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                                   บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม อ าเภอเมือง   จงัหวดัศรีสะเกษ 
ท่ี   วนัท่ี   15   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการจดัท านวตักรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม  
         ขา้พเจา้ นางสมพร  นาคถมยา  ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  รายวชิา  สังคมศึกษาพื้นฐาน รหสัวิชา ส 33102 ไดจ้ดัท านวตักรรมทางการศึกษา เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน 

บดัน้ี การด าเนินการจดัท านวตักรรมไดเ้สร็จส้ินแลว้ จึงขอรายงานการจดัท านวตักรรมท่ีเป็น
แบบอยา่งตามเอกสารดงัแนบ 

 

          ช่ือนวตักรรมทางการศึกษา : การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช ้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด (Think  Pair Share)  เร่ือง  กฎหมายในชีวติประจ าวนั 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการด าเนินการ 
      1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
      2. ครูผูส้อนวชิา  สังคมศึกษา เกิดแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถในการ

จดัการเรียนการสอน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
      3. มีนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพไวส้อนนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางใหก้บัผูส้นใจน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                                      (ลงช่ือ).....................................ครูผูส้อน 
                                                                (นางสมพร  นาคถมยา ) 
                                                      (ลงช่ือ)                       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
              (นางสมพร  นาคถมยา ) 
                                                      (ลงช่ือ)          หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ 
                                                 (นางมณัฑนา สิงห์สุข) 



                                                      (ลงช่ือ         รักษาการรองผูอ้  านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต            
 ควรพฒันา/เพิ่มเติม         

                     
                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานนวตักรรมการศึกษา 
ช่ือเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบความร่วมมือดว้ย
เทคนิค คู่คิด  (Think-Pair-Share) 
เร่ือง   หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ผู้จัดท า  นางสมพร  นาคถมยา    
โรงเรียน   ไกรภกัดีวทิยาคม 
 ปี พ.ศ.  2564  
ประเภทนวตักรรม  

 ดา้นบริหารจดัการ    ดา้นหลกัสูตร   ดา้นจดัการเรียนรู้    
 ดา้นส่ือและเทคโนโลยี   ดา้นวดัและประเมินผล  

1. หลกัการ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
หมวดท่ี 4 แนวทางการจดัการศึกษากล่าวถึงสาระส าคญัวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี 
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและตามศกัยภาพ เนน้ความส าคญัในการใหค้วามรู้และ 
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การ 
บ ารุงรักษา และการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื สถานศึกษาควรจดั 
กระบวนการเรียนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการ ประยกุต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกปั้ญหา และจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก การ
ปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง (พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ, 2542) 

การสอนโดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั จะช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ (ลกัษณะนิสัย) และทั้งดา้น IQ Intelligence Quotient) และ ดา้น 
EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขดงันั้นผูส้อนทุกคนจึง
จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง จากการเป็นผูบ้อกความรู้ให้จด ไป ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้สอน มาเป็น
ผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนรู้ใหแ้ก่ ผูเ้รียนกล่าวคือเป็นผูก้ระตุน้ 
ส่งเสริมสนบัสนุนจดัส่ิงเร้าและจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาให้เตม็ตาม ศกัยภาพ ความสามารถ ความ
ถนดั และความสนใจของแต่ละบุคคล การจดักิจกรรมจึงตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี ผูเ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์ วจิารณ์ 
สร้างสรรค ์ศึกษาและคน้ควา้ ไดล้งมือปฏิบติัจริง จนเกิดการเรียนรู้และ คน้พบความรู้ดว้ยตนเองเป็นสาระ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้มิใช่ความรู้ท่ีไดรั้บจากครูผูส้อนแต่ เพียงแห่งเดียว ซ่ึงวธีิการน้ีจะเป็น
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้นิสัยสนใจใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง รักการอ่าน รัก การเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Long-Life Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ผูส้อนจึงตอ้งสอนวธีิการ



แสวงหาความรู้ (Learn how to learn) มากกวา่ สอนตวัความรู้ สอนการคิดมากกวา่สอนใหท้่องจ า สอนโดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมากกวา่เนน้ท่ีเน้ือหาวชิา ไดก้ล่าวไวว้า่ “ตอ้งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่จากการเอา
วชิาเป็นตวัตั้งไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริงเป็นตวัตั้ง เรียนจากประสบการณ์และกิจกรรม จากการ
ฝึกหดัจากการตั้งค  าถามและจากการแสวงหาค าตอบซ่ึงจะ ท าใหส้นุก ฝึกปัญญาใหก้ลา้แขง็ ท างานเป็น ฝึก
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ การ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การรวมกลุ่ม การจดัการ 
การรู้จกัตน...” จึงเห็นไดว้า่ “การสอนโดยเนน้ท่ีผูเ้รียน เป็นส าคญั จะช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ทั้งดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งดา้นความรู้ทกัษะ และเจตคติ (ลกัษณะนิสัย) และทั้งดา้น IQ 
Intelligence Quotient) และดา้น EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็น คนเก่ง คนดีและ
ความสุข”ตามเป้าหมายการจดัการศึกษาในปัจจุบนั (สิทธิชยั จนัทานนท ์: 2011) 

 ในยคุปัจจุบนัสังคมมีอตัราการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมาก นกัคิดในแวดวงต่างๆ ของโลกและไทย 
ต่างใหค้วามสนใจกบัสภาพสังคมเป็นอยา่งยิง่นกัคิดทั้งหลายเรียกสังคมของมนุษยชาติในอนาคตในช่ือท่ี 
แตกต่างกนั อลัวนิ ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler,2538) เรียกวา่ ยคุคล่ืนลูกท่ีสาม (The third wave) โดย มองวา่
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะ “ทั้งโลก” (Global) ไม่วา่จะ เป็นดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นตวัขบัเคล่ือน ในขณะท่ีอีริค ชมิดท ์และ เจ
เรด โคเฮน (Eric Schmidt andlared Cohen, 2014) เรียกโลกยคุน้ีวา่ ยคุดิจิทลัเปล่ียนโลก (The New Digital 
Age) นอกจากน้ีแลว้ยงัถูกเรียกในช่ืออ่ืนๆอีกวา่เป็น “ยคุโลกไร้พรมแดน” (Borderless world) ยคุโลกาภิ
วตัน์ (Globalization) สุวทิย ์เมษิณทรีย ์(2550 อา้งถึงในจินตนา สุจจานนัท์, 2556 : 2) เรียกวา่เป็นยคุ “หลงั
สังคมฐานความรู้” (Post knowledge - based society) ซ่ึงเป็นโลกท่ีเนน้เร่ือง กลัยาณมิตรมีการเปล่ียนรูปแบบ
ของคนจากต่างคนต่างปิด ไปสู่ต่างคนต่างเปิด เป็นโลกท่ีกา้วขา้มสังคมท่ี เนน้การแข่งขนัไปสู่การร่วม
สร้างสรรคเ์ป็นโลกท่ีภูมิปัญญาไดพ้ฒันากา้วขา้มทรัพยสิ์นทางปัญญาสู่ภูมิ ปัญญามหาชน เช่น ยทููบ 
(Youtube) หรือ วกิิพีเดีย (Wikipedia) โลกหลงัสังคมฐานความรู้เป็นโลกท่ี เปล่ียนวถีิชีวติมนุษยจ์ากการ
พึ่งพิง ไปสู่ความเป็นอิสระและการพึ่งพาอาศยักนั (อดุลย ์วงัศรีคูณ,2557 : 2 

ซ่ึงจากการสังเกตนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่
การเรียนการสอนไดด้ าเนินกิจกรรมตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 แต่พบวา่นกัเรียนยงัขาดพฤติกรรมหลาย อยา่งท่ีจ  าเป็นในโลกยคุปัจจุบนั 
กล่าวคือ นกัเรียนมีการเรียนรู้ท่ีมุ่งแข่งขนัเนน้ตวัเองเป็นหลกัขาดการ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าใหก้าร
จดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพค่อนขา้งต่าํเน่ืองจากนกัเรียนท่ีเก่งก็สามารถ เรียนรู้ไดดี้มากกวา่เพื่อนโดยไม่ได้
ช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีการเรียนรู้ชา้ท าใหน้กัเรียนขาดทกัษะการท างาน ร่วมกบัผูอ่ื้น และทกัษะการใชชี้วติ 
ไม่ไดแ้สดงภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ ซ่ึงทกัษะการท างานน้ีเป็นทกัษะส าคญัท่ีนกัเรียนจะไดน้ าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตหากนกัเรียนขาดส่ิงเหล่าน้ีผลท่ีจะตามมาก็คือท าให ้ผูเ้รียนขาดทกัษะการท างานกลุ่ม ขาด
ทกัษะผูน้ าผูต้าม ทกัษะการแกไ้ขปัญหา และจะไม่รู้จกัปรับตวัใหเ้ขา้ กบับุคคลส่งผลใหน้กัเรียนมีผลการ



เรียนต่าํและยงัขาดความกระตือรือร้นในการท างาน ซ่ึงจากการวเิคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้กิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะสามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดน้ัน่มี หลายรูปแบบ ซ่ึงไม่วา่จะเป็นวธีิสอนแบบโมเดลซิปปา วธีิ
สอนแบบโครงงาน วธีิการสอนแบบสืบสวน สอบสวน วิธีการสอนแบบ 4 mat วธีิสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ และวธีิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึง จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษารูปแบบการสอนดงัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวธีิการ จดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัปัญหาท่ีพบในชั้นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีจะเป็นแนวทางในการแกไ้ข ปัญหาใหก้ารเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัวา่เป็นรูปแบบ หน่ึงท่ีจะสามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัการ เปล่ียนแปลงของโลกในยคุปัจจุบนัช่วยเสริมสร้าง 
ผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะพื้นฐานในการรู้หนงัสือ ทกัษะการคิด 
ทกัษะการท างาน ทกัษาการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ ทกัษะการใชชี้วติ 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใช ้
กระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม 
ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ ์
หรือสร้างช้ินงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหนา้ท่ีสรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่
ผูส้อนจะตอ้งพยายามใชก้ลยทุธ์วธีิใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ 
จดัระบบความรู้สรุปเป็นองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกัการส าคญัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีขอ้ดีหลาย
ประการซ่ึง อารี สัณหฉว ี(2543 ) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของ การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อนกัเรียนมีดงัต่อไปน้ี 

 (1) ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

 (2) ท าใหน้กัเรียนมียทุธวธีิในการเรียนท่ีดี  

 (3) ท าใหน้กัเรียนมีความทรงจ าดีข้ึน  

 (4) ท าใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจภายในมากข้ึน  

 (5) ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะทางสังคมเพิ่มข้ึน  

 (6) ท าใหน้กัเรียนชอบเรียนวิชาต่างๆมากข้ึน  

 (7) ท าใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู  

 (8) ท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัมากข้ึน  

 (9) ท าใหน้กัเรียนรู้สึกวา่ตนเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อน  

 (10) ท าใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (มีความภาคภูมิใจในตนเอง) 



 ในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนัน่ประกอบดว้ยเทคนิคมากมายแลว้แต่ผูส้อนจะเลือกใชใ้ห ้
เหมาะสมกบัเน้ือหาและสาขาวชิาไม่วา่จะเป็น เทคนิค TGT เทคนิค Jigsaw เทคนิค CIRC เทคนิค TAN 
เทคนิค STAD เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) ซ่ึงเทคนิคท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ นัน่คือ  

เทคนิคคู่คิด (Think-Pair-Share) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

 ของ โรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 

 เทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) เป็นเทคนิคท่ีผูส้อนตั้งค  าถามหรือก าหนดปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึง 
อาจจะเป็นใบงานหรือแบบฝึกหดัก็ได ้และใหผู้เ้รียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนก่อน แลว้จบัคู่กบัเพื่อน 
อภิปรายค าตอบ เม่ือมัน่ใจวา่ค าตอบของคนถูกตอ้งแลว้จึงน าค าตอบไปอธิบายใหเ้พื่อนทั้งชั้นฟัง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงไดจ้ดัท าวจิยัในเร่ืองน้ีข้ึนเพื่อศึกษาและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนท่ีเรียนในรายวชิา  สังคม
 ศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดพ้ฒันาการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ
การจดัการ เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบการจดัการเรียนรู้
แบบ ร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด (Think Pair Share) จะท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ย ทกัษะพื้นฐานในการรู้หนงัสือ ทกัษะการคิด ทกัษะการท างาน ทกัษาการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศ ทกัษะการใชชี้วติ การน ากิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด (Think Pair 
Share) จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนทั้งทางดา้นเน้ือหาและทกัษะการปฏิบติังาน  

2. วตัถุประสงค์ 

 1) เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด 
(Think Pair Share) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสอนของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด 
(Think Pair Share) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 

3. วธีิด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชค้ร้ังน้ีคือ  

1) แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ือง  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใชเ้ทคนิคเทคนิคคู่คิด (Think Pair Share)    

2)  ใบความรู้และใบกิจกรรมและ  เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.3   การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 

1)  ศึกษาขอ้มูลเน้ือหาวชิาภาษาองักฤษจากหลกัสูตร และแผนการจดัการเรียนรู้ 



2) ด าเนินการสร้าง ใบความรู้และใบกิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ
เป็นผูช่้วยตรวจสอบให้  

3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  
 

3.4   การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ด าเนินการดงัน้ี 
     1) ศึกษาขอ้มูลเน้ือหาวชิาสังคมศึกษา (สาระพระพุทธศาสนา)และแผนการจดัการเรียนรู้ 

2) ด าเนินการสร้าง ใบความรู้และใบกิจกรรมเร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3) ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูช่้วยตรวจสอบให้  
4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 4.1) สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  
4.2) สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3) ทดสอบก่อนเรียน 

3.5   ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (ทดสอบหลงัเรียน) 
3.6   เก็บรวบรวมขอ้มูลและประเมินผล 
3.7   วิเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 

4. สรุปผล  
 ผลการด าเนินการปรากฏวา่ เม่ือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใบความรู้และใบกิจกรรม โดยใชเ้ทคนิคคู่คิดคู่คิด  (Think-Pair-Share) เร่ือง หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลผลการทดสอบ ก่อนเรียน
จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 5.25 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการ
ทดสอบหลงัเรียนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ไดค้ะแนนเฉล่ีย 7.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อย
ละ 74.52 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.10 ซ่ึงพบวา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลการวจิยัสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่การน ารูปแบบจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคคู่คิด 
(Think Pair Share) สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิา สังคมศึกษา  หน่วยการเรียนรู้ 

เร่ือง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลการวจิยัสามารถน าไปเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 



 6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  
   ระหวา่งครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนดว้ยกนั 
 
           ลงช่ือ       ผูร้ายงาน          ลงช่ือ       ……….. ผูรั้บรอง 
                                (นางสมพร  นาคถมยา)               (นางมณัฑนา  สิงห์สุข) 
                                        ต  าแหน่ง  ครู              หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
                                      (ลงช่ือ)           รักษาการรองผูอ้  านวยการ  
                                                             (นางสมพร  นาคถมยา) 
 

  อนุญาต             
  ควรพฒันา/เพิ่มเติม            

 
 

                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนไกรภกัดีวทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่  5 



รายวชิา สังคมศึกษา  (สาระพระพุทธศาสนา)                        รหัสวชิา ส 33102  

หน่วยการเรียนรู้ที ่2  หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 6 

เร่ือง  อริยสัจ  4  (มรรค)     เวลา     3    ช่ัวโมง 

นางสมพร      นาคถมยา โรงเรียนไกรภักดีวทิยาคม 

    
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
 ส 1.1   ม.4-6/13  วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 
 2.1  ตัวช้ีวดั 
     ส 1.1  ม.4-ม.6/13   วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตน
นบัถือ  
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 เป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การพน้ทุกข์หรือหมด
ปัญหา 
3. สาระการเรียนรู้ 
 3.1   สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
      -   พระสัทธรรม 3           -   ปัญญาวฒิุธรรม 4 
      -   พละ 5                -   อุบาสกธรรม 5 
      -   อปริหานิยธรรม 7         -   ปาปณิกธรรม 3 
      -   ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4 -   โภคอาทิยะ 5 
      -   อริยวฑัฒิ 5             -   อธิปไตย 3 
      -   สาราณียธรรม 6          -   ทศพิธราชธรรม 10 
      -   วปัิสสนาญาณ 9 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      -   วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 : มรรค และน าไปปฏิบติัได ้
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 5.1  ความสามารถในการคิด 

     -  ทกัษะการคิดวเิคราะห์          -  ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 5.2  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ  

     -  กระบวนการท างานกลุ่ม        -  กระบวนการปฏิบติั 
 
6. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

- มีวนิยั 



- ใฝ่เรียนรู้ 
 - อยูอ่ยา่งพอเพียง 

- มุ่งมัน่ในการท างาน 
 - ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - มีความรับผิดชอบ 
7. เศรษฐกจิพอเพยีง 

        - พอประมาณ 

        - มีเหตุผล 

        - มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

8. ทกัษะของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 (3Rs BCs 2Ls) 

         ทกัษะการอ่าน Reading) 

      ทกัษะการเขียน (Writing) 

      ทกัษะการคิดค านวณ (Arithmetic) 

      ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical thinking  

                 and problem solving) 

      ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and innoving) 

      ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า (Collaboratino ,teamwork  

                 and leadership ) 

      ทกัษะดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-cultural understanding) 

      ทกัษะดา้น การส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ (Communication information  

                 and  media literacy 

       ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing) 

       ทกัษะดา้นอาชีพและทกัษะดา้นการเรียนรู้ (Career and learning self-reliance,change) 

       ทกัษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

       ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 

       ภาวะผูน้ า (Leadership) 

    
 
 
9. กจิกรรมการเรียนรู้     
 (วธีิสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่ัวโมงที่ 1 

ช่ัวโมงที่ 2 

    นกัเรียนสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย และท าสมาธิก่อนเรียนทุกชัว่โมง 
 
 

        1. ครูน าข่าวการกระท าของบุคคลซ่ึงเป็นแบบอยา่งของการท าความดีมาใหน้กัเรียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่ 
บุคคลดงักล่าวปฏิบติัตนตามหลกัธรรมใดบา้งและผลของการปฏิบติันั้นส่งผลต่อตนเองและสังคมอยา่งไร 
ตวัอยา่งข่าว ไดแ้ก่ 

   -   ชาวไทยร่วมกนับริจาคทรัพยสิ์น เงินทอง เพื่อไปช่วยประชาชนชาวเฮติท่ีประสบภยัธรรมชาติ 
   -   ชาวไทยกลุ่มเส้ือสีขาวรวมพลงักนัรณรงคใ์หค้นไทยมีความสามคัคี 
   -   คณะครูของโรงเรียนต่างๆ นิยมพานกัเรียนไปเขา้ค่ายพกัแรมอบรมจริยธรรม 
   -   ชาวพุทธไปร่วมพิธีเวยีนเทียนในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
   -   ชาวพุทธพากนัไปฟังธรรมท่ีวดั เน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
  2. นกัเรียนช่วยกนัแสดงความคิดเห็น ต่อข่าวในมุมมองของนกัเรียนอยา่งหลากหลาย จากนั้นครู

อธิบายเช่ือมโยงให้นกัเรียนเขา้ใจวา่ การกระท าของบุคคลดงักล่าวนั้น เป็นการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา เป็นการปฏิบติัท่ีบรรลุถึงความดบัทุกขห์รือการหมดปัญหา หรือเป็นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 

  3. ครูอธิบายหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรรคในเร่ือง พระสัทธรรม 3 ซ่ึงหมายถึง 
ธรรมของสัตบุรุษหรือธรรมท่ีเป็นแก่นของศาสนามี 3 ประการ คือ 

     1)   ปริยติัสัทธรรม คือ ค าสอนของพระพุทธเจา้ท่ีบนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎก 
     2)   ปฏิบติัสัทธรรม คือ การปฏิบติัตามค าสอนของพระพุทธเจา้ จะเกิดผลหรือดบัทุกขไ์ดจ้ริง

ต่อเม่ือน าไปปฏิบติั ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามอริยมรรคมีองค ์8 หรือไตรสิกขา 
     3)   ปฏิเวธสัทธรรม คือ ผลจากการปฏิบติั 

  4. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนขา้งเก่ง 
   ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มจบัคู่กนัเป็น 4 คู่ แต่ละคู่ศึกษาความรู้พื้นฐาน

ในหวัขอ้ธรรม ดงัน้ี 
     -  คู่ท่ี 1 ศึกษาความรู้เร่ือง พละ 5  โภคอาทิยะ 5  อปริหานิยธรรม 7   
     -  คู่ท่ี 2 ศึกษาความรู้เร่ือง ทศพิธราชธรรม 10   สาราณียธรรม 6   วปัิสสนาญาณ 9 
     -  คู่ท่ี 3 ศึกษาความรู้เร่ือง วฒิุธรรม 4   ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตินิกธรรม 4   อธิปไตย 3 
     -  คู่ท่ี 4 ศึกษาความรู้เร่ือง  ปาปณิกธรรม 3  อริยวฑัฒิ 5  อุปาสกธรรม 5 
  5. ใหน้กัเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มอภิปรายถึงประเด็นส าคญัของหวัขอ้ธรรมท่ีศึกษาจนมีความเขา้ใจดีแลว้

จึงช่วยกนัหาข่าวหรือตวัอยา่งการกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ธรรม แลว้น ามา
วเิคราะห์ผลของการกระท าเพื่อน าไปอธิบายใหส้มาชิกคู่อ่ืนในกลุ่มฟัง 

 
 



ช่ัวโมงที่ 3 

 1. ครูสนทนากบันกัเรียนถึงผลการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มวา่ มีความกา้วหนา้อยา่งไร มีปัญหา 
  อุปสรรคอยา่งไร และไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งไร ในกรณีท่ีนกัเรียนสงสัยในหวัขอ้ธรรมเร่ืองใด  
  ครูก็อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

  2. นกัเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มผลดักนัอธิบายความรู้ในหวัขอ้ธรรมท่ีศึกษาในประเด็นต่อไปน้ี 
           1)   ช่ือหวัขอ้ธรรม 
           2)   สาระส าคญั/ประเด็นส าคญั 
           3)   ตวัอยา่งบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีปฏิบติัตามหลกัธรรม และผลท่ีไดรั้บ 
  3.  นกัเรียนซ่ึงเป็นสมาชิกของแต่ละกลุ่มผลดักนัซกัถามขอ้สงสัย  ในกรณีท่ีสมาชิกในกลุ่มยงัไม ่

   กระจ่างชดั ครูผูส้อนจะช่วยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 

 
 1. ครูอธิบายทบทวนความรู้และสร้างความกระจ่างชดัใหแ้ก่นกัเรียน ในหวัขอ้หลกัธรรมในเร่ือง  
  มรรคมีองค ์8 ท่ีนกัเรียนไดศึ้กษาไปแลว้ 
 2. นกัเรียนกลุ่มเดิมแต่ละคู่ช่วยกนัท าใบงาน ดงัน้ี 
            -  คู่ท่ี 1  ท าใบงานท่ี 2.1 เร่ือง พละ  5 โภคอาทิยะ 5  อปริหานิยธรรม 7 
           -  คู่ท่ี 2  ท าใบงานท่ี 2.2 เร่ือง ทศพิธราชธรรม 10  สาราณียธรรม 6  วปัิสสนาญาณ 9 
           -  คู่ท่ี 3  ท าใบงานท่ี 2.3 เร่ือง วฒิุธรรม 4  ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4  อธิปไตย 3 

              -  คู่ท่ี 4  ท าใบงานท่ี 2.4 เร่ือง ปาปณิกธรรม 3  อริยวฑัฒิ 5  อุบาสกธรรม 5 

  3. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในหลกัธรรมมรรคมีองค ์8 มาเป็นหลกัในการวเิคราะห์

กรณีศึกษาแต่ละเร่ืองวา่ การกระท าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในกรณีศึกษานั้นสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมใน

ขอ้ใด ใหย้กตวัอยา่งประกอบใหช้ดัเจน พร้อมทั้งบอกผลท่ีไดรั้บท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล สังคม 

ประเทศ และโลก ตามความเหมาะสม 

  4. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานท่ีตนรับผดิชอบ ปรับปรุงแกไ้ข และ

เตรียมสรุปประเด็นส าคญัเพื่อสนองต่อสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 

            5. สมาชิกแต่ละคู่ผลดักนัน าเสนอผลงานใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มฟังเรียงตามล าดบัจากคู่ท่ี 1 ถึงคู่ท่ี 4 

เม่ือจบการน าเสนอผลงานของแต่ละคู่นั้น ใหส้มาชิกคนอ่ืนซกัถามขอ้สงสัยจนมีความเขา้ใจกระจ่างชดัเจน

ในกรณีท่ียงัมีขอ้สงสัยอยูใ่หค้รูผูส้อนอธิบายสร้างความเขา้ใจและตอบขอ้สงสัยของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

           6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานต่อชั้นเรียนกลุ่มละ 1 กรณีศึกษา หรือกลุ่มละ 1 ใบงาน  

   ตามความเหมาะสม โดยใหก้ลุ่มอ่ืนท่ีมีขอ้คิดเห็นหรือมีผลงานท่ีแตกต่างกนัออกไปไดน้ าเสนอ

เพิ่มเติม 

            1.ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มไปวางแผนการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมมรรคมีองค ์8 ตามท่ีได ้



  ศึกษาไปแลว้ 

10. การวดัและประเมนิผล 
 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.1 ใบงานท่ี 2.1  ร้อยละ 60  ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.2 ใบงานท่ี 2.2 ร้อยละ 60  ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.3 ใบงานท่ี 2.3 ร้อยละ 60  ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 2.4 ใบงานท่ี 2.4 ร้อยละ 60  ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ  2  ผา่นเกณฑ์ 
 
 
 

11. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

 11.1  ส่ือการเรียนรู้ 
    1) หนงัสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 

    2) หนงัสือคน้ควา้เพิ่มเติม       

      (1)  เสฐียรพงษ ์วรรณปก.  คิดเป็นท าเป็นตามแนวพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร :  
         บริษทัอมัรินทร์พร้ินต้ิง แอนดี พบัลิซซ่ิง จ  ากดั, 2541. 

    3) ใบงานท่ี 2.1 เร่ือง  พละ 5  โภคอาทิยะ 5  อปริหานิยธรรม 7 
    4) ใบงานท่ี 2.2 เร่ือง  ทศพิธราชธรรม 10  สาราณียธรรม 6  วปัิสสนาญาณ 9 

    5) ใบงานท่ี 2.3 เร่ือง วฒิุธรรม 4  ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4  อธิปไตย 3 
     6)  ใบงานท่ี 2.4 เร่ือง ปาปณิกธรรม 3  อริยวฑัฒิ 5  อุบาสกธรรม 5 

 11.2  แหล่งการเรียนรู้ 

    1) หอ้งสมุด    2) หอ้งจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์ 3) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

 http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html 

 

 

บันทึกผลหลงัการสอน 
     1. ผลการจัดการเรียนรู้ 
 

 1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K)  

http://www.learntripitaka.com/scruple/muck8.html


                  นกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน..........................คน  คิดเป็น..............................% 
                     นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน..................คน   คิดเป็น............................% 
                     นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ.์.........................ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดย............................................ 
              ........................................................................................ผลการแกไ้ข           ผา่น            ไม่ผา่น 
             1.2 นักเรียนมีความรู้เกดิทกัษะ (P) 
                   นกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน.......................................คน  คิดเป็น........................... % 
                   นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน..................................คน   คิดเป็น............................% 
                   นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ.์.............................ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดย........................ 
.............................................................................................ผลการแกไ้ข           ผา่น            ไม่ผา่น 
           1.3 นักเรียนมีเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A) 

                  นกัเรียนผา่นเกณฑจ์ านวน...........................คน  คิดเป็น............................% 
                  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน......................คน   คิดเป็น............................% 
              นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ.์.............................ไดด้ าเนินการแกไ้ขโดย.............................................. 

.............................................................................................ผลการแกไ้ข           ผา่น            ไม่ผา่น 
 

   2. ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 

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

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

ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

       ลงช่ือ....................................... 

                          (นางสมพร     นาคถมยา) 

                                                                                                       ต าแหน่ง ครู 

 

ความเห็นของผู้อ านวยการ/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

              ดีมาก 

              ดี 

  

  

  

 

 



   พอใช ้

   ควรปรับปรุง 

2.   การจดักิจกรรมไดน้ าเอากระบวนการเรียนรู้ 

              เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมาใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ยงัไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ควรปรับปรุงพฒันาต่อไป 

3.  เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

               น าไปใชไ้ดจ้ริง 

   ควรปรับปรุงก่อนน าไปใช ้

 

      ลงช่ือ........................................ 

                    (นางกิษรา   เทสันตะ.) 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรภกัดีวิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


