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1.ความส าคัญของผลงานนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 1.1 เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ปัญหาหรือความต้องการที่จัดท าผลงานนวัตกรรม 
        จากนโยบายทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นต้องการที่จะพัฒนาการ เรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา  ความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน และมี
นิสัยรักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ จึงควรเริ่มที่  สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผสมผสานอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ผู้สอนต้องยึดหลักการบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่
จะให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
              การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์นั้น  ซึ่งโดยเนื้อหาทั่วไปเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
และมีการคิดค านวณอย่างมากและจากการสังเกตการเรียนการสอนพบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถท าแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบและข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ส่วนมากจะเป็น
ความรู้ทางคณิตศาสตร์น ามาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ นักเรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้าและมีความสามารถในการเรียนรู้ มี
พ้ืนฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน ซึ่งวิธีการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
แรงจูงใจ มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
            ดังนั้น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาฟิสิกส์ ในกลุ่มที่ใช้การเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน
ตามรูปแบบ FISSION   MODEL   โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน   
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ ให้มีความหลากหลายในวิธีสอนมากยิ่งขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นไป ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 
 
 
 
 



 
 

1.2 แนวคิดหลักการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงาหรือนวัตกรรม 
กิจกรรมกลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นแนวความคิดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วย

ตนเองเป็นการกระจายบทบาทการสอนจากครูไปสู่นักเรียนนับว่าเป็นวิธีการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  และ 
ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายไว้ดังนี้  

ชูศรี วงศ์รตันะ และคณะ (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน (Peer-Assisted Learning) เป็นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนช่วยเพ่ือนซึ่งกันและกัน แทนที่ครูจะเป็นผู้สอน
โดยตรงเป็นการสอนกันตัวต่อตัวที่เพ่ือนอาจช่วยเหลือแนะน าเพื่อนโดยตรง หรือใช้สื่อการเรียนรู้อ่ืนมาประกอบ เช่น 
แบบฝึก หนังสือเรียนเล่มเล็ก บทเรียนส าเร็จรูป วีดีทัศน์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ระหว่างกัน ถ้าครูผู้สอนและผู้เรียนคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
โดยครูเป็นที่ปรึกษาและคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมณ์ของปรัญชาการศึกษาที่ว่า  learning by doing ตาม
แนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเน้นการให้นักเรียนมีการรวมกลุ่มเพ่ือการท างานร่วมกันหรือการปฏิบัติใน
กิจกรรมการเรียนการสอน อาจกล่าวได้ว่าการสอนแบบเพ่ือนช่วยสอนนั้นเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  
และยังมุ่งให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ าได้รับประโยชน์จากเพ่ือนนักเรียนที่เก่งกว่าหรือมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์สูง 

Imel (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนจับคู่สอนกันเอง 

Thomas (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 12) กล่าวว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงกว่าและได้รับการฝึกฝน  รวมทั้งอยู่ภายใต้ความควบคุมจากครูผู้สอน
ช่วยเหลือผู้เรียนคนอื่นในการเรียน โดยเป็นผู้เรียนที่อยู่ระดับชั้นเดียวกัน 

Topping (อ้างใน ประนอม  ดอนแก้ว. 2550, หน้า 13) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะโดยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนร่วม
ชั้นที่ได้จากการจับคู่กัน โดยผู้เรียนทั้งคู่ช่วยเหลือกันเรียนและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยการกระท า  ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน โดยรับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการ
วางแผนขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  รวมถึงมีการฝึกหัดนักเรียนผู้สอนให้ท าหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Kohn and Vajda (1975, p. 379-390) ได้กล่าวสนับสนุนว่า วิธีสอนแบบใช้เพ่ือนช่วยหมายถึง วิธีสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย โดยร่วมกันท ากิจกรรมทุกทักษะ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือเจรจาหาความหมายด้วยตนเอง ครูเป็น
เพียงผู้ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและช่วยจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยให้ผู้เรียน
รับผิดชอบกระบวนการเรียนเอง 

Bandura (1977, p. 125-139) ได้อธิบายกระบวนการที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้
โดยตัวแบบว่ามีท้ังหมด 4 อย่างคือ 

1. กระบวนการความใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญมากถ้าผู้เรียนไม่มีความสนใจ
การเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้แบบนี้ความใส่ใจจึงเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียน
จะต้องมี Bandura กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องรับรู้ส่วนประกอบที่ส าคัญของพฤติกรรมของผู้ที่เป็นตัวแบบ 
องค์ประกอบที่ส าคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของผู้เรียนมีหลายอย่าง  เช่น เป็นผู้ที่มีเกียรติสูง (High 



 
 
Status) ความสามารถสูง (High Competence) หน้าตาดี รวมทั้งการแต่งตัว การมีอ านาจที่จะให้รางวัลหรือลงโทษ 
คุณลักษณะของผู้เรียนก็มีความสัมพันธ์กับกระบวนการใส่ใจ ตัวอย่างเช่น วัยของผู้เรียน ความสามารถทางด้านพุทธิ
ปัญญา ทักษะทางการใช้มือและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งตัวแปรทางบุคลิกภาพของผู้เรียน ตัวแปรเหล่านี้
มักจะเป็นสิ่งจ ากัดขอบเขตของการเรียนรู้โดยการสังเกต 

2. กระบวนการการจดจ า (Retention) การที่ผู้เรียนหรือผู้สังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ก็เป็นเพราะผู้เรียนบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความจ าระยะยาว  ผู้สังเกตที่
สามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระท าของตัวแบบด้วยค าพูดหรือสามารถมีภาพพจน์สิ่ งที่ตนสังเกตไว้ในใจจะ
เป็นผู้ที่สามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยการสังเกตได้ดีกว่าผู้ที่เพียงแต่ดูเฉย ๆ หรือท างานอ่ืนในขณะที่ดูตัวแบบไปด้วย 
สรุปแล้วผู้สังเกตที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่สังเกตเป็นภาพพจน์ในใจ (Visual Imagery) และสามารถเข้ารหัสด้วยค าพูด
หรือถ้อยค า (Verbal Coding) จะเป็นผู้ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบได้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน 
ๆ และนอกจากนี้ ถ้าผู้สังเกตหรือผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้เห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซ้ าก็จะเป็นการช่วย
ความจ าให้ดียิ่งขึ้น 

3. กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) กระบวนการการแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน แปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ (Visual Image) หรือสิ่งที่จ าเป็นการ
เข้ารหัสเป็นถ้อยค า (Verbal Coding) ในที่สุดแสดงออกมาเป็นการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ 
ปัจจัยที่ส าคัญของกระบวนการนี้คือ ความพร้อมทางด้านร่างกายและทักษะที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการเลียนแบบของ
ผู้เรียนถ้าหากผู้เรียนไม่มีความพร้อมก็จะไม่สามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้ 

4. กระบวนการการจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจของผู้เรียนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต 
เนื่องมาจากความคาดหวังว่า การเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้เช่น การได้รับแรงเสริมหรือรางวัล หรืออาจจะน า
ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมาให้ รวมทั้งการคิดว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะท าให้ตนหลีกเลี่ยงปัญหาได้ 
ในห้องเรียนเวลาครูให้รางวัลหรือลงโทษพฤติกรรมของนักเรียนคนใดคนหนึ่งนักเรียนทั้งห้องก็จะเรียนรู้โดยการ
สังเกตและเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม เวลานักเรียนแสดงพฤติกรรมดี ซึ่งสรุปได้
ว่าปัจจัยที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกต  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากหลักการและทฤษฎีข้างต้น จึงได้หารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้   
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบ FISSION   MODEL   

 



 
 

           ผังมโนทัศนก์ารใช้กระบวนการเรียนรู้ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  
 ด้วยหลักคุณธรรม CHOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                                       คุณภาพผู้เรียน 

                               ผ่านเกณฑ์ ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

 

 

 

   การใช้กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”   
            ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  
 

        ครู 

       คุณธรรม สพฐ 
ความรับผิดชอบ ความมีวินยั   

           คุณธรรม อัตลักษณ์ 
 ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ 
 



 
 

FISSION   MODEL รปูแบบการเรียนรู้แบบแตกตัว 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Model 1              Model 2            Model 3                 Model 4               Model 5 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
buddy 

 
 
 

 
 
 

นักเรียน Model1 :ไปอธิบายเพ่ือน(buddy) อีก 1-4 คน
8oคน 

ครู:เลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการรับรู้เร็ว 

   รับบทบาทเป็น  Model 

ครู:อธิบายเนื้อหา และกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ให้  ให้  Model 

buddy buddy 

 ครู :สัมภาษณ์ buddy เพ่ือประเมินผล   ถ้า Model สามารถอธิบาย buddy เข้าใจ สอบผ่าน 
       อัตราส่วนคะแนน Model: buddy    2:1 

 
 

 



 
 
2.จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรม 
 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบ FISSION   MODEL โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน   
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี การท างานเป็นคู่หรือเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันย่อม 
ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีตามมา 
          2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบร่วมกันในชั้นเรียน เพ่ือนที่เก่งกว่าสามารถดูแลเพ่ือนร่วม
ห้องให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกันได้ 
 2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม 
 
         เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1.นักเรียนที่เรียนรายวิชา ฟิสิกส์ สามารถเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ “เพ่ือนช่วย
เพ่ือน” ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
         2.นักเรียนที่เรียนรายวิชา ฟิสิกส์ มีความสุขกับการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบ 
FISSION   MODEL  โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม 
       
        เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ร้อยละ 100 มีผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์   
2. นักเรียนที่เรียนรายวิชา ฟิสิกส์ ทุกคนมีความสุขกบัการเรียน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

กระบวนการผลิตนวัตกรรม 
         กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  
MODEL เป็นฐาน   เป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างเพื่อน-เพ่ือน เพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มีความสามารถในการับรู้ 
ที่แตกต่างกัน  
     ที่มาของ กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
 

F-I-S-S-I-O-N 
  
F=   Friend   เพ่ือน เวลาของนักเรียนส่วนมากจะอยู่กับเพ่ือน เพ่ือนจะเข้าใจการเรียนรู้ด้วยกันในชั้นเรียน สามารถพูดคุย 
กลวิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  เป็นการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะโดยการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นที่ได้จากการจับคู่กัน โดยผู้เรียนทั้งคู่ช่วยเหลือกันเรียนและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโดย
อาศัยการกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยรับบทบาทเป็นนักเรียนผู้สอนและนักเรียนผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นวิธีสอนที่
ต้องอาศัยการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการฝึกหัดนักเรียนผู้สอนให้ท าหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ นกัเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน นักเรียนแกนน าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับเพ่ือน  
I = Introduce  การแนะน า  ครูแนะน านักเรียนแกนน าด้านเนื้อหากลวิธีในในการเรียน นักเรียนแกนน าไปอธิบายเพ่ือน
ในชั้นเรียนต่อ เป็นการสร้างการเรียนรู้ระบบเครือข่าย  ซึ่งนักเรียนแกนน าต้องมีคุณธรรมประจ าใจด้านการทุ่มเทและ
เสียสละ ความมีน้ าใจ ความสุภาพ ต่อเพ่ือนด้วยกัน 
 

S = Study การเรียนรู้  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน พบว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ที่
แตกต่างกัน  นักเรียนบางคนมีความสามารถในการรับรู้ที่เร็ว   แต่นักเรียนบางคนมีความสามารถในการรับรู้ช้าต้องอธิบาย
หลายๆครั้ง 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้  
    (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  
   (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  
   (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
   (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 



 
 
S =Share การแบ่งปัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากเพ่ือนแกนน า ที่ผ่านการเรียนรู้จากครู น าความรู้ที่ได้รับมาอธิบายเพื่อน
ในเครือข่ายอีกที การให้และการแบ่งปัน” ถือเป็นเรื่องที่สร้างทั้งความสุขใจ และปลูกฝังเรื่องของการสร้างเอ้ืออาทรให้กับคน
ในสังคมได้ทางหนึ่ง ทั้งนี้เรื่องของการให้นั้น นอกจากทรัพย์สินเงินทองตามอัตภาพของผู้ให้แล้ว การแสดงความมีน้ าใจเล็กๆ 
น้อยๆ กับผู้อ่ืน ถือเป็นการเสียสละให้กับผู้อ่ืนได้แล้ว ซึ่งไม่เพียงสะท้อนเรื่องของความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเพ่ือนๆ เยาวชนในวัยเดียวกันได้  
 

I = Interview  การสัมภาษณ์  หลังจากนักเรียนเรียนรู้จากเพ่ือน  ครูตรวจสอบความรู้ โดยการสัมภาษณ์นักเรียนและการ
ทดสอบ  การได้พูดคุยกับนักเรียนท าให้ครูได้รู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
 

O= Opinion    การแสดงความคิดเห็น ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน แสดงความคิดเห็น  ครูรับฟัง น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวทางพัฒนา ซึ่งข้ันตอนนี้ถือว่าเป็นอีกข้ันตอนที่มีความจ าเป็นและส าคัญมากในการจะพัฒนางานให้มีความส าเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาให้ถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

N= Network   การเรียนรู้ของนักเรียน ใช้ระบบเครือข่าย  การเรียนรู้ จากครู  ไปยังนักเรียนแกนน า(Model) นักเรียนแกน
น าถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนในชั้นเรียน (buddy)  นักเรียนแกนน ามีคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบในการดูแลเพื่อนในชั้น
เรียน สามารถเรียนรู้ได้ ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

หลักคุณธรรม  CHOOT   MODEL 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่มอบหมาย  (Charge ) 
2. เข้ากับเพื่อนได้ดี  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน   (honesty) 
3.มีความตั้งใจเรียน อย่างสม่ าเสมอ   มีวินัย (orderly)  
4. ตรงเวลา   (on  time) 
5. ดูแลเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้ (take  care) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 

                     CHOOT 

           MODEL 

   

                   

MODEL 

   หลักคุณธรรมที่น ามาใช ้

   

                   MODEL 

     Charge 
 ความรับผิดชอบ                     
                   

MODEL 

   Take  Care 
 การดูแล เอาใจใส ่                    
                   

MODEL 

     Honesty 
   ความซือ่สตัย์                    
                   

MODEL      On time 
 ตรงตอ่เวลา                     
                   

MODEL 

     Orderly 
 ตั้งใจเรียน มีวินัย                     
                   

MODEL 



 
 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
            จากผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL โดยใช้หลักคุณธรรม 
CHOOT  MODEL เป็นฐาน  ส่งผลให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนสภาราชินี 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์  เนื่องจากนักเรียนได้น าหลัก
คุณธรรมพื้นฐาน ด้านความสามัคคี   มีน้ าใจ ไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน สอดคล้องกับหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนคือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์  ส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้ 
 
            นักเรียนแกนน าสามารถอธิบายนักเรียน (Buddy)  ในรายวิชาฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ 2) 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (Buddy) 

 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ผ่าน (คน) 

การใช้ 
แบบทดสอบ 

การสอบสัมภาษณ์ 

1 ม.6/1 7 7 7 
2 ม.6/2 10 10 10 
3 ม.6/3 8 8 8 
4 ม.6/6 15 15 15 

รวม 40 40 40 
ร้อยละ 100 100 

 
   จากตาราง พบว่า หลังจาก  ใช้กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
ด้วยหลักคุณธรรม CHOOT  MODEL  นักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ร้อยละ 100 มีผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       นักเรียนแกนน าสามารถอธิบายนักเรียน (Buddy)  ในรายวิชาฟิสิกส์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ 2) 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันอันพึงประสงค์  ดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (Buddy) 

 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ผ่านเกณฑ์ 
ความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา 

1 ม.6/1 7 7 7 
2 ม.6/2 10 10 10 
3 ม.6/3 8 8 8 
4 ม.6/6 15 15 15 

รวม 40 40 40 
ร้อยละ 100 100 

 
   จากตาราง พบว่า หลังจาก  ใช้กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
ด้วยหลักคุณธรรม CHOOT MODEL นักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ร้อยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน จากการใช้กระบวนการเรียนรู ้
 “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL ด้วยหลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน 

(ใช้ในการปรับคะแนนนักเรียนที่ไม่ผ่าน สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1) 
ที ่ นักเรียนแกนน า 

Model 
เพ่ือน 

Buddy 
ผลการประเมิน 

(จากการใช้แบบทดสอบ) 
ผลการสอบ
สัมภาษณ์ 

ชั้น ม.6/1 
1 นางสาวสุทธาสินี  ปิยะวิริยะกุล นายสันติสุข  สมาธิ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
2 นางสาวสุกัญตา เครือเตียว นางสาวประกัญญา  พลประสิทธิ์ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
3 นางสาวมัทรี  ดิสโร นายชนาธิป  ส่งภาระ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
4 นางสาวปิยวรรณ รักการงาน นางสาวอภัสรา  ศรีปรางค์ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
5 นางสาวนภาวรรณ เหมทานนท์ นางสาวศิรดา  นิภัทร์จิรโชต ิ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
6 นายปฐมพร   กองทอง นางสาวเพียงฟ้า  เชยชื่นจิตร ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
7 นายจิรายุทธ์  แซ่จิ้ว นางสาวสุชานันท์  คงโคก ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

ม.6/2 
8 นางสาวธูปหอม  ชูจักร นางสาวกัญฑิตา ไพลูลย์ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
9 นางสาวปัญฑิตา  ขวัญศรีสุทธิ์ นางสาวกชามาส จันทร์ทิวานนท์ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
10 นางสาวปรางฉัตร  คชาโภชน์ นางสาวลลิตา  คงรักษ์ 

นางสาวปภาวรินทร์  รักเหม 
นายก้องภพ เกตุพงษ์พันธุ์ 
นายภทรพล  ด ารงราษฎร์ 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

11 นางสาวกัญญารัตน์  ช่วยเมือง นางสาวปิยดา  เกลี้ยงเกื้อ 
นางสาวศิรพัฒน์  รองเมือง 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

12 นางสาวอารดา  จันสุข นางสาวพรสินี   แทนบุญ 
นางสาวเกสรี  ไกรเทพ 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

ม.6/3 
13 นางสาวภาวิกา  แก้วทองมา นายธนวัฒน์  ทองแก้ว 

นางสาวสุทธิดา  ปกครอง 
นางสาวแพรวพรรณ  แก้วเก้า 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

14 นางสาวเพ็ญลดา  ทองฤทธิ์ นายธนพนธ์  ชูเวท ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
15 นางสาววรนุช  เลี่ยนยงค ์ นายปิลันธ์  ซุ่นอ้ือ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
16 นางสาวณัชชา  สนธิเณร นางสาวชนิตสิรี  ชชู่วย ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
17 นางสาวอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา นางสาวคัคนานต์  ปิ่นอยู่ ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
18 นางสาวญานิศา  ทองใบ นายศักรินทร์  จิตรหลัง 

 
 
 
 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
 
 
 
 
 



 
 
ที ่ นักเรียนแกนน า 

Model 
เพ่ือน 

Buddy 
ผลการประเมิน 

(จากการใช้แบบทดสอบ) 
ผลการสอบ
สัมภาษณ์ 

ม.6/6 
19 นางสาวเฌอมาลย์  ก าเนิด นายศักรินทร์  ลุกเซ็น ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
  นายภูมินทร์  พุกเงิน 

นายศราวุฒิ  จริงจิตร 
  

20 นายสรศักดิ์  ทองอ่อน นางสาวศุภาวรรณ  เทพหอม ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 
21 นายเตชิษฐ์  ชูแก้ว นายวิวัฒน์   สมสู ่

นายกิตตินันท์  ทองหนูเอียด 
ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

22 นางสาวอัญชิสา  คงเที่ยง นางสาวชุติมา  ท่าจีน 
นายธนภัทร  แก้วประชุม 
นางสาวปณิสรา  ทองแก้ว 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

23 นายก้องภพ  ช่วยขาว นายกณวรรธ์    เรืองเดช 
นางสาวสุชาดา คหะวงษ์ 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

24 นายธนกฤต  กลางวัง นางสาวหนึ่งฤทัย  ยงค์ประเดิม 
นายนวัตกรณ์  ชื่นกิตติกุล 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

25 นายสันต์ภพ  สมาธิ นางสาวปัญฑิกา   ชูศรีนวน 
นายกิตตินันท์  ปานทอง 

ผ่านเกณฑ์ ตอบค าถามได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ในฐานะครูที่ปรึกษา ชั้นม.6/2  ปีการศึกษา 2563 
คัดเลือกนักเรียนแกนน า ( Model ) เพื่อดูแลเพื่อนที่ไม่ค่อยส่งงาน  ขาดเรียนบ่อย ด้วยระบบเครือข่าย 

กิจกรรม“เพื่อนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน 
 

คุณสมบัติของผู้ที่คัดเลือกเป็นนักเรียนแกนน า ใช้หลักคณุธรรม ดังนี้ 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่มอบหมาย  (Charge ) 
2. เข้ากับเพื่อนได้ดี  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน   (honesty) 
3.มีความตั้งใจเรียน อย่างสม่ าเสมอ   (orderly) มีวินัย 
4. ตรงเวลา   (on  time) 
5. ดูแลเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้  (take  care) 

ที ่ นักเรียนแกนน า 
Model 

เพ่ือน 
Buddy 

ผลการติดตาม 

1 นางสาวธูปหอม  ชูจักร นางสาวขวัญชนก  จันทรเสถียร นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

2 นางสาวปัญฑิตา  ขวัญศรีสุทธิ์ นางสาวกชามาส  จันทิวานนท์ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

3 นางสาวปรางฉัตร  คชาโภชน ์ นายมนัส   บัวเพ็ชร 
นายภทรพล  ด ารงราษฎร์ 
นายก้องภพ เกตุพงษ์พันธุ์ 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

4 นางสาวกัญญารัตน์  ช่วยเมือง นายณภัทร  ทองแจ้ง 
นายเจษฎากร  ชูเกิด 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

5 นางสาวอารดา  จันสุข นายถิรวุฒิ  จงจิตร นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

6 นางสาวพรสินี  แทนบุญ นายภทรพล  ด ารงราษฎร์ 
นายก้องภพ เกตุพงษ์พันธุ์ 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

7 นางสาวอรัญญา  หนูซ า นางสาวเกสรี  ไกรเทพ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

 
     จากตารางพบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



 
 

ในฐานะครูผู้สอน ชั้น ม.6/3  ปีการศึกษา 2563 
คัดเลือกนักเรียนแกนน า ( Model ) เพื่อดูแลเพื่อนที่ไม่ค่อยส่งงาน  ขาดเรียนบ่อย ด้วยระบบเครือข่าย 

กิจกรรมการเรียนรู้“เพื่อนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  
โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน 

 
คุณสมบัติของผู้ที่คัดเลือกเป็นนักเรียนแกนน า ใช้หลักคณุธรรม ดังนี้  
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่มอบหมาย  (Charge ) 
2. เข้ากับเพื่อนได้ดี  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน   (honesty) 
3.มีความตั้งใจเรียน อย่างสม่ าเสมอ   (orderly) มีวินัย 
4. ตรงเวลา   (on  time) 
5. ดูแลเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้  (take  care) 

ที ่ นักเรียนแกนน า 
Model 

เพ่ือน 
Buddy 

ผลการติดตาม 

1 นางสาวภาวิกา  แก้วทองมา นายธนวัฒน์  ทองแก้ว 
นางสาวสุทธิดา  ปกครอง 
นางสาวแพรวพรรณ  แก้วเก้า 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

2 นางสาวเพ็ญลดา  ทองฤทธิ์ นายธนพนธ์  ชูเวท นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

3 นางสาววรนุช  เลี่ยนยงค ์ นายปิลันธ์  ซุ่นอ้ือ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

4 นางสาวณัชชา  สนธิเณร นางสาวชนิตสิรี  ชชู่วย นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

5 นางสาวอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา นางสาวคัคนานต์  ปิ่นอยู่ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

6 นางสาวญานิศา  ทองใบ นายศักรินทร์  จิตรหลัง นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

     จากตารางพบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 



 
 

ในฐานะครูผู้สอน ชั้น ม.6/1  ปีการศึกษา 2563 
คัดเลือกนักเรียนแกนน า ( Model ) เพื่อดูแลเพื่อนที่ไม่ค่อยส่งงาน  ขาดเรียนบ่อย ด้วยระบบเครือข่าย 

กิจกรรมการเรียนรู้“เพื่อนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน  

คุณสมบัติของผู้ที่คัดเลือกเป็นนักเรียนแกนน า ใช้หลักคณุธรรม ดังนี้ 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่มอบหมาย  (Charge ) 
2. เข้ากับเพื่อนได้ดี  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน   (honesty) 
3.มีความตั้งใจเรียน อย่างสม่ าเสมอ   (orderly) มีวินัย 
4. ตรงเวลา   (on  time) 
5. ดูแลเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้  (take  care) 

ที ่ นักเรียนแกนน า 
Model 

เพ่ือน 
Buddy 

ผลการติดตาม 

1 นางสาวสุทธาสินี  ปิยะวิริยะกุล นายสันติสุข  สมาธิ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

2 นางสาวสุกัญตา เครือเตียว นางสาวประกัญญา  พลประสิทธิ์ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

3 นางสาวมัทรี  ดิสโร นายชนาธิป  ส่งภาระ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

4 นางสาวปิยวรรณ รักการงาน นางสาวอภัสรา  ศรีปรางค์ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

5 นางสาวนภาวรรณ เหมทานนท์ นางสาวศิรดา  นิภัทร์จิรโชต ิ นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

6 นายปฐมพร   กองทอง นางสาวเพียงฟ้า  เชยชื่นจิตร นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

7 นายจิรายุทธ์  แซ่จิ้ว นางสาวสุชานันท์  คงโคก นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

   จากตารางพบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 



 
 

ในฐานะครูผู้สอน ชั้น ม.6/6  ปีการศึกษา 2563 
คัดเลือกนักเรียนแกนน า ( Model ) เพื่อดูแลเพื่อนที่ไม่ค่อยส่งงาน  ขาดเรียนบ่อย ด้วยระบบเครือข่าย 

กิจกรรม“เพื่อนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน 
คุณสมบัติของผู้ที่คัดเลือกเป็นนักเรียนแกนน า ใช้หลักคณุธรรม ดังนี้ 
1. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่มอบหมาย  (Charge ) 
2. เข้ากับเพื่อนได้ดี  มีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือน   (honesty) 
3.มีความตั้งใจเรียน อย่างสม่ าเสมอ   (orderly) มีวินัย       
4. ตรงเวลา   (on  time)           5. ดูแลเพื่อนไปในทางที่ถูกต้องได้  (take  care) 

ที ่ นักเรียนแกนน า 
Model 

เพ่ือน 
Buddy 

ผลการติดตาม 

1 นางสาวเฌอมาลย์  ก าเนิด นายศักรินทร์  ลุกเซ็น นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

2 นายเตชิษฐ์  ชูแก้ว นายภูมินทร์  พุกเงิน 
นายศราวุฒิ  จริงจิตร 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

3 นายสรศักดิ์  ทองอ่อน นางสาวศุภาวรรณ  เทพหอม นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

4 นายเตชิษฐ์  ชูแก้ว นายวิวัฒน์   สมสู ่
นายกิตตินันท์  ทองหนูเอียด 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

5 นางสาวอัญชิสา  คงเที่ยง นางสาวชุติมา  ท่าจีน 
นายธนภัทร  แก้วประชุม 
นางสาวปณิสรา  ทองแก้ว 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

6 นายก้องภพ  ช่วยขาว นายกณวรรธ์    เรืองเดช 
นางสาวสุชาดา คหะวงษ์ 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

7 นายธนกฤต  กลางวัง นางสาวหนึ่งฤทัย  ยงค์ประเดิม 
นายนวัตกรณ์  ชื่นกิตติกุล 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

8 นายสันต์ภพ  สมาธิ นางสาวปัญฑิกา   ชูศรีนวน 
นายกิตตินันท์  ปานทอง 

นักเรียนส่งงานทันเวลา 
มีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายมากขึ้น 

 
       จากตารางพบว่านักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
 

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT MODEL เป็นฐาน 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

1 นักเรียนยอมรับที่เพ่ือนอธิบาย 4.67 มากที่สุด 
2 นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนมากข้ึน 4.44 มาก 
3 นักเรียนมีความกล้าที่จะถามเพ่ือนมากกว่าครู 4.33 มาก 
4 เพ่ือนอธิบายแล้วเข้าใจกว่าที่ครูสอน 4.00 มาก 
5 ภาษาท่ีเพ่ือนใช้เข้าใจง่าย 4.50 มาก 
6 มีความสุขกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
4.61 มากที่สุด 

7 ท าให้การเรียนสนุกสนานมีอิสระทางความคิด 4.56 มากที่สุด 
8 ความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 4.67 มากที่สุด 
9 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน 4.78 มากที่สุด 
10 ท าให้งานเสร็จทันเวลา 4.44 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 มาก 
     

    จากตาราง  การจัดการเรียนรู้ “เพ่ือนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  ด้วยหลักคุณธรรม CHOOT 
มีระดับความพึงพอใจ 4.50  อยู่ที่ระดับพึงพอใจ  มาก   
      จัดล าดับความพึงพอใจเกี่ยวกับรายการประเมิน จากมากไปน้อย  ได้ดังนี้ 
1. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน ระดับความพึงพอใจ 4.78 
2. ความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน               ระดับความพึงพอใจ 4.67 
3. นักเรียนยอมรับที่เพ่ือนอธิบาย                             ระดับความพึงพอใจ 4.67 
4. มีความสุขกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตามรูปแบบ FISSION   MODEL  ระดับความพึงพอใจ  4.61 
5.ความรู้สึกสนุกกับกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน                ระดับความพึงพอใจ 4.56 
6.ภาษาท่ีเพ่ือนใช้เข้าใจง่าย                                    ระดับความพึงพอใจ 4.50 
7.นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมากข้ึน        ระดับความพึงพอใจ 4.44 
8.ท าให้งานเสร็จทันเวลา                                       ระดับความพึงพอใจ  4.44 
9.นักเรียนมีความกล้าที่จะถามเพ่ือนมากกว่าครู            ระดับความพึงพอใจ  4.33 
10.เพ่ือนอธิบายแล้วเข้าใจกว่าที่ครูสอน                     ระดับความพึงพอใจ  4.00 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 111 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 
       ความส าเร็จที่เกิดจากการด าเนินงาน  การใช้กระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   
MODEL  โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน  เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้ 

  ครูมีการน านวัตกรรมที่จัดท าขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน FISSION   MODEL  โดยใช้  
  หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน   
  นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี 2 ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้  ท าให้ได้ซึมซับ รับรู้ เกิดการ   
 เปลี่ยนแปลง  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  ผู้บริหารมีการนิเทศ  ก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 
บทเรียนทีได้รับ 
 จากการกระบวนการเรียนการสอน “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน  เพ่ือให้บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์”  โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียน สามารถเรียนรู้ มีความตระหนัก        คิดอย่าง
มีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณความดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
การเผยแพร่ 
          มีการเผยแพร่ รูปแบบการใช้กระบวนการเรียนการรู้ 
“เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL 
โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  MODEL เป็นฐาน  ให้กับครูในกลุ่ม
สาระ ต่างกลุ่มสาระ  ต่างโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 
 
 

 

เผยแพรผ่ลงาน
ให้กับครูในโรงเรียน 



 
 
 

นางสาวสุจิรา  ทองแจ้ง น ามาใช้ในชั้นเรียน เพื่อปรับคะแนนนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                             เผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียน สังกัด สพม.13 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 จากการน าหลักคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีความอดทน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่อไปนี้ 
         1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เครื่องบินพลังงานยางประเภทบินไกล ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
66 ปีการศึกษา 2558 

       2.นักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ  ในการแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67 วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา  2561 
         3.นักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย  
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  วันที่ 17  สิงหาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รางวัลระดับภาค 
นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 
 
                                  เอกสารประกอบการพิจารณา  ภาคผนวก หน้า   25 
 
   
 
เงื่อนไขความส าเร็จ 
     การใช้กระบวนการเรียนการรู้ “เพ่ือนช่วยเพื่อน”  ตามรูปแบบ FISSION   MODEL  โดยใช้หลักคุณธรรม CHOOT  
MODEL เป็นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี ตามโครงการ
คุณธรรม สพฐ. จะประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งครู นักเรียน และผู้บริหาร ในการช่วยพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม
ซับรับรู้ คุณค่าแห่งคุณความดีและช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ครูอธิบายนักเรียนแกนน า (Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนแกนน า(Model) ก าลังอธิบายเพื่อน(Buddy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ครูทดสอบความรู้นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 

 

ฝึกซ้อมนักเรียนน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในเวทีต่างๆ 
จนไดร้ับการคดัเลือกเข้าแสดงผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น     ม.1-3 
 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 

               ข้าพเจ้าใช้ความรู้ที่มีอยู่จากท่ีเคยฝึกฝนนักเรียนจนได้รับเหรียญเงินระดับประเทศ 
         

 

อุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน 
 

ถ่ายทอดความรู้ ให้กับน้องในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ และช่วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับนักเรียนเสนอแนะกลวิธีต่างๆ 
จากการฝึกซ้อมนักเรียนอย่างหนกั ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขนั 

เคร่ืองบินพลังงานยาง ในปีการศึกษา 2561 

 
ฝึกนักเรียนเข้าการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  

ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ฝึกนักเรียนเข้าการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
สัปดาห์วทิยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ฝึกนักเรียนเข้าการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และ 

งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 

 

เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวด  Science  Show  
จนได้รับรางวัลชนะเลิศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


