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ค ำน ำ 

 

  สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีการปรับลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียน
ควรรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร และให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเพ่ิมเวลาให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น ภายใต้โครงการ ลดเวลาเรียน                   
เพ่ิมเวลารู้ เชื่อมโยง  กับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น ครูลดบทบาทการสอนด้วย
การบอกเล่า การให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง ไปเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ผู้สอน
ต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา 
เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา รวมถึง
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น   

  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนในการน าหลักการ รูปแบบ
และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้จัดการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม  
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ตามสภาพ บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป  

  ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมระดมความคิด ให้ความร่วมมือ
จัดท าเอกสารฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1   
ส่วนน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 

  รัฐบาลก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้                      
โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตาม
นโยบาย มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นพบความชอบและความถนัดของตนเองตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน                      
เพ่ิมเวลารู้ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,100 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3,831 โรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 161 โรงเรียน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 108 โรงเรียน กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ในระยะแรกเน้น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม และหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมการพัฒนาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการออกแบบกิจกรรม และมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม  ต่อมา มีการปรับเป้าหมายกิจกรรมจากเดิม 4 
หมวด เป็นการพัฒนา  4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบ 4 ของการจัด
การศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้
ผู้เรียนไดศ้ึกษา ค้นคว้า สร้างความคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในชีวิตประจ าวันหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การประเมินผลเน้นการประเมินความสุข และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลจากการติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระยะที่ 1 พบว่า ผู้เรียน               มี
คุณภาพ 4 H โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีความตื่นตัว และมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา                   
ที่ก าหนด กล้าแสดงออก กระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรใน
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานราชการ และเอกชน แต่กิจกรรมที่ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ (Hand) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) โดยที่กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) และ
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) มีการด าเนินการน้อย ลักษณะกิจกรรมที่จัดยังพัฒนาได้ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร และ
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเป้าหมายของนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 ระยะที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น จ านวน 
17,317 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15,897 โรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 504 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน 479 โรงเรียน และสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรงเรียน รวม 2 ระยะ  
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แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 
 

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 21,417 โรงเรียน ในระยะนี้ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย 
การพัฒนา 4 H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาสมอง) Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การปฏิบัติ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) และเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยใช้ขั้นพัฒนาการของ Bloom Taxonomy เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และเน้นให้เกิดทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ผลจากการติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียนบางส่วน มีความไม่เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน  มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสน
ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ โดยแยกส่วนกับหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนวิชา
พ้ืนฐานหรือวิชาหลักไม่ครบตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่ผู้เรียนเข้าร่วม และ             
ลงมือปฏิบัตินั้น เป้าหมายส าคัญนอกจากผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนควรจะได้รับประโยชน์            
ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการศึกษาต่อ  

 ระยะที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังคงเน้นเป้าหมายในการพัฒนา  4 H ( Head   
Heart  Hand  และ Health ) โดยให้ความส าคัญทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมเพ่ิม
เวลารู้ โดยมุ่งเน้นลดเวลาเรียนในลักษณะการสอน การถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย/สาธิต และเพ่ิมเวลา
และโอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนปรับบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตาม
สภาพจริง และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ                       
มีนโยบายให้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม            
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ขั้นสูง และมีพัฒนาการให้                  
เกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  

 ในการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ได้จัดท าเอกสาร คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียน โดยมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ครูปรับบทบาทในการสอนเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง ดังนั้น เพ่ือเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในการจัด        
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืน 
รวมถึง ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท าเอกสารแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ขึ้น    
 
 
 
 
 



3 

 

แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ 
  เอกสารแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

   เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
   เพ่ือสร้างเครื่องมือนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                    
   เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตาม 
     การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  

 

เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

               โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกโรงเรียน 
 เชิงคุณภำพ 

               ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม แนะน า ช่วยเหลือ ให้สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เชื่อมโยงนโยบาย                  
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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ส่วนที่  2    

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
 

แนวคิดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  โดยมีครู
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน า ท าหน้าที่เป็นโค้ชและ                    
พ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน                  
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ มีความข้าใจในตนเอง                       
ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21               
มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 

 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการ
เรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม และถาม อภิปรายร่วมกัน 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้  ผู้เรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  
   
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    

1. Active Learning  ส่งเสริมการมีอิสระทางด้านความคิดและการกระท าของผู้เรียน 
การมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์  ผู้เรียนจะมีโอกาส มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีการใช้
วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ก ากับทิศทางการเรียนรู้ 
ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง สู่การเป็นผู้รู้คิด รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง (Metacognition) เพราะฉะนั้น 
Active Learning จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดขั้นสูง (Higher order 
thinking) ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การประเมิน ตัดสินใจ และการสร้างสรรค์    

2. Active Leaning  สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มจะน าไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม  

3. Active Learning ท าให้ผู้เรียนทุ่มเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และท าให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น                        
ในสภาพแวดล้อม ที่เอ้ืออ านวย ผ่านการใช้กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบและทุ่มเทเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ  

4. Active Learning ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกทั้งตัวผู้เรียน                
และตัวครู เป็นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถที่เป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล ( Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence) เพ่ือแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง ส่วนครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก 
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ที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท แสวงหาวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คน สิ่งเหล่านี้ จะท าให้ครูเกิดทักษะในการสอนและมีความเชี่ยวชาญในบทบาท หน้าที่ ที่รับผิดชอบ เป็นการ
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกัน                    

    ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีดังนี้ 

  1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน    
ในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 

  3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
  4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์และ 

ประเมินค่า 
  5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปของผู้เรียน 
  7. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

                  จากลักษณะการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังกล่าว จึงควรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้  

1. จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการน า 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

  2. จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
  3. จัดให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 

 ร่วมกัน สร้างร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
  5. จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างานและการแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ 
  6. จัดกระบวนการเรียนทีส่ร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็น

ผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
  8. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศและหลักการ 

ความคิดรวบยอด 
  9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย 

ตนเอง 
  10. จัดกระบวนการสร้างความรู้ทีเ่กิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุป 

ทบทวนของผู้เรียน 
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ลักษณะกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก 

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรงของครู แต่เปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

        2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น 

        3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน  สังคม หรือ 
ประเทศชาติ 

        4. กิจกรรมเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
        5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปรายและ 

น าเสนอผลงาน 
                  6. กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน 
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รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 
 - การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
 - การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 - การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
     ฯลฯ 
 อย่างไรก็ตามรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน 

คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

 ข้อสังเกต  
 1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) มีรากฐานมาจากแนวคิดทาง

การศึกษาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้
รับมาใหม่ด้วยการน าไปประกอบกับประสบการณ์เดิมในอดีต นอกจากนี้ ยังมีมิติกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2 มิติ 
ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Activity) 
ผู้น าไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะท าให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรม
ด้านการรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้ผิด ๆ ว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความ
เป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง
อย่างอิสระจากการท ากิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเองตามยถากรรม โดย
ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้พัฒนามิติด้านการรู้คิด 

 2. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการ
รู้คิดเสมอไป การที่ผู้สอนให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและการ 
อภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การล าดับความคิดและการ 
จัดองค์ความรู้ จะท าให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

 3. กรณีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองนี้ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะเหมาะ
กับการพัฒนาในขั้น การท าความเข้าใจ การน าไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไปมากกว่าขั้นให้ข้อมูล
ความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการน าเอาวิธีการ
สอนเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไป
ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

 ในที่นี้ จึงเสนอรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
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 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากแนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในปลายศตวรรษที่ 20 ที่เรียกว่า การเรียนรู้ที่เน้นบทบาท และการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน หรือ “การเรียนรู้เชิงรุก” (Active Learning) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และบทบาทในการเรียนรู้ของผู้เรียน "ใช้กิจกรรมเป็นฐาน" หมายถึง
น ากิจกรรมเป็นที่ตั้งเพ่ือที่จะฝึกหรือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ก าหนด 

 ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด 
 2. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากตัวผู้เรียนเอง มากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียน และการ

ท่องจ า 
 3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนด้วย 
 4. ได้ผลลัพธ์ในการถ่ายทอดความรู้ใกล้เคียงกับการเรียนรู้รูปแบบอื่น แต่ได้ผลดีกว่าในการ

พัฒนาทักษะด้านการคิด และการเขียนของผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรู้แบบนี้มากกว่ารูปแบบที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้               

ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
 6. มุ่งเน้นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยผ่านการอ่าน เขียน คิด อภิปราย และ

เข้าร่วมในการแก้ปัญหา และยังสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม ทั้งในด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

 หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
  1. ให้ความสนใจที่ตัวผู้เรียน 
  2. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติที่น่าสนใจ 
  3. ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก 
  4. ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียน 
  5. ไม่มีการสอบ แต่ประเมินผลจากพฤติกรรม ความเข้าใจ และผลงาน 
  6. เพื่อนในชั้นเรียนช่วยส่งเสริมการเรียน 
  7. มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิด และเสริมสร้างความ

มั่นใจในตนเอง 
 ประเภทของกิจกรรมในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีหลากหลายกิจกรรม การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความ 

เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือพัฒนาในเรื่องใด 
สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

 1. กิจกรรมเชิงส ารวจ เสาะหา ค้นคว้า (Exploratory) ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวม สั่งสม 
ความรู้ ความคิดรวบยอด และทักษะ 

 2. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) ซึ่งเก่ียวข้องกับการรวบรวม สั่งสมประสบการณ์
โดยผ่านการปฏิบัติ หรือการท างานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 3. กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การน าเสนอ การ
เสนอผลงาน 

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่นิยมใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
 - การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) ทีใ่ช้ได้ทั้งในห้องเรียนปกติ และการอภิปราย 

ออนไลน์ 
 - การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
 - กิจกรรม “คิด-จับคู-่แลกเปลี่ยน” (think-pair-share) 
 - เซลการเรียนรู้ (Learning Cell) 
 - การฝึกเขียนข้อความสั้น ๆ (One-minute Paper) 
 - การโต้วาที (Debate) 
 - การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) 
 - การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ (Situational Learning) 
 - การเรียนแบบกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative learning group) 
 - ปฏิกิริยาจากการชมวิดิทัศน์ (Reaction to a video) 
 - เกมในชั้นเรียน (Game) 
 - แกลเลอรี่ วอล์ค (Gallery Walk) 
 - การเรียนรู้โดยการสอน (Learning by Teaching) 
     ฯลฯ 
 
 รูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) หรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เชิง

ประจักษ์ เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรมโดยผ่านการสะท้อนประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ 
การสรุปเป็นหลักการ ความคิดรวบยอด และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
 

  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
 1. เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์เชิงประจักษ์จากกิจกรรม หรือการปฏิบัติของผู้เรียน 
 2. ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากบทบาท

การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 4. ปฏิสัมพันธ์ที่มีทาให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง

กว้างขวาง 
 5. อาศัยกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การเขียน การวาดรูป การแสดงบทบาท

สมมุต ิการน าเสนอด้วยสื่อต่าง ๆ ซึ่งเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ  คือ 
ประสบการณ์รูปธรรม การสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมและอภิปราย การสรุปความคิดรวบยอด หลักการ 
องค์ความรู้  การทดลอง/ประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ควรมีครบทั้ง 4 องค์ประกอบ แม้
บางคนจะชอบ/ถนัด หรือ มีบางองค์ประกอบมากกว่า เช่น ไม่ชอบหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือไม่น า
ประสบการณ์จากการปฏิบัติมาร่วมอภิปราย ผู้เรียนจะขาดการมีทักษะในองค์ประกอบอ่ืน ฉะนั้น ผู้เรียนควร
ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้มี่ทักษะการเรียนรู้ครบทุกด้าน และควรมีพัฒนาการการเรียนรู้ให้ครบทั้งวงจร หรือ
ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) เป็นขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ ที่
ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดไว้ การเรียนรู้ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อ
ได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมอาจเป็นการทดลอง การอ่าน การดูวีดิทัศน์การฟังเรื่องราว การพูดคุยสนทนา การ
ท างานกลุ่ม เกม บทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง และการน าเสนอผลการปฏิบัติ เงื่อนไขส าคัญ  คือ ผู้เรียนมี
บทบาทหลักในการท ากิจกรรม (Do, Act) 

 2. การสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรม และอภิปราย (Reflective Observation and 
Discussion) หรือ Reflect เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะมีการสะท้อนคิด แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม (Discussion) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอ่ืนที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และผลของ
การสะท้อนความคิดเห็น หรือการอภิปรายแลกเปลี่ยน หรือการย้อนกลับ จะท าให้ได้แนวคิดหรือข้อสรุปที่มี
น้ าหนักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีคนฟังเรื่องราวของ
ตนเอง และได้มีโอกาสรับรู้เรื่องของคนอ่ืน ท าให้สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี   
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 3. การสรุปความคิดรวบยอด หลักการ องค์ความรู้ (Abstract Conceptualization) 
เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อมูล ความคิดเห็น จับหลักขององค์ความรู้ ที่ได้จากการสะท้อนความคิดเห็น และ
อภิปรายในขั้นที่ 2 ในขั้นนี้ครูอาจใช้ค าถามกระตุ้นผู้เรียนให้ช่วยกันสรุปข้อคิดเห็น กรณีท่ีกิจกรรมนั้นเป็นเรื่อง
ของข้อมูลความรู้ใหม่ ครูอาจเสริมข้อมูล ข้อเท็จจริงในประเด็นนั้น ๆเพ่ิมเติม (Adding) โดยการอธิบาย                  
บอกกล่าว การให้อ่านเอกสาร การดูวีดิทัศน์ ฯลฯ เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็น
หลักการ ความคิดรวบยอด หรือองค์ความรู้ใหม่ได้  อาจให้ผู้เรียนสรุปโดยการเขียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ 
การเขียนแผนภาพมโนทัศน์ (Mind Mapping) การเสนอแผนภาพ แผนภูมิโดยใช้  Graphic Organizers                     
การสรุปเป็นกรอบงาน (Framework) ตัวแบบ หรือแบบจ าลองความคิด (Model) 

 4. การทดลอง/ประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation / application) ในขั้นนี้ 
ผู้เรียนจะต้องน าความคิดรวบยอด องค์ความรู้ หรือข้อสรุปที่ได้จากขั้นตอนที่  3 ไปทดลอง ประยุกต์ใช้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนมากมักจะขาดองค์ประกอบการทดลอง/ประยุกต์ใช้แนวคิด ซึ่งถือว่าเป็น
ขั้นตอนส าคัญที่ผู้สอนจะได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ และน า ไปใช้ได้จริง กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น การท าโครงงาน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ การจัดกิจกรรม
รณรงค์(Campaign) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบวงจรทั้ง 4 
องค์ประกอบ เพราะองค์ประกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง อย่างลื่นไหล ต่อเนื่อง ส่งผลถึงกัน 

  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้ได้ผลดีนั้น ควรจะฝึกผู้เรียนให้มีทักษะต่อไปนี้ คือ 
1. ผู้เรียนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับการเรียน ไม่ใช่ตั้งใจจะมาเป็นผู้รับ                  

“ป้อน” ความรู้อย่างเดียว 
  2. ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกเรื่องกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection) มาพอสมควร 
  3. ผู้เรียนควรได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ analytical เเละ conceptualization skill  
มาก่อน โดยเฉพาะ หากเป็นการเรียนรู้เชิงเทคนิคที่มีความซับซ้อน เช่น การเรียนวิชาเเพทย์ จ าเป็นที่ระบบ
การศึกษาจะต้องมีช่วงเวลาที่ฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะนี้มาตั้งเเต่เริ่มแรก  

4. ผู้เรียนควรได้รับการฝึก decision making เเละ problem solving skills                    
เพ่ือจะได้เป็นกลไกส าคัญในการสรุป เเละเลือกใช้องค์ความรู้ที่ได้ใหม่นี้ในอนาคต 
  สรุป การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือ Experiential Learning Model (ELM) เป็นวงจรการ
เรียนรู้ที่มี 4 ขั้นตอน เริ่มต้นตั้งเเต่การให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ให้ได้ฝึกการสะท้อนคิด ให้ฝึกมีการสรุปหลักการ
เหตุผลจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ของตน เเละข้ันตอนสุดท้ายคือ การฝึกการน าเอาความรู้ใหม่ไปลองปฏิบัติอีกครั้ง 
การที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้บ่อยขึ้น เเละมีความช านาญขึ้น จะเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
 

 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้า
ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ   
มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมา นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหา ได้คิดเป็น ท าเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู้การทางานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถนาทักษะจากการเรียนมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิต การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 



12 
 

แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 

 

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิด
และการสะท้อนกลับ ไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้งค าถามจาก
โจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่มี
ส่วนร่วม น าไปสู่การค้นคว้าหาค าตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ บนฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้  
นอกจากนี้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการสร้างเงื่อนไขส าคัญท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กล่าวคือ 

 1. การเรียนรู้สิ่งใหม่จะได้ผลดีขึ้น ถ้าได้มีการเชื่อมโยงหรือกระตุ้นความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่ 
 2. การเรียนรู้เนื้อหาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริงหรือมีประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหาจะท า

ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 3. เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนกลุ่มย่อย การได้แสดงออก แสดง

ความคิดเห็นหรือ อภิปรายถกเถียงกันจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีขึ้น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์นิยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก เป็นบริบทของการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 
  ส่ิงส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน คือ ปัญหำ เพราะปัญหาที่ดีจะเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่แสวงหาความรู้ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องค านึงถึง
พ้ืนฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประสบการณ์ความสนใจและภูมิหลังของผู้เรียน เพราะคนเรามี
แนวโน้มที่จะสนใจเรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว สนใจสิ่งที่มีความหมายและความส าคัญต่อตนเองและเป็น
เรื่องท่ีตนเองสนใจใคร่รู้ ดังนั้น การก าหนดปัญหาจึงต้องค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลักรวมถึงสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอ้ืออานวยต่อการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์                     
คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 วตัถุประสงค์หรือผลลพัธ์ทีค่ำดหวงัจำกกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ได้แก่ 
 1. ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทจริงและสามารถน าไปใช้ได ้
 2. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การให้เหตุผล และน าไปสู่การแก้ปัญหา 
 3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
 4. ผู้เรียนสามารถท างานและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู้จะนานขึ้น 
 ลกัษณะส ำคัญของกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 
 1. ใช้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหาและเป็นจุดเริ่มต้นใน

การแสวงหาความรู้ ปัญหาที่เหมาะสมกับการน ามาจัดกิจกรรมควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 - เป็นเรื่องจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงและเกิดจากประสบการณ์ของ 

ผู้เรียนหรือผู้เรียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปัญหานั้น 
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 - ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ อาจตื่นเต้นบ้าง เป็นปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบชัดเจนตายตัว เป็น 
ปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ หรือผู้เรียนเกิดความสับสน 

 - เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอสาหรับการค้นคว้าได้ฝึกทักษะ 
การตัดสินใจโดยข้อเท็จจริง ข้อมูลข่าวสาร ตรรกะ เหตุผล และตั้งสมมติฐาน 

 - เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลใหม่ สอดคล้องกับเนื้อหา/แนวคิดของหลักสูตร มีการสร้าง 
ความรู้ใหม่ บูรณาการระหว่างบทเรียน น าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 - ปัญหาซับซ้อนที่ก่อให้เกิดการท างานกลุ่มร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท าโดยเชื่อมโยงกันไม่ 
แยกส่วน เหมาะสมกับเวลา เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ 

 - ชักจูงให้เกิดการอภิปรายได้กว้างขวาง ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมที่ยัง 
ไม่มีข้อยุติ เป็นปลายเปิด ไม่มีค าตอบที่ชัดเจน มีหลายทางเลือก/หลายค าตอบ สัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้ 
มาแล้ว มีข้อพิจารณาที่แตกต่าง แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย 

 - ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน เสียหาย เกิดโทษภัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหากใช้ข้อมูลโดยล าพัง 
คนเดียวอาจทาให้ตอบปัญหาผิดพลาด 

 - ปัญหาที่มีการยอมรับว่าจริง ถูกต้อง แต่ผู้เรียนไม่เชื่อจริง ไม่สอดคล้องกับความคิดของ 
ผู้เรียน 

 - ปัญหาที่อาจมีค าตอบหรือแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทาง ครอบคลุมการเรียนรู้ 
ที่กว้างขวางหลากหลายเนื้อหา 

 - ปัญหาที่มีความยากความง่ายเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียน 
 - ปัญหาที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที ต้องการการส ารวจ ค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล

หรือทดลองดูก่อน ไม่สามารถที่จะคาดเดาหรือท านายได้ง่าย ๆ ว่าต้องใช้ความรู้อะไร 
 - ปัญหาที่ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทักษะ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
 - ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการระบุปัญหา เช่น ข้อความบรรยาย รูปภาพ วีดีทัศน์สั้น ๆ 

ข้อมูลจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งพิมพ์  
 2. บูรณาการเนื้อหาความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น 
 3. เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
 4. เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีครูหรือผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันสร้าง 

บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในกลุ่ม 
 5. ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ และเรียนโดยการก ากับตนเอง (Self-directed 

learning) กล่าวคือ 
 - สามารถประเมินตนเองและบ่งชี้ความต้องการได้ 
 - จัดระบบประเด็นการเรียนรู้ได้อย่างเที่ยงตรง 
 - รู้จักเลือกและใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 - เลือกกิจกรรมการศึกษาค้นคว้า แก้ปัญหา ที่ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ 
 - บ่งชี้ข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องได้ และคัดแยกออกได้อย่างรวดเร็ว 
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 - ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เชิงวิเคราะห์ได้ 
 - รู้จักขั้นตอนการประเมิน 

กระบวนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 
ขั้นที ่1 ก าหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นปัญหา 

สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
 1. จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก (ประมาณ 3-5 /8-10 คน) 
 2. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยลักษณะของปัญหาที่น ามาใช้ ควรมีลักษณะ

คลุมเครือไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจมีค าตอบได้หลายค าตอบ โดยค านึงถึงการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ความซับซ้อนของปัญหาจากง่ายไปสู่ยาก ระดับและประสบการณ์ผู้เรียน 
เวลาที่ก าหนดให้ผู้เรียนใช้ด าเนินการ และแหล่งค้นคว้าข้อมูล 

ขั้นที ่2 ท าความเข้าใจกับปัญหา ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
ปัญหาได้ 

 3. ผู้เรียนท าความเข้าใจหรือท าความกระจ่างในค าศัพท์ที่อยู่ในโจทย์ปัญหานั้น เพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกัน 

 4. ผู้เรียนจับประเด็นข้อมูลที่ส าคัญหรือระบุปัญหาในโจทย์วิเคราะห์ หาข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง ความจริงที่ปรากฏในโจทย์ แยกแยะข้อมูลระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น จับประเด็นปัญหา
ออกเป็นประเด็นย่อย 

 5. ผู้เรียนระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อภิปราย แต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็นอย่างไร 
เกิดข้ึนได้อย่างไร ความเป็นมาอย่างไร โดยอาศัยพ้ืนความรู้เดิมเท่าที่ผู้เรียนมีอยู่ 

 6. ผู้เรียนร่วมกันตั้งสมมติฐานเพ่ือหาค าตอบปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญ
ของสมมติฐานที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล 

 7. จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ผู้เรียนจะประเมินว่ามีความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้
หรือขาดความรู้ และความรู้อะไรจ าเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน ซึ่งเชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหาที่ได้ 
ขั้นตอนนี้กลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือจะไปค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป 

ขั้นที ่3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย 
 8. ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลและศึกษาเพ่ิมเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือต ารา 

วารสาร สื่อการเรียนการสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต หรือ 
ปรึกษาผู้รู้ในเนื้อหาเฉพาะ เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินความถูกต้องโดย 

 - ประเมินแหล่งข้อมูล ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล 
 - เลือกน าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงว่าตรงประเด็นเพียงพอที่จะแก้ปัญหาอย่างไร 
 - หาประเด็นความรู้เพิ่มเติม ถ้าจ าเป็น 
 - สรุป เตรียมสื่อ เลือกวิธีน าเสนอผลงาน 
ขั้นที ่4 สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 9. ผู้เรียนน าข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้

เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลักการทั่วไปโดย 
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 - น าเสนอผลงานกลุ่มด้วยสื่อหลากหลาย 
 - สะท้อนความคิด ให้ข้อมูลย้อนกลับ อภิปราย ท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระหว่างกลุ่ม ถึงกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 - สรุปภาพรวมเป็นความรู้ทั่วไป 

ขั้นที ่5 สรุปและประเมินค่ำหำค ำตอบ 
 10. ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษา

ค้นคว้ามีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุก
กลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 

 11. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ 
บทบำทของครูในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 
 1. ท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 2. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มิได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
 3. ใช้ทักษะการตั้งค าถามที่เหมาะสม 
 4. กระตุ้นและส่งเสริมกระบวนการกกลุ่ม ให้กลุ่มด าเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรู้โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 5. สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและเน้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เรียน 
 6. กระตุ้นให้ผู้เรียนเอาความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
 7. สนับสนุนให้กลุ่มสามารถตั้งประเด็นหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้/แก้ปัญหาได้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ครูก าหนด 
 8. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินว่าถูกหรือผิด 
 9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประเมินทักษะของผู้เรียนและ

กลุ่มพร้อมการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
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 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning ) 
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-Based Learning ) หมายถึง การเรียนรู้ที่จัด 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ท าการ 
ทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการท างาน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตลอดจนได ้
พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และการประเมินตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพ่ือน าความ 
สนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง น าไปสู่การเพ่ิมความรู้ที่ได้จาก 
การลงมือปฏิบัติ การฟัง และการสังเกตจากผู้รู้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่               
จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงาน 
แบบรูปธรรมนอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการตามล าดับขั้นความรู้
ความคิดของบลูมทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประเมินค่าและการคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็น
ผู้ให้การส่งเสริม สนับสนุน 

 ลกัษณะส ำคัญของจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน 
 1. ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานตาม

ระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ 
 2. เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

(Active Learning) 
 3. เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและรู้สึกสบายใจที่จะท า 
 4. ผู้เรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งค าถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการท า

โครงงาน 
 5. ครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 
 6. ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ของตนเอง 
 7. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง 
 8. มีฐานจากการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า หรือองค์ความรู้ที่เคยมี 
 9. ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง 
 10. ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะต่าง ๆ 
 11. สามารถใช้เวลามากพอเพียงในการสร้างผลงาน 
 12. มีผลผลิต 
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 ประเภทของโครงงาน 
 โครงงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

โครงงานที่แบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครู และโครงงานที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงงานที่แบ่งตามระดับการให้ค าปรึกษาของครูหรือระดับการมีบทบาทของผู้เรียน 

  1) โครงงานประเภทครูน าทาง (Guided Project) 
 

ครูก าหนดปัญหาให้ 
 
 

ครูออกแบบการรวบรวมข้อมูล 
 
 

ก าหนดวิธีท ากิจกรรม 
 
 

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม 
 
 

ตามวิธีที่ก าหนด 
 
 
                         ทักษะการสังเกต                ทักษะการวัด                 ทักษะการบันทึกผล 
 
                                                               ทักษะการ 

                                           ตีความหมายข้อมูล 
 
                                           ทักษะการสรุปผล 
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 2) โครงงานประเภทครูลดการน าทาง - เพิ่มบทบาทผู้เรียน (Less – guided Project) 
 

    ครูและผู้เรียนร่วมกันระบปุญัหา 
 
 

     ครูและผู้เรียนร่วมกันออกแบบ 
 
 

     การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค าตอบ 
 
 

ผู้เรียนใช้เครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 

                     ทักษะการสังเกต                 ทักษะการวัด                 ทักษะการบันทึกผล 
 
 
                                                            ทักษะการ 
                                                       ตีความหมายข้อมูล 
 
 

ทักษะการสรุปผล 
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 3) โครงงานประเภทผู้เรียนน าเอง ครูไม่ต้องน าทาง (Unguided Project) 
 

     นักเรียนระบุปัญหาตามความสนใจ 
 
 

      นักเรียนออกแบบการรวบรวม 
 
 

     ข้อมูลเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 
 
 

นักเรียนใช้เครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
                          ทักษะการสังเกต             ทักษะการวัด                ทักษะการบันทึกผล 
 
 
                                                                ทักษะ 
                                                     การตีความหมายข้อมูล 
 
 
                                                        ทักษะการสรุปผล 
 

 
 2. โครงงานที่แบ่งตามลักษณะกิจกรรม 

  1) โครงงานเชิงส ารวจ (Survey Project) 
  ลักษณะกิจกรรมคือผู้เรียนส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วนาข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนก

เป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  2) โครงงานเชิงการทดลอง (Experiential Project) 
  ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา 

การก าหนดจุดประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล 
การตีความหมายข้อมูลและการสรุป 
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  3) โครงงานเชิงพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบจ าลอง (Development Project) 
  เป็นโครงงานเก่ียวกับการประยุกต์องค์ความรู้ ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์

หรือศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ มาพัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ แบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ใช้
สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ก็ได้ อาจจะเป็นด้านสังคม หรือด้านวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายแนวคิดต่าง ๆ 

  4) โครงงานเชิง แนวคิดทฤษฎี (Theoretical Project) 
  เป็นโครงงานน าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ

สูตรสมการ หรือค าอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง แล้วนาเสนอทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือข้อตกลงนั้น หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบาย
ก็ได้ ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรืออาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม หรืออาจจะเป็นการขยาย
ทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้ การท าโครงงานประเภทนี้ต้องมีการศึกษาค้นคว้าพื้นฐานความรู้ ในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างกว้างขวาง 

  5) โครงงานด้านบริการสังคมและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม 
(Community Service and Social Justice Project) 

  เป็นโครงงานที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าประเด็นที่เป็นปัญหา ความต้องการใน
ชุมชนท้องถิ่นและด าเนินกิจกรรมเพื่อการให้บริการทางสังคม หรือร่วมกับชุมชน องค์กรอ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ 

  6) โครงงานด้านศิลปะและการแสดง (Art and Performance Project) 
  เป็นโครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้จากการเรียนตาม

หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและสังคม มาต่อยอด สร้างผลงานด้านศิลปะและการแสดง เช่น งาน
ศิลปกรรม ประติมากรรม หนังสือการ์ตูน การแต่งเพลง ดนตรี แสดงคอนเสิร์ต การแสดงละคร การสร้าง
ภาพยนตร์สั้น ฯลฯ 

  7) โครงงานเชิงบูรณาการการเรียนรู้ 
  เป็นโครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการเชื่อมโยงความรู้จากต่างสาระการ

เรียนรู้ตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไป มาด าเนินการแก้ปัญหา หรือสร้างประเด็นการศึกษาค้นคว้า ทั้งในแง่มิติเชิง
ประวัติศาสตร์ทักษะการประกอบอาชีพข้ามสาขาวิชา การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม ที่ต้องน าความรู้ต่าง
สาขามาประยุกต์ใช้ การคิดค้นสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการความรู้ ฯลฯ 
 
กระบวนการและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีกระบวนการและขั้นตอนแตกต่างกันไป                  
ตามแต่ละทฤษฎี  ในที่นี้ ขอน าเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นงาน ที่เหมาะสมกับบริบท
การจัดการศึกษาของไทย คือ แนวคิดที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน ของ ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (2550)  แนวคิดที่ 2 การจัดการเรียนรู้ตามโมเดลจักรยานแห่งการเรียนรู้
แบบ PBL ของ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช (2555) และ แนวคิดท่ี 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เ พ่ือสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน  : จาก
ประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย ของดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 แนวคิดที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น าเสนอข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 

  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 1. ขั้นน าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนดสถานการณ์ ศึกษา

สถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น สาระการเรียนรู้ตามหลักสุตรและสาระการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนของโครงงานเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ 

 2. ขั้นวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปรายหารือ
ข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนร่วมกัน 

 4. ข้ันประเมินผล หมายถึง ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกันประเมิน 

  

 แนวคิดที่ 2 การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบจักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL ของ วิจารณ์ 
พาณิช (2555 : 71-75) ซึ่งแนวคิดนี้ มีความเชื่อว่า หากต้องการให้การเรียนรู้มีพลังและฝังในตัวผู้เรียนได้                 
ต้องเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือท าเป็นโครงการ (Project) ร่วมมือกันท าเป็นทีม และท ากับปัญหาที่มีอยู่                  
ในชีวิตจริง ซึ่ง ส่วนของวงล้อมี 5 ส่วน ประกอบด้วย Define  Plan  Do  Review และ Presentation  ดังรูป 
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      โมเดล จักรยานแห่งการเรียนรู้แบบ PBL 
 

 1. Define คือ ขั้นตอนการระบุปัญหา ขอบข่าย ประเด็นที่จะท าโครงงาน เป็นการสร้าง
ความเข้าใจระหว่างสมาชิกของทีมงานร่วมกับครู เกี่ยวกับ ค าถาม ปัญหา ประเด็น ความท้าทายของโครงงาน
คืออะไร และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อะไร 

 2. Plan คือ การวางแผนการท าโครงงาน ครูก็ต้องวางแผนในการท าหน้าที่โค้ช รวมทั้ง
เตรียมเครื่องอานวยความสะดวกในการท าโครงงานของผู้เรียน เตรียมค าถามเพ่ือกระตุ้นให้คิดถึงประเด็น
ส าคัญบางประเด็นที่ผู้เรียนอาจมองข้าม โดยถือหลักว่า ครูต้องไม่เข้าไปช่วยเหลือจนทีมงานขาดโอกาสคิดเอง 
แก้ปัญหาเอง ผู้เรียนที่เป็นทีมงานก็ต้องวางแผนงานของตน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ การประชุมพบปะ 
ระหว่างทีมงาน การแลกเปลี่ยนข้อค้นพบแลกเปลี่ยนค าถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งท าความเข้าใจร่วมกันไว้ 
ชัดเจนเพียงใด งานในขั้นต่อไป (Do) ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น 

 3. Do คือ การลงมือท า ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา การประสานงาน การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะในการท างานภายใต้ทรัพยากรจ ากัด ทักษะในการค้นหา
ความรู้เพ่ิมเติม ทักษะในการท างานในสภาพที่ทีมงานมีความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการท างานในสภาพ
กดดัน ทักษะการบันทึกผลงาน ทักษะในการวิเคราะห์ผล และแลกเปลี่ยนข้อวิเคราะห์กับเพ่ือนร่วมทีม เป็นต้น  

 ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะได้มีโอกาสสังเกตท าความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายคน และ
เรียนรู้หรือฝึกท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล สนับสนุน ก ากับ และโค้ชด้วย 

 4. Review คือ ผู้เรียนจะทบทวนการเรียนรู้ ว่าโครงงานได้ผลตามความมุ่งหมายหรือไม่
รวมถึงทบทวนว่างานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแต่ละขั้นตอนได้ให้บทเรียนอะไรบ้าง ทั้งข้ันตอนที่เป็น
ความส าเร็จและความล้มเหลว เพื่อน ามาท าความเข้าใจ และก าหนดวิธีท างานใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสมรวมทั้ง
เอาเหตุการณ์ระทึกใจ หรือเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขั้นตอนนี้เป็นการเรียนรู้
แบบทบทวนไตร่ตรอง (reflection) หรือ เรียกว่า AAR (After Action Review) 
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 5. Presentation ผู้เรียนน าเสนอโครงงานต่อชั้นเรียน เป็นขั้นตอนท่ีให้การเรียนรู้ทักษะอีก
ชุดหนึ่งต่อเนื่องกับขั้นตอน Review เป็นขั้นตอนที่ท าให้เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนอย่างเข้มข้น แล้วเอามาน าเสนอในรูปแบบที่เร้าใจ ให้อารมณ์และให้ความรู้ ทีมงานอาจสร้างนวัตกรรม
ในการนาเสนอก็ได้ โดยอาจเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอเป็นการรายงานหน้าชั้น มีสื่อประกอบ หรือจัดท า
วีดิทัศน์ หรือน าเสนอเป็นละคร เป็นต้น 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริม
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของเด็กและเยาวชน : จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย ของดุษฎี                                          
โยเหลาและคณะ 
  แนวคิดที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้ 
เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21ของเด็กและเยาวชน:จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียน
ไทย ของดุษฎี  โยเหลา และคณะ (2557)  มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  
(ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557 : 20-23) 

 
 1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท าโครงงานก่อนการเรียนรู้ 

เนื่องจากการท าโครงงานมีรูปแบบและข้ันตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง                 
ที่จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริงในข้ันแสวงหา
ความรู้ 
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 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยต้องคิด
หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน 
โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูก าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสนใจต้องการจะท าอยู่
แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้
ของครูทีเ่กี่ยวข้องกับชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิด  
และหารือแบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากท่ีได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียน
นั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว 

 4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เรียนในการท า
กิจกรรม ดังนี้ 

 4.1 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจผู้เรียนปฏิบัติหน้าที่
ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจากครูเป็นระยะ เมื่อมีข้อ
สงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น 

4.2 ผู้เรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ 
 5. ขั้นสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ครูให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยครูใช้ค าถาม  

ถามผู้เรียนน าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 
 6. ขั้นน าเสนอผลงาน ครูให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรม หรือจัด

เวลาให้ผู้เรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพ่ือให้เพ่ือนร่วมชั้น และผู้เรียนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนได้ชมผลงานและ
เรียนรู้กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติในการท าโครงงาน 

 การประเมินผล 
 1. ประเมินตามสภาพจริง โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้น

บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไข
อย่างไร ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงานนั้น ๆ 

 2. ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียนประเมินตนเอง  เพ่ือนช่วยประเมิน  ผู้สอนหรือครู   
ที่ปรึกษาประเมิน   ผู้ปกครองประเมิน  บุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง  

          นอกจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ที่น าเสนอข้างต้น 
ครูผู้สอนหรือผู้จัดกิจกรรมอาจใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น  Peer Instruction   Class Debate 
Role-Playing  Case Studies   Creative Scenarios and Simulations   Think-Pair-Share  Discovering 
Plate Boundaries   Peer Review   Discussion  Problem solving using real data  Just in time 
teaching  Game based Learning  ฯลฯ  
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บทบาทของครูในการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง Active Learning ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรม              
ที่สะท้อนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โดยด าเนินการดังนี้   

 1. สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

 2. ลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นพลวัต (มีการเคลื่อนไหว/การขับเคลื่อน)  ส่งเสริม                
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบความส าเร็จในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ ความ
เข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับ
สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน  สังคม หรือประเทศชาติ 

 4. จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน วางแผนเกี่ยวกับ
เวลาในจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน รวมถึงเนื้อหาและกิจกรรม 

 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากวิธีการสอนที่
หลากหลาย 

  6. เปิดใจกว้างยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
  7. ผู้สอนควรทราบว่าผู้เรียนมีความถนัดที่แตกต่างกัน และทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  

              8. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าตอบและมีความสุข                      
ในการเรียนรู้  

   การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ครูผู้สอนต้องพยายามสร้าง
ลักษณะการเรียนรู้เชิงรุก ให้เกิดข้ึนอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจและรู้ว่า ในขณะที่ก าลังเรียนรู้
นั้น ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

     1. รู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง รู้สิ่งที่จะเรียน 
   2. สิ่งที่จะเรียนรู้นั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียนไปแล้วอย่างไร 
   3. สิ่งที่จะเรียนรู้นั้น สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันอย่างไร 
   4. ผู้เรียนต้องรู้ว่า ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อความรู้ที่ได้รับรู้นั้น ถูกต้องแน่นอน  
   5. ผู้เรียนจะต้องกลับไปตรวจสอบการบ้าน หรือสิ่งที่ค้นคว้าใหม่ ว่าได้ค าตอบที่ถูกต้อง

หรือไม่ หรือตอบถูกต้องตรงกับค าถามข้อไหน 
   6. สามารถสอบถามความรู้เพ่ิมเติมจากผู้อื่น หรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ค าตอบ 

ก่อนที่จะสรุปค าตอบสุดท้าย โดยต้องฟังหรือหาค าตอบให้ได้มาอย่างสมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะสรุปน าเสนอ 
   

  บทบาทของครูในฐานะเป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้    
  ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) ได้กล่าวถึง บทบาทส าคัญของครูในขณะจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ว่า ครูจะต้องแสดงบทบาทต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้น 
โดยครูจะต้องเป็นผู้สังเกตการท างานของนักเรียน ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดกระตุ้นการเรียนรู้แทนการบอกกล่าว ครูต้องศึกษาและรู้จักข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือแสดง
บทบาทให้เหมาะสมในการท าให้เกิด Active Learning กับนักเรียนเป็นรายคน ดังนี้ 

 



27 
 

แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรยีนรู ้

 
 1. ใช้ค ำถำมกระตุ้นกำรเรียนรู้ ค าถามที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้น ต้องเป็นค าถามที่มี 

ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เรียนได้อธิบาย โดยขึ้นต้นว่า “ท าไม” หรือ ลงท้ายว่า “อย่างไรบ้าง” 
“อะไรบ้าง” “เพราะอะไร” 

 2. ท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สังเกต ครูจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร              

ขณะปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือหำทำงช้ีแนะ กระตุ้น หรือยบัยั้งพฤติกรรมทีไ่ม่เหมำะสม 
 3. สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้กำรตั้งค ำถำม เมื่อผู้เรียนสามารถตั้งค าถามได้ จะท าให้ผู้เรียน 

รู้จักถามเพ่ือค้นคว้าข้อมูล รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่อง 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 

 4. ให้ค ำแนะน ำเม่ือผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะน า ชี้แจง ให้ข้อมูลต่าง ๆ 
หรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ด้านอื่น ๆ 
ในขณะท ากิจกรรมเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัย หรือค าถาม โดยไม่บอกค าตอบ 

 5. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนคิดหำค ำตอบด้วยตนเอง สังเกตและคอยกระตุ้นด้วยค าถามให้ผู้เรียน
ได้คิดกิจกรรมที่อยากเรียนรู้และหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง 

 6. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงอสิระ ตามความคิดและความสามารถของ 
ตนเอง เพื่อให้ผู้ได้ใช้จินตนาการและความสามารถของตนเองในการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 
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ส่วนที่ 3   
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 
                   การออกแบบเป็นการถ่ายทอดจากรูปแบบความคิด ออกมาเป็นผลงานที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น
รับรู้ หรือสัมผัสได้ การออกแบบต้องใช้ทั้งศาสตร์แห่งความคิดและศิลป์ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุง
พัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้น  
                   การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการวางแผนการสอนอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์
องค์ประกอบการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ด ีจะช่วยผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยมีหลักการออกแบบการเรียนรู้ ดังนี้ 
                   1. การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้นั้น เพ่ือใคร ใครเป็นผู้เรียนหรือใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจ และรู้จักกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย 
                   2. ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไร มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถอะไร ผู้สอนต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
                   3. ผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได้ดีที่สุดอย่างไร ควรใช้วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้
อ ะ ไ ร ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี ปั จ จั ย  สิ่ ง ใ ด ที่ ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง บ้ า ง 
                   4. เมื่อผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น และ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และจะใช้วิธีการใดในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

                 สรุปได้ว่า การออกแบบการเรียนรู้  ควรมีการวางแผนเพ่ือพิจารณาว่าผู้ เรียนเป็นใคร                            
มีลักษณะพ้ืนฐานอย่างไร จะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนครั้งนั้นอย่างไร จะใช้วิธีการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถท าให้การเรียนรู้นั้นบรรลุเป้าหมาย คือ 
ภายหลังเรียนรู้แล้วผู้เรียนเข้าใจ จดจ า น าไปใช้ ท าได้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจารณา 
ในการออกแบบการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวผู้เรียน จุดมุ่งหมาย วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผล 
                 วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการ                 
ต่าง ๆ ที่แตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญ อันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้              
ของวิธีนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน้า 323) 
                 เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือ                   
การกระท าต่าง ๆ ในการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน้า 386) 
                  จากความหมาย และนิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า 
                  วิธีการสอน เป็นขั้นตอนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
                  เทคนิคการสอน เป็นวิธีการเสริมที่จะช่วยให้วิธีการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
                  กลยุทธ์การสอน เป็นวิธีการสอนที่ใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการสอน มาช่วยในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
                  วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นการสอนที่มีขั้นตอน ที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
และใช้วิธีการส่งเสริมการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
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ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
            ค าว่า “การออกแบบ” และ “การจัดการเรียนรู้” เมื่อน ามารวมกันเป็น“การออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้ ” ( Instructional design) ได้มีนักการศึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้                                 
ให้ความหมายไว้ว่า การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ที่น ามาใช้ในการศึกษาความต้องการ
ของผู้เรียนและปัญหาการเรียนการสอน เพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็น
การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ หรือสร้างสิ่งใหม่ โดยน าหลักการเรียนรู้และหลักการสอนมาใช้ เป้าหมายของการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)    
  สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education)    
  หลักการพัฒนาทักษะ 4 H  (Head , Heart ,  Hand , Health)     
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   
 

 แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy) 
     บลูม ( Benjamin S. Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอน                

ที่จะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้สอน
ก าหนดและจัดกิจกรรมการเรียน รวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง  โดยได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษา                  
ทีเ่รียกว่า Taxonomy of Educational Objectives (อติญาณ์ ศรเกษตริน.  2543  : 72-74 ; อ้างอิงจาก บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom.  1976 : 18)  ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย  

 1. ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้ทางด้าน ความรู้ ความคิด 
การแก้ปัญหา จัดเป็นพฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกับสติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแอนเดอร์สันและแครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl) ได้ปรับปรุงการจ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม ขึ้นใหม่ มีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรม เป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
  1.1 จ า (Remember) หมายถึงความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยความจ า
ระยะยาวออกมา แบ่งประเภทย่อยได ้2 ลักษณะคือ จ าได้ (Recognizing) ระลึกได้ (Recalling)  

 1.2 เข้าใจ (Understand) หมายถึงความสามารถในการก 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) หมายถึงความสามารถในการด าเนินการหรือใช้ระเบียบวิธีการ
ภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ด าเนินงาน (Executing)  ใช้เป็นเครื่องมือ 
(Implementing)  
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 1.4 วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึงความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ และ
ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวมหรือ
ส่วนประกอบเฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะคือ บอกความแตกต่าง (Differentiating)  จัดโครงสร้าง 
(Organizing) ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  

 1.5  ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือ
มาตรฐาน    แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking)   วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  

 1.6  สร้างสรรค์ (Create) หมายถึงความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน
ด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ แบ่งประเภทย่อย
ได ้ 3 ลักษณะคือ  สร้าง (Generating)   วางแผน (Planning)   ผลิต (Producing)  

 2. ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)  
     พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ

และคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์ได้ 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 เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องแคล่ว ช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ
ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้   

       3.1   การรับรู้ เลียนแบบ ท าตาม (Imitation) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่
ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
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     3.2 การท าเอง/การปรับให้เหมาะสม (Manipulation) เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึก
ตามแบบท่ีตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามข้อแนะน า 

 3.3 การหาความถูกต้อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 

 3.4 การท าอย่างต่อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเอง
จะกระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 

 3.5 การท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติซึ่งถือเป็นความสามารถของ
การปฏิบัติในระดับสูง 
 

 สี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars of Education)    

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ศึกษา  
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอสี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars of 
Education)  ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติได้จริง (Learning to do) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning 
to Live together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be)   

  Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
ได้แก่ การแสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่  รวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่                 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ 
ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
              Learning to do : หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า มุ่งพัฒนาความสามารถ
และความช านาญ รวามทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถท างานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ กระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึก
ปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่งอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามา
รวมทั้ง การปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์ให้สังคมที่สามารถท างานได้หลายอย่าง   
              Learning to live together : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ทั้งการด าเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการท างาน เป็นการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคม การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหา การจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้าใจความแตกต่างและหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคลในสังคม 
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              Learning to be : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้  ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือก
แนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ตนเองได้ การจัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย  สติปัญญา ให้ความส าคัญกับ
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่น 
 หลัก 4 H  (Head  Heart   Hand และ Health)     

  หลัก 4 H เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์
ที่หลากหลาย ดังนี้ 
  กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)  หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart)  หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม การท าประโยชน์เพ่ือสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย 
และมีจิตส านึกท่ีดี ต่อตนเองและส่วนรวม 
  กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)  หมายถึง  กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน 
ทักษะทางอาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 
  กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health)  หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือให้ผู้เรียน                    
มีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็น
นิสัย 

 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชด ารัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี                   
ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง หมายถึง  การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทร
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง  มีคุณธรรม   หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน รู้จัก
แยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพ่ือสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง 
  3. มีงานท า มีอาชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน เป็นเด็กรักงาน                        
สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
  4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี   การเป็นพลเมืองดี
หมายถึงการมีน้ าใจ  มีความเอ้ืออาทร ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อ
บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
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หลักการส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

                   
หลักการส าคัญของการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 
หลักการส าคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อาจจัดกิจกรรมได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของวิชาหรือลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น กิจกรรมบูรณาการ หรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง เช่น
กิจกรรมที่สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยมีหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรม ดังนี้ (ส านักงาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559, หน้า 30) 

1. เชื่อมโยงตัวชี้วัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒55๑ 

2. เน้นจัด 4H  การจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)  
กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ  (Hand)  กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) 

3. ผู้เรียนเป็นสุข  เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน 

4. สนุกการคิดขั้นสูง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง  
สร้างความคิดเชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ 
มุ่งม่ันเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. มุ่งท างานเป็นกลุ่ม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท างานอย่าง
เป็นระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ี

6. ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

7. สู่การประเมิน P&A  ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  Assessment)  โดยใช้
เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P : Performance Assessment)  และการประเมิน
คุณลักษณะ (A : Attribute Assessment) 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
  

 
 

ก ำหนดหัวข้อเรื่อง

ออกแบบกิจกรรม                   

กำรจัดกิจกรรม              

วัดและประเมินผล

ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียน

- มีควำมสุข

-มีทักษะกำรเรียนรู้ที่หลักสูตรก ำหนด

-มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

-มีทักษะกำรคิดขึ้นสูง

-มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

-มีทักษะชีวิตและกำรท ำงำน

-มีสุขนิสัยและสุขภำพที่พึงประสงค์

-มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันนำนำชำติ

Process Outcome Input 

มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

แนวคิด ของบลูม 

สี่เสำหลักของกำรศึกษำ 

 

หลัก ๔H 

 

พระบรมรำโชบำย          
ด้ำนกำรศึกษำ รัชกำลที่ ๑๐ 
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 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

 การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมที่ออกแบบเป็นกิจกรรม
ลักษณะใด อาจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน ๆ โดยผู้ออกแบบพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อัน
ประกอบด้วย  แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)   สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of 
Education)   หลักการพัฒนาทักษะ 4 H  (Head  Heart  Hand และ Health)   และพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกระบวนการ ดังนี้  

 

1. การก าหนดหัวข้อเรื่อง (Theme) 
       หัวข้อเรื่อง (Theme) เป็นข้อความที่เป็นประเด็นของเรื่อง ที่ผู้เรียนจะท าการศึกษา โดยเป็น
มโนทัศน์กว้าง ๆ ที่เอ้ือต่อการใช้ความรู้ และมุมมองหลายวิชารวมกัน สื่อความหมายเป็นแนวคิดหรือความคิด
รวบยอด (Concept) แก่ผู้เรียน ควรเป็นหัวข้อเรื่องที่ทันสมัย น่าสนใจ และมีความหมายส าหรับผู้เรียน ท าให้
เกิดความกระหาย อยากจะเรียนรู้ และพร้อมที่จะสืบสวน (Inquiry) แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งผู้ออกแบบ
กิจกรรมควรพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้ 

1) หัวข้อเรื่อง มีความยากง่าย เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป และท่ีส าคัญต้องมีความเป็นไปได ้

2) หัวข้อเรื่อง มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า 
3) หัวข้อเรื่อง สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียน 

 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
        การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) โดยผู้เรียน
จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-Creators)  ความรู้ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ดังนั้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องมีโอกาส
ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การ
อภิปรายกับเพ่ือน การวิเคราะห์ปัญหา และใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
ประเมินค่า และการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้
ให้อยู่คงทนได้นาน กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก จะสอดคล้องกับการท างานของสมองและความจ า โดยผู้เรียน
สามารถเก็บข้อมูล และจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม ผ่านการปฏิบัติ
จรงิ สามารถเก็บความจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  อาจแยกการออกแบบกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ คือ 
  1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมเสริมทักษะ
อ่ืน ๆ  
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 กิจกรรมการเรียนรู้  เป็นกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการ/กิจกรรมที่ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง น ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ คือกระบวนการ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลต่อผู้เรียน ในการกระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวใน
การเรียน มีการเคลื่อนไหว เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตย การใช้ทักษะชีวิต ฝึกความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ และ
คุณลักษณะที่ดี นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนร้ ยังต้อง ส่งเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การบริหารจัดการ  ฝึกการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน กับครู และบุคคลที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สร้างความเข้าใจบทเรียนและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 

 หลักการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
1) เลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัด หากเป็นทักษะ ควรเป็นทักษะที่ปฏิบัติแล้วผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม                  
ได้ตามวัตถุประสงค ์

2) เลือกกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้ าซาก มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน และท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

3) เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ด้านร่างกายของผู้เรียนที่จะปฏิบัติได้ 
และ 

ควรค านึงถึงประสบการณ์เดิม เพ่ือจัดกิจกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
4) เลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน 
5) เลือกกิจกรรมให้หลากหลาย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสมกับวัย

ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
6) ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
7) ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ  
8) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการประเมินผล มีการวัดและประเมินผล                   

ทีห่ลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรม 
 

4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  เป็นกระบวนการในการตรวจสอบผลการด าเนิน

กิจกรรมว่าบรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยประเมินทั้ง
กระบวนการในการจัดกิจกรรม และประเมินคุณภาพของผู้เรียน ใช้การประเมินหลากหลายวิธี ให้ทุกฝ่ายได้มี
โอกาสในการประเมิน เช่น ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินเพ่ือน ผู้เรียนประเมินตนเอง วิธีการในการ
ประเมินควรถูกต้องเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ  
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  การประเมินผลการเรียนรู้ เชิงรุก ควรใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงและน าผลการ 
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1) ใช้ผู้ประเมินจาก หลายฝ่าย เช่น ผู้เรียน เพ่ือน 
ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง 2) ใช้วิธีการหลากหลายวิธี/ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบัติ การทดสอบ การรายงานตนเอง 
3) ประเมินหลายๆ ครั้งในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน สิ้นสุดการเรียน ติดตาม
ผล และ 4) สะท้อนผลการประเมินแก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
 
การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

                  

การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
  การเรียนรู้ เชิ งรุก (Active learning)  ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เ พ่ิมเวลารู้                             
เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินผล ดังนี้ 

1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่ 
หลากหลายเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงควรใช้การประเมินการ
ปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน และก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน 
(Rrubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

2. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)  เป็นวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้
ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือเกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ (Scoring Rubrics)  การประเมินการปฏิบัติ จะช่วยตอบค าถามที่ท าให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถน าสิ่ง             
ที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนต้องท า
ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 
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 1) สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ) 
 2) การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการประเมินการปฏิบัติ 
 3) รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ 
 4) การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ 
 5) การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)  

      3. การประเมินโดยการใช้ค าถาม (Questioning)  ค าถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/ชี้แนะให้ 
ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ดังนั้น เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และ
น าไปใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธีส าคัญที่ผู้สอนใช้ประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

4. การประเมินโดยการการสนทนา( Communication)  เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง 
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการ 
เพ่ือติดตามตรวจสอบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา วิธีการนี้ อาจใช้เวลา แต่มี
ประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัย ข้อปัญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น 
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

     5. การประเมินการสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) เป็นการเก็บข้อมูลจากการดู 
การปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่
ท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ 
เช่น แบบมาตรประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และควร
สังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์ และหลายช่วงเวลา เพื่อขจัดความล าเอียง 
      6. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment)  การประเมินตนเอง นับเป็นทั้ง
เครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่า ได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้
อย่างไร และผลงานที่ท านั้นดีแล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียน
ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      7. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment)  เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะ
น าใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ  เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าชิ้นงานนั้น
เป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน ฉะนั้นผู้สอน
ต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียนทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการ
ประเมินรูปแบบนี้ ควรมีการฝึกผู้เรียน 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning) 

 
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก 
(Active Learning) ครูผู้สอนจะมีการพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาที่สอนก่อน  จึงด าเนินการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา 
 โครงสร้างรายวิชา เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพ่ือช่วยให้ผู้สอนและ

ผู้เกี่ยวข้อง เห็นภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่า ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จ านวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง                
แต่ละหน่วยพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด เวลาที่ใช้จัดการเรียนการสอน และสัดส่วนการเก็บคะแนนของ
รายวิชานั้นเป็นอย่างไร กระบวนการจัดท าโครงสร้างรายวิชา  และหน่วยการเรียนรู้  อาจด าเนินการ โดยมี
ขั้นตอนเริ่มต้น หรือลงท้ายที่แตกต่างกันได้หลายวิธี  เช่น 

 
วิธีที่ 1  

 

 

 

วิธีที่ 2 

 

 

 

 

  การจัดท าโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของล าดับการ
เรียนรู้ของรายวิชาหนึ่ง ๆ ว่าครูจะสอนอะไร  ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร  และจัดเรียงล าดับสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ  อย่างไร ท าให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

โครงสร้างรายวชิา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3  

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 

โครงสร้างรายวชิา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
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  โครงสร้างรายวิชา มีองค์ประกอบหลัก ๆ  ดังนี้ 
  -  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนส าหรับหน่วยนั้น ๆ  
ซึ่งอาจมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด  อาจมีการสอนหรือฝึกซ้ าให้เกิดความช านาญ  และมีความรู้กว้างขวางขึ้น ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า                 
1 หน่วยได ้
  -  สาระส าคัญ   เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ลึกซ้ึง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็นหลักการ
ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้   
  -  ชื่อหน่วยการเรียนรู้    จะต้องสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้  น่าสนใจ   
เหมาะสมกับวัย   มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 
  - เวลา   การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และ                   
ควรพิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ  อย่างเหมาะสม 
  -  น้ าหนักคะแนน  การก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลา                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล  ให้สอดคล้องกับความส าคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ในหน่วย
การเรียนรู้นั้นว่าเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัด  ที่เป็นความรู้ ประสบการณ์พ้ืนฐานในการต่อยอดความรู้หรือ
พัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ 

 
          การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   เป็น
เป้าหมายของหน่วย  และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ  กิจกรรมการเรียนการสอนและ
เกณฑ์การประเมินผล  ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายของหน่วย 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  
นักเรียนจะบรรลุมาตรฐานหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับข้ันตอนนี้ 
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยใช้ Backward Design  เป็นการออกแบบที่
ยึดเป้าหมายการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายปลายทางที่เป็นคุณภาพผู้เรียนที่
คาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึงคิดออกแบบองค์ประกอบอ่ืน เพ่ือน าไปสู่ปลายทาง  และทุกขั้นตอนของ
กระบวนการออกแบบต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในการน า Backward Design มาใช้ในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มีข้ันตอนที่ส าคัญ  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  หรือผล
การเรียนรู้  ซึ่งบอกให้ทราบว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร  และสามารถท าอะไรได้  เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 
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  ขั้นตอนที่ 2  ก าหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดผล
การเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดให้ผู้เรียนมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ประจ าหน่วย
การเรียนรู้ ที่เป็นข้อสอบได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสัมพันธ์กับข้อสอบ O-
NET มีการก าหนดเกณฑ์การผ่านการสอบและเกณฑ์การผ่านของผู้เรียนที่รองรับข้อมูลจากผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบกระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ ที่มุ่งค านึงถึงการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
  การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

  วิธีที่ 1   ก าหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง แล้วจึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
  แนวคิดหนึ่งของการก าหนดหน่วยการเรียนรู้ คือ การก าหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง( theme) 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียน ประเด็นที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ ควรมีลักษณะดังนี้ 

- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้  ความคิดรวบยอด  หลักการของศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เรียน   

 
- ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั่วไป ที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและ                 

ทางลบจากประเด็นปัญหานั้น 
ทั้งนี้ การก าหนดประเด็นอาจพิจารณาจากค าถาม ต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนสนใจอะไร/ ปัญหาที่สนใจศึกษา 
2) ผู้เรียนมีความสนใจ  ประสบการณ์ และความสามารถในเรื่องอะไร 
3) หัวเรื่องสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนหรือไม่ 
4) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมในด้านใดบ้าง 
5) มีสื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพียงพอหรือไม่ 
6) หัวเรื่องที่เลือก เหมาะสมและสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ                

การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้หลากหลายหรือไม่ 

โดยสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ  คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้                      
ในความรู้ที่ลึกซึ้งมีความหมายสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และที่ส าคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐาน
และตัวชี้วัดด้วย                

 
 
 
 
 
 



42 
 

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 
 

               แผนภูมิแสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  วิธีที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค ์

ก าหนดประเด็นปัญหา / สิ่งที่นักเรียนสนใจ 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู ้
ความรู้    ทักษะ/กระบวนการ   คุณลักษณะ * 

ก าหนดชิ้นงาน  หรือ ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 

ก าหนดประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน 
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วิธีที่ 2   ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
  การสร้างหน่วยการเรียนรู้วิธีนี้ ใช้วิธีการหลอมรวมตัวชี้วัดต่าง  ๆ ที่ปรากฏอยู่ในค าอธิบาย
รายวิชา 

            แผนภูมิ แสดงการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ วิธีที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*  คุณลักษณะหมายรวมถึงคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และคุณลักษณะ 
    อันพึงประสงค ์
 

  เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ คือ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ซึ่งแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้  อาจระบุมากกว่าหนึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป  และควรมีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
หลากหลายลักษณะ เช่น มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา  มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ  เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน  สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง
ได้  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  เนื่องจาก หน่วยการเรียนรู้หนึ่งอาจมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมากกว่า 1  มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล้วเขียนเป็นสาระส าคัญที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวม                  
แก่ผู้เรียน  และเพ่ือให้การวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด จึงควร 

ก าหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

ก าหนดสาระส าคัญ 

ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
ความรู้    ทักษะ/กระบวนการ   คุณลักษณะ* 

ก าหนดชิ้นงาน  หรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก าหนดเวลาเรียน 

ก าหนดประเด็นและเกณฑก์ารประเมิน 
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วิเคราะห์และแยกแยะเป็น  3  ส่วน  คือ  ความรู้  ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ทั้งนี้ มาตรฐาน                  
การเรียนรู้และตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง 3 ส่วน  ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาจากแหล่งอื่น เช่น สาระท้องถิ่น 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเพ่ิมเติม เสริมได้   

ชิ้นงาน หรือภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
  ชิ้นงานและหรือภาระงาน  หมายถึง  สิ่งต่อไปนี้ 
  ชิ้นงาน  ได้แก่ 
  1.  งานเขียน  เช่น  เรียงความ  จดหมาย  โคลงกลอน   การบรรยาย  การเขียนตอบ ฯลฯ 
  2.  ภาพ / แผนภูมิ  เช่น  แผนผัง  แผนภูมิ  ภาพวาด  กราฟ  ตาราง ฯลฯ   
  3.  สิ่งประดิษฐ์  เช่น  งานประดิษฐ์  งานแสดงนิทรรศการ  หุ่นจ าลอง ฯลฯ  
  ภาระงาน  ได้แก ่
  การพูด/รายงานปากเปล่า  เช่น  การอ่าน  กล่าวรายงาน  โต้วาที  ร้องเพลง  สัมภาษณ์   
บทบาทสมมติ  เล่นดนตรี  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ฯลฯ 
  งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน ภาระงาน  ได้แก่ 
  การทดลอง  การสาธิต  ละคร  วีดิทัศน์  ฯลฯ 
  ชิ้นงานและหรือภาระงานเป็นหลักฐาน/ร่องรอย  ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ   อาจเกิดจากผู้สอนก าหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นจากการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ หลักการก าหนดชิ้นงานและหรือภาระงาน  มีดังนี้ 

1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้  ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่  อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครู  

หรือผู้เรียน  หรืออาจปรับเพ่ิมกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง  หรือภาระงาน 1  อย่าง  อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน  

และ/หรือตัวชี้วัดต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้ 
4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ  ด้านไป

พร้อมกัน  เช่น การแสดงละคร  บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย  ดนตรี  เป็นต้น 
5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และท างานที่ชอบใช้วิธีท าที่หลากหลาย 
6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย  โดยบุคคลต่าง ๆ  เช่น  

ผู้ปกครอง  ผู้สอน  ตนเอง  เป็นต้น 
  ชิ้นงานและหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
ของแต่ละเรื่อง  หรือแต่ละข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนคุณภาพ
ผู้เรียน/วิธีสอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 การประเมินผลการเรียนรู้ 
  การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric)  เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงานที่
ชี้ให้เห็นระดับความรู้  ความสามารถของผู้เรียน การประเมินโดยใช้รูบริค ( rubric)  ช่วยในการสื่อสารอีกทาง
หนึ่ง  ให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายของการท าชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง  และได้รับความยุติธรรมในการ
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ให้คะแนนของผู้สอน ตามคุณภาพของงาน  อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอ่ืนได้
ตามความเหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงานหรือภาระงาน เช่น การท าแบบ check list  การทดสอบ  เป็นต้น 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ท าให้นักเรียนมีความรู้และ

ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบหลักการและขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1. หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.1 เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ใน
หน่วยการเรียนรู้ 
 1.2 น าไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
 1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.4 เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 1.5 มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
 1.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.7 ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 1.8 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 2. ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้แล้วนั้น ครูผู้สอนต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่า   มี
กระบวนการ หรือขั้นตอนกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะท าให้ผู้เรียนมีข้ันตอนการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิด
หลักฐานของการเรียนรู้ที่ก าหนด  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 

หลักฐานของการเรียนรู้ 

4      กิจกรรม 

3      กิจกรรม 

2       กิจกรรม 

1      กิจกรรม 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

จากเป้าหมายและ
หลักฐานคิด
ย้อนกลับสู่จุดเร่ิมต้น
ของกิจกรรม 

จากกิจกรรมทีละขั้น             
เป็นบันไดสู่หลักฐานและ
เป้าหมายการเรียนรู้ 
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  ความรู้ความ เข้าใจที่ลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผู้เรียนด้วยการท าความ
เข้าใจหรือแปลความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามค าถามการ
แสดงออก และการสะท้อนผลงาน ซึ่งสามารถใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จน
กลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วหรือไม่ 

ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่   
 ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Can explain) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ โดย

แสดงให้เห็นถึงการใช้เหตุผล  ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ
ประกอบในการอ้างอิง  เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา สามารถคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

• ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย (Can interpret) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีความหมาย 
ทะลุปรุโปร่ง ตรงประเด็น กระจ่างชัด โดยอาจใช้แนวคิด ทฤษฎี เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ หรือมุมมองของตนเองประกอบการตีความและสะท้อนความคิดเห็น 

• ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้(Can apply) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ 
เหมาะสมกับสถานการณ์  คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และสง่างาม 

• ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองที่หลากหลาย มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิดต่าง  ๆ 
(Have perspective) และตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยผ่านขั้นตอน  การวิพากษ์ 
วิจารณ์ และมุมมองในภาพกว้างโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริงสนับสนุนการ
รับรู้ นั้น ๆ  

• ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน บอกคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนอ่ืนมองไม่เห็น 
(Can empathize)   หรือคิดว่ายากที่จะเชื่อถือได้   ด้วยการพิสูจน์สมมติฐานเพ่ือท าให้
ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ปรากฏมีความละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ รับทราบความรู้สึกนึกคิดของ                
ผู้เกี่ยวข้อง 

• ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา วิถีชีวิต นิสัย
ใจคอ ความเป็นตัวตน  ของตนเอง (Have self-knowledge) ซึ่งคือเบ้าหลอมความ
เข้าใจ ความหยั่งรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ มีความตระหนักว่า มีสิ่งใดอีกที่ยังไม่เข้าใจ และ
สามารถสะท้อนความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ ปรับตัวได้ รู้จัก
ใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด 

ครูผู้สอนสามารถใช้ตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจคงทน ทั้ง 6 ตัวชี้วัดนี้ เป็นเครื่องมือในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
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1.อะไรเป็นเป้าหมายส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้คร้ังนี้ (Goal Setting) 

2. ท าอย่างไรผู้เรียนจึงบรรลุเป้าหมาย (Instruction Plan) 

3.ตัดสินใจอย่างไรว่า ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย (Technical Evaluation) 

. 

 
การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ในหน่วยการเรียนรู้  

แผนภาพ   แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

                                 
โครงสร้างรายวิชา 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้        หน่วยการเรียนรู้    หน่วยการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้   หน่วยการเรียนรู้ 
     10 ชั่วโมง             13 ชั่วโมง           15 ชั่วโมง           8 ชั่วโมง          10 ชั่วโมง 
              
        จัดแบ่งเนื้อหาเวลา 
        ท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
       แผนที่ 1               แผนที่ 2              แผนที่ 3              แผนที่ 4               แผนที่ 5 
       1 ชั่วโมง               2 ชั่วโมง             3 ชั่วโมง               2 ชั่วโมง              2 ชั่วโมง 
  
                             
                             
                                         
                             
 

 
 จากแผนภาพ ภายหลังการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้

สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรวางแผนจัดแบ่งเนื้อหาสาระ เวลา ให้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ 
จากนั้น น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา และการพัฒนาผู้เรียน  ในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  ครูผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้  โดยสามารถก าหนดเป็น
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ต้อง
น าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                   
ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้  จากนั้นต้องก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  
ครูควรใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย  โดยพิจารณาเลือกน ากระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา  เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม ฯลฯ  รวมทั้งให้ศึกษาการน าเทคนิควิธีการสอนมาใช้ในการ 

แต่ละแผน
ต้องตอบ
ค าถาม… 
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จัดการเรียนรู้ด้วย  และในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สื่อที่น ามาใช้ต้องกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ยึดสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้   

 ทั้งนี ้กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ที่จะท าชิ้นงาน/ภาระงาน  เมื่อครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  ผู้เรียนต้องสร้าง
ชิ้นงาน/ภาระงานของหน่วยการเรียนรู้ได้   นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ต้องก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือใดวัด
และประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ดังนั้น ในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนต้องประเมิน
ผู้เรียนตลอดการจัดการเรียนรู้  โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสิ่งที่ต้องการวัด  
นอกเหนือจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม                
ที่โรงเรียนก าหนด โดยควรมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การ
เรียนรู้  สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้   ทักษะ/กระบวนการ  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  เจตคติ/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึก
ผลหลังการจัดการเรียนรู้  ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  และภาคผนวกแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ส่ วนที่่4  
การนิเทศเพื่อพัฒนาและส งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning) 

 

กรอบแนวคิดการนิเทศ่ 

    การจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ทักษะ เชื่อมโยงและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มีทักษะการคิดเชิง
ระบบและพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ โดยในหลักการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูต้องลดบทบาทในการ
สอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียน เกิดความ
กระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน                
ได้มีโอกาสร่วมอภิปราย มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร มีการน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์
จ าลอง รวมทั้ง มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง              
มีความหมาย (Meaningful Learning) 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้หรือการนิเทศการสอน เป็นเรื่องย่อย (subset) ของการนิเทศ

การศึกษา การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการปรับปรุงงาน พันธกิจในชั้นเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ                         
ที่ด าเนินการในโรงเรียน โดยเป็นการท างานโดยตรงกับครูผู้สอน การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานโรงเรียน จุดมุ่งหมายจะเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ซึ่งเป็นความคาดหวังของ
โรงเรียน การนิเทศการเรียนรู้ ไม่ใช่หน้าที่ของศึกษานิเทศก์เพียงฝ่ายเดียว  แต่เป็นหน้าที่ของผู้น าในการจัดการ
เรียนสอนทุกคน นับตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ ยวชาญด้าน
การสอน ตลอดจนครูทุกคน ซึ่งต้องช่วยกันรับผิดชอบเพ่ือช่วยให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้  

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
1. ช่วยให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา หน้าที่ของโรงเรียนในการพัฒนา

การศึกษาไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ภารกิจของศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร มิใช่คอยเน้นแต่เรื่องเทคนิคและ                
การสอน การคิดค้นระเบียบวิธีสอนเท่านั้น หากแต่ยังต้องมุ่งเสริมสร้างความเจริญเติบโตของนักเรียนโดย               
รอบด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านสุนทรียภาพ ด้านมโนภาพ และด้าน
สร้างสรรค์ด้วยเหมือนกัน 

2. ช่วยให้ครูได้เข้าใจในความต้องการของเยาวชนและปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน และช่วยจัด
สนองความต้องการของเยาวชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตลอดจนช่วยแก้ไข และป้องกันภัยอันจะพึงมีแก่
เยาวชน ช่วยให้ครูตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก ความต้องการของเด็กในแต่ละวัยย่อม
แตกต่างกัน แนวความคิดของเด็กและผู้ใหญ่มักจะเดินสวนทางกันเสมอ เพราะผู้ใหญ่เองก็ลืมสภาพของตน
เมื่อตอนเป็นเด็ก ผู้นิเทศจะต้องพยายามช่วยกระตุ้นเตือนให้ครู รู้จักให้ก าลังใจแก่เด็กนักเรียน เข้าใจปัญหา
ของเด็กวัยต่าง ๆ และเข้าใจความต้องการของเด็กด้วย 
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3. ช่วยสร้างครูให้มีคุณลักษณะเป็นผู้น า ลักษณะผู้น าที่ดีคือช่วยเสริมสร้างความสามัคคี รู้จัก
ท างานร่วมกัน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีความเพียรพยายาม
ท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ครูต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

    3.1 ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
    3.2 หลักสูตรและประมวลการสอน 
    3.3 พัฒนาการของเด็กและจิตวิทยา 
    3.4 วิธีสอน 
    3.5 ประเมินผล 
    3.6 บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษา 

          4. ช่วยเสริมขวัญ ก าลังใจของครูให้เข้มแข็ง และรวมหมู่คณะให้เป็นทีม เพ่ือปฏิบัติงาน
ร่วมกันด้วยก าลังสติปัญญา เพ่ือบรรลุจุดประสงค์เดียวกัน ขวัญและก าลังใจเป็นเรื่องของจิตใจ  ด้านปรับปรุง
การสอนและส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู 

5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานให้ตรงกับความสามารถของครูแต่ละคน เมื่อมอบ
งานนั้น ๆ ให้ครู ก็ควรช่วยประคับประคองให้ครูผู้นั้นใช้ความสามารถของตนปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ช่วยค้นหา
คุณลักษณะที่ดีเด่นในตัวครูแล้วส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น   

6. ช่วยครูให้พัฒนาการสอนของตน สนับสนุนให้ครูได้พิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมต่าง ๆ             
ที่ใช้ว่าตรงไหนเข้มแข็ง และตรงไหนเป็นจุดอ่อนซึ่งจะต้องแก้ไข อันอาจใช้ Check List หรือ Rating form 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์วิชาหลักการสอน ส่วนการเลือกเนื้อหา การสร้างโครงการสอน การท าและการใช้อุปกรณ์
การสอน ตลอดจนเครื่องมือโสตทัศนศึกษา และสื่อการสอน การใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ 
การให้งานและการควบคุมนั้นมีข้อควรระวัง ดังนี้ 

    6.1 ไม่พยายามยัดเยียดความคิดเห็นแก่ครู ไม่พยายามฝืนให้ครูท าตามแบบที่ตนชอบ 
เพราะครูแต่ละคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตน และมีแบบอย่างการท างานตามแบบของตนเอง ผู้นิเทศจึง
ควรท างานร่วมกับครูโดยให้ครูได้รู้จักใช้ความสามารถของตนเองเป็นส าคัญ 

    6.2 หลีกเลี่ยงการกรอกค าแนะน าจ านวนมาก ในการพัฒนาปรับปรุงการสอน จนครูรับ                
ไม่ไหว คือ ทั้งมากและยาก 

7. ช่วยฝึกครูใหม่ให้เข้าใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหม่แม้จะได้รับการฝึกอบรม
ทางวิชาการมาเป็นอย่างดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในงานธุรการต่าง ๆ การช่วยฝึกครูใหม่ อาจจะท าก่อน
โรงเรียนเปิด ทั้งด้านธุรการ และการปกครองชั้น รวมทั้งด้านสังคมและการท างานร่วมกัน 

8. ช่วยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่ได้ตกลง
กันไว้ การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ์ เช่น บันทึกการสังเกตหรือสังเกตในเวลาที่ครูเข้าประชุม 
หลักฐานการแสดงความคิดริเริ่ม การวางตน ความขยันหมั่นเพียร ทัศนคติปริมาณ และคุณภาพของงาน เป็น
ต้นแบบให้ครูวัดตนเอง หรือนักเรียนวัดครูในด้านการสอนความมุ่งหมายในการวัดผลเพ่ือจะได้ทราบว่า 

    8.1 อะไรบ้างที่ก้าวหน้า และก้าวหน้าไปในระยะใด 
    8.2 อะไรบ้างที่หยุดนิ่ง 
    8.3 อะไรบ้างที่ถอยหลัง 
 

ทั้งข้อ 8.2 และ 8.3 น ามาวิเคราะห์มูลเหตุ หาทางแก้ไข แต่ละมูลเหตุเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น
ตามล าดับ 
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9. เพ่ือช่วยครูค้นหาปัญหาในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ช่วยครูวางแผนการสอนให้
เหมาะสม ในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ การเรียนรู้ของเด็กในวิชาเดียวกัน ครูสอนอย่างเดียวกัน การเรียนรู้ย่อม
แตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป เด็กท่ีเรียนรู้ได้น้อยกว่าเด็กส่วนมากนั้นเป็นเพราะอะไร ครูบางคนมองหาจุดแตกต่าง
นี้ไม่พบ หรือบางทีก็ปล่อยปัญหาของเด็กผ่านไปโดยไม่คิดจะหาวิธีแก้ไข สิ่งนี้ผู้นิเทศต้องช่วยครูร่วมกันวาง
แผนการสอนและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

10. ช่วยในด้านประชาสัมพันธ์ บอกเล่าและชี้แจงให้ชุมชนและท้องถิ่นทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของการศึกษาที่โรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้สร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือโรงเรียน การประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นได้ทั้งการติดต่อเป็นส่วนตัว การเยี่ยมเยียน การกีฬา อาศัยวัด 
(พระ) การจัดตั้งสมาคมครู-ผู้ปกครอง จัดปาฐกถา ห้องสมุดประชาชนเมื่อชุมชนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามของบุตรหลานแล้ว ก็จะเกิดศรัทธา ให้ความร่วมมือทั้งก าลังใจ ก าลัง
กาย และก าลังทรัพย ์

11. ช่วยป้องกันครูให้พ้นจากการถูกใช้งานจนเกินขอบเขต และช่วยป้องกันครูจากการถูก
ต าหนิติเตียน หรือถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม หน้าที่ของครูนอกจากหน้าที่ทางการสอนแล้ว ยังจะต้องให้
ความช่วยเหลืองานอ่ืน ๆ หากการท างานนั้นโดยสมัครใจก็ไม่สู้มีปัญหา ถึงกระนั้นก็อาจท าให้เสียเวลาที่จะ
ปฏิบัติงานสอนเด็กและทรุดโทรมทั้งก าลังวังชา ท าให้การท างานประจ าคืองานสอนพลอยบกพร่องไปด้วย 

  การนิเทศการเรียนรู้ มีความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 
1. การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ ได้แก่ 

1.1 การประชุมต่าง ๆ การจัดอบรม สัมมนา และจัด Workshop 
 1.2 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในด้านวิชาการและ

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 
 1.3 การไปเยี่ยมชมสถาบันอ่ืน ๆ และศูนย์ฝึกทดลองต่าง ๆ 
 1.4 ท าการทดลองหลักสูตร หนังสือเรียน และวิธีสอน 
2. การส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพของครู ได้แก่ 
 2.1 ให้ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 2.2 ให้ทดลองกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สนใจอยากจะท า 
  2.3 ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ (Professional 

Association) เพ่ือส่งเสริมให้ครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครูเหล่านั้น ทั้งภายในประเทศและนานา
ประเทศ 

 2.4 ส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
3. การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู ได้แก่ 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณภาพเข้าท าการสอน 
 3.2 มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของครู 
 3.3 ท าการสาธิตการสอนที่ดีให้แก่ครู 
 3.4 จัดให้มีโอกาสได้สังเกตการสอน ประชุม สัมมนา เพ่ือศึกษาปัญหาต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครูและสังเกตการสอนระหว่างโรงเรียน 
จุดมุ่งหมายปลายทางของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ควรเป็นการนิเทศครูในห้องเรียน

โดยตรง  
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วัตถุประสงค์ของการนิเทศ่่ 

 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
  2. เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามที่ออกแบบ
ไว้ ไปใช้ในชั้นเรียนมากขึ้น  

ประเด็นการนิเทศ่่ 

 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) ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับครู เช่น จ านวนครู คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ รายวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน สื่อ อุปกรณ์การสอน แหล่งข้อมูลเรียนรู้ 
        4) ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น ลักษณะและวิธีการสอน ตารางสอน การมีส่วนร่วม
ของนักเรียน การใช้ต าราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน การสอนซ่อม
เสริม วิธีและการใช้เครื่องมือประเมิน  
          1.2  องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการ
นิเทศ ติดตาม ซึ่งมีองค์ความรู้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
     ประเด็นที่่1่นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
     ประเด็นที่่2 การบริหารจัดการ การเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 1) สารสนเทศ                
ด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  2) รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอน/
เทคนิค เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และ 3) การส่งเสริม สนับสนุนครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   ประเด็นที่่3 แนวทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
    1) การเลือกกิจกรรม รูปแบบ วิธีการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือ                 
บูรณาการในแผนการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
    2) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เช่น  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
    3) การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     ประเด็นที่่4 การสังเกตชั้นเรียน ประเด็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
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่่  2.่การวางแผนการนิเทศ 
          การวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                
มีดังนี้            
      2.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ                 
ของโรงเรียน และครูผู้สอน 
      2.2 จัดท าปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือนิเทศ                 
     2.3 ด าเนินการนิเทศ โดยใช้เทคนิคการนิเทศหลากหลาย เช่น เทคนิคการนิเทศตาม
สถานการณ์  เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิดและเป็นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and 
Mentoring) เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เทคนิคการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร   
      2.4 ก าหนดระยะเวลานิเทศ  ภาคเรียนละ 2 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม 

3.่การด าเนินการนิเทศ่ 
            เริ่มด้วยการเตรียมความพร้อม พัฒนา สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ตามหลักการส าคัญ 
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
 
 

กิจกรรมการนิเทศ วัตถุประสงค์ เอกสารประกอบการนิเทศ/่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
สื่อ่เคร่ืองมือนิเทศ 

1.ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ผู้บรหิารโรงเรยีน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 
/หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน  

1. เพื่อสร้างทีมงานนิเทศ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นเิทศ กับ
ผู้รับการนิเทศในการส่งเสริมและ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรกุ   

1. เอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก   
2.เอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2.นิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ครูผูส้อน (อาจใช้กิจกรรมนิเทศ/
วิธีการที่หลากหลาย เช่น ประชุม 
ช้ีแจง บรรยาย สมัภาษณ์ ระดม
ความคิด ตรวจสอบเอกสาร )                   
โดยใช้เทคนิคการนเิทศหลากหลาย  
 

1. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัท าหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการ Active Learning 
2. เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้
กระบวนการ Active Learning 

1. เอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก   
2. เอกสารหน่วยการเรียนรู/้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้  Active Learning และตัวอย่าง 
3. แบบตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก   

3. สังเกตชั้นเรียน 1. เพื่อสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้ Active Learning 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง            
ผู้นิเทศและผูร้ับการนเิทศ  

1. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกจิกรรมการ
เรียนรูเ้ชิงรุก   
2. แบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิงรุก   

`4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการ PLC  
 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ใช้กระบวนการ Active 
Learning 

1. เอกสารหน่วยการเรียนรู/้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ Active Learning   
2. แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ตัวอย่างผลงาน ที่ประสบผลส าเร็จ 
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4.่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้่/่น าเสนอผลงานครู 
        จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของครูโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ทั้งนี้ อาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพรวม ร่วมกับ
กิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละเขตพ้ืนที่ 

5.่การสรุปและรายงานผล  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นระบบ ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  รวมถึงความพึงพอใจ
ในการด าเนินงานของโรงเรียนและการนิเทศ ตัวอย่างส่วนประกอบของเอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
ดังนี้ 

ส วนที่่1 ส วนน า 
   1.1 ปกนอก 
    1.2 ปกใน / ใบรองปก 
    1.3 ค าน า / กิตติกรรมประกาศ 
    1.4 บทคัดย่อ 
    1.5 สารบัญ / เรื่อง / ตาราง / แผนภาพ 

ส วนที่่2 ส วนเนื้อหา 
     2.1 บทน า 

 ความส าคัญ ความเป็นมา และการวิเคราะห์บริบท 
 วัตถุประสงค์ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 

     2.3 วิธีด าเนินการ 
 ประชากร / กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการด าเนินงาน / พัฒนางาน 

   - การสร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน 
   - การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การด าเนินการ  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   - การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
   - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  

     2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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     2.5 สรุปผลการด าเนินงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
     2.6 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย การขยายผลและต่อยอด 

ส วนที่่3 ส วนอ้างอิง 
3.1 บรรณานุกรม 

     3.2 ภาคผนวก 
 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ 
 การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล 
 ตัวอย่างผลงาน 
3.3 คณะกรรมการด าเนินงาน   

เครื่องมือบันทึกการนิเทศ 
  1. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ่ 
  2. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ่ 
    3. แบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ่ 
  4. แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ่ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ่ 
    ร้อยละ 70  ของจ านวนครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม เรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 

ตัวอย างเครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning) เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
ลดเวลาเรียน่เพิ่มเวลารู้ 
             เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อาจใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 

1. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning) 
2. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3. แบบประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
4. แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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ตัวอย างที่่1่ 
แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้่ 

(การจัดการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่.........  เรื่อง....................กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา......................ชั้น........... ......... 

ชื่อครูผู้สอน....................................................โรงเรียน....................................................... 
 

่ค าชี้แจง 

 แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์/ผู้นิเทศพิจารณา              
ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้            
เชิงรุก แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่่1่แบบตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้่เป็นการพิจารณา/ตรวจสอบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 
 ตอนที่่2่แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพิจารณา/ตรวจสอบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด 
 

ตอนที่่1่แบบตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)่่ 
 ่่โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และ                   
เขียนข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกต่อไป 

 
 

ข้อที่ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ตามแบบที่ก าหนด    
2 การเขียนสาระส าคัญในแผนการจัดการเรียนรู้    
3 จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรมชัดเจน สามารถวัดได้      
4 สาระการเรียนรู้ครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้    
5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก                    

ในทุกขั้นตอน หรือใช้เทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
   

6 การวัดผล ประเมินผลใช้วิธีการวัด ประเมินที่หลากหลาย ชัดเจน     
7 เครื่องมือที่ใช้วัดผล ประเมินผลเหมาะสม มีระบุไว้อย่างชัดเจน    
8 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลไว้อย่างชัดเจน     
9 ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้    
10 มีหลักฐานการเรียนรู้ สื่อประกอบ เช่น ใบกิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัด ฯ                    

ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
   

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน่ๆ่ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
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เกณฑ์การประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพของความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้่ 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1 แผนการจดัการเรียนรู้มีองค์ประกอบ

ส าคัญครบถ้วน ตามแบบท่ีก าหนด 
องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้
มีครบถ้วน ตามแบบท่ี
ก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้
ไม่ครบถ้วนตามแบบ
ที่ก าหนด 

องค์ประกอบของ
แผนการจดัการ
เรียนรูไ้ม่ถูกต้อง
ตามแบบท่ีก าหนด 

2 การเขียนสาระส าคญัในแผนการจดัการ
เรียนรู ้

เขียนสาระส าคัญ
ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครอบคลมุ 

เขียนสาระส าคัญ
ถูกต้อง แต่ 
ไม่ครอบคลุม 

เขียนสาระส าคัญ 
ไม่ถูกต้องและ 
ไม่ชัดเจน 

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุพฤติกรรม
ชัดเจน สามารถวัดได ้

พฤติกรรมทีร่ะบุใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีความชัดเจนสามารถ 
วัดได ้

ไม่มีความชัดเจนของ
พฤติกรรมทีร่ะบุใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และไม่สามารถวัดได้ 

ไม่ได้ระบุ
พฤติกรรมใน
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

4 สาระการเรียนรูค้รบถ้วน สมัพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ระบุสาระการเรียนรู้
ครบถ้วน และสัมพันธ์
กับจุดประสงค์การ
เรียนรู ้

ระบุสาระการเรียนรู้
ไม่ครบถ้วน 

ระบุสาระการ
เรียนรูไ้ม่ครบถ้วน 
และไม่สมัพันธ์กับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู ้

5 การวัดผล ประเมินผลใช้วิธีการวัด 
ประเมินท่ีหลากหลาย ชัดเจน 

วิธีการวัดผล
ประเมินผลชัดเจนทุก
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

วิธีการวดัผล
ประเมินผลชัดเจนแต่
ไม่ครบทุกพฤติกรรม
ที่ต้องการวัด 

วิธีการวัดผล
ประเมินผลไม่
ชัดเจน และไม่ครบ
ทุกพฤติกรรมที่
ต้องการวัด 

6 เครื่องมือท่ีใช้วัดผล ประเมินผลเหมาะสม 
มีระบไุว้อย่างชัดเจน 

เครื่องมือส าหรับการ
วัดผลประเมินผลมี
ความชัดเจน 

ระบุเครื่องมือส าหรับ
การวัดผลประเมินผล 
แต่ไม่ชัดเจน ไม่
สามารถวัดได ้

ไม่ได้ระบุเครื่องมือ
ส าหรับการวัดผล
ประเมินผล 

7 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล                  
ไว้อย่างชัดเจน 

เกณฑ์การประเมินผลมี
ความชัดเจน 

ระบุเกณฑ์การ
ประเมินผล               
แต่ไม่ชัดเจน 

ไม่ได้ระบุเกณฑ์             
การประเมินผล 

8 กิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสม ใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ครบถ้วนทุกข้ันตอน  หรือ
เทคนิคการสอนที่ระบไุว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรูม้ี
ความเหมาะสม 
ครบถ้วนทุกข้ันตอน
ตามที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรูม้ี
ความเหมาะสม แต่ไม่
ครบทุกข้ันตอนตามที่
ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้
ไม่มีความเหมาะสม 
และไม่ครบทุก
ขั้นตอนตามที่ระบุ
ในแผนการจัดการ
เรียนรู ้
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

3 2 1 
9 ระบุการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ สัมพนัธ์

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้
ระบุการใช้สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ สัมพันธ์
สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ระบุการใช้สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้แต่ไม่สมัพันธ์
สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ไม่ได้ระบุการใช้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

10 มีหลักฐานการเรยีนรู้ สื่อประกอบ เช่น ใบ
กิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัด ฯ ท่ี
ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ครบถ้วน 

มีหลักฐาน อาทิ สื่อ  
ใบกิจกรรม ใบความรู้ 
เครื่องมือวัด ฯ ท่ี
ปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบถ้วน 

มีหลักฐาน อาทิ สื่อ 
ใบกิจกรรมใบความรู้ 
เครื่องมือวัด ฯ                   
ที่ปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู้แต่ไม่
ครบถ้วน 

ไม่มมีีหลักฐานเช่น 
สื่อ ใบกิจกรรม   
ใบความรู้ 
เครื่องมือวัด ฯ              
ที่ปรากฏใน
แผนการจดั                
การเรยีนรู ้

 
 
 
 

ตอนที่่2่แบบประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)่่ 
 โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงในชอ่งที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

 
ข้อที ่

 
รายการประเมิน 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
1 การเขียนสาระส าคัญมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู ้
   

2 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับสาระการเรยีนรู้    
3 หลักฐานการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ 
   

4 วิธีการวัดผล ประเมินผลมีความสัมพันธ์กับจดุประสงค์การเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 

   

5 เครื่องมือวัดผล ประเมินผล มีความสัมพนัธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 

   

6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
ทักษะ/กระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน 

   

7 สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู ้

   

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ ความสอดคล้องของแผนการจดัการเรยีนรู้ 
คะแนนระหวา่ง 24 – 30 ระดับคณุภาพ   ด ี
คะแนนระหวา่ง 15 – 23 ระดับคณุภาพ   พอใช้ 
คะแนนระหวา่ง 1 – 14   ระดับคณุภาพ   ต้องปรับปรุง 

ค่าความสอดคล้องต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
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ตัวอย างที่่ 2 
แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning) 

โรงเรียน............................................................................................................................. .................................. 
ชื่อผู้สอน............................................................................................................................. ................................. 
กลุ มสาระการเรียนรู้/วิชา........................................................................ ............ชั้น.......................................... 
วันที.่........................................................................เวลา ............................................... .     

1.่การสังเกตการสอน 
ประเด็นการสังเกต การด าเนินการ 

ด้านการเตรียมการสอน  
1. ออกแบบการเรียนรู้ 
 

 

2. จัดท าหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/การวัด
และประเมินผล 

 
 
 

3. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  
 

4. จัดเตรียมสื่อ นวัตกรรม วัสดุ-อุปกรณ์   
 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. มีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ/กระตุ้นผู้เรียน 
 

 
 

2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
หาความรู้/หาค าตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์งาน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชื่อมโยง 
กับชีวิตจริง และน าไปประยุกต์ใช้ได้ มอบหมายงานให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 

 

3. การมอบหมายงานให้นักเรียนสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/นวัตกรรม 
 

 

ด้านสื่อ่นวัตกรรม่และแหล งการเรียนรู้  
1. การใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 

 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
 

 

3. การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
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ประเด็นการสังเกต การด าเนินการ่ 
ด้านการวัดและประเมินผล  
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 

 

2. มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ครอบคลุมตัวชี้วัด/ 
   ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินรวมทั้ง ผู้ปกครอง หรือ   
    ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน 

 

4. แจ้งผลการประเมินให้นักเรียนได้ทราบเพ่ือการพัฒนา 
 

 

การสรุปผลการสอน  
1. การบันทึกผลการสอน หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

2. การบันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

 

2.่ข้อค้นพบ/จุดเด นในการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
3.่การสะท้อนผลการสอน่่ 
 ผู้นิเทศสะท้อนผลการสังเกตการสอนให้กับครูผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้อง ตามประเด็นที่สังเกตและข้อค้นพบ 

ประเด็นการสังเกตและข้อค้นพบ แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้รับการนิเทศ 
 
 
 
 
 

  

 
 

  
 ลงช่ือ......................................................ผู้รับการนิเทศ 
      (......................................................) 
  ครู โรงเรียน........................................................ 

 
ลงช่ือ.......................................................ครูผูร้่วมนิเทศ  
       (.....................................................) 
ครูโรงเรียน......................................................... 

 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้นิเทศการสอน 
      (..........................................................)      

                                              ต าแหน่ง.............................................................            
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ตัวอย างที่่3 
แบบประเมินผลการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก่(Active learning) 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ ใช้ส าหรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)   
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเติมค า 

2. แบบประเมินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือเพ่ือการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning)              

3. โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับความจริง 
 

ตอนที่่่ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 

1. เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง  

2. ต าแหน่ง   [    ]   ผู้บริหารสถานศึกษา  
                  [    ]    ครูผู้สอน   
                  [    ]   อื่น ๆ.................................. 

3. ประสบการณ์การท างาน (งานบริหาร/ปฏิบัติการสอน) ........................ปี 
4. กรณีเป็นครูผู้สอน    
      [  ]  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา.........................................................................................   
           ............................................................................................................................. ................ 
      [  ]  การใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             [  ] ทุกครั้ง   [  ]  เป็นบางครั้ง        
      [  ]  ไม่เคยใช้ Active Learning ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ตอนที่่2่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active learning) 

       ่ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับความเหมาะสม ความชัดเจน ความ                       
มีประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้                             
โปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด  

 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น  
มาก
ที่สุด  
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง  
(3) 

น้อย  
 

(2) 

น้อย
ที่สุด  
(1) 

1.่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)่ช วยขับเคลื่อน่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 
่่่ให้นโยบาย่ลดเวลาเรียน่เพิ่มเวลารู้่ส าเร็จได้ 

     

2.่ท านมีความคิดเห็นอย างไรเกี่ยวกับหัวข้อต อไปนี้  
2.1 การน านโยบาย  Active Learning  สู่ห้องเรียน 

   
     

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกจิกรรมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก                   
(Active Learning) ภายในสถานศึกษา  

     

2.3 การสร้างความรู้ความเข้าในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก              
(Active Learning) ให้ครูผู้สอน 

     

2.4 การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครผูู้สอนในการน าการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active Learning) ไปจัดการเรยีนการสอน  

     

2.5 การสร้างเครือข่าย /กิจกรรม PLC เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก    
(Active Learning) ในสถานศึกษา 

     

3.่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)่ 
3.1 หลักการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ช่วยให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน      
3.2 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล      
3.3 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกท าใหผู้้เรยีนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้            

มากขึ้น 
     

3.4 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม               
ของผู้เรียน 

     

3.5 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน ได้ใช้กระบวนการคดิขั้นสูง      
3.6 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกท าใหผู้้เรยีนสามารถสรา้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง      
3.7 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกส่งเสริมใหผู้้เรยีนน าความรู้และทักษะต่าง ๆ                    

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
     

3.8 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก สร้างปฏสิัมพันธ์ทางการเรียนระหว่างครูและ
นักเรียนได้เป็นอย่างด ี

  
 

    

3.9 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ท าให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิดีขึ้น      
3.10 การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ประเมินตนเอง หรือสะท้อน                

สิ่งที่ได้เรียนรู ้
     

4.่ความพึงพอใจของท านโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่
(Active Learning) 
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่่่่่ตอนที่่3่ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active learning) 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง่และพัฒนา 
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ตัวอย างที่่4 
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 

โรงเรียน..................................................................................................................... ................................. 
ชื่อเจ้าของเรื่อง............................................................................................................ ................................ 
วันที่ ครั้งที่  
สถานที่   
ชื่อกลุ่ม (ถ้ามี) .................................................สมาชิกท่ีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวน ...............................คน 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก่(Active Learning)่(ประเด็นปัญหา)่ 
1   
2   
3   

ฯลฯ 
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ปัญหา 
 2. การก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา 
 3. การปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล 

           4. การสะท้อนความคิดเห็น 
 

ส วนที่ จุดประสงค์ การบันทึก 
1.่่การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อวิเคราะหป์ัญหาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้            

เชิงรุก (Active Learning) สาเหตขุองปัญหา และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในห้องเรยีน ก าหนดปัญหาหรือ
สิ่งที่ต้องการพัฒนาร่วมกันภายในกลุ่ม 
 

ให้บันทึกช่ือปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา ตามทีไ่ดร้ับมตจิากกลุม่ 

2 การก าหนดแนวทาง่่่่่่่่่่่่่่่่
การแก้ปัญหา 

เพื่อร่วมคิดและวางแผนร่วมกันในการก าหนดแนว
ทางการแก้ปัญหาที่พบจากการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
และน าไปปฏิบตัิจริงในห้องเรียนของตนเอง่่ 
่่่่่่่่่ 

บันทึกแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม/
ระบุกิจกรรมวิธีการขั้นตอน 
เครื่องมือการแก้ปญัหา 

3่การปฏิบัติ่สังเกต่และ่่่่่่่่่่่
เก็บข้อมลู 

เพื่อให้ครูผูส้อนบันทึกผลจากการสังเกตและการ
เก็บข้อมูลในระหว่างท่ีจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เชิงรุก 
ตามแผนที่วางไว้ 
 

ให้ครูบันทึกผลการน าแนวทาง
แก้ปัญหาที่ได้จากส่วนท่ี 2 ไปใช้ 

4่การสะท้อนความคิดเห็น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ร่วมพูดคุย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และสะท้อนผลการปฏิบัติ 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา แก้ไข ในครั้งต่อไป 
 

ให้บันทึกสะท้อนผลการปฏบิัติจาก
ส่วนท่ี 2 และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ้ึ่งกัน 
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่แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่ครั้งที่.............. 
 

การวิเคราะห์ 
ปัญหา 

การก าหนด 
แนวทางแก้ปัญหา 

การปฏิบัติ่สังเกต่และ
เก็บข้อมูล 

การสะท้อน 
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

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

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

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

....................................่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ่่รูปแบบการบันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 



การนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตาม  

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning)                    
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และสร้างความยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0  

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยการ
น ากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาเป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ น าไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21  รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการสร้างจิตส านึกต่อโลก มีความรู้ ความเป็นพลเมือง มีสุขภาพที่ดี สามารถเรียนรู้และ

ร ู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาร   ู้ (Moderate Class, More Knowledge) 
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ปรับลดชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีของบางวิชาให้น้อยลง เพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จริงมากขึ้น มีความผ่อนคลายไม่เครียดกับการเรียนในห้องเรียน
มากเกินไป มีเวลาว่างส าหรับปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือการเรียนรู้ตามวัยและศักยภาพ ไม่ใช่ท่องจ าต าราอย่างเดียว    

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยน าหลักการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  

  หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงภารกิจส าคัญ คือ ส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ แนะน า ชี้แจง ช่วยวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย จึงจัดโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active  Learning เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และสร้างความยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0  ขึ้น     

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

  1. จัดท าแนวทางและเครื่องมือนิเทศ ติตตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning ) 
   2. สนับสนุนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก                     
(Active Learning) ของศึกษานิเทศก์   
  4. สรุปและรายงานผลการผลการนิเทศ ติตตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning ) 
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การด าเนินงาน   
  

ระยะเวลา* กิจกรรม* หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ 
2562 

จัดท าแนวทางและเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 

ศนฐ. 

เมษายน 
2562 

ขยายผลแนวทางและเครื่องมือนิเทศ ฯ ให้ศึกษานิเทศก์                                
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อน าไปปรับใช้ในการนิเทศ ติดตามฯ ตามบริบท 

ศนฐ./สพท. 

เมษายน – 
กันยายน 
2562  

-นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ระะดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับ สพฐ. 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
-กิจกรรมคัดเลือกผลงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

ศนฐ./สพท. 

มิถุนายน 
2562 
 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงานจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครั้งที่ 1  
-สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานจัดการเรียนรู้เชิงรุก    
-เขตพื้นที่การศึกษา สรุปผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก   
-สพฐ. สรุปผลการด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และสร้างความ
ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0  

สถานศึกษา 
สพท. 
ศนฐ. 

กันยายน 
2562 

สรุป รายงาน การด าเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก                          
(Active Learning)  ครั้งที่ 2 
 

ศนฐ. 

*ก าหนดระยะเวลา (วันด าเนินการ) และรายละเอียด จะแจ้งเป็นรายกิจกรรม/ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน                
ตามความเหมาะสม 

การยกย่อง สร้างขวัญ ก าลังใจ ในการนิเทศการจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)  

  ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกิจกรรม                
ยกย่อง เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจให้ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ด้วยกิจกรรม
คัดเลือกผลงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา และส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การรายงานผลการด าเนินงาน ของเขตพ้ืนที่การศกึษา  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประจ าปี 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน  2562  และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน  2562  ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสรุปในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป  
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แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 
 

แบบรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ประจ าปี 2562 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...............................................................................  
ครั้งที่ ........................              

********* 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 จ านวนโรงเรียนทั้งหมด ......................... โรงเรียน _(แยกตามขนาดโรงเรียน) 
    ขนาดใหญ่พิเศษ ...... โรงเรียน    ขนาดใหญ่ ...... โรงเรียน 
    ขนาดกลาง ...... โรงเรียน      ขนาดเล็ก ...... โรงเรียน 

1.2 จ านวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง..................... โรงเรียน 
   ขนาดใหญ่พิเศษ ...... โรงเรียน    ขนาดใหญ่ ...... โรงเรียน 
    ขนาดกลาง ...... โรงเรียน      ขนาดเล็ก ...... โรงเรียน 

1.3 จ านวนครู ทั้งหมด..................... คน 
1.4 จ านวนศึกษานิเทศก์ ทั้งหมด..................... คน 
1.5 นโยบาย วิธีการ/แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการน ากระบวนการ                      

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบาย              
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

        มี/ก าหนดไว้ คือ (ระบุ) ................................................................... ................................... 
           ไม่มี /ไม่ได้ก าหนดไว้ 

2. ผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ของเขตพื้นที่การศึกษา  

2.1 จ านวนศึกษานิเทศก์ที่นิเทศติดตาม เรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ............ คน  
2.2 จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ..........................คน 

  2.3 วิธีด าเนินการนิเทศ (สังเคราะห์ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา)           
      1) เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 

 ...............................................................................................................................................     
2) รูปแบบการนิเทศ      
........................................................................................................................... ....................... 
3) ระยะเวลาในการนิเทศ                   
............................................................................................................................. .....................      

          4) วิธีการ ขั้นตอน เทคนิคการนิเทศ 
  ............................................................................................................................. .....................  
    5) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

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

6) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ................................................................................................................................................  
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แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
 
 

  7) สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ผลส าเร็จ/จุดเด่น จุดด้อย) 
ผลส ำเร็จ/จุดเด่น 
............................................................................................................................. ..................... 

 จุดด้อย ปัญหำ และอุปสรรค      
          ............................................................................................................................. .....................  
      

3. การจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ผลงานและสรา้งเครือข่ายความรว่มมือ  

3.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ด าเนินการ (เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดผลงาน                    
การน าเสนอผลงานดีเด่น การเสวนาทางวิชาการ เปิดบ้านวิชาการ... PLC ฯลฯ) 
 

ช่ือกิจกรรม วิธีด าเนินงาน จ านวนผู้ร่วมกจิกรรม (คน) 
(ระบุ ครู ศน.อื่น ๆ) 

   
 

 

3.2 ผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ประสบผลส าเร็จ                                                     
และเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ดี ( Best Practice ) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) ผลงานของครู 

ช่ือผลงาน /นวัตกรรม 
โรงเรียน/ช่ือเจ้าของผลงาน 

กลุ่มสาระ/วิชา/กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ความส าเร็จ/จุดเด่น 

 
 
 

 
 

  

 

2) ผลงานของนกัเรียน 
 

ช่ือผลงาน /นวัตกรรม 
โรงเรียน/ช่ือเจ้าของผลงาน 

กลุ่มสาระ/วิชา/กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ความส าเร็จ/จุดเด่น 

  
 
 

  

 
3) ผลงานของศึกษานิเทศก ์

ช่ือผลงาน /นวัตกรรม/                   
เจ้าของผลงาน 

  

กลุ่มสาระ/วิชา/กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ความส าเร็จ/จุดเด่น 

 
 
 

 
 

  

หมายเหตุ  แนบเอกสารประกอบของทุกผลงาน  
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3.3 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่ร่วมด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning                            
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

 

4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

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

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

5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

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

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

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือเครือข่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการ  ผลส าเร็จ/จดุเด่น จ านวนผู้ร่วมด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
 

- ตัวอย่างแบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
- ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ภาษาอังกฤษ) 

- ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (วิทยาศาสตร์) 
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ตัวอย่าง แบบบันทึกหน่วยการเรยีนรู ้
 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง…………………………………………………………………………………… 

รหสั-ช่ือรายวิชา.......................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ ……………………………… 

ช้ัน…….............................…….....................ภาคเรียนที่............................เวลา………………….….ช่ัวโมง

ผู้สอน………………....................……………...……….โรงเรียน………..........…………………………..………........... 

------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการเรียนรู้

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

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

 ตัวช้ีวัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………….. 

มาตรฐานการเรียนรู้

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

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

 ตัวช้ีวัด 

1. ………………………...……………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………….. 

สาระส าคัญ 

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

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

สาระการเรยีนรู ้

ความรู้ 

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

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

............................................................................................................................. ..................................... 
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ทักษะ / กระบวนการ 

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

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

คุณลักษณะ 

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

.................................................................................. ................................................................................. 
การประเมินผลรวบยอด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................................. 

การประเมินผล 
 

ประเด็น            

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

กิจกรรมการเรียนรู ้

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..................................... 
สื่อการเรียนรู ้

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

........................................................................................................................... ....................................... 
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ตัวอย่าง แบบประเมินหน่วยการเรยีนรู ้

หน่วยการเรียนรู้.......................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................. 
ช้ัน................................เวลา..........................ช่ัวโมง  

ครูผูส้อน ........................................................................................................ 
 ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓   ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคุณภาพการปฏิบัต ิ
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ   

  4   หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากที่สุด 
                                 3   หมายถึง   คุณภาพการปฏิบัตอิยู่ในระดบัมาก 
                                 2   หมายถึง   คุณภาพการปฏิบัตอิยู่ในระดบัปรับปรงุ 
                                 1   หมายถึง   คุณภาพการปฏิบัตอิยู่ในระดบัปรับปรงุมากทีสุ่ด 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพการปฏบิตั ิ
4 3 2 1 

1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. สาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดมีความสอดคล้องกัน     
4. สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน     
5. ระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระส าคัญ                                
   และสาระการเรียนรู้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

    

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรูม้ีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้     
7. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวัด     
8. กิจกรรมการเรียนรูมุ้่งเน้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)     
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความครอบคลุมในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ   
   กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

10.  กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถน าผู้เรียนไปสูก่ารสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
11. การประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
12. เครื่องมอืหรือแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ได้มาตรฐาน สอดคลอ้งกบักับ 
     มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบทดสอบสมัพันธ์กับ                    
     การทดสอบระดับชาติ 

    

13. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน                       
     การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
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14. การก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 
     เป็นรายบุคคล มีการจ าแนกเกณฑก์ารประเมินส าหรับผูเ้รียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง                      
     และกลุ่มอ่อนไว้อย่างชัดเจน 

    

15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้     
16. หน่วยการเรียนรู้ทีจ่ัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      
      รวม      

    เฉลี่ย/สรุปผล …………….  
 

การแปลความหมายการประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 : ปรับปรงุ   1.51 – 2.50 : พอใช้    2.51 – 3.50 : ดี    3.51 – 4.00 : ดีมาก 
เกณฑ์การผา่น มีผลการประเมินในระดบัดีข้ึนไป 
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรูสู้่แผนการจัดการเรยีนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ........ช่ือหน่วยการเรียนรู้ .......................................................................... 

รหสั-ช่ือรายวิชา .................................................................................. ..................................................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................... ช้ัน ................................................................. 

เวลารวม.....................................ช่ัวโมง 
 

แผน 

การ

จัดการ

เรียนรู้

ท่ี 

ชื่อแผนการจัด 

การเรียนรู ้

มาตรฐาน

การเรียนรู ้

ตัวชี้วัด จุดประสงค์

การเรียนรู ้

สาระ 

การเรียนรู ้

เวลา

(ชั่วโมง) 
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ตัวอย่าง  แบบบันทึกแผนการจัดการเรยีนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที.่........ เรื่อง ..................................................................................................................... 

สอนวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .........  ช่วงเวลาทีส่อน ....................................... จ านวน ……......  ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ ..... เรื่อง ................................................................................................................................ 

ช้ัน .............................................................. โรงเรียน ........... ................................................................................ 

ช่ือครูผู้สอน.............................................................................. ............................................................................... 

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

มาตรฐานการเรียนรู ้

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
ตัวชี้วัด 

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

..................................................................................................................... ............................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู ้

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
ตัวชี้วัด 

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

............................................................................................................................. ....................................................... 
  สาระส าคัญ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 จุดประสงค์การเรียนรู ้
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ 

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

......................................................................... ........................................................................................................... 
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เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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

............................................................................................................................. ...................................................... 
ชิ้นงานและหรือภาระงาน  

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

................................................................................................................................................................................. 
กิจกรรมการเรียนรู ้

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

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

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

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

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

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

............................................................................... ..................................................................................................... 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

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

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

....................................................................................................................................................... .............................  
การวัดและประเมินผล 

 สิ่งท่ีจะประเมนิ 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน/ช้ินงาน เกณฑ์การผ่าน 

K :    
P :    
A :    
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เกณฑ์การประเมิน  
 

ประเด็น    
 การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
    

 
 

    

 
 

    

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
 ................................................................................ ....................................................................................  

เกณฑ์การผา่น   
 .................................................................................... .................................................................................  

บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู ้
 ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... ......... 
 ปัญหาท่ีพบ 
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งตอ่ไป 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................  

ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
........................................................................................................................................................................ ............
............................................................................................... .....................................................................................                                                                                                   
                                                                                          (......................................................) 
                                                                    ผู้บรหิารโรงเรียน ............................................................. 
                                                                                วันที่ ....... เดือน............................พ.ศ. ......... 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (วิทยาศาสตร์) 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  เรารักตัวเรา 
รหสั-ช่ือรายวิชา  ว11101 วิชาวิทยาศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1                              ภาคเรียนที่ 1                                       เวลา   10   ช่ัวโมง 
ผู้สอน ...............................................................  โรงเรียน......................................................................                                                                  

---------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตทีส่ัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกป้ัญหา ทกัษะการท างานร่วมกัน และทกัษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนสิัย               
ในการท างาน มจีิตส านึกในการใช้พลงังาน ทรัพยากร และสิง่แวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.1/ 2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครือ่งมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ    

สาระส าคัญ 
 อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลกัษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่าน้ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
จึงตอ้งดูแลรกัษาสุขภาพของตนเองเพื่อปอ้งกันไม่ให้อวัยวะเหล่าน้ันได้รบัอันตราย 

สาระการเรยีนรู ้
 ความรู ้
  1. ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
  2. การปฏิบัติตนในการดูแล รักษาความสะอาดของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย   
  3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอยา่งปลอดภัย 
  4. การเขียนสือ่สารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
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 ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะส าคญั 
  1. การใช้เครื่องมือง่าย ๆ การท างาน 
  2. กระบวนการท างาน  
  3. ความสามารถในการเขียนสื่อสาร 
 คุณลักษณะ 
  ความร่วมมือในการท างาน 

การประเมินผลรวบยอด 
 ชิ้นงานหรือภาระงาน 
  การจัดท าและใช้คู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประจ าหน่วยการเรียนรู ้เรื่อง เรารกัตัวเรา 
   การประเมินผล 
  1. ประเมินจากช้ินงาน 
  2. ประเมินการท างาน  
 เกณฑ์การประเมินผล 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ ค่า 
น้ าหนัก 

การประเมิน 
ขั้นหนูเก่งแล้ว(4) ขั้นหนูท าได้ (3) ขั้นหนูเร่ิมเรียน (2) ขั้นช่วยหนูด้วย (1) 

การบอกอวัยวะ
ภายนอกที่ส าคัญ
พร้อมทั้งหน้าที่       
การท างาน 

บอกอวัยวะภายนอก
ที่ส าคัญ พร้อมทั้ง
หน้าที่การท างานได้
ถูกต้องตั้งแต่ 6 
รายการขึ้นไป 

บอกอวัยวะ
ภายนอกที่ส าคัญ 
พร้อมทั้งหน้าที่การ
ท างานไดถู้กต้อง4-
5 รายการ 

บอกอวัยวะภายนอกที่
ส าคัญ พร้อมทั้งหน้าที่
การท างานได้ถูกต้อง                
3 รายการ 

บอกอวัยวะภายนอกที่
ส าคัญ พร้อมทั้งหน้าที่การ
ท างานไดถู้กต้อง 1-2 
รายการ หรือไม่สามารถ
บอกได้ 

2 

ตารางการดูแล
รักษาความ
สะอาดของ
อวัยวะต่าง ๆ 

บอกการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดส่วนต่าง ๆ  
ได้ถูกต้องตั้งแต่                   
6 รายการขึ้นไป  

บอกการปฏิบัติตน
ในการดูแลรักษา
ความสะอาดส่วน     
ต่าง ๆ  ได้ถูกต้อง 
4-5 รายการ 

บอกการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดส่วนต่าง ๆ                  
ได้ถูกต้อง 3 รายการ 

บอกการปฏิบัติตนในการ
ดูแลรักษาความสะอาด
ส่วนต่าง ๆ  ได้ถูกต้อง                
1-2 รายการหรือไม่
สามารถบอกได้ 

2 

การใช้เครื่องมือ
ง่าย ๆ ในการ
ท างาน 

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย ตั้งแต ่
4 รายการขึ้นไป 

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ 
ในการท างานได้
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 3 
รายการ 

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย 2 
รายการ 

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ                
ในการท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย 1 รายการ 
หรือไม่สามารถท าได้
ถูกต้องและปลอดภัย                 
ทุกรายการ  

1 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ ค่า 
น้ าหนัก 

การประเมิน 
ขั้นหนูเก่งแล้ว 

(4) 
ขั้นหนูท าได ้

(3) 
ขั้นหนูเร่ิมเรียน 

(2) 
ขั้นช่วยหนูด้วย 

(1) 
กระบวน                     
การท างาน 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนชัดเจน และ
ปฏิบัติ 
งานได้ตามแผนและ
เวลาที่ก าหนด 

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
พอสมควร แต่ยังขาด
ความชัดเจนบาง
ขั้นตอน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตามเวลาเป็นส่วนใหญ่ 

การวางแผนยังมคีวาม
สับสน ขาดความ
ชัดเจนในการน าไปสู่
การปฏิบัติ  ปฏิบัติงาน
ไม่ส าเร็จตามเวลา 

ไม่มีการวางแผนงาน ไม่
สามารถท างานได้ส าเร็จ
ตามเวลา 

2 

ความ         
สามารถในเขียน
สื่อสาร 

เขียนค าสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง 

เขียนค าสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนค าสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่าย ๆ  
ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
 

ไม่สามารถเขียนค า
สื่อสารด้วยค าและ
ประโยคง่าย ๆ ได ้

2 

ความร่วมมือ เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างาน และ
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
เป็นประจ าสม่ าเสมอ
ทุกครั้ง 

เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างาน
พอสมควร และร่วมมือ
กันปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่ 

เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างานน้อย 
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเป็น
ส่วนใหญ่ 

ขาดความเอาใจใส่ และ
ความกระตือรือร้นใน
การท างาน ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

1 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 1  
กิจกรรมน าเขา้สูบ่ทเรียน 

 นักเรียนและครรู่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกทีส่ าคัญ ว่ามีช่ือ ลักษณะ หน้าที่และมีความส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 

กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 
1. ภายหลังการสนทนาน าเข้าสูบ่ทเรียน  ครูมุ่งเน้นการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนคิดและร่วมกันหา

ค าตอบเกี่ยวกบัลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์โดยใช้แผนภาพและหุ่นจ าลอง              
ครูเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจให้กบันักเรียน 

2. นักเรียนซกัถาม เพื่อสร้างความเข้าใจใหก้ับนักเรียนย่ิงข้ึน 
3. นักเรียนท ากิจกรรมเลือกวาดรปูอวัยวะภายนอกทีส่ าคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หน้าที่ ความส าคัญ                    

คนละ 1 รูป 
4. ตรวจผลงานของนกัเรียนทุกคน นักเรียนน าผลงานของนกัเรียนทุกคนน ามาติดทีบ่อร์ดแสดงผลงาน 

ของนักเรียน 
5. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
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กิจกรรมชั่วโมงท่ี 2 
 1. แบ่งกลุม่นักเรียน กลุม่ละ 4  คน ให้ศึกษา CAI เกี่ยวกับอวัยวะภายนอก พร้อมทั้งหน้าที่ ความส าคัญ 
และการดูแล รักษาอวัยวะภายนอกเหล่าน้ัน  
 2. นักเรียนแต่ละกลุม่อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน และร่วมกันสรปุความรู้ที่ได้รบัจัดท าเป็น                
แผนที่ความคิด  น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 3. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รบัจากการศึกษาของแต่ละกลุ่ม  

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 3-4 
 1.ให้ความรู้กบันักเรียนเกี่ยวกับวิธีการท างาน การวางแผนในการท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติตน               
ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

2. แนะน านักเรียนใหรู้้จกักับเครือ่งมือ อปุกรณ์ในการท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตน                    
ในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 3. ให้นักเรียนทดลองใช้เครื่องมือ อปุกรณ์ในการท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตน                              
ในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ไม้บรรทัด  ดินสอสี  กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ  

4. นักเรียนร่วมกับครูสรุปวิธีการท างาน การวางแผนการท างาน และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ             
ในการท างาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 5 
 1. แบ่งกลุม่นักเรียน กลุม่ละ 4 คน ศึกษาลักษณะของคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพจาก
ตัวอย่างที่ครูให ้
 2. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
สุขภาพจากตัวอย่างที่ครูให้ในประเด็น ลักษณะคู่มือ การจัดท าให้สวยงาม น่าสนใจ และความถูกต้องของคู่มอื 
 3. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรูร้่วมกันในกลุม่  
 4. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปผลการเรียนรู้  

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 6-7 
 1. นักเรียนกลุ่มเดิมวางแผนร่วมกันในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  
 2. นักเรียนแต่ละกลุม่ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะ การท างานของอวัยวะและการดูแลอวัยวะ 
เพื่อเตรียมการออกแบบคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  
 กิจกรรมรวบยอด 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 8-10 
 1. ให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ครูมอบหมายให้นักเรียน                  
แต่ละคนบันทกึการปฏิบัติตนตามคู่มือในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
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 2. นักเรียนแต่ละกลุม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่ทั้งการจัดท าคู่มอืและการใช้คู่มือการปฏิบัติตน               
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับต่างกลุม่ 
 3. ครูและนักเรียนประเมินผลงานร่วมกัน 
 4. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

สื่อการเรียนรู ้
1. แผนภาพและหุ่นจ าลองเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

 2. สื่อ CAI เกี่ยวกับอวัยวะภายนอก พร้อมทัง้หน้าที่ ความส าคัญ และการดูแล รักษาอวัยวะภายนอก  
3. เครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างานการจัดท าคู่มอืการปฏิบัตตินในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ไม้บรรทัด  

ดินสอสี  กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ 
 4. ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  

บันทึกผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดกับนักเรียน 

............................................................................................................................... .....................................................  
ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

.................................................................................................................................. .................................................. 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

................................................................................ .................................................................................................... 
                                                                   (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                           (.............................................................) 
                                                                                               (ครูผู้สอน) 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
                                                                  (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                                           (.............................................................) 
                                                                                         (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

ภาคผนวก 
1. แบบประเมินช้ินงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ  
2. แบบประเมินการท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรกัษาสุขภาพ 
3. แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 

 4. แบบสรุปผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 
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ตัวอย่าง แบบประเมินชิ้นงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสขุภาพ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียน................................................. 

 
กลุ่มท่ี/ 
ชื่อกลุ่ม 

การบอกอวัยวะ
ภายนอกท่ี

ส าคัญพร้อมท้ัง
หน้าท่ีการ
ท างาน 

(8 คะแนน) 

ตารางการ
ดูแลรักษา

ความสะอาด
ของอวัยวะ     

ต่าง ๆ 
(8 คะแนน) 

ความ         
สามารถ 
ในเขียน
สื่อสาร 

(8 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(24 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ 22-24 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนนที่ได้ 19-21  คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนนที่ได้ 12-18 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ 
 คะแนนที่ได้ 0-11 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรงุ  

เกณฑ์การผา่น   
 อยู่ในระดับพอใช้ ข้ึนไป 
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ตัวอย่าง แบบประเมินการท างาน การจัดท าคูม่ือการปฏิบตัิตนในการดูแลรักษาสขุภาพ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียน................................................. 

 
กลุ่มท่ี/ 
ชื่อกลุ่ม 

 

การใช้เครื่องมือ
ง่าย ๆ ในการ

ท างาน 
(4 คะแนน) 

กระบวนการ
ท างาน 

(8 คะแนน) 

ความร่วมมือ
(4 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(16 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน
(ผ่าน/ไม่

ผ่าน) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ 15-16  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนนที่ได้ 13-14  คะแนน อยู่ในระดบั ด ี
 คะแนนที่ได้ 8-12 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ 
 คะแนนที่ได้ 0-7 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรงุ  

เกณฑ์การผา่น   
 อยู่ในระดับพอใช้ ข้ึนไป 
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ตัวอย่าง แบบสรุปผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียน................................................. 

 

ชื่อ-สกุล/
สมาชิกกลุ่มท่ี 

 

ประเมินชิ้นงาน 
(24 คะแนน) 

ประเมิน 
การท างาน                   

(16 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(40 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเฉลี่ย     
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ 36-40  คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนนที่ได้ 32-35  คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนนที่ได้ 20-31 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ 
 คะแนนที่ได้ 0-19 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรงุ  

เกณฑ์การผา่น   
 ยึดข้อมูลจากการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยกลุ่มเกง่ มีผลการประเมินระดับดมีาก กลุม่ปานกลาง 
มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป และกลุ่มเดก็อ่อน มผีลการประเมินระดบัพอใช้ข้ึนไป  
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ตัวอย่าง การบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เรารกัตัวเรา รหสั-ช่ือรายวิชา  ว11101 วิชาวิทยาศาสตร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
เวลารวม 10 ช่ัวโมง 

แผน 
การ

จัดการ
เรียนรู้

ท่ี 

ชื่อแผนการจัด 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู ้

ตัวชี้วัด จุดประสงค์
การเรียนรู ้

สาระ 
การเรียนรู ้

เวลา
(ชั่วโมง) 

1 อวัยวะภายนอก
ของมนุษย ์

ว 1.1 เข้าใจ
หน่วยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์
ของโครงสร้าง 
และหน้าที่
ของระบบ
ต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่
สัมพันธ์กัน มี
กระบวนการ
สืบเสาะหา
ความรู้และน า
ความรู้ไปใช้
ในการ
ด ารงชีวิตของ
ตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต 
 

ว 1.1 ป.1/3 
สังเกตและ
อธิบาย
ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคัญ
ของอวัยวะ
ภายนอก
ของมนุษย์ 
ตลอดจน
การดูแล
รักษา
สุขภาพ 

อธิบาย
ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคัญ
ของอวัยวะ
ภายนอกของ
มนุษย์ได ้

ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคัญ
ของอวัยวะ
ภายนอกของ
มนุษย์  

1 

2 .....      
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ตัวอย่าง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ง อวัยวะภายนอกของมนุษย ์

สอนวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2553   ช่วงเวลาที่สอน 09.00 – 10.00 น  จ านวน 1  ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรารักตัวเรา 

ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านไรป่ลายนา      ช่ือครูผู้สอน  นางสอน  ตั้งใจเรียน 
................................................... 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ          

ของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต  

ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ  

สาระส าคัญ 
 อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลกัษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่าน้ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย ์

จุดประสงค์การเรียนรู ้
  อธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้ 

ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ 
  กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล 
  การสือ่สารอธิบายผลงานหน้าช้ันเรียน  

เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ใฝ่เรียนรู้ (ตัวช้ีวัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้) 

ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 ผลงานรายบุคคล  ภาพวาดอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญ คนละ                    
1 ภาพ  และการน าเสนออธิบายผลงานหน้าช้ันเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ข้ันตอนการเรียนร ู้ 
1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 นักเรียนท าสมาธิก่อนเรียน 5 นาที ครูสอดแทรกคติข้อคิดในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
เรื่อง  การใฝรู่้ใฝเ่รียน 
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      1.2 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกบัอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ ว่ามีช่ือ ลักษณะ หน้าที่และ                    
มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างไร  

2. กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียน 
2.1 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเพื่อหาค าตอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่และ

ความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์โดยใช้แผนภาพและหุ่นจ าลอง 
2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันค้นคว้าความรู้เพิ่มเตมิในห้องสมุด  เกี่ยวกับ  

ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนษุย์   นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เพิม่เติมที่ได้
จากการค้นคว้า 

2.3 น าข้อความที่เป็นช่ืออวัยวะภายนอก  ลักษณะหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกที่ครู
จัดเตรียม แจกให้แตล่ะกลุ่ม  ให้กลุ่มจัดท าแผนภาพแสดงลกัษณะ หน้าที่และความส าคัญของมนุษย์ ลงใน
กระดาษปรู๊ฟที่ครูแจกให้  พร้อมทั้งให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 

2.4 ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนกัเรียนยิ่งขึ้น 
 3. กิจกรรมรวบยอด/และสรุปการเรยีนรู ้

3.1 นักเรียนท ากจิกรรมเลือกวาดรปูอวัยวะภายนอกทีส่ าคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญ 
คนละ 1 รูป 

3.2 ตรวจผลงานของนักเรียนทุกคน นักเรียนน าผลงานของนักเรียนทุกคนน ามาติดทีบ่อร์ดแสดงผลงาน
ของนักเรียน 

3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย ์
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
1. แผนภาพลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

 2. หุ่นจ าลองแสดงลกัษณะอวัยวะภายนอกของมนุษย ์
 3. ห้องสมุด 
 4. เอกสารประกอบการค้นคว้า เรื่อง ลกัษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  
 5. กระดาษปรูฟ๊ และชุดข้อความของช่ือ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอก 
 6. ปากกาเคม ี
 7. กระดาษวาดรูป 
 8. สีไม้หรอืสเีทียน 
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การวัดและประเมินผล 
 สิ่งท่ีจะประเมนิ 

1. ความรู้ เรื่อง ลกัษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย ์
2. ประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ใฝ่เรียนรู(้ตัวช้ีวัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้) 
 3. กระบวนการท างานและผลงานรายบุคคล ภาพวาดอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ บอกช่ือ ลักษณะ หน้าที่
และความส าคัญ  
 4. สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนในด้านการสื่อสารน าเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหน้าช้ันเรียน 

วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแท้จริง 
จุดประสงค์การเรียนรู ้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน/ช้ินงาน เกณฑ์การผ่าน 
K-ความรู้ 
อธิบายลักษณะ หน้าที่
และความส าคัญของ
อวัยวะภายนอก 

 
แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ผ่านเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 1 

A-คุณลักษณะ 
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู ้

 
การสงัเกตพฤติกรรม 

 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
ผ่านเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 1  

P-กระบวนการท างาน
รายบุคคล  

ตรวจผลงาน/สังเกต
พฤติกรรมการท างาน 

รูปภาพอวัยวะภายนอก
ที่ส าคัญ บอกช่ือ 
ลักษณะ หน้าที่และ
ความส าคัญ  
 

ผ่านเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 1  

P-สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในด้านการ
สื่อสารน าเสนอผลงาน 
รายบุคคลหน้าช้ันเรียน 

การสงัเกตพฤติกรรม  สมรรถนะส าคัญในด้าน
การสือ่สาร 

ผ่านเกณฑร์ะดบั
คุณภาพ 1 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
ความส าคัญ 0(ปรบัปรุง) 1(ผ่าน) 2(ดี) 3(ดีเยี่ยม) 

K-ความรู้ จากขอ้สอบวดัองค์
ความรู้เก่ียวกับลักษณะ 
หน้าที่และความส าคญัของ
อวัยวะภายนอก 

ได้คะแนน 
0-4 

ได้คะแนน 
5-6 

ได้คะแนน 
7-8 

ได้คะแนน 
9-10 

3 

A-ตัวช้ีวัดคณุลักษณะ ขอ้ที่ 
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามใน
การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

ไม่ตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียน 
เอาใจใส่
และมีความ
เพียร
พยายามใน
การเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น 
บางคร้ัง 

ตั้งใจเรียน 
เอาใจใสแ่ละ
มีความเพยีร
พยายามใน
การเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
บ่อยคร้ัง 

ตั้งใจเรียน เอา
ใจใส่และมี
ความเพยีร
พยายามใน
การเรียนรู้ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้เป็น
ประจ า 

1 

P-กระบวนการท างาน
รายบุคคล 
  -การสือ่สารน าเสนอผลงาน  
  -ผลงาน 

1.ไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างาน 

1. มีการวาง
แผนการ
ท างาน แต่
การวางแผน        
ไม่เป็นล าดับ
ขั้นตอนการ
ท างาน 

1. มีการวาง
แผนการ
ท างาน ที่
เป็นล าดบั
ขั้นตอนการ
ท างานเกือบ
สมบูรณ์ 

1. มีการวาง
แผนการ
ท างาน ที่เป็น
ล าดับขั้นตอน
การท างานที่
สมบูรณ์ 

1 

2. ไม่มีการ
ปฏิบตัิตามแผน
ที่วางไว ้

2. มีการ
ปฏิบตัิตาม
แผนที่วางไว้
เป็นบางส่วน 

2. มีการ
ปฏิบตัิตาม
แผนที่วางไว้
เป็นส่วน
ใหญ่ 

2. มีการปฏิบัติ
ตามแผนที่วาง
ไว้อย่าง
ครบถ้วน
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

1 
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ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ น้ าหนัก
ความส าคัญ 0(ปรบัปรุง) 1(ผ่าน) 2(ดี) 3(ดีเยี่ยม) 

 3. ไม่มีการ
ประเมินผลงาน 
หรือมีการ
ประเมินผลงาน
แต่ไม่น าผลไป
ใช้ในการ
ปรับปรุงงาน 

3. มีการ
ประเมินผล
งานและน า
ผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุง
เป็นบางส่วน 

3. มีการ
ประเมินผล
งานและน า
ผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงเป็น
ส่วนใหญ่ 

3. มีการ
ประเมินผล
งานและน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุง
ครบถ้วน  
สมบูรณ์ 

1 

4. ไม่มีการ
อธิบายผลงาน
ภาพวาด 

4. มีการ
อธิบาย
ผลงาน
ภาพวาดให้
ผู้อื่นได้
เข้าใจ
ชัดเจนเป็น
บางส่วน 

4. มีการ
อธิบาย
ผลงาน
ภาพวาดให้
ผู้อื่นได้
เข้าใจชัดเจน
เป็นส่วน
ใหญ่ 

4. มีการ
อธิบายผลงาน
ภาพวาดให้
ผู้อื่นได้เข้าใจ
อยา่งชัดเจน 
ไม่คลุมเครือ 

1  

5. ผลงาน
ภาพวาดตอ้ง
ปรับปรุง 
  

5. ผลงาน
ภาพวาด
ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 
สวยงาม
พอใช้ 

5. ผลงาน
ภาพวาด
ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน 
สวยงามด ี

5. ผลงาน
ภาพวาด
ถูกตอ้ง 
ครบถ้วน  
สวยงามดเียีย่ม 

2 

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
 คะแนน 27 – 30   หมายถึง  ดีมาก 

คะแนน 21 – 26   หมายถึง  ดี 
 คะแนน 16 – 20   หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน 0 – 15   หมายถึง  ปรับปรงุ 

เกณฑ์การผา่น   
 นักเรียนกลุม่เกง่ ผ่านระดับดีมาก นักเรียนกลุม่ปานกลาง ผา่นระดับดีข้ึนไป และนกัเรียนกลุม่อ่อน                 
ผ่านระดบัพอใช้ข้ึนไป 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู ้
 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................... .............................................................................
.................................................................................................. ................................................................................. .
. ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................. ............................... 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
................................................................................... .................................................................................................
.............................................................................. ................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .................................................... 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
.............................................................................................................................................................. ......................
................................................................................................................................................................................. 
                                                                                    
 
          (......................................................) 
                                                               ผู้บริหารโรงเรียน ............................................................. 
                                                                           วันที่ ....... เดือน............................พ.ศ. ............ 
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง  อวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง เรารักตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบา้นไรป่ลายนา 
 

เลขที ่  
 
ช่ือ-
สกุล 

 
 
คะแนน
ข้อสอบ 
(9 คะแนน) 

 
 
คุณลักษณะ 
(3 คะแนน) 

การปฏิบัตงิานรายบุคคล(18 คะแนน) รวม 
(30 
คะแนน) 

ผลการ 
ประ 
เมิน
(ผ่าน/
ไม่ผ่าน) 

การ
วางแผน 
(3 คะแนน) 

การปฏิบัติ
ตามแผน 
(3 คะแนน) 

การ
ประเมินผล
และน าผล
ปรับปรุง 
(3 คะแนน) 

การสื่อสาร
น าเสนอ
ผลงาน 
(3 คะแนน) 

ผลงาน 
(6 
คะแนน) 
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ตัวอย่าง แบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ...... ช่ือ ............................................................................................. 
ช้ัน................................เวลา..........................ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้..........................................................เวลาทั้งหมด............ช่ัวโมง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................. ช่ือครูผู้สอน................................................................ 

……………………………………………………… 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓    ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัคุณภาพการปฏิบัต ิ

         ระดับคุณภาพการปฏิบัติ   
               4   หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด     3  หมายถึง   คณุภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
                  2   หมายถึง   คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรงุ    1   หมายถึง   คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
4 3 2 1 

1. ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรูม้คีวามเช่ือมโยงกัน 
   อย่างเหมาะสม 

    

3. สาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   มีความสอดคล้อง 

    

4. สาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน     
5. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้    
   สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

    

6. เป้าหมายของการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุม 
   การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู ้

    

7. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน 
   การเรียนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรูมุ้่งเน้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning)     
9. กิจกรรมการเรียนรูม้ีความครอบคลุมในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ทักษะ/  
   กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

10.  กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถน าผู้เรียนไปสูก่ารสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
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11. กิจกรรมการเรียนรู้ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล     
12. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
     และตัวช้ีวัด 

    

13. มีการทดสอบหรือการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้ ความสามารถของ   
     ผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับกบัมาตรฐานการ  
     เรียนรู้และตัวช้ีวัด สัมพันธ์กับการทดสอบระดบัชาติ 

    

14. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  
     การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

    

15. การวัดและประเมินผลค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
16. สื่อ แหล่งการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน     
17. แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จรงิ      
                   รวม      

    เฉลี่ย  
     สรุปผล  

 

การแปลความหมายการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง   1.51 – 2.50  : พอใช้    2.51 – 3.50 :  ดี    3.51 – 4.00  : ดีมาก 

เกณฑ์การผ่าน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (ภาษาอังกฤษ) 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง Clean up the beach 
รหสัวิชา อ 16101                       รายวิชา ภาษาอังกฤษ                          ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2559                        ภาคเรียนที่ 2                                     เวลา 6 ช่ัวโมง  
ผู้สอน นางอุไร หิตะโกวิท                                                          โรงเรียนอนบุาลสวี (บ้านนาโพธ์ิ)  
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ต1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ต1.2 ป.6/5 พูด/เขียน แสดงความรู้สกึของตนเอง เกี่ยวกบัเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตผุลประกอบ  
มาตรฐาน ต1.3 น าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน  

ต1.3 ป.6/1 พูดเขียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพือ่นและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  
ต1.3 ป.6/3 พูด เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  

มาตรฐาน ต3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรูก้ับกลุ่มสาระเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนา 
แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน  

ต3.1 ป.6/1 ค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/เขียน  

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
การใช้ภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูล แสดงความรู้สกึ เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมที่ถกูท าลาย ตลอดจนการให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางในการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ ด้วยการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ การน าขยะ
กลับมาใช้ใหม่ เป็นการพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสร้างจิตสานึก เฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดลอ้มใน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน  

3. สาระการเรียนรู้  
3.1 Vocabulary  
- environment สิง่แวดล้อม  
- the sea ทะเล  
- the beach ชายหาด  

- horseshoe crab แมงดา  
- ecosystem ระบบนเิวศน์  
- coral reef ปะการงั  
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- sand ทราย  
- sea shell เปลือกหอย  
- coconut tree ต้นมะพร้าว  
- island เกาะ  

- white sand ทรายขาว  
- clear water น้าใส  
- dirty beach หาดทรายสกปรก  
- trash ขยะ  

- sea animals lose their homes. สัตว์ทะเลไร้ที่อยู่อาศัย  
- unhealthy living conditions in the sea สภาพที่ขาด
สุขลักษณะที่ดีใตท้ะเล  
- organize จัดการ  
- dispose คัดแยก  
- reduce ลดปรมิาณการใช้  
- recycle การแปรรูปของใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่  

- paper กระดาษ  
- plastic พลาสติก  
- glass แก้ว  
- garbage bag ถุงใส่ขยะ  
- sunscreen ครีมทากันแดด  
- gloves ถุงมือ  
- reuse น ากลับมาใช้ซ้ า  

3.2 Grammar  
- Do you like/love the sea?  
- Yes, I do.  
- Why do you like/love the sea?  
- I love the sea because..............  
- The sand is white.  
- What can we do?  
- We should .............................................  
- We should dispose of trash carefully and correctly.  
- What is the name of the beach clean-up?  
- When do you clean up the beach?  
- Where do you clean up the beach?  
- What should you bring?  
- What time do you leave from school?.  
- Why do you clean up the beach?  
- Who is a sponsor?  
- I love the sea because..............................  
- The water is clear.  
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4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  
  - ความสามารถในการสือ่สาร  
  - ความสามารถในการแก้ปญัหา  
  - ความสามารถในการคิดให้เหตุผล  

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  - มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
  - มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
  - ใฝ่เรียนรู้  
  - มุ่งมั่นในการท างาน  
  - มีจิตสาธารณะ  

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
      6.1 ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างเรยีน  

- ท าหนังสือเลม่เล็ก (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) 
- พูดน าเสนอแผนที่ความคิดปญัหาและวิธีการแกป้ัญหาชายหาดสกปรกหน้าช้ันเรียน                    

(แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 2)  
-พูดน าเสนอข้อมลูประชาสมัพันธ์จากแผ่นโปสเตอร์ (แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3)  

     6.2 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด  
- พูดน าเสนอในหัวข้อ Why do I love the beach and how to save it?                             

(แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4)  
  - การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Clean up the beach 
7. การวัดและประเมินผล 

 

สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ ์
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  
พูดแสดงความรู้สึกพร้อมกับ
ให้เหตุผล  

ตรวจความถูกต้องของการ
พูดแสดงความรู้สึก  
 

แบบประเมินการพูด  
 

16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง  

เขียนแสดงความรู้สึกพร้อม
กับให้เหตุผลได้  
 

ท าหนังสือเล่มเล็ก  
 

แบบประเมินการเขียน  
 

16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  
พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับปญัหา
สิ่งแวดลอ้มทางทะเลและ
บนชายหาดได้  
 

- สงัเกตการพูดน าเสนอ
แผนที่ความคิดปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาชายหาด
สกปรกหน้าช้ันเรียน  

แบบประเมินการพูด  
 

คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
เขียนโปสเตอร ์ ตรวจสอบการเขียน

โปสเตอร์  
แบบประเมินการเขียน  
 

คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรงุ 

พูดน าเสนอขอ้มูลจาก
โปสเตอร์  

สังเกตการพูดน าเสนอ
ข้อมูลจากโปสเตอร์  

แบบประเมินการพูด  
 

คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง  

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
พูดน าเสนอภาพ  สังเกตการพูดน าเสนอ แบบประเมินการพูด  

 
คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง 

 

8. กิจกรรมการเรยีนรู้  
ชั่วโมงท่ี 1  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง The Beach  
 - ฟัง-พูดเพื่อให้ข้อมลูให้ ด้วยเทคนิคการถาม-ตอบโดยมรีูปภาพประกอบจากวีดีทัศน์และสื่อ

เพาเวอรพ์อยท์ ชุดที่ 1 “Amazing the sea”  
 - กิจกรรมเกม จับคู่ภาพกบัค า เรียนรู้ความหมายของค า  
 - กิจกรรมแข่งขันเรียงล าดับค าใหเ้ป็นประโยคแสดงความรูส้กึ พร้อมกบัใหเ้หตผุล  
 - ท าหนังสือเลม่เล็ก  
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ชั่วโมงท่ี 2  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง Pollution Issues and How to Solve Them  
 - เล่นเกม Onion rings ทบทวนประโยคแสดงความรูส้ึกพรอ้มกับให้เหตุผล  
 - ถาม-ตอบปัญหาชายหาดสกปรกเต็มไปด้วยขยะจากภาพโปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ ชุดที่ 2  

และฝกึพูดให้ค าแนะน าในการแก้ปญัหา 
 - แบ่งกลุ่มสืบค้นวิธีแก้ปัญหาชายหาดสกปรกเต็มไปด้วยขยะจากเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ               

ของนักเรียนและจัดท าแผนที่ความคิด(Mind Mapping) และพูดน าเสนอ  
ชั่วโมงท่ี 3 -4  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง Awesome Posters!  
- ถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกบัรายละเอียดจากแผ่นโปสเตอร์ตัวอย่าง  
- รวมกลุ่มระดมความคิด ออกแบบโปสเตอร์  
- ท าแผ่นโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์การไปทาความสะอาดหาดทรายชายทะเล  
- พูดน าเสนอข้อมลูจากโปสเตอร์  
ชั่วโมงท่ี 5 - 6  
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 ชื่อเรื่อง Clean up the beach together  
- แข่งขันเก็บและคัดแยกขยะบนชายหาด  
- พูดบอกข้อมูลขยะประเภทต่างๆที่เก็บได้จากชายหาด  
- วาดภาพ หัวข้อ “Why do you love the beach and how to save it?”  
- พูดภาษาอังกฤษบรรยายภาพหัวข้อ “Why do you love the beach and how to save it?”  
9. สื่อการเรยีนรู้/แหล่งเรียนรู้  
1. เพาเวอร์พอยท์ ชุดที่ 1 The amazing sea  
2. เพาเวอร์พอยท์ ชุดที่ 2 Pollution issues  
3. กระดาษปอนด์ กระดาษการ์ด สี กรรไกร  
4. ชายหาดในท้องถ่ิน  
5. เกมจบัคู่ภาพกับค า (Pelmanism)  
6. เกม แข่งขันเรียงค าให้เป็นประโยค  
7. เกม Onion rings  
8. เกม Find someone who  
9. ใบงาน Fill in the missing words  
10. สมาร์ทโฟน 



104 
 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 Clean up the beach 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง The beach 

รหสัวิชา อ 16101                      รายวิชา ภาษาอังกฤษ                                ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2559                       ภาคเรียนที่ 2                                          เวลา 1 ช่ัวโมง  
ผู้สอน นางอุไร หิตะโกวิท              โรงเรียนอนบุาลสวี (บา้นนาโพธ์ิ )  

……………………………………………………………………………………….. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรู้สกึและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียน แสดงความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทัง้
ให้เหตผุลประกอบ  

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
2.1 พูดและเขียนแสดงความรู้สกึพรอ้มกบัใหเ้หตผุลได้  
2.2 ท าหนังสอืเล่มเล็กได้  
3. สาระส าคัญ  
การใช้ภาษาอังกฤษในการให้ข้อมูล แสดงความรู้สกึอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

เป็นการพัฒนาทักษะการสือ่สารภาษาอังกฤษและสร้างจิตส านึก เฝ้าระวังรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
4. สาระการเรียนรู้  
    4.1 Vocabulary  

- environment สิง่แวดล้อม   - the sea ทะเล  
- the beach ชายหาด    - sand ทราย  
- sea shell เปลือกหอย    - coconut tree ต้นมะพร้าว  
- island เกาะ     - horseshoe crab แมงดา  
- ecosystem ระบบนเิวศน์   - coral reef ปะการงั  
- white sand ทรายขาว    - clear water น้าใส  

   4.2 Grammar  
- Do you like/love the sea?   - Yes, I do.  
- Why do you like/love the sea?  - I love the sea because..............  
- The sand is white.  
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  
    5.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
    5.2 ความสามารถในการคิดให้เหตุผล  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    6.1 มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
    6.2 มีเหตุผล มีวิจารณญาณ  
7. ชิ้นงานและหรือภาระงาน    นักเรียนท าหนงัสอืเล่มเล็ก  
8. กิจกรรมการเรยีนรู้  
   8.1. กิจกรรมขั้นน าเขา้สูบ่ทเรียน (Warm - up)  

1) นักเรียนดูและฟังเพลง A sailor went to the sea จากสื่อมลัติมีเดีย  
2) ครูและนักเรียน สนทนาถาม-ตอบเกี่ยวกับเพลงและภาพ ด้วยประโยค What can you see?  

   8.2 กิจกรรมขั้นน าเสนอ (Presentation)  
1) ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกบัหาดทรายและท้องทะเลทีส่วยงาม เวลา 3 นาที  

เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคัญของสิง่แวดล้อมทางทะเล จากนั้น ครูแสดงตัวอย่างการถามและตอบ 
เกี่ยวกับทะเล   Do you love the sea? / Yes, I do.  

         Why do you love the sea? / I love the sea because the water is clear.  
ครูแสดงภาพจากวีดีทัศน์ประกอบ และเขียนประโยค “I love the sea because the water is clear.” 

ลงบนกระดานไวทบ์อร์ด จากนั้นครูถามนักเรียนต่อ “ Why do you love the sea?”  
นักเรียนช่วยกันตอบและให้เหตุผล ตามรปูภาพในวีดีทัศน์   เช่น  
I love the sea because I love to ride a boat. / I love the sea because I love to play in the water.  
I love the sea because there are the coconut trees, etc.  
ครูเขียนประโยค จ านวน 5 ประโยค ที่นักเรียนตอบลงบนกระดานไวท์บอร์ด  

2) นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างของประโยคการบอกความรู้สึกและการใหเ้หตผุลลงในสมุด  
3) นักเรียนแบง่กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนเล่นเกมจบัคู่ภาพกับค าหรือวลี (Pelmanism game) เพื่อ

เรียนรู้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมทางทะเลเพิ่มเติม เช่น the sea , the beach, a sea shell, an island, 
a coral reef, white sand, clear water, etc.  

4) นักเรียนอ่านค าศัพทจ์ากภาพและสรุปความหมาย  
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   8.3 กิจกรรมขั้นการฝึก (Practice)  
1) แบ่งกลุม่นักเรียนออกเป็น 4 ทีม แข่งขันกันตอบค าถามจากเพาเวอร์พอยท์ ชุดที่ 1 “The 

amazing sea” โดยครูตั้งค าถามจากภาพทีละภาพ ด้วยประโยค “Why do you love the sea?” ทีมใดตอบ
โดยพูดแสดงความรูส้ึกพร้อมทั้งให้เหตุผลตามภาพทีเ่ห็นถูกต้อง จะได้คะแนน เช่น  

I love the sea because there is a sea shell. /  I love the sea because the sea is blue.  
2) นักเรียนแบง่กลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม กลุม่ละ 4-5 คน แข่งขันเล่นเกมเรียงค าให้เป็นประโยค                

ที่ถูกต้อง เพื่อตอบค าถามประโยค “Why do you love the sea?” 
เกมเรียงค าให้เป็นประโยค เฉลย 

I love the sea because ..............  
   1. white is the sand .  
   2. clear the water is .  
   3. there coconut are trees .  
   4. sunny weather I enjoy .  
   5. the love I blue the sky clouds and .  
 

 
1. the sand is white.  
2. the water is clear.  
3. there are coconut trees.  
4. I enjoy sunny weather.  
5. I love the blue sky and the clouds. หรือ  
I love the clouds and the blue sky.  

ครูเป่านกหวีดใหส้ัญญาณเมื่อหมดเวลา 2 นาที ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแตล่ะกลุ่ม / นักเรียนทั้งกลุม่พูด
ประโยคที่เรียงไว้กลุม่ละ 1 ประโยค ให้นักเรียนกลุ่มอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของประโยค และครูเขียน
ค าตอบที่ถูกต้องบนกระดาน  

8.4 กิจกรรมขั้นน าไปใช้ (Production)  
      1) นักเรียนจบัคู่แล้วหารูปภาพเกี่ยวกับทะเลที่นักเรียนชอบมาคนละ 1 ภาพแล้วพูดบทสนทนา             

ถาม-ตอบว่า ท าไมเพื่อนถึงชอบทะเล และแลกเปลี่ยนบทบาทกัน  
S1: Why do you like the sea?  
S2: I like the sea because ……………………..  
2) นักเรียนท าหนังสือเลม่เล็ก “Why do I love the sea?” โดยมีภาพเกี่ยวกับทะเลที่นกัเรียนช่ืนชอบ 

3-5 ภาพ พร้อมเขียนค าบรรยายความรูส้ึกสั้น ๆ  
8.5 กิจกรรมขั้นสรปุ (Wrap up)  
     นักเรียนร้องเพลง “A sailor went to the sea.” อีกครั้งเพื่อสรุปค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทะเล 

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างประโยคบอกความรู้สึกและการบอกเหตุผลอีกครั้ง  
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งท่ีวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ ์

พูดแสดงความรู้สึกพร้อมกับ
ให้เหตุผล  

ตรวจความถูกต้องของการ
พูดแสดงความรู้สึก  
 

แบบประเมินการพูด  
 

คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง  

เขียนแสดงความรู้สึกพร้อม
กับให้เหตุผลได้  
 

ท าหนังสือเล่มเล็ก  
 

แบบประเมินการเขียน  
 

คะแนน  
16-20 = ดีมาก  
13-15 = ดี  
10-12 = พอใช้  
น้อยกว่า10 = ควรปรับปรุง 

หมายเหตุ เกณฑ์การวัดและประเมิน ก าหนดเกณฑ์การผ่านไว้ตามระดับความสามารถของผู้เรียนท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล โดยนักเรียนกลุ่มเก่ง มีเกณฑ์การผ่านอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนกลุ่มปานกลาง มีเกณฑ์การผ่านอยู่ในระดับดีข้ึนไป และ
นักเรียนกลุ่มอ่อนมีเกณฑ์การผ่านอยู่ในระดับพอใช้ข้ึนไป 

10. สื่อ/ แหล่งเรียนรู้  
     1. คลิปวีดีโอ เพลง A sailor went to the sea จาก https://www.youtube.com/watch?v=DX2Er--LYmQ  

     2. วีดีทัศน์หาดทรายชายทะเลทีส่วยงาม สะอาด จาก https://www.youtube.com/watch?v=5HeEpfyhuVc  
     3. เพาเวอร์พอยท์ชุดที่ 1 Amazing the sea  
     4. เกมจับคู่ภาพกับค าหรือวลี (Pelmanism game)  
     5. เกมแข่งขันเรียงค าใหเ้ป็นประโยค  
11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  

    1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความสุขและสนุกกบักิจกรรมที่ตัวเองได้ลงมือปฏิบัติและแสดงออกซึง่ 

ความรักความประทับใจในธรรมชาติและท้องทะเลผ่านการนาเสนอข้อมูลอย่างกระตือรอืร้น  

    2. นักเรียนกลุม่อ่อนสามารถจดจ าค าศัพท์และความหมายได้ดีจากการเล่นเกมจับคู่ภาพกบัค า  

    3. เทคนิคการถาม-ตอบจากสื่อเพาเวอร์พอยทท์ี่น าเสนอเรื่องราวด้วยภาพ ช่วยให้นักเรียนมีโอกาส 
พูดภาษาอังกฤษไดต้ลอดเวลา แต่บางครั้งนักเรียนไมรู่้ค าศัพท์จึงทาให้การโต้ตอบระหว่างครูกบันักเรียนติดขัด 
ไม่ราบรื่น  

12. กิจกรรมเสนอแนะ  
ในการจัดท าสื่อเพาเวอร์พอยท์ ครูควรมีค าภาษาอังกฤษประกอบภาพ แต่ควรเปิดข้ึนมาหลงัจากการ

น าเสนอภาพแล้ว เนื่องจากต้องการให้นกัเรียนได้คิดและพูดค าเหล่าน้ันด้วยตนเองก่อน 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางเบญจลักษณ์  น้้าฟ้า          ที่ปรึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นางสุกัญญา  งามบรรจง  ทีป่รึกษาพิเศษ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย  ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. 
           นางลาวัณย์ ตรีเนตร                    ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่งที่ปรึกษา 
                          ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. 

 คณะท ำงำน 
 นายเจตนา  เมืองมูล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์สพฐ. 
 นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน รองผู้อา้นวยการส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
 นายธรัตน์  มหายศนันท ์ ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                
 นางบัวบาง  บญุอยู ่ ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                
 นายสจัพจน์  นามภักด ี ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                
 นางสาวภิญญาพัชญ์  เช้ือจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                
 นายตฤณ  ก้านดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ. 
 นายนิติธร  ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.  
 นางรวิภัทร  เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                                                                
 นายพิรุณ  พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ. 
 นางสาวสุวิมล  อินทปันต ี ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศนฐ.                
 นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ช่วยปฏิบตัิราชการ ศพก.                                       
 นายชัชวาล  ไชยบุญญานุภาพ นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ สตผ. 
 นางสดใส  นิยมจันทร์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ สตผ. 
 นางสาวองัคณา  เหว่าวิทย ์  นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ สตผ. 
  นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อ้านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.เขต 39 

  นายวิบูลย์  ชมละม้าย ศึก ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
  นายสนธยา  หลักทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2                                                            
  นางณฐมน  คุนิรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อบุลราชธานี เขต 5  
  นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 2                                                             
  นางอรอุมา  บวรศักดิ ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2                                                             
  นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 5 
  นางภัทรินทร์  ชูมาก ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 11 
 นายอานนท์ วงศ์วิศษิฏ์รังส ี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 
 นางสาวพิชญา ค้าปัน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 35 
 นางสาวธญัรด ี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 41  
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