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ทฤษฎคีวามรู ้  
(Theory of  Knowledge :  TOK) 
 
ธรรมชาตวิชิา (Nature   of  the  Subject) 

ทฤษฎีความรู้  (Theory of  Knowledge :TOK)  หรือรู้จกักบัในอีกช่ือ
หน่ึงวา่ ญาณวทิยา ( Epistemology )  เป็นสาระท่ีวา่ดว้ยการแสวงหาความรู้  
เพิ่มเติมอยา่งลึกซ้ึงในส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้  (knowing)   วา่ดว้ยการคน้ควา้และ
แสวงหาความรู้ เพื่อพิสูจน์ประเด็นความรู้  ขอ้คน้พบหรือสมมติฐานของ
ความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บรู้ และเป็นท่ียอมรับ  วา่ดว้ยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกั
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของความรู้  วา่ดว้ยการจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการรับรู้ในลกัษณะท่ีเป็นวฒันธรรม
ของการรับรู้และการรับรู้ท่ีใชค้วามรู้สึก  และวา่ดว้ยการปลูกฝังการสร้าง
ความเขา้ใจท่ีเป็นสากลใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 
วตัถปุระสงค ์(Objectives)   

การจดัการเรียนการสอนสาระทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK )  
มีวตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวเิคราะห์  
ตั้งสมมติฐานและการหาค าตอบเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้  (Knowing)  สามารถตั้ง
ค าถามให้ค าอธิบาย แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จกัหาทางออกในการแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งกระจ่างชดั สามารถเช่ือมโยงความรู้เปรียบเทยีบวธีิการแสวงหา
ความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาต่างๆ และวธีิการรับความรู้ (Ways   of   Knowing )  
จ านวน 4 วถีิทาง ไดแ้ก่วธีิการสร้างความรู้จากการสัมผสัรับรู้ (Sense  
Perception) สร้างความรู้จากการใชภ้าษา (Language)  สร้างความรู้จากการให้
เหตุผล (Reason) และการสร้างความรู้จากส่ิงท่ีเป็นอารมณ์ (Emotion)   

วธิกีารรับรูค้วามรู ้ (Ways  of  Knowing) 

การเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้  (Theory of   Knowledge    TOK)  
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ โดยผา่นวธีิการรับความรู้    
4  ประการ  ไดแ้ก่  การรับรู้ความรู้ดว้ยความรู้สึก การสัมผสัรับรู้

1 
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(Sense  Perception)  ดว้ยภาษา  (Language)   ดว้ยอารมณ์ (Emotion)   และ
ดว้ยการใหเ้หตุผล (Reason)  

 
การรับความรูด้ว้ยความรูส้กึ (Sense  Perception) 

การรับรู้ความรู้ด้วยความรู้สึกจากการ
สัมผสัรับรู้  (Sense  Perception)   หมายถึง
ปฏิกิริยาทางกายของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนจากส่ิงกระตุน้
ต่างๆ รอบๆตวัเรา  ความรู้สึกภายนอกท่ีเกิดจาก
การสัมผสั ได้แก่  รูป รส  กลิน่ เสียง สัมผสั  เช่น ไดย้นิ ชิมรสชาด การสัมผสั 
ไดก้ล่ินและมองเห็น และเกิดความรู้สึกจากภายใน ไดแ้ก่ หิว เจบ็ปวด และส่ิง
เร้าต่างๆ    ปัจจุบนัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการรับรู้โดยใชค้วามรู้สึกจาก
การสัมผสัรับรู้ ( Sense perception ) มีการเรียนการสอนในสาขาจิตวทิยา 
(ทฏษฎีการรับรู้ : Gestalt theory of psychology )  เป็นการเรียนเก่ียวกบั
กระบวนการรับรู้  โดยพดูถึงอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีรับรู้ความรู้สึกถูกกระตุน้ดว้ย
ขอ้มูลท่ีเป็นความรู้สึก      สมองจะแปลขอ้มูลท่ีเป็นความรู้สึกเป็นการสัมผสัรู้
ท่ีเป็นความรู้สึก( Sensation ) ไดแ้ก่  เสียง รสชาด อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
กล่ิน และ การมองเห็น  ดงันั้น การไดก้ล่ินอาหาร  เราสามารถรับรู้ไดว้า่เป็น  
ขนมประเภทใด   ส่ิงท่ีเห็นมีรูปลกัษณ์ เราก็รับรู้ไดว้า่เป็น  “นก  ผเีส้ือ คน 
ฯลฯ ”   สัมผสัรู้วา่เป็นของเหลวร้อน  เราสามารถรับรู้ไดว้า่เป็นน ้าร้อน  เป็น
ตน้ ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการรับความรู้ดว้ย
ความรู้สึก   ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอยา่งที ่1     ( ใชเ้พลงเป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้ )   มีแนวทาง ดงัน้ี 
 

1.     ครูใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือเพลง
ใดเพลงหน่ึงท่ีเป็นการแสดง
ความรู้สึก ในท่ีน้ียกตวัอยา่งเพลง 
“ เล่าสู่กนัฟัง เพลง “ สายฝน ”  
ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและเป็น
ภาษาองักฤษ 
2.    ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษา
ความหมายและความรู้สึกท่ี
ผูป้ระพนัธ์ถ่ายทอดผา่นเพลง 
 

 
 
 
 
 
 

 
เพลง เลา่สูก่นัฟัง 

ฉนัยงัจ าเสมอท่ีเธอเคยบอกกบัฉนั คิดแลว้ยงัต้ืนตนัเกินอธิบาย 
นึกถึงค าๆนั้นทุกวนัท่ีห่างกนัไป เหมือนมนัเป็นโยงใยท่ีส่งถึงกนั 
ไม่วา่เราจะโชคดี หรือบางทีท่ีร้องไห้ ต่างคนสนใจจะฟัง 
เพราะวา่ในชีวติเร่ืองจริงมนัต่างจากฝัน ฝันไม่เคยมีวนัท่ีเจบ็ช ้าใจ 
มีผูค้นอยูร่อบกาย เหมือนไม่มีไม่เห็นใคร แต่ใจๆฉนัยงัมีเธอ 
คืนท่ีไร้แสงไฟ วนัท่ีใจมวัหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกนั 
วนัท่ีเสียน ้าตา วนัท่ีฟ้าเปล่ียนผนั เธอก็ยงัมีฉนัอยูท่ ั้งคน 
      ***     ฝนท่ีตกทางโนน้ หนาวถึงคนทางน้ี ยงัอยากไดย้นิทุกเร่ืองราว 
ยงันอนดึกอยูใ่ช่ไหม เธอผอมไปหรือเปล่า อยา่ลืมเล่าสู่กนัฟัง 
คืนท่ีไร้แสงไฟ วนัท่ีใจมวัหม่น ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกนั 
วนัท่ีเสียน ้าตา วนัท่ีฟ้าเปล่ียนผนั เธอก็ยงัมีฉนัอยูท่ ั้งคน 
(เพราะ) ฝนท่ีตก (อยู)่ ทางโนน้ หนาวถึงคนทางน้ี                                             
ยงัอยากไดย้นิทุกเร่ืองราว 
เธอล าบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อยา่ลืมเล่าสู่กนัฟัง 
(เพราะ)ฝนท่ีตก (อยู)่ ทางโนน้ หนาวถึงคนทางน้ี                                               
ยงัอยากไดย้นิทุกเร่ืองราว 
เธอล าบากอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า อยา่ลืมเล่าสู่กนัฟัง 
เธอยงัขาดอะไรไหม เธอสู้ไหวหรือเปล่า 
อยา่ลืมเล่าสู่กนัฟัง เธอยงัมีฉนัอยูท่ ั้งคน 
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เพลง  สายฝน       

เม่ือลมฝนบนฟ้ามาล่ิว 
ตน้ไมพ้ล้ิวลู่ก่ิงใบ 
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แต่เหล่าไมย้ิง่กลบังาม 
พระพรหมท่านบนัดาลใหฝ้นหลัง่  
เพื่อประทงัชีวติมิทราม 
น ้าทิพยส์าดเป็นสายพรายพล้ิวทิวงาม 
ทัว่เขตคามชุ่มธารา 
สาดเป็นสายพรายพล้ิวทิวทุ่ง  
แดดทอหรุ้งอร่ามตา 
รุ้งเล่ือมลายพร่างพรายนภา 
ยามเม่ือฝนมาแต่ไกล 
พระพรหมช่วยอ านวยใหช่ื้นฉ ่า 
เพื่อจะน าดบัความร้อนใจ 
น ้าฝนหลัง่ลงมาจากฟ้าแดนไกล  
พืชพรรณไมช่ื้นยนืยง 

Rain winds sweep across the plain. 
Thunder rumbles on high.  
Lightening flashes; Bows the grain.  
Birds in fright nestward fly.  
But the rain pours down in blessing;  
Filled with cheer our hearts expand.  
As the woods with notes of pleasure ring,  
Sunlight streams o'er the land.  
Bright the rainbow comes in view.  
All the world's cool and clean.  
Angels' tears the flowers renew.  
Nature glistens in green.  
Rain beads sparkle in your hair, love.  
Rainbows glitter when you smile.  
Thus we soon forget the clouds above,  
Beauty so does beguile.  

 

ไดแ้ก่  การไดย้นิ   รสชาติ   สัมผสั  กล่ินและส่ิงท่ีเห็นและผูเ้รียนอา้งอิงความรู้ท่ีไดจ้ากการรับรู้ความรู้
ดว้ยความรู้สึก เพื่อวเิคราะห์ประเด็นความรู้/หวัขอ้/ปัญหาของการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เช่น   
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ตวัอยา่งที ่ 3    ใชภ้าพชวีติเป็นสือ่การเรยีนการสอน  
 

ค าถาม  ให้ผู้เรียนได้ตอบค าถาม 

ในลกัษณะดังต่อไปนี ้

1.จงระบุส่ิงท่ีท่านเห็นในภาพ 
2.จงบอกความรู้สึกของท่านจาก
การท่ีไดเ้ห็นส่ิงต่างๆท่ีปรากฏอยู่ 
ในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ภาพของ  Jules BASTIEN, Lepage Party : Les enfants pecheurs  

 
 
ตวัอยา่งที ่ 3  การใชภ้าพสตัวเ์ป็นสือ่การเรยีนการสอน 

ในโลกรอบๆตวัเรา มี “สตัว์ “ ทีเ่ป็นส่ิงมีชีวิตทีส่ามารถรับรู้ดว้ยความรู้สึก เช่น ปลาโลมาและคา้งคาว  
มีระบบโซนาร์เป็นเคร่ืองน าทาง  นกพิราบมีระบบแม่เหล็กน าทางกลบับา้น หมาป่ามีระบบการสมัผสักล่ินไดดี้   
นกอินทรีย์มีความสามารถในการมองเห็นดีเยีย่ม  ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงทีอ่ยู่รอบตวัเรา ซ่ึงผูเ้รียนควรไดเ้รียนรู้  
ในการจดัการเรียนการสอน ครูสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดใ้นลกัษณะ ดงัตวัอย่าง  
 
1.ครูใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

2.ให้ผู้เรียนศึกษาภาพ (เป็นงานเดี่ยวหรือ

งานกลุ่ม ) และค้นหาความรู้สกึที่สตัว์ทั้ง 2 

ตัว แสดงออกโดยครูช้ีน าให้ผู้เรียนใช้ความรู้

ที่เรียนจากชีววิทยา ( ระบบการสมัผัสของ

ปลา  ระบบการรับรู้ เสยีงของค้างคาว  การ

ใช้ลิ้นสมัผัสของง ู การรับรู้ โดยคลื่นเสยีงของปลาวาฬ  ระบบคีโมของตัว

หนอน เป็นต้น ) 
3.ครูให้ผู้เรียนจินตนาการและเขียนความรู้สกึของสตัว์ทั้งสอง ใช้เวลา 

10–15 นาที่ และให้ทุกคนอ่านสิ่งที่ตนเองเขียนหน้าช้ันเรียน 
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ตวัอยา่งที ่ 4 การใชส้ญัลกัษณ์เป็นสือ่การเรยีนการสอน 

ในการจดัการเรียนการสอน ครูใชส้ัญลกัษณ์เป็นส่ือ  
โดยใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการ “ตีความ”  
(Interpretation)   โดยใหผู้เ้รียน ท า
กิจกรรม ดงัน้ี 

1.  ดูภาพท่ีก าหนดให ้และบอก
ความเขา้ใจของตนเอง 

2. อธิบายความหมายของส่ิงท่ีผูเ้รียน
เห็นและเขา้ใจ  

    
                    

 

 การรับรูค้วามรูท้างภาษา  (Language)    
เป็นการรับรู้ความรู้จากการส่ือสารดว้ยภาษา  ไดโ้ดยสัญญลกัษณ์ต่างๆ  ( Symbols)  สัญญาณ  
(Signs)  ภาษากาย  ( Body  language) ภาษาพดู  ( Language)   ซ่ึงภาษาประเภทต่าง ๆ 
สามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่ความคิดและภาษาสามารถสะทอ้นเร่ืองราวของตนเองได ้

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อน สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี   
1.ใชส้ัญลกัษณ์ (symbols) และป้ายสัญญาณเคร่ืองหมาย  
 ( Signs )  เป็นส่ือการเรียนการสอน  

2 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.madeira.co.th/image/pics_recom03.jpg&imgrefurl=http://www.madeira.co.th/recommend.php&h=280&w=350&sz=19&tbnid=71p_E2WBpA1QxM:&tbnh=96&tbnw=120&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86&hl=th&usg=__BHTGuq2kuR3LTL8OyW4F0T9dPno=&ei=pTcHTJzWGZTHrAfpkf2CAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CB0Q9QEwAg
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2.ใหผู้เ้รียนบอกความหมายของส่ิงท่ีผูเ้รียนเห็นและรับรู้  
            

 
 
 
 

 
 
 

 ใชค้ าหรอืประโยค  เป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 
              ครูหาตวัอยา่งประโยคท่ีใชค้  าท่ีเขียนเหมือนกนัและมีความหมายแตกต่างกนั เช่น 
               - เขาเป็นคนมีอารมณ์ขนั 

- ขนัเชือกใหแ้น่น 
   - กรุณาตกัน ้าใหส้ามขนั 
   - เขาขนัอาสาในการท างานทกุครั้ง 

ภาษาองักฤษ 
- I saw a dove on a tree.  (นกเขา ) 
- He dove into the water.  (ด าน ้า) 

ครูใหผู้เ้รียนศึกษาประโยคและอธิบายความหมายท่ีผูเ้รียนเขา้ใจ 
 

ใชส้ญัลักษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา ความเชือ่ 
และวฒันธรรมประเพณีทีเ่ป็นทีรู่จั้กทั่วโลกเป็น                     
สือ่การเรยีนการสอน 
ครูใหผู้เ้รียนบอกความหมายของสัญลกัษณ์ความเช่ือและวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

 

                         

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://share.psu.ac.th/file/masita.m/Water+lilies.jpg&imgrefurl=http://share.psu.ac.th/file/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&usg=__gmSBlMY6ef5JrQ1Cd9BUsumINQs=&h=600&w=800&sz=52&hl=th&start=14&itbs=1&tbnid=dBMMazYBEIpf8M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&hl=th&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://tulip.bu.ac.th/~1490216304/bc325/img_d59798473ab34a020fa76970bb516314.jpg&imgrefurl=http://tulip.bu.ac.th/~1490216304/bc325/asg2.htm&usg=__d6YrVSPTWp6OLW8XNjROV6yeEXA=&h=600&w=800&sz=100&hl=th&start=16&itbs=1&tbnid=huGvgfGB1wUO5M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&hl=th&tbs=isch:1
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ใชธ้งของประเทศตา่งๆเป็นสือ่การเรยีนการสอน 
   

                              

 
           
 

1. ครูใหผู้เ้รียนบอกความหมายของธงของประเทศต่างๆ 
2. ครูใหค้น้ควา้หาเหตุผล  “ท าไมตอ้งโบกธง  ฯลฯ  เป็นตน้  

 
ใชร้ปูแบบสญัลักษณ์อืน่ๆเป็นสือ่การเรยีนการสอน   เช่น  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://web.ku.ac.th/agri/bau/bua1.jpg&imgrefurl=http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=45&usg=__WUbCVtXYU5xYnL22xSwgSQGURgI=&h=420&w=318&sz=30&hl=th&start=12&itbs=1&tbnid=j98qTvi9ia_VgM:&tbnh=125&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7&hl=th&tbs=isch:1
http://play.kapook.com/photo/showfull-44254-1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.weekendhobby.com/offroad/isuzu/picture\192255010474.jpg&imgrefurl=http://www.weekendhobby.com/offroad/isuzu/Question.asp?ID=5700&usg=__kKjRPSWwMvJvLs8GZ1bvxlrMr-g=&h=465&w=584&sz=45&hl=th&start=12&itbs=1&tbnid=npdYL1kNrPcyQM:&tbnh=107&tbnw=135&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.uppic.net/tm/13578_6176_090508204426_01.jpg&imgrefurl=http://www.secretwealthy.com/board/read.php?tid=1261&page=e&fpage=8&usg=__hab6QVUpVXIAYWK-bwIWvKeSWW0=&h=329&w=504&sz=9&hl=th&start=19&itbs=1&tbnid=GuWEELSN-D3TRM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5013430/pics/800px-Flag_of_South_Korea_(bordered).svg[1][1].png&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b5013430/page1.html&usg=__L8WyYlekSr_xUa1Su4i11owzu0M=&h=537&w=800&sz=25&hl=th&start=13&itbs=1&tbnid=omVlbPzaYJ9aTM:&tbnh=96&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&hl=th&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/oAgPmppvBH4/0.jpg&imgrefurl=http://www.sickplaylist.com/videos/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&usg=__fMEHys8ujNTltpzMmHjx83tlJ7U=&h=360&w=480&sz=8&hl=th&start=43&itbs=1&tbnid=4QqyIjrMy1ajsM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&start=40&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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                  นอกจากน้ี ครูผูส้อนสามารถน า ภาษากาย (Body language )  ภาพถ่าย ภาพการ์ตูนท่ีแสดงเหตุ   
 ภาษาในวรรณกรรม   เป็นตน้มาเป็นส่ือในการเรียนการสอน  

 

การรับรูค้วามรูด้ว้ยอารมณ์ (Emotion)   
การรับรู้ความรู้ดว้ยอารมณ์  (Emotion)  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์  
(Emotional  intelligence)   เป็นการเรียนรู้โดยการคน้ควา้หาความรู้ทั้งจากท่ีเป็นอารมณ์ของ
ตนเอง  (Intrapersonal  intelligence)  และทั้งท่ีเป็นอารมณ์ของผูอ่ื้น (Interpersonal intelligence)  

การรับรู้ดว้ยอารมณ์  (emotion)  จะตอ้งเช่ือมโยงกบัการรับรู้ทางความรู้สึกจากการสัมผสัรับรู้ (Sense  
Perception) การรับรู้ความรู้ทางภาษา  (Language) และการรับรู้ความรู้โดยใหเ้หตุผล  (reason) 

 ดงันั้น  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมองและการเรียนรู้    
ผูส้อนสามารถใชส่ื้อการเรียนการสอน ดงัน้ี 
1.     ใชภ้าพท่ีเก่ียวกบัภาษากาย  ( body  language ) เป็นส่ือการเรียนการสอน ท่าทาง ( gestures ) ท่ี
เช่ือมโยงกบัอารมณ์   เช่น  ใชภ้าพการ์ตูน   และใหผู้เ้รียนบอกอารมณ์ของตวัละครในเร่ือง  เป็นตน้  

ภาพยนตรก์ารต์นู  เรือ่ง    Full   house 

      

3 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112victims.org/forum/Themes/As_theme/images/pic2009/ed250a229d.jpg&imgrefurl=http://112victims.org/forum/index.php?topic=9.0&usg=__dQHVi95DZGjKm714SOjcboKMnzY=&h=495&w=617&sz=80&hl=th&start=35&um=1&itbs=1&tbnid=ff_wyH_v7k4dlM:&tbnh=109&tbnw=136&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&start=20&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://gotoknow.org/file/sasinanda/music_academicachievement.jpg&imgrefurl=http://ofarts52601.multiply.com/journal/item/6&usg=__pZJwskZnW4nnwuw3IjnTTQ2d6mc=&h=316&w=320&sz=20&hl=th&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=crWgRofpuJXsjM:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&um=1&hl=th&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.math.psu.ac.th/html/images/stories/math.png&imgrefurl=http://www.math.psu.ac.th/html/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=68&usg=__7015HsO5ASVY_GONt5b8KW-ffnc=&h=544&w=600&sz=52&hl=th&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=064ka__ZgBOJDM:&tbnh=122&tbnw=135&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i26.photobucket.com/albums/c129/tamachan_photo/diary/200708/logo1.jpg&imgrefurl=http://kucity.kasetsart.org/kucity/WebFormDetailBoard.aspx?BRD_ID=17125&PAGE=2&usg=__s9S1N638RNZLI0DLgE-i2KZyzuM=&h=400&w=300&sz=41&hl=th&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=Ceb8sus1ghGdcM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B9%86%E0%B9%86&um=1&hl=th&tbs=isch:1
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2.   ใชส้ถานการณ์จ าลอง  ( simulation ) เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยใหน้กัเรียนแสดงท่าทางท่ีบอกอารมณ์ และ
ใหเ้พื่อนๆ สังเกตอาการนั้นๆและแสดงความคิดเห็น  เป็นตน้ 
3.     ใชข้อ้ความหรือเน้ือเร่ือง  ( text )  บทสนทนา ( dialogue ) และบทประพนัธ์  โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอนต่างๆ
เก่ียวกบัอารมณ์ ความเช่ือ  ท่ีสะทอ้นอารมณ์ของผูป้ระพนัธ์และตวัละครในเร่ือง   เป็นส่ือการเรียนสอน  แลว้ให้
ผูเ้รียนศึกษา วเิคราะห์และตีความอารมณ์ของผูเ้ขียนหรือตวัละคร  
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การรับรูท้างความรูโ้ดยเหตผุล (Reason) 
เป็นการรับรู้ความรู้โดยเหตุผล (reason)  เป็นการใชข้อ้มูลรายละเอียด 
(information)  ในลกัษณะโนม้นา้ว (induce) สืบสาวเหตุผล (deduce)  สรุป

ความ (infer)  ลงความเห็นเป็นหลกัการ (generalize) ระบุลกัษณะเฉพาะ (Specify) 
ยนืยนัลกัษณะความเหมือน (recognize  similarities  )  และจากนั้นเป็นการตดัสิน 
(judge) และโตแ้ยง้  สนบัสนุนและคดัคา้นอยา่งเตม็ท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นจริง  ส่ิงดี  ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งและส่ิงท่ีสวยงาม  

ในการจดัการเรียนการสอน  ครูผูส้อนจะตอ้งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ
การใหเ้หตุผล ( reasoning )  ในเน้ือหาต่อไปน้ี  ความหมายของการใหเ้หตุผล รูปแบบ
การใหเ้หตุผล ไดแ้ก่ การใหเ้หตุผลแบบอุปมยั ( Inductive Reasoning )  การใหเ้หตุผล
แบบนิรมยั  ( Deductive Reasoning )  ความสมเหตุสมผล ไดแ้ก่ เหตุ (ส่ิงท่ีเราก าหนด 
หรือสมมติฐาน) และผล  (ผลสรุปหรือขอ้สรุป )  เป็นตน้ 
โดยสรุปวธีิการรับรู้ความรู้ทั้ง 4 วธีิสามารถแสดงเป็นแผนภูมิ  ไดด้งัน้ี  
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กลุม่สาระการเรยีนรู ้
(Area of  Knowledge)  

คณติศาสตร ์
 

ผูเ้รยีน 

Knowers 

ภาษาไทย 

วธิกีารรบัความรู ้
(Ways of 
knowing) 

( 
 

เหตผุล 
(Reason) 

( 
 

ภาษาองักฤษ อารมณ ์
(Emotion) 

( 
 

ความรูส้กึ 
(Perception

) 
( 
 

ภาษา 
(Language) 
( 
 

วทิยาศาสตร ์

ศลิปะ 

สขุศกึษา 

การงานอาชพี 

สงัคมศกึษา/
ศาสนา 

/วัฒนธรรม

ประวัตศิาสตร ์
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การจดัการเรียนการสอน TOK  ไม่ใช่การสอนเน้ือหา แต่เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากการคน้ควา้และน าผลจาการคน้ควา้มาเขียนเป็นรายงานผล
การคน้ควา้  มีความยาว 1,200 – 1,600  ค า  

 

การออกแบบการจดัการเรยีนรูส้าระ  TOK 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระ TOK  เป็นภาระงานของโรงเรียน  
ของครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษา ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีภาระงานท่ีตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 

 

1.หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 
ของสถานศึกษา 

จัดท าเอกสาร  รวบรวม

ประเมินความรู้/หัวข้อ/ปัญหา 

ส าหรับผู้เรียน โดยมอบหมาย

ให้ครูของแต่ละสาระการเรียนรู้

ทุกคนเป็นผู้ร่วมคิดโดยมี

กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 
จัดประชุมครูผู้สอนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
มอบหมายให้ครูผู้สอน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ก  าหนด 
ประเมินความรู้/หัวข้อ/ปัญหา ส าหรับการค้นคว้า

เพ่ิมเติมของผู้เรียน 
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกประเดน็ความรู้/

หัวข้อ/ปัญหา  ส าหรับให้ผู้เรียน                       

ทั้งโรงเรียน เลือกจ านวน  15 – 20   ประเดน็

ความรู้   
เมื่อโรงเรียนได้เรียบเรียงประเดน็ความรู้  
( Knowledge  issues ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โรงเรียนจะต้องจัดท าเอกสาร รวบรวม

ประเดน็ความรู้/หัวข้อ/ปัญหาทั้งหมด ซ่ึงโดยทั่วไป

แล้วแต่ละปีโรงเรียนจะก าหนด

ไว้ไม่เกนิ  20  ประเดน็ความรู้

ส าหรับให้ผู้เรียนเลือกเป็น

ประเดน็ค้นคว้าเพ่ือให้เป็น

มาตรฐาน (Standard) เดียวกนัทั้งโรงเรียน 
แต่งต้ังครูผู้สอนให้เป็นที่ปรึกษาของผู้เรียนทุกคน  
(แม้ครูผู้สอนไม่ใช่ครูผู้สอนสาระ TOK) 
มอบหมายให้ครูผู้สอนด าเนินการให้นักเรียน 

เลือกประเดน็ความรู้/หัวข้อ/ปัญหา 
คนละ 1  เร่ือง เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างเป็น

ระบบโรงเรียน  ควรมีแบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียน

ซ่ึงในที่น้ีจะน าเสนอตัวอย่าง  
 

 
 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
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ตวัอยา่งประเด็นความรู ้

/หวัขอ้/ปัญหาของสาระ TOK ส าหรับใหผู้เ้รยีนเลอืก                              
(ส าหรับระดบัมธัยมศกึษา) 

1.อภิปรายวทิยาศาสตรส์รา้งข้ึน

จากการสะสมขอ้เทจ็จริง

เชน่เดียวกบั

ศาสตรส์าขา

อื่นๆ            
(กล่าวถึงสาระ

การเรียนรูอ้ื่น 

ๆ อยา่งนอ้ย 3 
สาระ) 
2.อภิปรายวรรณคดีสามารถ

สะทอ้นความจริง และวฒันธรรม

ของมนุษยชาติไดด้ีกวา่ศาสตร ์ดา้น  
ศิลปะหรือศาสตรด์า้นอื่น ๆ 
3.อภิปรายค าพูดทีก่ล่าววา่ปรชัญา

เศรษฐกิจเป็นอุปสรรคหรือ

ประโยชนต์อ่การพฒันาทีย่ ัง่ยืนของ 
ประเทศและ

ความมีชีวติที่

ม ัน่คง ผาสุข

ของประชาชน 
4.ความรูข้องมนุษยเ์กิดข้ึนได ้

อยา่งไร 
5.เรามัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ภาวะโลก

รอ้น (Global Warning) เกิดข้ึน

จริง  

6.อะไรคือ  ความเหมือนและความ
แตกตา่งระหวา่งวธิีการสืบคน้ทาง

ประวติัศาสตร ์เพ่ือการ 

อธิบายเชิงประวตัิศาสตรก์บัวธิีการ

สืบคน้ทางวทิยาศาสตร ์เพ่ือการ

อธิบายเชิงวทิยาศาสตร์ 
7.การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในโลก  มีผลกระทบอยา่งไร

กบัประเทศไทยและ 
ดา้นใดบา้ง 
8.การรูจ้กัวถีิ

ชีวติของบรรพชน

ไทย สามารถ

ศึกษาไดจ้าก

รอ่งรอยหรือ

หลกัฐานใดบา้ง 
9.ศึกษาวธิีการเรียนภาษาองักฤษ 

ซึง่ปัจจบุนัถือเป็นภาษาสากลที่

เหมาะสมเพ่ือใหเ้ด็กไทยส่ือสารได ้

อยา่งมีทกัษะ 
10.ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั

ค ากล่าวทีว่า่กิจกรรมลูกเสือและ

กิจกรรมเนตรนารี สามารถ 
สรา้งเด็กไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณไ์ดแ้ตไ่ม่สามารถสรา้ง

เด็กไทยใหเ้ป็นพลโลกได  ้
11.อภิปรายค ากล่าว 

“คณิตศาสตร”์ เป็นศาสตรท์ีเ่กิด

จากการคน้พบ (Discovered) หรือ               
การประดิษฐค์ิดคน้  (Invented) 

12.อภิปรายค ากล่าว 

“คณิตศาสตร”์ เป็นพ้ืนฐานการ

เรียนรูว้ชิาอื่น และ

สามารถน าไปใชใ้นการ 
สรา้งสรรคศ์ิลปะไดห้รือไม่อยา่งไร 
13.ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรที่

ในปัจจบุนัไดมี้การเฉลิมฉลองวนั

แหง่ผืนพิภพ ซึง่เรียกชื่อเป็น

ภาษาองักฤษ 
วา่ Earth  Day ในนานาประเทศ
อยา่งเป็นสากล 
14.อภิปรายแรงบนัดาลใจ  

(Inspiration) ของผูป้ระพนัธน์ว

นิยาย เรื่อง “ขา้งหลงัภาพ”  
15.ในฐานะทีท่า่นเป็นพลเมืองของ

ประเทศและในฐานะสมาชิกของ

สงัคม ทา่นคิดวา่ทา่นจ าเป็นตอ้ง 
รบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละแสวงหา

ความรูอ้ภิปราย 
16.“ความสุข” เป็นส่ิงส าคญัทีท่กุ

คนปรารถนาใหเ้กิดข้ึนในชีวติของ

ตนเอง แตท่กุคนตา่งให ้             
ค าจ ากดัความทีไ่ม่เหมือนกนั ใน

ความคิดเห็นของทา่น    อะไรทีเ่ป็น

องคป์ระกอบส าคญัของความสุขที่ 
สมปรารถนา 
17.อภิปรายแนวคิด “การปฎิบตัิ

ตามหลกัการและความเชื่อทางพุทธ

ศาสนามีความสอดคลอ้งกบั 
หลกัการและวธิีการทาง

วทิยาศาสตร”์ 
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18.อภิปรายและแสดงความ

คิดเห็นกบัค ากล่าวทีว่า่  “ ค าสอน
ของพระศาสดาทกุศาสนา สามารถ 
น ามาซึง่ความสนัติสุขและความ

ผาสุขของสงัคม” 

19.ทา่นคิดวา่ เราสามารถ

เปรียบเทยีบภาษา (Language) กบั
ภาษาสญัลกัษณรู์ปแบบตา่งๆ ได  ้
หรือไม่  เชน่ เปรียบเทยีบภาษามือ

ของผูพิ้การทางการ 
ไดย้ิน  การเตน้ร า การวาดภาพ 

ดนตรีหรือกบัคณิตศาสตรไ์ด ้

หรือไม่   ภาษาอะไรทีเ่ป็นลกัษณะ
การรว่มและลกัษณะทีแ่ตกตา่งจาก

รูปแบบภาษาตา่งๆ 
 ดงักล่าว 
20.ประวตัิศาสตรค์ืออะไร  

ประวตัิศาสตรเ์ป็นการศึกษา

เหตุการณใ์นอดีตหรือศึกษาบนัทกึ  
เหตุการณใ์นอดีต และจงอภิปราย

ค ากล่าวทีว่า่   “ผูท้ีค่วบคมุอดีต

เป็นผูค้วบคมุอนาคต  ผูท้ีค่วบคมุ

ปัจจบุนั เป็นผูค้วบคมุอดีต” 
21.อะไรคือบทบาทของนกั

ประวตัิศาสตร ์นกัประวตัิศาสตร์
เป็นผูบ้นัทกึเหตุการณห์รือคิดสรา้ง 
เหตุการณ ์และเป็นไปไดห้รือไม่ที ่

นกัประวติัศาสตรมี์ความสามารถที่

จะมองเหตุการณ ์หรือเลือกตีความ

ขอ้คน้พบไดอ้ยา่งไม่มีอคติ แตใ่น
บางกรณีหากมีอคติเกิดข้ึนจาก

ความเขา้ใจสว่นบุคคลของนกั

ประวตัิศาสตร ์ เราสามารถถือเป็น

การใหเ้หตุผลไดห้รือไม่ ดงันัน้

ในความคิดของทา่นนกัประวติ

ศาสตรท์ีดี่  ( A good  historian)  

ควรมีคณุคา่ลกัษณะอยา่งไร 
22.ในความคิดเห็นของทา่นนกั

ประวตัิศาสตร ์สามารถใชเ้ป็นแนว

ทางการสรา้งความเขา้ใจใน  
เหตุการณปั์จจบุนัไดห้รือไม่  

อยา่งไร    ประวตัิศาสตร ์สามารถ
ท านายอนาคตไดห้รือไม่  อยา่งไร 
อะไรทีค่นรุน่ใหม่ สามารถถือเป็น

บทเรียนทางประวตัิศาสตร์ 
23.อะไรคือทีม่าและธรรมชาติของ

ความรูสึ้กเก่ียวกบัความสวยงาม 

(Beauty) และความสวยงามมี 
ความหมายอยา่งไร   การใหค้ า
จ ากดัระดบั “ความสวยงาม” เป็น

เรื่องเฉพาะส าหรบัปัจเจกบุคคล 

(Individual) หรือเป็นเรื่องเฉพาะ
ระดบัวฒันธรรม (Cultures) หรือ
เป็นเรื่องระดบัสากล (Universal) 

24.ทา่นเห็นดว้ยหรือไม่วา่ ความรู ้

ทางดา้นศิลปะ สามารถเรียนรูไ้ด ้

จากการคบหาสมาคมกบัศิลปิน 
 ผา่นการเรียนรู ้แรงบนัดาลใจ  

กระบวนการสรา้งสรรคง์าน   การ

สงัเกตพฤติกรรมและวถีิชิวติ  

รวมถึงผลงานของศิลปิน 
25.การใชเ้ทคโนโลยี สามารถ

ขยายความรูใ้นสาขาวชิาตา่ง ๆ ให ้

กวา้งขวางไดอ้ยา่งไร 
26.แสดงความคิดเห็นกบัค ากล่าว

ทีว่า่ “ภาษาเป็นเครื่องมือในการ

ส่ือสารและสรา้งความเขา้ใจ อนั 
ดีระหวา่งกนัของคนทัง้โลก” 

27.อธิบายความหมายและบทบาท

ของกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ 

 

 
ตวัอย่างประเดน็ความรู ้
หวัขอ้/ปัญหาของสาระ 
TOK  
ส าหรับใหผู้เ้รยีนเลอืก                              

ระดบัประถมศึกษา 
1.นกัเรียนเห็นดว้ยกบัค ากล่าวทีว่า่  

“ วฒันธรรมไทยเป็นส่ิงทีง่ดงาม
ควรคา่แกก่ารอนุรกัษ์” หรือไม่ 
อยา่งไร  จงแสดงความคิดเห็น 
2.นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

เก่ียวกบั  พาดหวัข่าว   “สาเหตุ
ของภยัพิบตัิทางธรรมชาติเป็น

ผลงานของมนุษย”์ 

3 นกัเรียนไดใ้ชค้วามรูจ้ากวชิา

ใดบา้งในชีวติประจ าวนั  จงแสดง

ความคิดเห็นพรอ้มยกตวัอยา่ง

ประกอบ 
4.นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่กบั

กิจกรรมรณรงคก์ารปลูกป่าชาย 
เลน   อภิปรายพรอ้มยกตวัอยา่ง

ประกอบ 
5.นกัเรียนมีความรูเ้ก่ียวกบั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งไร  

และนกัเรียนสามารถประยุกตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัไดห้รือไม่อยา่งไร  มี

คณุหรือโทษอยา่งไร   จงแสดง



34 

 

ความคิดเห็น พรอ้มยกตวัอยา่ง ประกอบ 

ทฤษฎคีวามรู ้ ( Theory of Knowledge : TOK ) 
ช่ือ  ......................................................................................  ชั้น ...................................................................... 
ช่ือประเด็นความรู้ส าหรับการคน้ควา้: 

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

........................................................................................................................................................................... 
ช่ือครูผูส้อน  ;  .......................................................................................................................................... 
ช่ือครูท่ีปรึกษา .......................................................................................................................................... 
ช่ือนกัเรียน  ........................................................................................................................................... 
ลายมือช่ือนกัเรียน  ................................................................................................................................. 
 

 หนา้ท่ีความรบัผดิชอบของครท่ีูปรกึษา  
ครูท่ีปรึกษามีหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
1. ศึกษาและท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์

และเป้าหมายของการจดัการเรียนการ
สอน TOK 

2. ท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเกณฑก์าร
วดัและประเมินผล
ผลงานของผูเ้รียน 

3. ส่งเสริม  กระตุน้   สนบัสนุน   ช้ีแนะให้
ผูเ้รียนรู้จกัวธีิการคิดคน้ควา้ความรู้
เพิ่มเติมจากพื้นฐานของความรู้ท่ีผูเ้รียน
ไดเ้รียนจากสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

4. ช่วยเหลือ  แนะน าใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ประเด็นความรู้/หวัขอ้/ปัญหา สามารถ
ก าหนดทิศทางของการคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม 

5. ช่วยเหลือ  แนะน า
ใหผู้เ้รียนรู้จกัหา
เหตุผล  หลกัฐาน
เพื่อประกอบความ
คิดเห็น 

6. ช่วยเหลือ  แนะน าใหผู้เ้รียนรู้จกัโตแ้ยง้
สนบัสนุนและคดัคา้น และสามารถ
แสดงความคิดเห็นใหเ้หตุผลไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง 

7. ช่วยเหลือ แนะน าการเรียบเรียงความคิด
เป็นผลงานรูปแบบ
บทความทาง
วชิาการ 

8. วางแผนการท างาน
ร่วมกบัผูเ้รียนในความ
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ดูแลรับผดิชอบโดยใหน้กัเรียนท า ID 
Plan เสนอ 

 
 

ตวัอยา่งแผนการท างานของผูเ้รยีน    

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม หมายเหตุ 

( 1 ภาคเรียน ) 
พฤษภาคม 

สัปดาห์ที ่1   
สัปดาห์ที ่2 

สัปดาห์ที ่3 

สัปดาห์ที ่4 

 
 

- ศึกษาเกณฑก์ารวดัและประเมินผล TOK 
-  เลือกหวัขอ้เร่ืองและลงทะเบียน 

-  ศึกษาหวัขอ้เร่ือง 
-  พบครูท่ีปรึกษาเพื่อหารือเก่ียวกบัการคน้ควา้ 

 
 

(ระบุวนั เวลา
การนดัหมาย ) 

มิถุนายน 

สัปดาห์ที ่5 

สัปดาห์ที ่6 

สัปดาห์ที ่ 7 

สัปดาห์ที ่ 8 

 

- พบครูบรรณารักษข์อค าแนะน าเก่ียวกบัการคน้ควา้ 
-  พบครูผูส้อนเสนอโครงร่าง 
-  พบครูท่ีปรึกษาเสนอโครงร่าง 
-  ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งคน้ควา้ 

 

(ระบุวนั เวลา
การนดัหมาย ) 

กรกฎาคม 

สัปดาห์ที ่9 

สัปดาห์ที ่10 

สัปดาห์ที ่11 

สัปดาห์ที ่12 

 
-    พบครูท่ีปรึกษารายงานความกา้วหนา้ 
-   ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
-  จดัท ารายการเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม  
-  พบครูท่ีปรึกษาเพื่อรายงานความกา้วหนา้ 

 
(ระบุวนั เวลา 
การนดัหมาย ) 

สิงหาคม 
สัปดาห์ที ่13 

สัปดาห์ที ่14 

สัปดาห์ที ่15 

สัปดาห์ที ่16 

 

-  ลงมือเขียนรายงานการคน้ควา้ 
-  เขียนรายงานการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

-   ส่งผลงานการคน้ควา้ (ฉบบัร่าง) ต่อครูผูส้อน 
-  ส่งผลงานการคน้ควา้ครูท่ีปรึกษา 

 

(ระบุวนั เวลา 
การนดัหมาย ) 

กนัยายน 

สัปดาห์ที ่17 

สัปดาห์ที ่18 

 
-  ปรับแกไ้ขผลงาน 
-  จดัท าฉบบัจริง 

 
(ระบุวนั เวลา 
การนดัหมาย ) 
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สัปดาห์ที ่19 

สัปดาห์ที ่ 20 

-  ส่งผลงานฉบบัจริงและนดัสอบปากเปล่า ( Oral ) 

-  สอบปากเปล่า 

 หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของครูผูส้อน 
 ภาระงานและความรับผดิชอบของครูผูส้อน สามารถวเิคราะห์  ไดด้งัน้ี 

อธิบายส่ิงท่ีเป็นประเด็น
ปัญหาของหวัขอ้ท่ี

ผูเ้รียนเลือก 
.ช้ีแนะ   ช้ีน าวธีิการ
วเิคราะห์อะไรเป็นสาระ

ของประเด็นปัญหา 
.อธิบายวธีิการใหค้  าจ  ากดัความและความหมาย
ของค าส าคญัต่าง ๆ ในประเด็นปัญหา 
.อธิบายวธีิการรับความรู้ ( Ways of Knowing ) 
หลกัๆ 4 วธีิ ไดแ้ก่การรับความรู้โดยความรู้สึก  

( Sense Perception ) การรับความรู้จากการใหเ้หตุผล 
( reason ) การรับความรู้จากภาษา ( language ) การ
รับความรู้ดว้ยวถีิอารมณ์ ( emotion ) 

.ช่วยใหผู้เ้รียนคน้ควา้  แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
น าเสนอความคิดเห็นในหลากหลายมุมมอง 

เก่ียวกบัประเด็นปัญหา 
.ช่วยเหลือ  ช้ีแนะ  ช่วยเหลือ  
ใหผู้เ้รียนรู้จกัการคน้ควา้  

แสวงหาความรู้และการรวบรวม
ขอ้มูลจากการคน้ควา้ 

.ใหค้  าปรึกษาในการเรียบเรียงเป็นงานเขียน  ซ่ึง
ผลงานจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงต่อไปน้ี 

        - ความเขา้ใจลึกซ้ึงในประเดน็ปัญหา (Insight  
and Depth) 
        - อภิปรายตรงประเดน็  (Main Point Justified ) 

       - มีการโตแ้ยง้สนบัสนุนและคัดคา้น  (Argument) 
         -  มีการตัง้สมมติฐาน และผลการคน้ควา้หรือขอ้

คน้พบ (Assumptions and Implications) 
.ติดตาม  ความกา้วหนา้ของการเขียนงาน  TOK 
ของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ ตามท่ีผูเ้รียนก าหนดไว  ้

ในแผนการปฏิบติักิจกรรมของตนเอง 
โดยสรุป  ครูมีหนา้ทีแ่ละ
รับผิดชอบช่วยเหลือให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นหลากหลายมมุมอง

เก่ียวกบัประเด็นความรู้/หวัข้อ/ปัญหาทีต่นศึกษา  
ซ่ึงจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็น  ส่ิงต่อไปนี้ 

- ความคิดทีเ่ป็นอิสระของตนเอง  
(Independent  thinking) 

- ความรู้อย่างลึกซ้ึงหรือตระหนกัรู้ในเร่ืองที่
ศึกษา (Self – Awareness) 

- การสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้รียนใน
หลากหลายมมุมอง (Different  Perspectives) 

- การยกตวัอย่างประกอบทีห่ลากหลาย 
(Varied Examples) 

 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูเ้รยีน 
ผูเ้รียนจะตอ้งรับผดิชอบตนเอง 
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
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1. เขา้ชั้นเรียนสาระ TOK กบัครูผูส้อน 

2. เลือกประเด็นความรู้/หวัขอ้/ปัญหา
ส าหรับคน้ควา้เพิ่มเติม 

3. ศึกษาเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4. พบครูท่ีปรึกษา 
5. วางแผนการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 

และจดัท าแผนการเขียนงาน TOK  ของ
ตนเอง หรือท่ีเรียกวา่   แผนการบริหาร
จดัการตนเอง  

6. ส่งแผนการปฏิบติักิจกรรมของตนเอง 
ใหแ้ก่  แก่ครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษา 

7. ศึกษา คน้ควา้ เขียนงานตามเวลาท่ี
ก าหนดตามแผนในกรณีท่ีมีปัญหา
ผูเ้รียนจะตอ้งพบครูท่ีปรึกษาและ
ครูผูส้อน ตามก าหนดเวลาของผูเ้รียน 

8. เรียบเรียงความคิดเป็นเอกสารรายงาน
ผลการคน้ควา้ความยาว 1,200 – 1,600 
ค า ส่งครูผูส้อนโดยผา่นความเห็นชอบ
ของครูท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยสรุป  ภาระหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย สามารถแสดงเป็นผงัภาระงาน ได้ ดงันี ้
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สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูทีป่รึกษา ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผลสาระทฤษฎคีวามรู ้  
( Theory  of Knowledge ) 

ประเมินผลงานของ
ผูเ้รียน ทั้งขอ้เขียนและ
ปากเปล่า 

มอบหมายครูผูส้อน 

จดัท าเอกสารรวบรวม
ประเด็นความรู้ 

ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

ในการคน้ควา้และ
เขียนรายงาน 

สอนกระบวนการ
และวธีิคน้ควา้หา
ความรู้ 

ช่วยเหลือ อ านวย
ความสะดวก 

ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

เขียนรายงานการ
คน้ควา้  ความยาว 

1,200 – 1,600 ค า 

- ส่งรายงาน 

- นดัสอบ Oral 

ก ากบั ติดตามการ
ท างานของผูเ้รียน 

ตรวจทานและรับรอง
ผลงานของผูเ้รียน 

คน้ควา้ แสวงหา
ความรู้เก่ียวกบั
หวัขอ้ท่ีเลือก 

เลือกประเด็นความรู้ 1  
เร่ืองส าหรับคน้ควา้ 

แต่งตั้งครูท่ีปรึกษา 
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ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้สาระทฤษฎีความรู้ ( Theory of Knowledge )  จ าแนกการ
ประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือการประเมินผลงานการเขียนรายงานการคน้ควา้ และการสอบปาก
เปล่า ( Oral ) เก่ียวกบัผลงานเขียน   การประเมินผลงานขอ้เขียนภาพรวม ใชเ้กณฑ ์ 4  C  ไดแ้ก่  
Content  Creativity  Critical Thinking และ  Clarity   ซ่ึงมีความหมายโดยสังเขป ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และในการประเมินเน้ือหาท่ีเป็นรายละเอียดจะจ าแนกเกณฑอ์อกเป็น 2  แบบ  คือ เกณฑ์
ส าหรับใชป้ระเมินผลงานขอ้เขียน  และเกณฑส์ าหรับใชป้ระเมินการสอบปากเปล่า ( Oral )   

 
ตอนที ่1  การประเมนิงานเขยีน (Essay) 

การวดัและประเมินผลพิจารณาเก่ียวกบัความเช่ือมโยง (relevant) ของผลงานกบัหวัขอ้/ปัญหา
ความเขา้ใจลึกซ้ึงในหวัขอ้  (Depth  of   understanding)  ความเขา้ในเก่ียวกบัประเด็นความรู้
อยา่งกวา้งขวาง (Broadth  of  understanding)  แสดงความตระหนกัรู้วธีิการเช่ือมโยงประเด็น
ความรู้กบัสาขาความรู้และวธีิรับรู้ 

 
 
 
 

ก. ความเขา้ใจในการประเมนิผลประเด็นความรู/้หวัขอ้/ปัญหา   

Content : Think: Knowledge Issue    

 เนือ้หา คดิ เกีย่วกบัประเด็นความรู ้                                       

Creativity : Think: Personal Thought   

 ความคดิสรา้งสรรค ์คดิ ความคดิสว่นตวั                 

Critical Thinking : Think: Arguments    

 การคดิวเิคราะห ์คดิ การโตแ้ยง้คดัคา้นและสนับสนุน 

Clarity : Think: Well Structure Essay      ความ

ชดัเจน คดิ การเรยีบเรยีงถกูตอ้ง 
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(Understanding  knowledge  issues) 
 

ระดับสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 
0 ผลงานไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 

1 – 2 ผลงานพดูถึงประเด็นปัญหานอ้ยมาก มีการแสดงความเขา้ใจประเด็น
ปัญหานอ้ยเพียงแต่กล่าวถึงสาขาวชิาเท่านั้น 

3 – 4 ผลงานพดูถึงประเด็นปัญหาบา้ง มีการแสดงความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหา มีการเช่ือมโยงอยา่งกวา้ง ๆ กบัสาขาวชิาและวธีิการรับรู้ 

5 – 6 ผลงานส่วนใหญ่พดูถึงประเด็นปัญหา มีการแสดงความเขา้ใจเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหาหลายประการ มีการเช่ือมโยงอยา่งจริงจงัระหวา่งสาขาวชิา
ต่าง ๆ กบัวธีิการรับรู้ 

7 -8 ผลงานพดูถึงประเด็นความรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง มีการเช่ือมโยงและมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งสาขาวชิาและวธีิการรับรู้อยา่งแทจ้ริง ผลงานสะทอ้น
ความเขา้ใจประเด็นความรู้เป็นอยา่งดี 

9 -10 ผลงานพดูถึงประเด็นความรู้ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง มีการเช่ือมโยงและมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งสาขาวชิาและวธีิการรับรู้ไดอ้ยา่งสละสลวย ผลงาน
สะทอ้นความเขา้ใจประเด็นความรู้อยา่งลึกซ้ึง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ความคดิเห็นของผูเ้รยีน      
    (Knower Perspective) 
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ระดับสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 

0 ผลงานไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 
1 - 2 ผลงานไม่มีหลกัฐานความคิดท่ีเป็นอิสระเก่ียวกบัประเด็นความรู้ มีความ

คิดเห็น ส่วนตวัจ ากดัมาก ไม่สะทอ้นความพยายามของการคน้ควา้ขอ้มูล
ต่างๆ ไม่มีตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

3 – 4 ผลงานมีหลกัฐานความคิดท่ีเป็นอิสระเล็กนอ้ย  มีความคิดเห็นส่วนตวับา้ง  
มีการพดูถึงความคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่ไดค้น้ควา้เพิ่มเติม  มีตวัอยา่งท่ี
เหมาะสมอยูบ่า้งเป็นบางคร้ัง 

5 - 6 ผลงานมีหลกัฐานความคิดท่ีเป็นอิสระบา้ง  ผูเ้รียนเรียบเรียงผลงานใน
ลกัษณะแสดงความคิดเห็นของตนเองไปพร้อมๆกบัการพดูถึงประเด็น
ความรู้ มีการแสดงความตระหนกัผา่นการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความ
พยายามท่ีจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่าง ๆ คดัเลือกตวัอยา่งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม แมว้า่จะมาจากแหล่งความรู้ท่ีมีความหลากหลายนอ้ย 

7 -8 ผลงานมีหลกัฐานความคิดท่ีเป็นอิสระเพียงพอ  ผูเ้รียนเรียบเรียงผลงานท่ี
แสดงใหเ้ห็นการคิดอยา่งถ่ีถว้น มีความคิดเห็นท่ีเป็นของตนเอง มีความ
ตระหนกัรู้ในฐานะผูรู้้ มีการยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ สะทอ้นความ
พยายามท่ีจะคน้ควา้ความรู้ มีตวัอยา่งท่ีเป็นจริงและหลากหลาย 

9 -10 ผลงานมีหลกัฐานแสดงความคิดท่ีเป็นอิสระมาก  ผลงานมีความคิดอิสระ 
การคน้ควา้อยา่งมีวจิารณญาณ มีความตระหนกัในประเด็นความรู้ มีความ
ตระหนกัในตนเอง มีการพิจารณาความคิดเห็นต่าง ๆ อยา่งจริงจงั  ตวัอยา่งท่ี
เลือกมามีหลากหลายและมีการใชอ้ยา่งจริงจงั 

  
 
 
 

ค. คณุภาพของการวเิคราะหป์ระเด็นความรู ้  
(Quality  of  analysis  of  knowledge  issues) 

 

ระดับสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 
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0 ผลงานไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 
1 – 2 ไม่มีการวเิคราะห์ประเด็นความรู้  มีเพียงค าบรรยายไม่สะทอ้นความ

พยายามท่ีจะแสดงเหตุผลเก่ียวกบัประเด็นส าคญั มีหลกัฐานเพียงเล็กนอ้ย
ท่ียนืยนั  ความตระหนกัรู้ในประเด็นความรู้ 

3 – 4 มีการวเิคราะห์บางประเด็นความรู้ แต่บรรยายอยา่งกวา้งๆ สะทอ้นความ
พยายามท่ีจะแสดงเหตุผลในประเด็นส าคญั มีขอ้โตแ้ยง้ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่
แสดงประเด็นขดัแยง้อยา่งชดัเจน  

5 – 6 มีการวเิคราะห์ประเด็นความรู้  ประเด็นส่วนใหญ่มีการใหเ้หตุผล และขอ้
โตแ้ยง้ มีความต่อเน่ือง   

7 -8 มีการวเิคราะห์ประเด็นความรู้อยา่งลึกซ้ึง มีรายละเอียดของความรู้อยา่ง
สอดคลอ้งและประเด็น หรือเกือบจะทั้งหมด มีการใหเ้หตุผลและขอ้
โตแ้ยง้อยา่งสอดคลอ้งและมีความต่อเน่ือง 

9 -10 มีการวเิคราะห์ประเด็นความรู้อยา่งลึกซ้ึงมาก  มีรายละเอียดของความรู้  
ประเด็นทั้งหมดทุกประเด็นมีการใหเ้หตุผลและขอ้โตแ้ยง้อยา่งสอดคลอ้ง 
มีความต่อเน่ืองตามขอ้บงัคบันยัต่าง ๆ ทุกประเด็น ไดมี้การคน้ควา้ให้
เหตุผลทุประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง. การเรยีบเรยีงความคดิ     ( Organization of ideas ) 

ระดับผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 

0 ไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 
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1-2 การเขียนเรียบเรียงผลงานการล าดบัเป็นไปตามรูปแบบใดบา้ง ถา้นอ้ยมาก เขา้
ใจความตั้งใจของผูเ้ขียนไดย้ากมาก ขอ้มูลน้ีเป็นขอ้เทจ็จริง มีขอ้ผดิพลาดท่ี
ชดัเจน ไม่มีการคน้ควา้ ไม่อา้งอิงแหล่งคน้ควา้ 

3-4 การเขียนเรียบเรียงผลงานการล าดบัเน้ือหาเป็นไปตามรูปแบบโครงสร้างนอ้ย 
บางคร้ังเขา้ใจความตั้งใจของผูเ้ขียนไดย้ากมาก มีความพยายามท่ีจะอธิบาย
ความหมายของขอ้ความต่างๆ แต่อธิบายไดไ้ม่ชดัเจน ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงไม่
น่าเช่ือถือ(มีขอ้ผดิพลาดบา้งเล็กนอ้ย เช่น การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไม่น่าเช่ือถือ) มี
การอา้งอิงแหล่งคน้ควา้และความคิดเห็น การสืบคน้และการอา้งอิงไม่สมบูรณ์ 

5-6 การเขียนเรียบเรียงผลงาน การล าดบัเน้ือหาอยูใ่นระดบัเป็นท่ีน่าพอใจ การยดึ
รูปแบบโครงสร้าง มีการอธิบายประเด็นปัญหาอยา่งเหมาะสม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
ยนืยนั สนบัสนุนส่วนใหญ่มีความคิดถูกตอ้ง มีการอา้งอิงแหล่งคน้ควา้และอา้งอิง
ความคิดท่ีสามารถสืบทราบแหล่งท่ีมา แมบ้างคร้ังจะขาดความชดัเจนบา้ง การใช้
ค  าอยูใ่นจ านวนท่ีก าหนดในการเรียบเรียง 

7-8 การเขียนเรียบเรียงผลงาน การล าดบัเน้ือหาตามรูปแบบโครงสร้างไดดี้ มีการ
อธิบายประเด็นปัญหาส าคญัอยา่งชดัเจน มีการใหค้  าอธิบายขยายความประเด็น
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอ้มูลท่ีใชใ้นการยนืยนัสนบัสนุนความคิดมีความ
ถูกตอ้ง มีการอา้งอิงแหล่งคน้ควา้ และอา้งอิง  ซ่ึงการอา้งอิงส่วนใหญ่สามารถสืบ
ทราบแหล่งท่ีมาได ้มีการใชค้  า  การใชค้  าในการเรียนอยูใ่นจ านวนท่ีก าหนด 

9-10 การเขียนเรียบเรียงผลงาน การล าดบัเน้ือหาเป็นไปตามรูปแบบโครงสร้างดีมาก มี
การอธิบายประเด็นความรู้ ปัญหาอยา่งชดัเจนและเหมาะสมพร้อมใหค้  าอธิบาย
ประกอบอยา่งละเอียด ขอ้มูลท่ีใชใ้นการยนืยนัสนบัสนุนความคิดมีความถูกตอ้ง 
บอกแหล่งคน้ควา้อา้งอิงท่ีสามารถสืบทราบแหล่งท่ีมาได ้การใชค้  าในการเรียบ 
เรียงอยูใ่นจ านวนท่ีก าหนด 

ตอนที ่2  การประเมนิงานน าเสนอ (Oral) 
ก.ลกัษณะของประเด็นความรู ้(Identification of Knowledge issues) 

ระดับผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 

0 การน าเสนอไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 
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1-2 การน าเสนอพดูถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีคน้ควา้ 

3-4 การน าเสนอพดูถึงความรู้บางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ท่ีคน้ควา้ 
5 อยา่งชดัเจนและกระจ่าง 

ข.การแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัประเด็นความรู ้  
 (Treatment of Knowledge issues) 

ระดับผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 
0 ไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 

1-2 การน าเสนอแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจในประเด็นความรู้บางส่วน 

3-4 การน าเสนอแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจในประเด็นความรู้พอสมควร 

5 การน าเสนอแสดงใหเ้ห็นความเขา้ใจในประเด็นความรู้เป็นอยา่งดี 

ค.ความคดิเห็นของผูเ้ขยีน (Answer’s perspective) 

ระดับผลสัมฤทธ์ิ ตัวช้ีวดั 

0 ผลงานไม่ผา่นเกณฑร์ะดบั 1 

1-2 การน าเสนอมีการใหข้อ้โตแ้ยง้และตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นของ
ตนอยูใ่นขีดจ ากดั ไม่ใหค้วามส าคญักบัหวัขอ้เร่ือง 

3-4 การน าเสนอมีการใหข้อ้โตแ้ยง้และตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็นของตน
บางประการ  มีขอ้มูลขอ้คิดเห็นสนบัสนุนใหค้วามส าคญักบัหวัขอ้เร่ือง
พอสมควร 

5 การน าเสนอมีการใหข้อ้โตแ้ยง้และตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็นของตน
อยา่งเด่นชดั  มีขอ้มูลขอ้คิดเห็นท่ีเป็นความคิดของตนเอง ใหค้วามส าคญั
กบัหวัขอ้เร่ืองอยา่งสมบูรณ์ 

 


