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มัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการ
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ความหมายของการเรียนรู้เชิงรุก 

 Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือ เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
หรือการลงมือท า “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการแก้ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขึ้นสูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอน และการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการ และ
กิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ 
 การสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือ
กระท า และใช้กระบวนการคิด โดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receivers) ไปสู่การมีส่วนรวม
ในการสร้างความรู้ (Co - creators) 
  ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมากเกิน
กว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้
ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้เรียน จากผู้สอนคือผู้
ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้
และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์, 2545,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม,2545,ทิศนา แขมมณ,ี2548,บัณฑิต ทิพากร,2550) 

Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบ
แผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้ เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม student engagement, 
enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ ผ่านการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) การได้ปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์งาน และน าเสนองานด้วยตัวเอง 

การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ขั้น
สูง (Higher- Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้อง
อ่าน เขียน ตั้งค าถาม และอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิม และความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้ 
 
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 1. Active Learning ส่งเสริมการมีอิสระทางด้านความคิด และการกระท าของผู้ เรียน การมี
วิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนจะมีโอกาส มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง และมีการใช้วิจารณญาณ 
ในการคิด และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ่งสร้างให้ผู้ เรียนเป็นผู้ก ากับทิศทางการเรียนรู้ ค้นหาสไตล์
การเรียนรู้ของตนเอง สู่การเป็นผู้รู้คิด รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง (Metacognition) เพราะฉะนั้น Active Learning 
จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ใน
การมวีิจารณญาณ การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การประเมิน ตัดสินใจ และการสร้างสรรค์ 
 2. Active Leaning สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานกลุ่มจะน าไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม 
 3. Active Learning ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และท าให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวย ผ่านการใช้กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ และทุ่มเทเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 4. Active Learning ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกท้ังตัวผู้เรียน และตัวครู 
เป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ที่เป็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
เพ่ือแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง ส่วนครูผู้สอนต้องมีความตระหนักแนวทางการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่จะ
ปรับเปลี่ยนบทบาท แสวงหาวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้ครูเกิดทักษะในการสอน และมีความเชี่ยวชาญในบทบาท หน้าที่ ที่รับผิดชอบ เป็นการพัฒนา
ตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน 
 5. กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทน และนาน
กว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการ
ท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ 
กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจ าในระบบความจ าระยะยาว 
(Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า ซึ่งอธิบายไว้ ดังรูป 
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จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ  
1. กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning 

- กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจ าผู้เรียนจะจ าได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10% 
 - การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจ าได้เพียง 20% หากในการเรียนการ
สอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 30% 

 - กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ 
การสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ท าให้ผลการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเป็น50% 
 
 2. กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 

 - การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึก
ทักษะการสื่อสารท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 70% 

 - การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง 
มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
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ลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก 
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ
ของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
 4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์  และ
ประเมินค่า 
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปของผู้เรียน 
 7. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
ลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1. จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
 2. จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
 3. จัดให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
สร้างร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
 5. จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ 
 6. จัดกระบวนการเรียนที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้
จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
 8. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด
รวบยอด 
 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 10. จัดกระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของ
ผู้เรียน 
 
ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก 

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรงของครู แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน  สังคม หรือประเทศชาติ 
4. กิจกรรมเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
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5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปราย และน าเสนอ
ผลงาน 

6. กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 
รูปแบบการจัดเรียนรู้เชิงรุก 

1. การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน้น
ปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล หลักการสอน
คือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อน
ความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 
 

1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายเนื้อและการสาธิต  พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้  โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ และมีการสลับ
หมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นด าเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม  
ผู้สอบแนะน าเทคนิคปลีกย่อย จากนั้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ และผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับ
ให้ค าแนะน าในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจรรม ผู้สอน และผู้เรียน
ร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

 1.2 เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึก
ทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะช้าๆ อาจเป็นในลักษณะใช้
โปรแกรมช่วยสอน ส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็น 
กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได้ ให้พิจารณาจากความยาก – ง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และ
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา วางแผนและก าหนดเกณฑ์อย่างกว้างๆ แล้วให้นักศึกษาวางแผนด าเนินการ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด การ
ออกแบบชิ้นงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจาการค้นคว้า ให้ผู้สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน 
จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าชื้นงาน และส่งความคืบหน้าตามก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพ
จริง โดยมีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการ และมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล 

 
 

3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดจากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติขึ้นจากความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือการเลือกปัญหาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหาสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
แก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือ
แก้ปัญหา 
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4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการสอนที่
ผู้สอนใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นลาดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิมพิจารณา 
แยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผล และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสิน
ประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ  

 

 
 

 4.1 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในส่วนย่อยๆ ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ด้านความสัมพันธ์และด้านหลักการจัดการโครงสร้างของการสื่อความหมาย และสอดคล้อง
กับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การคิดจ าแนก รวบรวมเป็นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่างๆ  
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน 

 4.2 การคิดสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอม 
รวมกันภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากเดิม การคิด
สังเคราะห์ครอบคลุมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคิดซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู่ มา
หลอมรวมกัน คนที่คิดสังเคราะห์ได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบกว่าคนที่สังเคราะห์ไม่ได้ ซึ่งจะท าให้เข้าใจ และเห็น
ภาพรวมของสิ่งนั้นได้มากกว่า  การคิดสังเคราะห์แบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือ 

 - การคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ เช่น ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ตาม
ต้องการ 

 - การคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ เป็นการพัฒนาและคิดค้นแนวคิดใหม่ ถ้าเรา
สามารถคิดสังเคราะห์ได้ดี จะท าให้พัฒนาความคิดหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 4.3 การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ทัศนคติใหม่ๆ ความเข้าใจ
และการมองปัญหาในรูปแบบใหม่ ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม 
ละคร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมทางเทคนิค แต่บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็มองไม่เห็นชัดเจน เช่น การตั้งค าถาม
บางอย่างที่ช่วยขยายกรอบของแนวคิดซึ่งให้ค าตอบบางอย่าง หรือการมองโลกหรือปัญหาในแนวนอกกรอบ 
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 ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกหลาย ๆทาง ใช้ความคิดที่
หลากหลาย แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และนอกกรอบ คัดสรรค์หาทางเลือกใหม่ ๆและพยายามปรับปรุง
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีวิธีการอยู่ ๖ ขั้นตอน คือ 

  1. แสวงหาข้อบกพร่อง (Mess Finding) 
  2. รวบรวมข้อมูล  
(Data Finding) 
  3. มองปัญหาทุกด้าน (Problem Finding) 
  4. แสวงหาความคิดท่ีหลากหลาย (Idea Finding) 
  5. หาค าตอบที่รอบด้าน (Solution Finding) 
  6. หาข้อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) 
 กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถ

ท าได้ด้วยการศึกษา การอบรมฝึกฝน การระดมสมอง (brain-storming) มากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่
ยิ่งใหญ่ของโลก เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ (serenity) หรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ ในขณะที่ก าลัง
ต้องการค้นพบสิ่งอ่ืนมากกว่า 
 
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
ผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

 2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอน และเพ่ือนในชั้นเรียน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรมครูผู้สอนต้องใจ
กว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของที่ผู้เรียน 

ครูมีการจัดท าหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนตาม
แนวทางการนิเทศโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  - มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
  - มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
  - เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  - เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) 
  - สร้างองค์ความรู้ได้ 
  - มีความเข้าใจในตนเอง 
  - ใช้สติปัญญา ในการคิด วิเคราะห์ 
  - สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 
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 4. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนหรือใช้
ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
 5. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับสูง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 6. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวั 
 
ข้อพึงระวัง  

 1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษาที่เน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ด้วยการน าไป 
ประกอบกับประสบการณ์และความรู้เดิมผ่านมา  นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมที่เก่ียวข้องอยู่ 2 มิติ ได้แก่       
   1.1 กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) 
   1.2 กิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Activity) 
ผู้น าไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะท าให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรม
ด้านการรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้ผิดๆ ว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความ
เป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก และบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง
อย่างอิสระจากการท ากิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเอง ตามยถากรรม โดย
ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด 
 2. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดเสมอไป 
การที่ผู้สอนให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติ  และการอภิปรายใน
กลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การล าดับความคิด และการจัดองค์
ความรู้ จะท าให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 
 3. กรณีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองนี้ไป
ใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะเหมาะกับการ
พัฒนาในขั้นการท าความเข้าใจ การน าไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไปมากกว่าขั้นให้ข้อมูลความรู้ 
เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
 สรุป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการน าเอาวิธีการสอน เทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
การออกแบบเป็นการถ่ายทอดจากรูปแบบความคิด ออกมาเป็นผลงานที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ 

หรือสัมผัสได้ การออกแบบต้องใช้ทั้งศาสตร์แห่งความคิดและศิลป์ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนา
สิ่งเดิมให้ดีขึ้น 

การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี จะช่วยผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยมีหลักการออกแบบการเรียนรู้
ดังนี้ 

 1. การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้นั้น เพ่ือใคร ใครเป็นผู้เรียนหรือใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจ และรู้จักกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย 

 2. ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไร มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถอะไร ผู้สอนต้อง
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

 3. ผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชานั้นๆ ได้ดีที่สุดอย่างไร ควรใช้วิธีการ และกิจกรรมการ
เรียนรู้อะไร ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  และมีปัจจัยสิ่งใดท่ีต้องค านึงถึงบ้าง 

 4. เมื่อผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น 
และประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และจะใช้วิธีการใดในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สรุป การออกแบบการเรียนรู้ ควรมีการวางแผนเพ่ือพิจารณาว่าผู้เรียนเป็นใคร มีลักษณะพ้ืนฐาน
อย่างไร จะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนครั้งนั้นอย่างไร จะใช้วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และ
วิธีการประเมินผลการเรียนอย่างไรบ้างจึงจะสามารถท าให้การเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมาย คือภายหลังเรียนรู้แล้ว
ผู้เรียนเข้าใจ จดจ า น าไปใช้ ท าได้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาในการออกแบบการ
เรียนรู้ ได้แก่ ตัวผู้เรียน จุดมุ่งหมาย วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล 

วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่แตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญ อันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้              
ของวิธีนั้นๆ (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน้า 323) 

เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือการกระท า
ต่างๆ ในการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน้า 386) 

จากความหมาย และนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่าวิธีการสอน เป็นขั้นตอนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน
บรรลุวัตถุประสงค ์

“เทคนิคการสอน” เป็นวิธีการเสริมที่จะช่วยให้วิธีการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
“กลยุทธ์การสอน” เป็นวิธีการสอนที่ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ในการสอน มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้

เกิดประสิทธิภาพ 
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นการสอนที่มีขั้นตอน ที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ และใช้

วิธีการส่งเสริมการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
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ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ค าว่า “การออกแบบ” และ “การจัดการเรียนรู้” เมื่อน ามารวมกันเป็น“การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้” (Instructional design) ได้มีนักการศึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ความหมายไว้ว่า 
การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความต้องการของผู้เรียนและ
ปัญหาการเรียนการสอน เพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงสิ่ง
ที่มีอยู่ หรือสร้างสิ่งใหม่ โดยน าหลักการเรียนรู้และหลักการสอนมาใช้ เป้าหมายของการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)    
 2. สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education)    
 3. หลักการพัฒนาทักษะ 4 H (Head, Heart, Hand, Health) 
 4. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy) 

 บลูม ( Benjamin S. Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอนที่จะประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้สอนก าหนด และจัด
กิจกรรมการเรียน รวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง โดยได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่เรียกว่า 
Taxonomy of Educational Objectives (อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 : 72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรี
สะอาด. 2537 ; Bloom.  1976 : 18)  ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้ทางด้าน ความรู้ ความคิด การ
แก้ปัญหา จัดเป็นพฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ  โดยแอนเดอร์สันและแครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl) ได้ปรับปรุงการจ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม ขึ้นใหม่ มีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรม เป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

 1.1 จ า (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยความจ า
ระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ จ าได้ (Recognizing) ระลึกได้ (Recalling)  

 1.2 เข้าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายของค าพูด
ตัวอักษรและการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลักษณะ คือ ตีความ 
(Interpreting) ยกตัวอย่าง (Exemplifying)  จ าแนกประเภท (Classifying)  สรุป (Summarizing) อนุมาน 
(Inferring) เปรียบเทียบ (Comparing) อธิบาย (Explaining)  
  1.3 ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการหรือใช้ระเบียบวิธีการ
ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ด าเนินงาน (Executing)  ใช้เป็นเครื่องมือ 
(Implementing) 
  1.4 วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ และ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวมหรือ
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ส่วนประกอบเฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะคือ บอกความแตกต่าง (Differentiating)  จัดโครงสร้าง 
(Organizing) ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  
  1.5 ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือ
มาตรฐาน แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking) วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  
  1.6 สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ แบ่งประเภทย่อย
ได้ 3 ลักษณะคือ สร้าง (Generating) วางแผน (Planning) ผลิต (Producing) 
 2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของ
ผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ จิตพิสัยประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่ 
  2.1 การรับรู้ (Receiving/Attending) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้า
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาใน
รูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
  2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
  2.3 การเกิดค่านิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับ
นับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่ง
นั้น 
  2.4 การจัดระบบ (Organizing) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับ อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิก
ค่านิยมเก่า 
  2.5 บุคลิกภาพ (Characterizing) การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัย
ประจ าตัว ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรมด้านนี้จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่ม
จากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่างๆ จนกลายเป็น
ค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน 
 3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอก
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและ
คุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้  
  3.1 การรับรู้ เลียนแบบ ท าตาม ( Imitation) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
  3.2 การท าเอง/การปรับให้เหมาะสม (Manipulation) เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึก
ตามแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ าเพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามข้อแนะน า 
  3.3 การหาความถูกต้อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
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  3.4 การท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่วการที่
ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
  3.5 การท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของการ
ปฏิบัติในระดับสูง 
 
สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ศึกษาแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอสี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars of Education)  
ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง 
(Learning to do) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน (Learning to Live 
together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) 

Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การ
แสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ  สมาธิ ความจ า ความคิด 
ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

Learning to do : หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท า มุ่งพัฒนาความสามารถและความ
ช านาญ ความทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานและอาชีพ กระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานที่เน้น
ประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม ซึ่งอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามารวมทั้ง การปฏิบัติเพ่ือ
สร้างประโยชน์ให้สังคมที่สามารถท างานได้หลายอย่าง   

Learning to live together : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน เป็นการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคม การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหา การจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้าใจความแตกต่าง และหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคลในสังคม 

Learning to be : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ การ
จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความส าคัญกับจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
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หลัก 4 H (Head Heart Hand และ Health) 
เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง 

คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม การท าประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมี
จิตส านึกท่ีดี ต่อตนเองและส่วนรวม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน ทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชด ารัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ร่วมกัน
สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่
ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน รู้จักแยกแยะสิ่งที่
ผิด-ทีถู่ก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน เป็นเด็กรักงาน สู้งาน ท างานจน
ส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 

4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดี สถานศึกษา และ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มี
ความเอ้ืออาทร ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

การออกแบบการเรียนรู้ (Instructional Design) ภารกิจส าคัญของครูตามเกณฑ์สมรรถนะประจ า
สายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการรวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เทียบเคียงไว้หรือไม่ เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่มุ่งเน้นให้ผู้สอนเป็นนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัย 
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณ์เรี ยนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน
และเมื่อผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะต้องมีหลักฐานการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนผลว่าผู้เรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในระดับที่พึงประสงค์ไว้จริง ผู้สอนจึงต้องก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และหลักฐานแสดงผล
การเรียนรู้ให้ชัดเจนเสียก่อน จึงค่อยด าเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่
พึงประสงค์ วิธีการนี้สร้างความมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างแท้จริง 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป็นภาพรวมของการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างกว้างๆ ซึ่งอาจเป็น
หน่วยการเรียนเล็กๆ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของเรื่องที่ก าหนด และความสนใจของ ผู้เรียน 

กระบวนการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น  สามารถปรับล าดับโดยเริ่มจาก
จุดใดก่อน – หลังได้ตามความเหมาะสม เช่น อาจเริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด และ
วิเคราะห์ค าส าคัญในมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือก าหนดสาระหลักหรือกิจกรรม หรืออาจเริ่มจากประเด็นปัญหา
ส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ แล้วจึงพิจารณาว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข้อใด  
แนวทางการจัดจ าหน่ายการเรียนรู้ที่จะน าเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางตัวอย่าง 2 รูปแบบ คือ แบบที่เริ่ม
จากการก าหนดและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และแบบที่เริ่มจากประเด็นปัญหาในท้องถิ่นหรือประเด็นที่
อยู่ในความสนใจของนักเรียน  ดังแผนภาพ ต่อไปนี้ 
 

รูปแบบท่ี 1 
แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

 
 

รูปแบบท่ี 2 
แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เริ่มจากการก าหนดปัญหาส าคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ 

 
 

ขั้นตอนที่น าเสนอเป็นแนวทางทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น  เป็นขั้นตอนคิดในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ่น ไม่จ าเป็นว่าต้องเริ่มจาก
มาตรฐานก่อนเสมอ และในกระบวนการแต่ละขั้นนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามที่เห็นในแผนผัง ครู
สามารถปรับเปลี่ยนน าขั้นใดขึ้นก่อนก็ได้ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละเรื่องที่จะสอน แต่ในที่สุด
ต้องสามารถบอกได้ว่า เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นั้นแล้วนักเรียนบรรลุมาตรฐาน และตัวชี้วัดใด หลังจาก
กระบวนการคิดออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อครูจะเขียนหน่วยการเรียนรู้นั้นเป็นเอกสาร  
ก็อาจเขียนจัดล าดับหัวข้อตามรูปแบบที่คุ้นเคยซึ่งเราพบกันทั่วๆ ไป เพ่ือความสะดวกในการน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คือ เริ่มจากชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน ประเด็นปัญหา/สิ่งที่นักเรียนสนใจ มาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด สาระที่ส าคัญ ชิ้นงาน เกณฑ์การประเมิน และกิจกรรมการเรียน 

มาตรฐาน
การเรียนรู้

และ
ตัวช้ีวัด

ก าหนด
สาระ
ส าคัญ

ชิ้นงาน/
ภาระงาน

ก าหนด
เกณฑ์การ
ประเมิน

กิจกรรม
การเรียนรู้

ก าหนดชื่อ
หน่วยการ

เรียนรู้

ก าหนด
เวลาเรียน

ก าหนด
ประเด็น

ปัญหา/สิ่งที่
นักเรียน
สนใจ

ก าหนด
สาระ
ส าคัญ

ระบุ
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชี้วัด

ก าหนด
ชิ้นงานหรือ
ภาระงานที่
นักเรียน
ปฏิบัติ

ก าหนด
เกณฑ์การ
ประเมิน

กิจกรรม
การเรียนรู้

ก าหนดชื่อ
หน่วยการ

เรียนรู้

ก าหนด
เวลาเรียน
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาเพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ผู้เรียน
จะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
แท้จริง ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี โดยผู้สอน
ต้องเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ชั้นปีนั้นคืออะไร การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจระบุมากกว่าหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป และควรมี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่หลากหลายลักษณะ เช่น มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ เพ่ือช่วยให้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะต่อผู้เรียน  สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และน าไปปรับใช้กับ
สถานการณ์จริงได้  มีขั้นตอนในการออกแบบดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสาระส าคัญแต่ละหน่วย 
2. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนานักเรียนของหน่วยนั้น  
3. ก าหนดสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ สาระหลัก ทักษะกระบวนการ นักเรียนต้องรู้ และปฏิบัติ

อะไรได ้
4. กระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา มีความรู้และทักษะตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ แต่ละหน่วย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
 4.1 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน กระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

  4.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ และทักษะ 
  4.3 กิจกรรมรวบยอด เพ่ือแสดงว่านักเรียนได้ เรียนรู้และพัฒนาตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
กิจกรรมการเรียนรู้ ควรเขียนให้เห็นขั้นตอนต่างๆ และเลือกกิจกรรม ที่สนองต่อความสนใจความถนัดของ
ผู้เรียน และเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของหลักสูตร เช่น  
   1) การใช้บทบาทสมมติ/การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง  
   2) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
   3) การลงมือปฏิบัติจริง/การเรียนรู้โดยโครงงาน  
   4) การเรียนรู้โดยกรณีศึกษา/การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ  
   5) การเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา/กระบวนการกลุ่ม  
   6) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม/การเรียนอย่างร่วมมือ  
   7) การสร้างความรู้ด้วยตนเอง/การสืบเสาะแสวงหาความรู้  
 
 

ชื่อหน่วย
การ

เรียนรู้

เวลา
เรียน

ประเด็น
ปัญหา/สิ่งที่

นักเรียน
สนใจ (ถ้ามี)

มาตรฐาน
การเรียน/
ตัวชี้วัด

สาระ
ส าคัญ

ชิ้นงาน/
ภาระงานที่
ให้นักเรียน

ปฏิบัติ

เกณฑ์
การ

ประเมิน

กิจกรรม
การ

เรียนรู้
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 5. ชิ้นงาน/ภาระงาน  ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดขึ้นแสดงให้ทราบถึง การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนบอกร่องรอยว่ามีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชิ้นงานหรือภาระงานเป็น
หลักฐาน/ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ อาจเกิดจากผู้สอน
ก าหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 

 หลักการก าหนดชิ้นหรือภาระงาน  มีดังนี้ 
 1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
 2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครู 

หรือผู้เรียน หรืออาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
  3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน และ/
หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้  
  4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลายๆ ด้านไป
พร้อมกัน  เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น 
  5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ และท างานที่ชอบใช้วิธีท าท่ีหลากหลาย 
  6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง 
ผู้สอน ตนเอง เป็นต้น 
  7. ลักษณะของชิ้นงานหรือภาระงาน 
   7.1  ชิ้นงาน ได้แก่ 
    1) งานเขียน เช่น เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียน
ตอบ ฯลฯ 
    2) ภาพ/แผนภูมิ เช่น แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ   
    3) สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
   7.2 ภาระงาน ได้แก่ การพูด/รายงานปากเปล่า เช่น การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที 
ร้องเพลง  สัมภาษณ์ บทบาทสมมติ เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 

  7.3 งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน/ภาระงาน ได้แก่ การทดลอง การ
สาธิต  ละคร วิดิทัศน์ ฯลฯ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของแต่ละเรื่อง หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูน
คุณภาพผู้เรียน/วิธีสอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. การประเมินผล การประเมินผลจะประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ครู 
และนักเรียนร่วมกันก าหนด การประเมินโดยใช้รูบริค (Rubric) ช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ให้ผู้เรียน
มองเห็นเป้าหมายของการท าชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง และได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของ
ผู้สอน ตามคุณภาพของงาน อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงานหรือภาระงาน เช่น การท าแบบ check list การทดสอบ เป็นต้น 

7. ก าหนดเวลาเรียน ระบุเวลาที่ใช้ตามจริงในหน่วยนั้นๆ 
 
 
 
 

 



18 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 การศึกษาขั้นพ้ืนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดเป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน กล่าวคือหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย หรือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา ทักษะหรือกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถบรรลุมาตรฐานที่
ก าหนด โดยมีกรอบแนวคิดที่ส าคัญคือเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์  และ
วัฒนธรรม (UNESCO) ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

Learn to know หมายถึง การเรียนเพื่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การแสวงหา 
ให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ 

Learn to do หมายถึง การลงมือท าหรือ การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ได้รับจากการศึกษามา
รวมทั้งเพ่ือประกอบอาชีพในการสร้างประโยชน์ให้สังคม 

Learn to be หมายถึง การรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เป็นตัวของตัวเองและพัฒนาศักยภาพให้เต็ม
ศักยภาพ หรือพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะทุกคนยังสามารถท่ีจะดึงเอาความรู้ความสามารถออกมา
ใช้ประโยชน์ได้อีกถ้าได้รับการส่งเสริมกระตุ้นเพียงพอ 

Learn to live together หมายถึงการด าเนินชีวิตร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งในการด าเนิน
ชีวิตในชีวิตครอบครัว และชีวิตการท างาน 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 4-7) ได้ก าหนด
คุณธรรม ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้คือ 
การจัดการศึกษาจะต้องท าให้กิเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน อันเป็นผลที่เกิดจาก
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ 
สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์ และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความถนัดของผู้เรียน 

หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหาร
จัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบ และกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา และผลลัทธ์สะสมที่
ครอบคลุมระดับ และประเภทการศึกษาท่ีต่อเนื่องกัน  

นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมี
บทบาทในการเตรียมความพร้อมครูก่อนประจ าการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือผลลัทธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : Doe Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนโดยคนไทย 4.0 
จะต้อง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็น
ฐานในการพัฒนาตนให้บุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัล 
และโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความ
มั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital 
intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมี
คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพ่ือร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม 
เพ่ิมโอกาส และมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท่า
เทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
และประชาคมโลกอย่างสันติ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดท าหลักสูตรแบบหลักสูตรอิง
มาตรฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
หลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงน ามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับประเมิน และเป็นตัวกลางบอกให้รู้ความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนการรายงานผลการประเมินจึง
ควรจัดท าในรูปแบบของการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และระดับสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนในลักษณะ
เป็นค าอธิบายเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งจะท าให้รู้ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้หรือมีความส าเร็จเพียงใด รู้สิ่งใด ท าอะไรได้ ใช้เครื่องมือวิธีการใด ข้อมูลผลการประเมินที่ได้จะต้อง
น ามาใช้อธิบายภาพผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ ดังนั้น การประเมินจ าต้องใช้เครื่องมือ  
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการหลากหลาย อาทิ การประเมินทักษะ การปฏิบัติ โครงงาน แฟ้มผลงาน 
แบบฝึกหัด ด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการใช้แบบทดสอบข้อเขียนที่ใช้กัน
อย่างกว้างขวาง ในขณะนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนที่อาจใช้วิธีการเรียนรู้ และวิธีแสดงออกซึ่งความสามารถซึ่งแตก 
ต่างกันได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ได้ตามศักยภาพของจนส่งผลให้สามารถประเมิน
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนได้แม่นย า และครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนทุกด้าน 

ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อน
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็น
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ สาระภูมิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) 

การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษาพบว่า หลักสูตร
มีข้อดีในหลายประการ เช่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ชัดเจน มีความยึดหยุ่นเพียงพอให้สถานศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ ส าหรบัปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลทิศทาง 
และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่งเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยจัดท าบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนา
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ประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการ และโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และความเจริญความกว้าหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆ ค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ พร้อมที่จะประกอบ
อาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขัน และอยู่ร่วมกับประชาคมโลก
ได ้

กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เข้า
ด้วยกันจัดเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับขั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยให้มีความเชื่อมโยง
ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 

 
องค์ประกอบของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี

ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

2. หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 2.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

 2.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น 
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 2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ 

 2.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
3. จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 3.2 มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต   

 3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 3.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 4.1 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือ
ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

  2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม 

  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
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ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

  5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ 
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 
   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    5. อยู่อย่างพอเพียง 
   2. ซื่อสัตย์สุจริต     6. มุ่งม่ันในการท างาน 
   3. มีวินัย     7. รักความเป็นไทย 
   4. ใฝ่เรียนรู้     8. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตามบริบท 
และจุดเน้นของตนเอง    
 5. มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ดังนี้  
  1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตร์ 
  3. วิทยาศาสตร์     4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. สุขศึกษาและพลศึกษา   6. ศิลปะ 
  7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ ช่วยสะท้อนภาพ
การจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
 6. ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่ง
สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ ในการก าหนดเนื้อหา  
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน   
  6.1 ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)             
  6.2 ตัวชี้วัดช่วงชั้นเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)  
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 7. สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ ใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ .......... เรื่อง .................................................................................................................. 
ชื่อวิชา ........................................ รหัสรายวิชา .................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................... 
ระดับชั้น ...................... ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ......................... จ านวน .......................หน่วยกิต 
ชื่อผู้สอน .............................................................. โรงเรยีน ...................................................................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
3. สาระการเรียนรู้ 
4. สมรรถนะ 
5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
6. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
7. กรอบการวัดและประเมินผล 

  7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  7.2 การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน 

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

    

 
 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ (ที่เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตาม

เป้าหมาย) 
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แบบตรวจสอบการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เชิงรุก 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 4 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 3 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับดี 
 2 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับพอใช้ 1 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 
 

ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. หน่วยการเรียนรู้ออกแบบได้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
2. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ น่าสนใจ     
3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกันอย่าง

เหมาะสม 
    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

    

5. ความครอบคลุมของสาระส าคัญกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ทั้งหมดของหน่วย
การเรียนรู้ 

    

6. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้     
7. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินตามสภาพจริง     
8. ความเหมาะสมของสื่อ  อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้     
9. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท าให้ผู้เรียนมี ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ  

และคุณลักษณะ และเน้นสมรรถนะส าคัญที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การสร้าง
องค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 

    

11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 

    

12. กิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้เรียนได้
เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน 

    

13. หน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ได้ครอบคลุมเป้าหมายของหน่วยฯ 

    

14. หน่วยการเรียนรู้จัดล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายได้     
15. หนว่ยการเรียนรู้สามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการตรวจสอบ     
หรือคะแนนเฉลี่ย     
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(ตัวอย่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน) 
 

แผนการเรียนรู้ที่ .......................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ....................................................................................................ชั้น ........... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ............. เรื่อง ....................................................................... เวลาเรียน ...................... 
 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 2. ตัวชี้วัด 
 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ 
   - สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   - สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 4. สมรรถนะส าคัญ 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 7. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 8. วัสดุ อุปกรณ์สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 9. การวัดและประเมินผล 
 10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 11. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

(ตัวอย่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) 
 

แผนการเรียนรู้ที่ .......................... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ....................................................................................................ชั้น ........... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ............. เรื่อง ....................................................................... เวลาเรียน ...................... 
 
 1. ผลการเรียนรู้ 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  สาระการเรียนรู้ 
   - สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   - สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
 3. สมรรถนะส าคัญ 
 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 7. วัสดุ อุปกรณ์สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 8. การวัดและประเมินผล 
 9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 10. ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
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แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 4 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับดีมาก 3 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับดี 
 2 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับพอใช้ 1 หมายถึง ผลงานมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 
 

ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้     
2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครอบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน     
3. การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง     
4. ตัวชีวัด/จุดประสงค์ การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
5. การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก     
6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์และเนื้อหาสาระ     
7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง     
8. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน     
9. กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง     
10. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดี     
11. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร  

สารสนเทศ สู่การสร้างความคิดรวบยอด 

    

12. กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ความรู้เกิดจาก 
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

    

13. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ได้ใช้ความรู้ ความคิด ในการ สร้างสรรค์ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

    

14. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา 
สาระ นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    

15. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

    

รวมคะแนน/สรุปผลการตรวจสอบ     
หรือคะแนนเฉลี่ย     
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การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) 
 
กรอบแนวคิดการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ทักษะ เชื่อมโยง และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มีทักษะการคิดเชิงระบบ
และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ โดยในหลักการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูต้องลดบทบาทในการสอน 
และการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียน เกิดความ
กระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสร่วมอภิปราย มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร มีการน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
รวมทั้ง มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ จนเกิ ดเป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (Meaningful Learning) 
 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 การนิเทศการจัดการเรียนรู้หรือการนิเทศการสอน เป็นเรื่องย่อย (subset) ของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการปรับปรุงงาน พันธกิจในชั้นเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการ ใน
โรงเรียน โดยเป็นการท างานโดยตรงกับครูผู้สอน การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
โรงเรียน จุดมุ่งหมายจะเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ซึ่งเป็นความคาดหวังของโรงเรียน การนิเทศ
การเรียนรู้ ไม่ใช่หน้าที่ของศึกษานิเทศก์เพียงฝ่ายเดียว  แต่เป็นหน้าที่ของผู้น าในการจัดการเรียนสอนทุกคน 
นับตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ตลอดจน
ครูทุกคน ซึ่งต้องช่วยกันรับผิดชอบเพื่อช่วยให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
  

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา หน้าที่ของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาไปสู่
วัตถุประสงค์นั้น ภารกิจของศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร มิใช่คอยเน้นแต่เรื่องเทคนิค และการสอน การคิดค้น
ระเบียบวิธีสอนเท่านั้น หากแต่ยังต้องมุ่งเสริมสร้างความเจริญเติบโตของนักเรียนโดยรอบด้าน คือ ด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสุนทรียภาพ ด้านมโนภาพ และด้านสร้างสรรค์ด้วย
เหมือนกัน 
 2. ช่วยให้ครูได้เข้าใจในความต้องการของเยาวชนและปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน และช่วยจัดสนอง
ความต้องการของเยาวชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนช่วยแก้ไข และป้องกันภัยอันจะพึงมีแก่เยาวชน 
ช่วยให้ครูตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยย่อม 
แตกต่างกัน แนวความคิดของเด็กและผู้ใหญ่มักจะเดินสวนทางกันเสมอ เพราะผู้ใหญ่เองก็ลืมสภาพของตนเมื่อ
ตอนเป็นเด็ก ผู้นิเทศจะต้องพยายามช่วยกระตุ้นเตือนให้ครู รู้จักให้ก าลังใจแก่เด็กนักเรียน เข้าใจปัญหาของ
เด็กวัยต่างๆ และเข้าใจความต้องการของเด็กด้วย 

3. ช่วยสร้างครูให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า ลักษณะผู้น าที่ดีคือช่วยเสริมสร้างความสามัคคี รู้ จักท างาน
ร่วมกัน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีความเพียรพยายามท างานใน
หน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ครูต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
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  3.1 ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
  3.2 หลักสูตรและประมวลการสอน 
  3.3 พัฒนาการของเด็กและจิตวิทยา 
  3.4 วิธีสอน 
  3.5 ประเมินผล 
  3.6 บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษา 
 4. ช่วยเสริมขวัญ ก าลังใจของครูให้เข้มแข็ง และรวมหมู่คณะให้เป็นทีม เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ก าลังสติปัญญา เพ่ือบรรลุจุดประสงค์เดียวกัน ขวัญ และก าลังใจเป็นเรื่องของจิตใจ ด้านปรับปรุงการสอนและ
ส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู 
 5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ตรงกับความสามารถของครูแต่ละคน เมื่อมอบงานนั้นๆ ให้
ครู ก็ควรช่วยประคับประคองให้ครูผู้นั้นใช้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ช่วยค้นหาคุณลักษณะที่
ดีเด่นในตัวครูแล้วส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น  
 6. ช่วยครูให้พัฒนาการสอนของตน สนับสนุนให้ครูได้พิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ว่า
ตรงไหนเข้มแข็ง และตรงไหนเป็นจุดอ่อนซึ่งจะต้องแก้ไข อันอาจใช้ Check List หรือ Rating form โดยอาศัย
หลักเกณฑ์วิชาหลักการสอน ส่วนการเลือกเนื้อหา การสร้างโครงการสอน การท า และการใช้อุปกรณ์การสอน 
ตลอดจนเครื่องมือโสตทัศนศึกษา และสื่อการสอน การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การให้งาน 
และการควบคุมนั้นมีข้อควรระวัง ดังนี้ 
  6.1 ไม่พยายามยัดเยียดความคิดเห็นแก่ครู ไม่พยายามฝืนให้ครูท าตามแบบที่ตนชอบ เพราะ
ครูแต่ละคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตน และมีแบบอย่างการท างานตามแบบของตนเอง ผู้นิเทศจึงควร
ท างานร่วมกับครูโดยให้ครูได้รู้จักใช้ความสามารถของตนเองเป็นส าคัญ 
  6.2 หลีกเลี่ยงการกรอกค าแนะน าจ านวนมาก ในการพัฒนาปรับปรุงการสอน จนครูรับ 
ไม่ไหว คือ ทั้งมากและยาก 
 7. ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหม่แม้จะได้รับการฝึกอบรมทาง
วิชาการมาเป็นอย่างดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่างๆ การช่วยฝึกครูใหม่ อาจจะท าก่อนโรงเรียน
เปิด ทั้งด้านธุรการ และการปกครองชั้น รวมทั้งด้านสังคมและการท างานร่วมกัน 
 8. ช่วยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้ 
การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ์ เช่น บันทึกการสังเกตหรือสังเกตในเวลาที่ครูเข้าประชุม หลักฐานการ
แสดงความคิดริเริ่ม การวางตน ความขยันหมั่นเพียร ทัศนคติปริมาณ และคุณภาพของงาน เป็นต้นแบบให้ครู
วัดตนเอง หรือนักเรียนวัดครูในด้านการสอนความมุ่งหมายในการวัดผลเพ่ือจะได้ทราบว่า 
  8.1 อะไรบ้างที่ก้าวหน้า และก้าวหน้าไปในระยะใด 
  8.2 อะไรบ้างที่หยุดนิ่ง 
  8.3 อะไรบ้างที่ถอยหลัง 
 ทั้งข้อ 8.2 และ 8.3 น ามาวิเคราะห์มูลเหตุ หาทางแก้ไข แต่ละมูลเหตุเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนดี
ขึ้นตามล าดับ 

9. เพ่ือช่วยครูค้นหาปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ช่วยครูวางแผนการสอนให้เหมาะสม ในการ
สอนครั้งหนึ่งๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกัน ครูสอนอย่างเดียวกัน การเรียนรู้ย่อมแตกต่างกันเป็นคนๆ ไป 
เด็กท่ีเรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กส่วนมากนั้นเป็นเพราะอะไร ครูบางคนมองหาจุดแตกต่างนี้ไม่พบ หรือบางทีก็ปล่อย
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ปัญหาของเด็กผ่านไปโดยไม่คิดจะหาวิธีแก้ไข สิ่งนี้ผู้นิเทศต้องช่วยครูร่วมกันวางแผนการสอนและแก้ไขปัญหา
ให้เหมาะสม 

10. ช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ บอกเล่าและชี้แจงให้ชุมชน และท้องถิ่นทราบถึงความเคลื่อนไหวของ
การศึกษาที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้สร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นได้ทั้งการติดต่อเป็นส่วนตัว การเยี่ยมเยียน การกีฬา อาศัยวัด (พระ) การจัดตั้ง
สมาคมครู-ผู้ปกครอง จัดปาฐกถา ห้องสมุดประชาชนเมื่อชุมชนเข้าใจกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุตรหลานแล้ว ก็จะเกิดศรัทธา ให้ความร่วมมือทั้งก าลังใจ ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ 

11. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานจนเกินขอบเขต และช่วยป้องกันครูจากการถูกต าหนิติ
เตียน หรือถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม หน้าที่ของครูนอกจากหน้าที่ทางการสอนแล้ว ยังจะต้องให้ความ
ช่วยเหลืองานอ่ืนๆ หากการท างานนั้นโดยสมัครใจก็ไม่สู้มีปัญหา ถึงกระนั้นก็อาจท าให้เสียเวลาที่จะปฏิบัติงาน
สอนเด็ก และทรุดโทรมท้ังก าลังวังชา ท าให้การท างานประจ าคืองานสอนพลอยบกพร่องไปด้วย 
การนิเทศการเรียนรู้ มีความส าคัญ และสนับสนุนการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ ได้แก่ 
   1.1 การประชุมต่างๆ การจัดอบรม สัมมนา และจัด Workshop 
   1.2 การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในด้านวิชาการและ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 
   1.3 การไปเยี่ยมชมสถาบันอ่ืนๆ และศูนย์ฝึกทดลองต่างๆ 
   1.4 ท าการทดลองหลักสูตร หนังสือเรียน และวิธีสอน 
  2. การส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพของครู ได้แก่ 
   2.1 ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
   2.2 ให้ทดลองกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สนใจอยากจะท า 
   2.3 ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ (Professional 
Association) เพ่ือส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครูเหล่านั้น ทั้งภายในประเทศ และนานา
ประเทศ 
   2.4 ส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
  3. การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู ได้แก่ 
   3.1 พิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณภาพเข้าท าการสอน 
   3.2 มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของครู 
   3.3 ท าการสาธิตการสอนที่ดีให้แก่ครู 
   3.4 จัดให้มีโอกาสได้สังเกตการสอน ประชุม สัมมนา เพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครู และสังเกตการสอนระหว่างโรงเรียนจุดมุ่งหมายปลายทางของ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ควรเป็นการนิเทศครูในห้องเรียนโดยตรง 
 
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
 2. เพ่ือพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามท่ีออกแบบไว้ ไปใช้
ในชั้นเรียนมากขึ้น 
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ประเด็นการนิเทศ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 
กระบวนการนิเทศ 
 1. การเตรียมการนิเทศ 
  1.1 ส ารวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ 
   1) ข้อมูล สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ห้องสมุด รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
   2) ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/O-
NET) 
   3) ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับครู เช่น จ านวนครู คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่ รายวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน สื่อ อุปกรณ์การสอน แหล่งข้อมูล
เรียนรู้ 
   4) ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น ลักษณะและวิธีการสอน ตารางสอน การมีส่วน
ร่วมของนักเรียน การใช้ต าราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน 
การสอนซ่อมเสริม วิธีและการใช้เครื่องมือประเมิน  
  1.2 องค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือน าไปใช้ ใน
กระบวนการนิเทศ ติดตาม ซึ่งมีองค์ความรู้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป้าหมายของ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
  ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการ การเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 1) สารสนเทศด้านการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และนวัตกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 2) รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/เทคนิค 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และ 3) การส่งเสริม สนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
  ประเด็นที่ 3 แนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   1) การเลือกกิจกรรม รูปแบบ วิธีการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือบูรณา
การในแผนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
   2) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เช่น   
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
   3) การวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  ประเด็นที่ 4 การสังเกตชั้นเรียน ประเด็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 2. การวางแผนการนิเทศ 
  การวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มี
ดังนี้            
  2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการของ
โรงเรียน และครูผู้สอน 
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  2.2 จัดท าปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือนิเทศ               
  2.3 ด าเนินการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการนิเทศหลากหลาย เช่น เทคนิคการนิเทศตาม
สถานการณ์ เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดและเป็นพ่ีเลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) 
เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เทคนิคการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร   
  2.4 ก าหนดระยะเวลานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 3. การด าเนินการนิเทศ เริ่มด้วยการเตรียมความพร้อม พัฒนา สร้างสื่อ และเครื่องมือนิเทศ ตาม
หลักการส าคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ดังนี้  
 

กิจกรรมการนิเทศ วัตถุประสงค์ เอกสารประกอบการนิเทศ/ 
สื่อ เครื่องมือนิเทศ 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียน /หัวหน้างานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอน 

1. เพ่ือสร้างทีมงานนิเทศ 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ 
กับผู้รับการนิเทศในการส่งเสริม
และพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก 

1. เอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
2.เอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2. นิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ 
ครูผู้สอน (อาจใช้กิจกรรมนิเทศ/ 
วิธีการที่หลากหลาย เช่น ประชุม  
ชี้แจง บรรยาย สัมภาษณ์ ระดม
ความคิด ตรวจสอบเอกสาร ) โดย
ใช้เทคนิคการนิเทศหลากหลาย 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ 
กระบวนการ Active Learning 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้
กระบวนการ Active Learning 

1. เอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
2. เอกสารหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้  
Active Learning และตัวอย่าง 
3. แบบตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

3. สังเกตชั้นเรียน 1. เพ่ือสังเกตการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่ใช้ Active Learning 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง            
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

1. แบบบันทึกการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
2. แบบประเมินผลการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ 
Active Learning 

1. เอกสารหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการ Active Learning 
2. แบบบันทึกกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ตัวอย่างผลงาน ที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
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 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอผลงานครู 
 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวม ร่วมกับกิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนๆ ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละเขตพ้ืนที่ 
 5. การสรุปและรายงานผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) อย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  รวมถึงความพึงพอใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน และการนิเทศ ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุป และรายงานผลการนิเทศ 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
  1.1 ปกนอก 
  1.2 ปกใน / ใบรองปก 
  1.3 ค าน า / กิตติกรรมประกาศ 
  1.4 บทคัดย่อ 
  1.5 สารบัญ / เรื่อง / ตาราง / แผนภาพ 
 ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา 
  2.1 บทน า 
   - ความส าคัญ ความเป็นมา และการวิเคราะห์บริบท 
   - วัตถุประสงค์ 
   - ขอบเขตการด าเนินงาน 
   - นิยามศัพท์เฉพาะ 
   - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   - แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
   - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   - กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 
  2.3 วิธีด าเนินการ 
   - ประชากร / กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน / พัฒนางาน 
    - การสร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน 
    - การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   - การด าเนินการ  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    - การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
    - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   - การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.5 สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  2.6 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย การขยายผลและต่อยอด 
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 ส่วนที่ 3 ส่วนอ้างอิง 
  3.1 บรรณานุกรม 
  3.2 ภาคผนวก 
   - รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
   - การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ 
   - การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล 
   - ตัวอย่างผลงาน 
  3.3 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
เครื่องมือบันทึกการนิเทศ 
 1. แบบตรวจสอบหน่วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning 

2. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 3. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 4. แบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 5. แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 70 ของจ านวนครูผู้สอน แต่ละโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม เรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 1. แบบตรวจสอบหน่วยการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning) 

2. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning) 
 3. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 4. แบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
 5. แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

การยกระดับการจัดการเรียนรู้ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้ 
กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้      
1) ขั้นก่อนสังเกต 2) ขั้นสังเกต  และ 3) ขั้นหลังสังเกต 

 
ขั้นก่อนการสังเกต  (Pre - Observation) 
การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบุคคล โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด หรือโดยบุคลิกท่วงท่าท่ี 

ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นการสร้างความคุ้นเคย แสดงออกซ่ึง  ความเคารพนับถือ และให้เกียรติระหว่าง
กันเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จในกิจกรรมใดๆ ที่ด าเนินการ 

ผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช ภายใต้การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ก็เช่นเดียวกัน ที่มีความจ าเป็นเบื้องต้น คือ 
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การสร้างความคุ้นเคย เชื่อถือ เชื่อใจ พร้อมที่จะเปิดใจระหว่างผู้รับการโค้ช (ครู) และผู้โค้ช (ศึกษานิเทศก์) ใน
ประเด็นดังนี้  

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้  
2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ขั้นสังเกต (Observation) 
การสังเกตการสอน เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการได้มาซึ่งสารสนเทศส าหรับน า ไปใช้ พัฒนาต่อยอด 

โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศคือ การปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เกี่ยวข้อง 
และการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพในระดับชั้นเรียน และอีกประการหนึ่งเชื่อว่า การสังเกตการสอน 
คือทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียม สร้างคุณค่า และสร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกัน
อย่างกัลยาณมิตร โดยมีประเด็นดังนี้ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 - การน าเข้าสู่บทเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 

  - การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 2. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  - การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ 
  - การสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
  - การสร้างปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน 
  - กิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติจริง 
  - การใช้ค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียน 
  - การใช้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม 
  - พฤติกรรมการสอนของครูโดยรวม 
 3. ขั้นสรุป 
  - นักเรียนและครูร่วมสรุปบทเรียน 
  - นักเรียนแสดงออกถึงการมีทักษะการคิด 
  - การส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ 
 4. ขั้นประเมิน 
  - ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 
 ขั้นหลังการสังเกต  (Post - Observation) 
 การสะท้อนคิดร่วมกันหลังการสังเกตการสอนของผู้โค้ชและผู้รับการโค้ช เพ่ือสร้างความชัดเจน
ร่วมกันโดยการตีความอย่างลุ่มลึกในสิ่งที่สังเกตของผู้โค้ช จากการเก็บข้อมูลขณะสังเกตด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และรับฟังผู้รับการนิเทศ ถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้การสะท้อนผลการนิเทศ ประสบ
ความส าเร็จ ในประเด็นดังนี ้

1. ผู้รับการโค้ชสะท้อนตนเองในการจัดการเรียนรู้ 
2. ผู้โค้ชสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้รับการโค้ช 
3. ผู้รับการโค้ชและผู้โค้ชร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวอย่าง การตั้งประเด็นค าถามส าหรับการโค้ช 
 

ประเด็นค าถาม 
1 ขั้นก่อนสังเกต การวางแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
-คุณครูมีการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
-คุณครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร 

การออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้ 

-คุณครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อย่างไร 
-คุณครูคิดว่าหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่ม
สาระอย่างไร 

การจัดท าแผนการ 
เรียนรู้ 

-ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
-การจัดกิจกรรมเน้นการปฏิบัติอย่างไร 

2 ขั้นสังเกต ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน สังเกตการณ์สอน (ใช้แบบบันทึกเพ่ิมเติม) 
ขั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ขั้นสรุป 

3 ขั้นหลังสังเกต ผู้รับการโค้ชสะท้อน 
ตนเองในการจัดการ 
เรียนรู้ 

-คุณครูช่วยสะท้อนตนเองในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้ว่า
เป็นอย่างไรบ้าง 
-ในการสอนวันนี้คุณครูคิดว่าขั้นใดท่ีคุณครูท าได้ดีและขั้น
ใดที่ยังต้องพัฒนา  
-คุณครูช่วยสะท้อนผลการสอนในวันนี้ ว่าบรรลุตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เป็นอย่างไร และถ้าไม่
เป็นไปตามเป้า คุณครูว่าเป็นเพราะเหตุใด 
-คุณครูคิดว่ามีปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน
ในวันนี้หรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง 

ผู้โค้ชสะท้อนผลการ 
จัดการเรียนรู้ให้กับ 
ผู้รับการโค้ช 

-ผู้โค้ชให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้คุณครูน าไปปรับปรุง
พัฒนา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผู้รับการโค้ชและผู้
โค้ชร่วมกันหา
แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

- คุณครูคิดว่าครั้งต่อไปคุณครูจะต่อยอดการจัดการเรียนใน
ครั้งต่อไปอย่างไรบ้าง 
-คุณครูจะจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ท่านจะวางแผน
อย่างไร 
-ผู้โค้ชพูดคุยให้ก าลังใจเชิงบวกเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ของครู เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
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แบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน 
 

ประเด็นสังเกต 
บันทึกการสังเกต 

(ชื่นชม ซักถาม หรืออธิบายเพิ่มเติม) อ่ืนๆ 

1. การจัดผังชั้นเรียน   
2.การน าเข้าสู่บทเรียน   
3. การใช้เวลามากน้อยในการสอนแต่ละ
ขั้นตอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

  

4. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้   
5. การวัดและประเมินผล   
6. พฤติกรรมการแสดงออกครู และ 
นักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการสอน 

  

7. เรื่องอ่ืนๆ เช่น 
 - การแต่งตัว 
 - การใช้ค าพูด 
 - การจัดการชั้นเรียน 
 - ฯลฯ 
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แบบบันทึกการ Coaching การจัดการเรียนรู ้
 
ชื่อศึกษานิเทศก์ (Coach) ............................................................. ต าแหน่ง ............................. สังกัด............... 
วันที่ .................................................. เวลา .................................. สถานที่ ................... ..................................... 
ชื่อครู ..............................................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................  
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................... สังกัด ........................ .................................. 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ................................................. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ............................. ..................... 
ระดับชั้น ..................................... ห้อง ........................................ จ านวนผู้เรียน ......................................... คน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ตามระดับปฏิบัติของครู (1 : ปรับปรุง, 2 : พอใช้, 3 : มาก, 4 : มากที่สุด) 
การแปลความหมายการตรวจสอบ 
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50 ปรับปรุง   1.51 – 2.50 พอใช้   

2.51 – 3.50 ดี    3.51 – 4.00 ดีมาก      
เกณฑ์การผ่าน  มีผลประเมินในระดับ “ดี” ขึ้นไป 
 
ก. บันทึกการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. การเกริ่นน าเข้าสู่บทเรียน     
2. การอธิบายขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมชัดเจน     
3. การตั้งค าถามเพ่ือสร้างการเรียนรู้     
4. การตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด     
5. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม     
6. การฟัง และการจับประเด็นส าคัญ     
7. การสรุปและสะท้อนเป็นระยะๆ ให้ผู้เรียนติดตามความคิด และการเรียนรู้

ของกลุ่ม 

    

8. การเชื่อมโยงความคิดเห็นผู้เรียนสู่การสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน     
9. การล าดับความคิดและประเด็นการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่ข้อมูลทั้งหมดของ

คาบเรียน โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
    

10. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง     
รวมคะแนน     

สรุปรวม  
เฉลี่ย/การแปลความหมาย  

 
 
 
 



40 
 

บันทึกเพิ่มเติม 
 

สิ่งท่ีครูปฏิบัติได้ดี สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

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

 
2. ทัศนและท่าทีของครูผู้จัดการเรียนรู้ที่มีต่อผู้เรียน 
 

ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. ท่าทีเป็นมิตร (ยิ้มแย้ม แจ่มใส การท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม)     
2. ไม่ชี้ถูกชี้ผิด หรือบอกควรท า/ไม่ควรท า     
3. ไม่โน้มน้าวให้คิดเหมือนครู     

รวมคะแนน     
สรุปรวม  

เฉลี่ย/การแปลความหมาย  
 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

สิ่งท่ีครูปฏิบัติได้ดี สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 
............................................................... ................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
........................................................................ ......... 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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3. การให้ข้อมูลของครูผู้จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพผลงาน 
4 3 2 1 

1. ให้ข้อมูลรอบด้าน ไม่ปิดบัง     
2. ให้ข้อมูลถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน     
3. อธิบายได้ชัดเจน     

รวมคะแนน     
สรุปรวม  

เฉลี่ย/การแปลความหมาย  
 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

สิ่งท่ีครูปฏิบัติได้ดี สิ่งท่ีควรพัฒนา 
 
.................................................................................. 
........................................................ ......................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................. ............... 
................................................................................. 
................................................................................. 
............................................................................ ..... 
 

 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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ข. บันทึกสิ่งที่ Coach เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ (กรุณาระบุ) 
  
 เวลา (มาก/น้อย) .............................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................ .................................................................. 

ผู้เรียน (จ านวน/ความสนใจ)  .................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................................................................. . 

กิจกรรม (ความเหมาะสมกับผู้เรียน) ............................................................................................ ......... 
............................................................................................................................. ................................................. 

ครู (การเตรียมตัว/ข้อมูล/ทักษะ) .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

อุปกรณ์ (สื่อ/ห้องเรียน/แหล่งการเรียนรู้) .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

การวัดผล/ประเมินผล (วิธีการ/กระบวนการ) ...................................................................................... . 
....................................................................................... .......................................................................................  

อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ................................ 
....................................................................................................................................... ....................................... 
 
ค. บันทึกข้อสังกัดอ่ืนๆ ของ Coach 

........................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 
โรงเรียน .................................................................................. สังกัด .......................... ........................................ 
ชื่อเจ้าของเรื่อง .............................................................................................................. ...................................... 
วันที่ .............................................................. ครั้งที่ ............... สถานที่ ............................................................... 
ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) .................................................................... สมาชิกที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ........... คน 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประเด็นปัญหา) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
 2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
 3. การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล 
 4. การสะท้อนความคิดเห็น 
 

ส่วนที่ จุดประสงค์ การบันทึก 
1. การวิเคราะห์
ปัญหา 

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบที่
เกิดข้ึนในห้องเรียน ก าหนดปัญหาหรือ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาร่วมกันภายในกลุ่ม 

ให้บันทึกชื่อปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ตามท่ีได้รับมติจากกลุ่ม 

2. การก าหนดแนว
ทางการแก้ปัญหา 

เพ่ือร่วมคิดและวางแผนร่วมกันในการ
ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่พบจาก
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และน าไป
ปฏิบัติจริงในห้องเรียนของตนเอง 

บันทึกแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม/ 
ระบุกิจกรรมวิธีการข้ันตอน เครื่องมือ
การแก้ปัญหา 

3. การปฏิบัติ สังเกต 
และเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกผลจากการสังเกต
และการเก็บข้อมูลในระหว่างที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแผนที่วาง
ไว้ 

ให้ครูบันทึกผลการน าแนวทางแก้ปัญหา
ที่ได้จากส่วนที่ 2 ไปใช้ 

4. การสะท้อนความ
คิดเห็น 

เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ร่วม
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนา แก้ไข ในครั้งต่อไป 

ให้บันทึกสะท้อนผลการปฏิบัติจาก 
ส่วนที่ 2 และร่วมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ซึ่งกัน 
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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ......... 
 

การวิเคราะห์ 
ปัญหา 

การก าหนด 
แนวทางแก้ปัญหา 

การปฏิบัติ สังเกต  
และเก็บข้อมูล 

การสะท้อน 
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................... 
 
หมายเหตุ รูปแบบการบันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจปรับได้ตามความเหมาะสม 
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