบิคดานซ์ 
 
ค าชี้แจง  ให้ผูเ้รียนคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหวแอโรบิคดานซ์ กลุ่มละ 1 ชุด โดยให้หัวหน้ากลุม่เป็นผู้ 

  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม และทักษะการน าเสนอลงในแบบประเมิน 
จุดประสงค์ 
1. เลือกท่าทางการเคลื่อนไหวแบบแอโรบกิดานซ์ตามความต้องการคนละ 1 ท่า 
2. เขียนท่าการเคลื่อนไหวกลุม่ละ 1 ชุด ชุดละ 4 ท่า 
3. น าเสนอผลงานเป็นกลุ่มกลุ่มละ 2 ครั้ง 

กิจกรรม 
1. ให้คิดท่าการเคลื่อนไหวจากใบความรู้และวีดิทัศน ์
2. เขียนถ้าการเคลื่อนไหวกลุ่มละ 4 ท่า (1 ชุด) 

2.1………………………………………………………………………………………….………… 
2.2………………………………………………………………………………………….………… 
2.3………………………………………………………………………………………….………… 
2.4………………………………………………………………………………………….………… 

3. ให้น าเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ัน โดยแสดงกลุ่มละ 2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
1. เขียนถ้าการเคลื่อนไหวกลุ่มละ 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ท่า 
2. น าเสนอผลงานกลุ่ม 

รายการประเมิน 
1. การปฏิบัตงิานกลุ่ม 
2. การประเมินทักษะ 

 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………………....วิชา…………….…………………………….. 
หน่วยการเรียนรู้ที่…………………………………………...... เรื่อง……………………………………………………………… 
สอนวันที่………...เดือน…………………….พ.ศ.……...ระดับ……...ภาคเรียนที่…...….เวลา……...….ช่ัวโมง 
 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็น 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือสมาชิก/ช่ือกลุม่ ความร่วมมือ
ของกลุม่ 

การยอมรับ
ความคิดเห็น 

การแสดงความ
คิดเห็น 

การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

ความส าเรจ็
ของงาน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

 เกณฑ์การประเมินผล       การให้คะแนน 
 ดีมาก  4 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติงานร่วมกันทุกคน   ดีมาก 18-20 คะแนน 
 ดี  3 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติงานร่วมกันเกินครึ่งของจ านวนกลุ่ม ดี 15-17 คะแนน 
 พอใช้  2 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติร่วมกันครึ่งของจ านวนกลุม่  พอใช้ 12-14 คะแนน 
 ปรับปรงุ 1 คะแนน  หมายถึง ปฏิบัติงานร่วมกันจ านวนไม่ถึงครึ่งกลุ่ม ปรับปรงุ 9-11 คะแนน 
 สรปุการท างานกลุ่ม/ข้อเสนอแนะ 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

ผลการประเมิน  ੦ ดีมาก  ੦ ดี   ੦ พอใช้ ੦ ปรับปรุง. 
      ลงช่ือ………………………………………ผู้ประเมิน 

       (……………………...…………………)  
       

แบบประเมินทักษะแอโรบิคดานซ์ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………....วิชา…………….…………………………….. 
หน่วยการเรียนรู้ที่…………………………………………...... เรื่อง………………………………………… 
สอนวันที่………...เดือน…………………….พ.ศ.……...ระดับ……...ภาคเรียนที่…...….เวลา……...….ช่ัวโมง 
 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็น 
  4 = ดีมาก  3 = ดี  2 = พอใช้  1 = ปรับปรุง 
 

  
ล าดับ

ที่ 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

4  3  2  1  

1 ความแข็งแรงของการเคลื่อนไหว      

2 การเลือกค่าการเคลื่อนไหวได้เหมาะสม      

3 การเช่ือมท่าและทิศทางการเคลื่อนไหวเข้ากบัจงัหวะ
ดนตรี 

     

4 การเป็นผู้น าแอโรบิกดานซ ์      

5 การน าเสนอข้อพร้อมเพย ์      

รวมแต่ละระดับ      

                                     รวมทุกรายการ 

 
เกณฑ์การประเมิน 



 18-20  คะแนน  เท่ากับ ดีมาก 
 15-17 คะแนน  เท่ากับ ดี 
 12-14 คะแนน  เท่ากับ พอใช้ 
 9-11  คะแนน  เท่ากับ ปรับปรงุ 
 
 
       ลงช่ือ…………………………………..ผู้ประเมิน 

       (………………….………………….) 
วันที่……….เดือน………………...พ. ศ………. 

 
เกณฑ์การประเมินทักษะแอโรบิคดานซ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่………..…….. วิชา……………………………. 
ช้ัน…………..ภาคเรียนที่………….คาบที่……………...เวลา……………………..ช่ัวโมง………………….. 
ช่ือ/สกุล………………………………………………………………...กลุ่มที่………………………………… 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับ
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ คะแนน
เต็ม 

 4 (ดีมาก)  3 (ดี)  2 (พอใช้)  1 (ปรับปรุง) 

1 ความแข็งแรง
ของถ้า
เคลื่อนไหว 

1 ความแข็งแรง
ของการใช้

กล้ามเนื้อ แขน 
ขา ในการ

เคลื่อนไหวได้
อย่างคล่องแคล่ว 

ความแข็งแรง
ของการใช้

กล้ามเนื้อขาได้ดี 

ความแข็งแรง
ของการใช้

กล้ามเนื้อแขนได้
ดี 

ความแข็งแรง
ของการใช้

กล้ามเนื้อแขน
และขาไม่
สัมพันธ์กัน 

 

2 การเลือกค่า
การเคลื่อนไหว
ได้เหมาะ 

1 เลือกท่าการ
เคลื่อนไหวได้
เหมาะสมกับ

กล้ามเนื้อและข้อ
ต่อได้สวยงาม 

เลือกท่าการ
เคลื่อนไหวได้
เหมาะสมกับ

กล้ามเนื้อและข้อ
ต่อ 

เลือกท่าการ
เคลื่อนไหวได้แต่
ไม่สัมพันธ์กันกบั

แขนและขา 

เลือกท่าการ
เคลื่อนไหวไม่ได้ 

 

3 การเช่ือมท่า
และทิศ
ทางการ

1 การเช่ือมท่าและ
ทิศทางการ

เคลื่อนไหว ไม่

การเช่ือมท่าและ
ทิศทางการ

เคลื่อนไหวเข้า

การเช่ือมท่อและ
ทิศทางการ

เคลื่อนไหวไม่

ไม่สามารถเลอืก
ท่าและทิศ
ทางการ

 



เคลื่อนไหวเข้า
กับจงัหวะ
ดนตรี 

เข้ากับจงัหวะ
ดนตรีได้ถูกต้อง
และสวยงาม 

กับจงัหวะดนตร ี สัมพันธ์กบั
จังหวะดนตร ี

เคลื่อนไหวได ้

4 การเป็นผู้น า
แอโรบิคดานซ ์

1 เป็นผู้น าแอโรบิก
ดานซ์ได้ถูกต้อง

สวยงาม 

เป็นผู้น าแอโรบิก
ดานซ์ได ้

เป็นผู้น าแอโรบิก
ดานซ์ได้เป็น

บางครัง้ 

ไม่สามารถ
น าเสนอผลงาน

ได ้

 

5 การน าเสนอให้
พร้อมเพียง
และสวยงาม 

1 การน าเสนอได้
ถูกต้องพรอ้ม
เพรียงและ
สวยงาม 

การน าเสนอได้
ถูกต้องพรอ้ม
เพรียง 

การน าเสนอ
ผลงานได้เป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ
น าเสนอผลงาน
ได ้

 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

แบบท่ี 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้น 
 

10.กิจกรรมการเรียนรู ้
  10.1 ข้ันเตรียมหรืออบอุ่นร่างกาย ( 10นาที) 
- ผู้เรียนเข้าแถวตอน ตามกลุ่ม 4 กลุม่ (ใช้เทคนิคการร้องเพลง) 
- ผู้ส ารวจจ านวนผู้เรียน ตรวจสุขภาพ การแต่งกาย 
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
- ให้ผู้เรียนเข้าแถวเป็นวงกลม อบอุ่นร่างกาย โดยท าตามผู้น าเล่นเกมการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้ลูก

บอลเป็นอปุกรณ์ 
 

  
 

 

😊ผู้น า   😊คร ู
 
 

 
 10.2  ข้ันอธิบายสาธิตและฝึกหัด ( 40 นาที) 
- ให้ผู้เรียนเข้าแถวครึ่งวงกลมสองแถวซ้อนกัน ครูอธิบายและสาธิตท่าการเคลื่อนไหวของแอโรบิกดานซ์ 

เพื่อเป็นตัวอย่างใหผู้้เรียนได้คิดสร้างสรรค์ถ้าของตนเอง 
- ดูวีดีทัศน์ตัวอย่างการเคลือ่นไหวท่าแอโรบิกดานซ ์



 

        😊ครู 
     
         ← ผู้เรียน 
 
 
 
 
- ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ละภาคว่ามีความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างไร

บ้าง 
- ผู้เรียนบอกประโยชน์ของท่าการเคลื่อนไหวร่างกาย 

  
 แบบฝกึที่ 1  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่กลุม่ละ 4 คน รับใบงานที่ 1 ช่วยกันคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหว
คนละ 1 ท่าเพื่อน ามาประกอบเป็นท่าชุด 

      😊คร ู
   
 
 
 
แบบฝกึที่ 2 ให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มฝึกการเคลือ่นไหวเท้าและมอืทั้ง 4 ท่า ตามจังหวะการนบั 1-2-3-4-5-6-7-8 
 
        
   
 
 

 😊คร ู    
 
 
 
 
แบบฝกึที่ 3 ให้ผูเ้รียนแตล่ะกลุ่มฝึกการแก้ไขให้เข้ากบัจงัหวะดนตรีและฝึกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวโดยนับ 
1-2-3-4-5-6-7-8 
   



 
 
 

😊คร ู
 
 
 
 
 

แบบฝกึที่ 4  ให้ผู้เรียนฝกึการเป็นผู้น า โดยให้น าภาพที่ตนคิดแล้วออกไปน ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้ถ้าการคิด
สร้างสรรค์กลุ่มละ 1 ชุด จังหวะดนตรีตามใบงานที่ 1 ตรวจสอบพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
 
 

😊คร ู  
 
 

   
 

 
 
การประเมินผล 

ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโดยแสดงค่าชุดให้เข้ากบัจงัหวะดนตรีกลุม่ 2 ครั้ง น าเสนอทีละ 1 กลุม่ให้
กลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอเป็นผูป้ระเมินผลงานของกลุ่มที่น าเสนอผลงาน 

 
  
    ผู้น าเสนอ 
 

   😊ครู    
   ผู้ประเมิน 
 
 
10.3 ข้ันสรุปหรือสุขปฏิบัติ (10 นาที) 



- ผู้เรียนท าความสะอาดร่างกายแล้วเข้าแถวตามกลุม่ 
- ผู้สอนถามปัญหาทีเ่กิดข้ึน และสิ่งทีผู่้เรียนยังไมเ่ข้าใจ พรอ้มสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความสามัคคีในหมู่คณะ 
- ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรปุบทเรียนการคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลือ่นไหวแอโรบิคดานซ ์
- ผู้สอนแจ้งผลการประเมินและนัดหมายคาบเรียนเป็นต่อไป 
- ผู้เรียนเย็นข้ึนบอกเลิกแถวแล้วเดินเข้าห้องเรียน 

 
11. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

11.1 ใบความรู้เรื่องการคิดสร้างสรรค์ท่าการเคลื่อนไหวแอโรบิกดานซ์ 
11.2 ใบงานที่ 1 เรื่องการคิดสร้างสรรค์ท่การเคลื่อนไหวแอโรบิกดานซ ์
11.3 วีดีทัศน์เรื่องการเคลือ่นไหวพื้นฐานแอโรบิกดานซ์ 
 11.4 เต้นแอโรบิกดานซ ์
 11.5 ลูกบอลออกก าลังกาย 
 11.6 นาฬิกาจับเวลา 

12. การประเมินผล 
 12.1 วิธีการประเมินผล 
- การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
- ประเมินทกัษะการเคลื่อนไหวท่าชุด 

12.2 เครื่องมือการประเมิน 
- แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
- แบบประเมินทักษะการเคลื่อนไหว 

 12.3 เกณฑ์การประเมิน /  การให้คะแนน 
  18-20 คะแนน  ดีมาก 
  15-17 คะแนน  ดี 
  12-14  คะแนน  พอใช้ 
  10-13 คะแนน  ปรับปรงุ 
13.  บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนชั้น 
  13.1 ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 13.2  ปัญหา / 
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 13.3  แนวทางการแก้ปัญหา…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 



 13.4 ผลการแก้ปัญหา………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 13.5 แนวทางปรับปรงุแผนการจัดการเรียนรู้………………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
14 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ (หัวหน้ากลุ่มสาระ ผู้ช่วยวิชาการ ผู้อ านวยการ) 
………………………………………………...………..…………………………………………………………………………………………………
……...………..………………………………………………………………………………………………………...………..………………………
……………………………… 
 
 
       ลงช่ือ……………………………………..ผูส้อน 
          (…...…………………………………...…) 
  
       ลงช่ือ……………………………………..ผู้ตรวจ 
          (…...…………………………………...…) 

ต าแหน่ง…………………………………….. 
วันที่……….เดือน…………...…..….พ.ศ…….. 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้

แบบท่ี 3 การจดกิจกรรมการเรียนรู้จามล าดับ การเรียนรู้ 
 

10. กิจกรรมการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนเข้าแถวตอนตามกลุม่ 4 กลุ่ม (ใช้เทคนิคการร้องเพลง) 
2. ครูส ารวจจ านวนเรียน ตรวจสุขภาพ การแต่งกาย 
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู ้
4.  ให้ผู้เรียนเข้าแถวเป็นวงกลม อบอุ่นร่างกาย โดยท าตามผู้น าเล่นเกมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลกู

บอลเป็นอปุกรณ์ 
      
 
 

     😊ผู้น า                       😊ครู 
 
 



 
5.    ให้ผู้เรียนเข้าแถวครึ่งวงกลมสองแถวซ้อนกัน ครูอธิบายและสาธิตการเคลือ่นไหวของแอโรบิ 
กดานซ์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผูเ้รียนได้คิดสร้างสรรค์ท่าของตนเอง 
6.    ดูวิดิทัศน์ตัวอย่างการเคลื่อนไหวท่าแอโรบิกดานซ ์

 

      😊คร ู
   
 
         ←ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

7. ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายแตล่ะท่าว่ามีความสัมพันธ์กบักล้ามเนื้อและข้อต่อ
อย่างไรบ้าง 

8. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของท่าการเคลื่อนไหวร่างกาย 
9. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่กลุม่ละ 4 คนรับใบงานที่ 1 ช่วยกันคิดสร้างสรรค์ถ้าการเคลื่อนไหวคนละ 1 ท่า

เพื่อน ามาประกอบเป็นชุด 

     😊คร ู
 

 
 
 

10. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มการเคลื่อนไหวเท้าและมีทัง้ 4 ท่าตามจังหวะการนบั 1-2-3-4-5-6-7-8 
  
 
 
 

😊คร ู
 
 



 
 

 
11. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มฝึกการเคลื่อนไหวใหเ้ข้ากับจังหวะดนตรีและฝึกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว

โดยนับ 1-2-3-4-5-6-7-8 
   

 
 
 

😊คร ู
 
 
 
 
 

12. ให้ผู้เรียนฝึกการเป็นผู้น า โดยให้ทุกคนน าธาตุที่ตนคิดแล้วออกไปน ากลุ่มแต่ละกลุ่มได้ท าการคิด
สร้างสรรค์คนละ 1 ชุดและจังหวะดนตรีตามใบงานที่ 1 และผู้น ากลุ่มตรวจสอบพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 
 
 
 

😊คร ู
 
 

 
 
14. แต่ละกลุม่น าเสนอผลงานโดยแสดงค่าชุดให้เข้ากับจังหวะดนตรีกลุม่ 2 การน าเสนอทลีะ 1 กลุ่มให้กลุม่

ที่ไม่ได้น าเสนอเป็นผู้ประเมินผลงานของกลุ่มที่น าเสนอผลงาน 
 

 ผู้น าเสนอ  
 

           😊คร ู
         ผู้ประเมิน 



 14. ผู้เรียนท าความสะอาดร่างกายแล้วเข้าแถวตามกลุ่ม 
 15. ผู้สอนถามปัญหาที่เกิดข้ึน และสิง่ที่ผูเ้รียนยงัไม่เข้าใจ พร้อมสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเช่นความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 16. ผู้สอนและผูเ้รียนช่วยกันสรุปบทเรียนการคิดสร้างสรรค์และการเคลือ่นไหวแอโรบิคดานซ์ 
 17. ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่องแล้วแจง้ผลการประเมิน และนัดหมายคาบเรียนต่อไป 
 18. พูดเองเป็นคนบอกเลิกแถวแล้วเดินเข้าหอ้งเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปท้ายบท 
 การสอนแอโรบิคดานซ์ หมายถึง กระบวนการที่ครูหรือผู้สอนเป็นความสมัพันธ์กับผู้เรียน เพื่อแนะน าให้
ผู้เรียนเข้ากจิกรรมต่างๆ ทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะ โดยใช้เทคนิคหรอืวิธีการที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับการพัฒนาของผูเ้รียนซึ่งมจีุดประสงค์การสอน 5 ข้อดังนี้ 

1. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมสีมรรถภาพทางกาย 
2. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมทีักษะในการเคลือ่นไหวท่าทาง 
3. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ระเบียบการ กติกา 
4. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมีคุณลกัษณะประจ าตัว 
5. เพื่อสง่เสรมิใหผู้้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกายของตน 

       โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ข้ันคือ 
1. การเตรียม 
2. การอธิบายและสาธิต 
3. การฝกึหัด 
4. การน าไปใช้ 
5. การสรุปและสุขปฏิบัต ิ

ถ้าผู้สอนทกุคนได้ยึดจุดประสงค์ของการสอนแอโรบิคดานซแ์ละสอนไปตามขั้นตอนของการสอนแอโรบิคดานซ์  
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะท าให้ผูส้อนและผูเ้รียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

ชัยยงค์   พรหมวงศ์  และอดินันท์   อุปรนัย. ( 2547). เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสอน ( 
Instructional  

science) หน่วยที่ 1- 7.กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิคตอรเีพาเวอร์พอยท์ จ ากัด. 
ทิศนา แขมมณี.  ( 2550). ศาสตร์การสอนขององค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ.   
 พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปฏิรูปการศึกษา,ส านักงาน. ( 2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 กรุงเทพมหานคร:บริษัทกราฟฟิค. 
 พันทิพา  สินรัชตานนท์.  ( 2541,ธันวาคม). “แอโรบิกดานซ์ การออกก าลงักายตามเสียงเพลง”  
 วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา. 7, ( 8)  หนา้ 67. 
 ราชบัณฑิตยสถาน. ( 2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: 
 บริษัท นานมบีุคส์พบัสเิคช่ันส์ จ ากัด. 
วัฒนาพร   ระงับทุกข์. ( 2540). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. 
 กรุงเทพมหานคมหานคร: โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว. 
_____________ .  ( 2542). แผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพ์ครั้งที่ 2 
  กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอลทีเพรส จ ากัด. 
 วาสนา   คุณาอภิสิทธ์ิ.  ( 2539). การสอนพลศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทพมิพ์ดีจ ากัด. 
วิชัย ตันศิริ .  ( 2550). อุดมการณ์ทางการศึกษา ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. กรุงเทพ มหานคร: 
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุนันทา   สุนทรประเสริฐ. ( 2550). แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. ราชบุรี:บริษัทธรรมรักษ์ 

การพิมพ.์ 
สุมน    อมรวิวัฒน์.  ( 2538). ความคิดและภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3  
  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุมาลี   เพชรศิริ .  ( 2542). เอกสารประกอบการสอนแอโรบิกดานซ์. สมุทรสาคร: วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด 

สมุทรสาคร. 
อนงค์ศิริ   วิชาลัย.  ( 2550). หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้. เชียงใหม่: คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
อาภรณ์   ใจเที่ยง.  ( 2550). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 


