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คํานํา 
 

 คู�มือการนิเทศการจัดการเรียนรู�เชิงรุก โดยใช�กระบวนการชี้แนะและการเป!นพี่เลี้ยง เป!นเอกสาร
ประกอบการนิเทศ ติดตามกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความความสามารถในการจัดการ
เรียนรู�เชิงรุกของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีวัตถุประสงค1เพื่อพัฒนา
ความสามารถครูในการจัดการเรียนรู�เชิงรุกของตนเองได�อย�างยั่งยืน สอดคล�องกับนโยบายที่ 2 ด�านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขันของประเทศ และนโยบายที่ 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย1 และสอดคล�องกับแนวทางการดําเนินงานนิเทศของกลุ�มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ในเรื่องการปรับเปลี่ยน
บทบาทครู ให�เป!นครูยุคใหม�ที ่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต�องการ เป!นมืออาชีพ มีทักษะ
วิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป!น “โค�ช” หรือ “ผู�อํานวยการการเรียนรู�” สร�างเครือข�าย
พัฒนาครูให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด�านการสอนมาเป!น
ผู�สร�างครูรุ�นใหม�อย�างเป!นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู�เรียนโดยตรง เพิ่มทักษะในการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู�เชิงรุก โดยใช�กระบวนการ
นิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนา ส�งเสริม ช�วยเหลือ แนะนําครูในเรื่องการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 
(Active Learning) ให�ผู�เรียนมีทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 เป!นคนดี เก�ง และมีคุณภาพตามเปIาหมาย
ของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร1ชาติ 20 ปK 
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ตอนท่ี 1 
แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

 
  การนิเทศการจัดการเรียนรู�เป!นกระบวนการสําคัญในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนในชั้นเรียนให�เหมาะสมกับผู�เรียน มีจุดมุ�งหมายสําคัญอยู�ท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน ช�วยให�
ผู�เรียนบรรลุเป1าหมายท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร การนิเทศเป!นการส�งเสริมให�ครูเข�าใจสิ่งต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องและส�งผล
ต�อการเรียนรู �ของผู�เรียน เช�น ศักยภาพของครู เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู �พัฒนาการของผู�เรียน 
ความสามารถ ความสนใจ ความต�องการของผู�เรียน ความแตกต�างระหว�างบุคคลของผู�เรียน การนิเทศการจัดการ
เรียนรู�เป!นกิจกรรมระหว�างผู�นิเทศและผู�รับการนิเทศ โดยผู�นิเทศอาจเป!นศึกษานิเทศก9 ผู�บริหารโรงเรียน ผู�ช�วย
ฝ;ายวิชาการ หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู� ผู�เชี่ยวชาญด�านการสอน ตลอดจนครูทุกคน สําหรับผู�รับการนิเทศก็คือ
ครูผู�สอนหรือผู�ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นเอง ทั้งนี้ ผู�นิเทศจะช�วยตรวจสอบว�าผู�รับการนิเทศได�ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นพัฒนากระบวนการเรียนรู�ของผู�เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของผู�เรียน ส�งเสริมให�
ผู�เรียนได�มีส�วนร�วม ฝ=กทักษะ ฝ=กปฏิบัติทั้งในสถานการณ9จําลองและสภาพจริง สร�างองค9ความรู�ได�ด�วยตนเอง 
สามารถเชื่อมโยงความรู�กับสถานการณ9ต�าง ๆ ประยุกต9ใช�ในชีวิตจริงได� ซึ่งเป!นลักษณะของการจัดการเรียนรู�เชิง
รุก (Active Learning) นั่นเอง 
  
เป�าหมายการนิเทศ 
     เพื่อส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามครูผู�สอนให�พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส�งเสริมผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู�เต็มตามศักยภาพตามความแตกต�างของแต�ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมตาม
ช�วงวัย ทั้งด�านความรู�ความคิด คุณลักษณะ และทักษะกระบวนการ สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมร�วมกับผู�อื่นได�
อย�างมีความสุข ผ�านการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู�ในลักษณะให�ผู �เรียนมีส�วนร�วม ได�ลงมือทํา คิด
วิเคราะห9 และแก�ปNญหา จนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว� 
การประเมินผล 
      การประเมินผลการนิเทศเป!นกระบวนการท่ีผู�นิเทศประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ�านไปแล�วว�าเป!น
อย�างไร มีปNญหาหรืออุปสรรคท่ีทําให�การดําเนินงานไม�ประสบผลสําเร็จหรือไม� ควรปรับปรุง แก�ไขอย�างไร โดยผล
จากการนิเทศประกอบด�วย 
    - ผลการตรวจสอบการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู� พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู� 
    - ผลการตรวจสอบการจัดกระบวนการเรียนรู� พิจารณาจากการนําแผนการจัดการเรียนรู�ไปใช�ใน
ชั้นเรียน 
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    ผู�นิเทศและผู�รับการนิเทศร�วมกันวิเคราะห9ผลการประเมินที่ได� หาจุดเด�นเพื่อส�งเสริมให�กําลังใจ
ผู�รับการนิเทศ หาจุดท่ีควรพัฒนาเพ่ือวางแผนในการปรับปรุง ท้ังนี้เป1าหมายสําคัญคือคุณภาพของผู�เรียนท่ีจะต�อง
ได�รับการส�งเสริม พัฒนาให�เต็มตามศักยภาพของแต�ละบุคคล ท้ังด�านร�างกาย สติปNญญา อารมณ9 สังคม ทักษะการ
แก�ปNญหา การปรับตัวให�อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย�างมีความสุข 
 
กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

  การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส�งผลต�อผู�เรียนในระบบการศึกษา จึงจําเป!นต�อง มีการ
พัฒนา เพ่ือตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
จากประสบการณ9จริง ผ�านการลงมือปฏิบัติ และการสร�างแรงบันดาล ใจไปพร�อมกัน กล�าวคือ ผู�เรียนจะไม�เป!น
เพียงผู �ร ับ (Passive Learning) แต�จะได�เรียนรู �จากการกระทํา และการแสวงหาความรู �ด�วยตนเอง (Active 
Learning) โดยมีครูเป!นผู�ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู� และเป!นผู�อํานวยการเรียนรู� ผู�สอนในศตวรรษที่ 21 
ต�องไม�ตั้งตนเป!น “ผู�รู�” แต�ต�องแสวงหาความรู�ไปพร�อม ๆ กันกับผู�เรียนด�วย การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 เป!นการ
ก�าวข�าม การเรียนรู�ตาม “สาระวิชา” ไปสู�การเรียนรู� “ทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” โดย มี
ครูเป!นผู�ออกแบบการเรียนรู� ในลักษณะการเป!นโค�ช (Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 : 1) ด�วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) จึงเป!น
กระบวนการที่มุ�งเน�นให�ผู�เรียนสามารถนําองค9ความรู�ที่มีอยู�ทุกหนทุกแห�งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร�างสรรค9 
เพ่ือตอบสนองการเรียนรู�ของตนเอง ผู�เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรม มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม�ๆ ตอบสนอง
ความต�องการของสังคม  
  การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียนจะเกิดข้ึนได�จริง  และเป!นรูปธรรมชัดเจน 
สิ่งสําคัญก็คือ กระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง “ศึกษานิเทศก9” เป!นกลไกลสําคัญมาก ท่ีช�วยนับได�
ว�าเป!นผู�ที่มีบทบาทสูงมากในการที่จะช�วยให�ผู�สอน และบุคลากร ทางการศึกษาได� พัฒนาตนเองให�มีสมรรถนะสูง
เพียงพอที่จะนําไปใช�ในการพัฒนาผู�เรียน ให�มีความรู�ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะที่จําเป!นในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งการให�ความรู�แก�ผู�สอนโดยไม�มีการนิเทศ กํากับ และติดตามดูแล ช�วยเหลือ ผู�สอนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหม� ๆ ยากมาก ผู�นิเทศต�องอาศัยวิธีการท่ีหลาย และวิธีการหนึ่งท่ีจะช�วยให�ครูสามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
พัฒนาตนเอง พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได� อย�างต�อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสูดต�อผู�เรียน คือ การนิเทศ
ชั้นเรียน โดยการสังเกตการสอน มุ�งเน�นการพัฒนา และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ�งเน�นการ
พัฒนาทักษะของผู�เรียนในศตวรรษที่ 21 เป!นการพัฒนาผู�สอนเป!นรายบุคคล ที่สอดคล�องกับบริบท และ ความ
ต�องการ ของสถานศึกษาโดยใช�กระบวนการนิเทศ ที่เป!นความร�วมมือกันระหว�าง ผู�สอนในสถานศึกษาและ
ผู�บริหาร 
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  กระบวนการในการนิเทศการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท�านได�นําเสนอกระบวนการในการ
นิเทศไว�หลายท�าน ซ่ึงมีความหมายและความสําคัญ พอสรุปได�ดังนี้ กระบวนการนิเทศการศึกษา เป!นการออกแบบ
และวางแผนของการนิเทศการศึกษาท่ีผู�นิเทศ ได�จัดลําดับไว�อย�างต�อเนื่อง มีลําดับข้ันตอนในการดําเนินงานชัดเจน 
มีเหตุผลและสามารถดําเนินการได� สอดคล�อง เหมาะสมกับบริบทในแต�ละพื้นที่ เนื่องจากการนิเทศการศึกษามี
ความสําคัญต�อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให�ครูมีความรู� ความเข�าใจใน
หลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได�อย�างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและปNญหาอื่น ๆ ที่ส�งผลต�อคุณภาพการศึกษา ซึ่งในที่นี้ ขอนําเสนอกระบวนการนิเทศที่มีขั้นตอนสําคัญ 
ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการนิเทศ 
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 1) การเตรียมการนิเทศ 
  1.1 ทบทวนความรู�เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ท่ีจะดําเนินการนิเทศ  
  1.2 สํารวจข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ เช�น ข�อมูลบริบทโรงเรียน ข�อมูลครูผู�รับการนิเทศ เช�น 
ข�อมูลกลุ�มสาระการเรียนรู� หรือ รายวิชาที่ผู�รับการนิเทศ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห9มาตรฐาน 
และตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู�เชิงรุกท่ีสอดคล�องกับตัวชี้วัด และ จุดประสงค9การเรียนรู� ลักษณะและ
วิธีการสอน ตารางสอน การมีส�วนร�วมของนักเรียน การใช�ตําราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการ
สอน การรายงานผลการเรียน การสอนซ�อมเสริม วิธีและการใช�เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ  โดยผู�นิเทศต�อง
รวบรวมข�อมูล วิเคราะห9ข�อมูล แยกแยะปNญหา พร�อมทั้งจัดระดับความสําคัญของปNญหาและแนวทางแก�ไข 
ตลอดจนติดต�อประสานงานกับ ผู�รับการนิเทศ  
            1.3 ทําความเข�าใจผู�รับการนิเทศ โดยอธิบายถึงความสําคัญ และความจําเป!นของการจัดการ
เรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ช�วยให�ผู�เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู�ให�อยู�คงทนได�มากกว�า และ นานกว�า
กระบวนการเรียนรู� Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) สอดคล�องกับ การ
ทํางานของสมองท่ีเก่ียวข�องกับความจํา โดยสามารถเก็บและจําสิ่งท่ีผู�เรียนเรียนรู�อย�างมีส�วนร�วม มีปฏิสัมพันธ9กับ
เพื่อน ผู�สอน สิ่งแวดล�อม การเรียนรู�ได�ผ�านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจําในระบบความจํา ระยะยาว (Long 
Term Memory) ทําให�ผลการเรียนรู� ยังคงอยู�ได�ในปริมาณท่ีมากกว�า 
  ในกรณีที่ผู�รับการนิเทศมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 
ยังไม�ชัดเจน ผู�นิเทศต�องสร�างความเข�าใจ และปฏิบัติงานร�วมกันกับครูในชั้นเรียน ด�วยการ Coaching, Mentoring 
และ Supporting หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ผู�นิเทศควรเป!นผู�ชี้แนะอย�างใกล�ชิด ใช�สื่อนวัตกรรมมาช�วยในการ
นิเทศ เพื่อชี้ให�เห็นถึงความแตกต�างระหว�างการจัดการเรียนรู�เชิงรับ (Passive Learning) และการจัดการเรียนรู�
เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู�เชิงรับ (Passive Learning) การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) 

- ครูเป!นผู�นําการเรียนรู� 

- ครูผู�สั่งสอน/การบรรยาย 

- ครูคือผู�รู�ท่ีมีอํานาจ 

- ครูเป!นศูนย9กลาง 

- ผู�เรียนอ�านและฟNงจากสิ่งท่ีผู�สอนพูด 

- ผู�เรียนเรียนรู�เป!นกลุ�มใหญ� 
 

- เน�นการให�เนื้อหาองความรู�และข�อเท็จจริง 

- ผู�เรียนนําตนเอง (ผ�านกิจกรรมต�าง ๆ ) 

- ครูเป!นผู�อํานวยความสะดวกและชี้แนะ 

- ครูกับผู�เรียนร�วมมือกันพัฒนาความรู� 

- ผู�เรียนเป!นศูนย9กลาง 

- ผู�เรียนสืบเสาะหาความรู�ได�อย�างอิสระ 

- ผู �เรียนเรียนรู �ผ�านการทํางานของแต�ละคนเป!น
กลุ�มเล็ก ๆ และการมีปฏิสัมพันธ9ในกลุ�มใหญ� 

- เน�นการประยุกต9ใช�ความรู� 

ท่ีมา : ประพันธ9ศิริ สุเสารัจ คณะศึกษาศาสตร9 มศว 
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    หัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) มุ�งเน�นที่กระบวนการจัด
กิจกรรม และผลที่เกิดขึ ้นกับผู �เรียน เช�น การเรียนรู �ที ่จัดให�ผู �เรียนมีปฏิสัมพันธ9กัน กระตุ �นให�ผู �เรียนเกิด
กระบวนการคิดในระดับสูง (higher-order thinking) ไม�เพียงแต�ฟNง แต�ผู �เรียนจะต�องอ�าน เขียน ถามคําถาม 
อภิปรายร�วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต�องคํานึงถึงความรู�เดิม และความต�องการของผู�เรียนเป!นสําคัญ  ซ่ึง
เป!นการส�งเสริมทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของผู�เรียนสอดคล�องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะของผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 
คือ การพูด-การฟNง (talking and listening) การเขียน (writing) การอ�าน (reading) และการสะท�อนคิด 
(reflection) ส�งผลให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� สรุปและสร�างองค9ความรู�ได�ด�วยตนเอง  
  1.4 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู�ของผู�รับการนิเทศ โดยดําเนินการนัดหมายกับผู�รับการนิเทศ 
ในการที่จะร�วมกันวิเคราะห9แผนการจัดการเรียนรู�ของผู�รับการนิเทศล�วงหน�า ก�อนที่จะดําเนินการนิเทศชั้นเรียน
จริง (การสังเกตการสอน) ในประเด็นดังนี้ 
   - องค9ประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู� ได�แก� จุดประสงค9การเรียนรู� กิจกรรม
การเรียนรู� และการวัดและประเมินผล    
   - ความเชื่อมโยง สอดคล�องกันระหว�าง   จุดประสงค9การเรียนรู� กิจกรรมการเรียนรู� และ
การวัดและประเมินผล 
   - ความสอดคล�องระหว�างจุดประสงค9การเรียนรู� กับตัวชี้วัด สามารถวัดพฤติกรรมได�
อย�างชัดเจน      
   - กิจกรรมการเรียนรู�นําไปสู�การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตามจุดประสงค9การเรียนรู�    
   - กิจกรรมการเรียนรู�เปqดโอกาสให�ผู �เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู� และลงมือปฏิบัติ
มากกว�าการบรรยาย หรือให�ความรู�ของผู�สอน    
   - กิจกรรมการเรียนรู�ส�งเสริม กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการคิดวิเคราะห9 สังเคราะห9    
   - กิจกรรมการเรียนรู�สนับสนุนให�ผู�เรียนตั้งคําถาม อภิปรายร�วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู�
จนนําไปสู�การสร�างองค9ความรู�    
   - วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�    
   - เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลสอดคล�องกับวิธีการท่ีผู�สอนกําหนด 
  1.5 ปรับปรุงแก�ไขแผนการจัดการเรียนรู� ตามผลที่ผ�านการวิเคราะห9ร�วมกันระหว�างผู�นิเทศ และ 
ผู�รับการนิเทศ พร�อมท้ังนัดหมายการนิเทศชั้นเรียน (การสังเกตการสอน) ในครั้งต�อไป 
 2) การวางแผนการนิเทศ เป!นกระบวนการที่ผู�นิเทศ และผู�รับการนิเทศ กําหนดวัน เวลาที่จะดําเนินการ
นิเทศ เพ่ือ วางแผนการนิเทศชั้นเรียน (การสังเกตการสอน) ได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน ดังนี้            
      2.1 จัดทําปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศ สื่อ เครื่องมือนิเทศ และจัดทําหนังสือราชการแจ�ง
กําหนดการนิเทศให�ผู�รับการนิเทศทราบล�วงหน�า             
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             2.2 กําหนดระยะเวลานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 3) การดําเนินการนิเทศ เป!นกระบวนการที่ผู�นิเทศเข�าพบผู�รับการนิเทศ ผ�านกิจกรรมการนิเทศ โดยใช�
รูปแบบหรือวิธีการต�าง ๆ ท่ีผู�นิเทศจะนําสู�การปฏิบัติจริง เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของผู�รับการนิเทศ  
ซึ่งจะช�วยให�การดําเนินการนิเทศบรรลุเป1าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู �นิเทศสามารถเลือกใช�ให�
เหมาะสมกับจุดมุ�งหมายของการนิเทศแต�ละครั้ง เพ่ือให�เกิดประโยชน9สูงสุดแก�ผู�รับการนิเทศ และนักเรียน ดังนั้นผู�
นิเทศจึงต�องมีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ รูปแบบหรือ วิธีการนิเทศอย�างชัดเจนก�อนการนิเทศ 
และดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
              3.1 ประชุมชี้แจงผู�เกี่ยวข�อง ทําความเข�าใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการว�า มีขั้นตอนในการดําเนินการ
อย�างไร แล ะจะดําเนินการอย�างไรให�กระบวนการนิเทศครั้งนี้มีคุณภาพ แก� ผู�บริหารโรงเรียน รองผู�อํานวยการ
ฝ;ายวิชาการของโรงเรียน /หัวหน�างานวิชาการ หัวหน�ากลุ�มสาระการเรียนรู� ครูผู�สอนหรือผู�ที่ได�รับมอบหมายให�
ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�างานวิชาการ/ครูผู�นิเทศ/หัวหน�าสายชั้น และผู�รับการนิเทศ  
    3.2 การนิเทศชั้นเรียน ผู�นิเทศดําเนินการสังเกตการสอน ต�องใช�ทักษะการฟNงอย�างตั้งใจ จับ
ประเด็น กระบวนการ การใช�สื่อการเรียนรู� การใช�คําถาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างผู�รับการนิเทศ 
กับ ผู�เรียน ซึ่งผู�นิเทศต�องใช�เทคนิควิธีการนิเทศหลากหลาย เช�น เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) 
เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เทคนิคการนิเทศตามสถานการณ9 เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท�อนคิดและ
เป!นพี ่เลี ้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ �ม  เป!นต�น   ขณะท่ี
ดําเนินการสังเกตการสอน ผู�นิเทศควรบันทึกข�อค�นพบจากการสังเกตการสอน ในแบบบันทึกการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� หรือ ถ�ายวิดิโอ เพื่อนํามาประกอบการสะท�อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาย
หลังจากการเสร็จสิ้นการนิเทศ  
   3.3 การสะท�อนผลการนิเทศ เป!นกิจกรรมการนิเทศที ่ผู �นิเทศต�องใช�ทักษะการตั ้งคําถาม 
ดําเนินการให�ผู�รับการนิเทศทบทวน พิจารณาไตร�ตรองการจัดการเรียนรู�ของตนเอง คําถามที่ดีควรเป!นคําถาม
ปลายเปqด (Open Question) เพื่อให�ผู�ถูกถามได�แสดงความคิดเห็น เช�น ถามว�า การจัดการเรียนการสอนครั้งนี้
บรรลุจุดประสงค9หรือไม� อย�างไร? ในการสอนครั้งนี้คิดว�า ควรแก�ไขอย�างไรบ�าง? คําถามนี้จะสามารถดึงความ
คิดเห็นของผู�รับการนิเทศออกมาได� เป!นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว�างผู�นิเทศ กับ ผู�รับการนิเทศ และผู�นิเทศ ควร
ให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�   
  ท้ังนี้ ผู�รับการนิเทศควรนําข�อเสนอแนะของผู�นิเทศ ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�
ของตนเอง หากผู�รับการนิเทศจัดการเรียนการสอนนักเรียนหลายกลุ�ม ให�นําแผนการจัดการเรียนรู�ที่ปรับปรงุแล�ว 
ไปใช�ในการจัดการเรียนการสอนกลุ�มอื่น ๆ ในเรื่องเดียวกัน สําหรับกรณีที่ ผู�รับการนิเทศมีการจัดการเรียนการ
สอนกลุ�มเดียว ให�นําข�อเสนอแนะที่ได�รับ เป!นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู�อื ่น ๆ 
ต�อไป 
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  ๔) การสรุปและรายงานผล เป!นกิจกรรมที่ผู�นิเทศ นําข�อมูลที่เป!นผลจากการนิเทศมาวิเคราะห9 
สังเคราะห9 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ของผู�รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก (Active 
Learning) เป!นรายบุคคลอย�างเป!นระบบ พร�อมทั้งเสนอประเด็นปNญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน  รวมถึงความ
พึงพอใจในการในการนิเทศ เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลสําหรับไว�เป!นประโยชน9ในการนิเทศครั้งต�อไป ท้ังนี้รูปแบบการ
สรุปและรายงานขึ้นอยู�กับวัตถุประสงค9ของการนําผลของการนิเทศไปใช� เช�น ในลักษณะของบทคัดย�อ รูปแบบ
งานวิจัย หรือ จัดทําเป!นสารสนเทศ เป!นต�น 
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ตอนที่ 2 
แนวทางการจัดการเรียนรู�เชิงรุก ภาคทฤษฎีและฝ!กปฏิบัติ 

 
การจัดการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1) ได�มีการจัดทํารายงาน           
เรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร�อมสู�ศตวรรษที่ 21 โดยกล�าวถึงความจําเป!นท่ี
จะต�องมีการปฏิรูปการศึกษาไว�ว�า บริบทท่ีสําคัญในการออกแบบการศึกษาป;จจุบันคือ พลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก จากการก�าวผ�านศตวรรษท่ี 20 เข�าสู�ศตวรรษที่ 21 กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ได�ส�งผลกระทบ
ทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และการเมืองของทุกประเทศ ดังนั้น คนในโลกยุคใหม� จึงต�องมีความพร�อมท่ี
จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท�อนความสําคัญของการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 ได�เป!นอย�างดี 
เพราะกระแสความเปลี ่ยนแปลงของโลกได�ส�งผลกระทบไปในหลาย ๆ ด�าน ดังนั้น เพื ่อเป!นการรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงต�องมีการเตรียมความพร�อมเพื่อรับมือต�อการเปลี่ยนแปลง และสามารถดํารงชีวิตอยู�
ในสังคมของยุคการสื่อสารไร�พรมแดนได�อย�างเท�าทัน 

กรอบความคิดการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 มีเปBาหมายไปที่ผู�เรียน เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
โดยผู�เรียนจะใช�ความรู�ในสาระหลักไปบูรณาการสั่งสมประสบการณDกับทักษะทั้ง 3 ทักษะ เพื่อการดํารงชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสาระสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัดการศึกษาจะใช�ระบบส�งเสริมการเรียนรู �ในศตวรรษที่ 21 ห�าระบบ คือ ระบบ
มาตรฐานการเรียนรู� ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู� ระบบหลักสูตรและวิธีการสอน ระบบการพัฒนา
งานอาชีพ และระบบแหล�งเรียนรู�และบรรยากาศการเรียนรู� 
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 การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู�ของนักเรียน เพ่ือให�บรรลุผลลัพธDที่สําคัญ และจําเป!นต�อตัวนักเรียนอย�าง
แท�จริง มุ �งไปที่นักเรียนสร�างองคDความรู�ด�วยตนเอง ต�องก�าวข�ามสาระวิชาไปสู�การเรียนรู �เพื ่อดํารงชีวิต         
ในศตวรรษที่ 21 ครูต�องไม�สอนหนังสือ ไม�นําสาระที่มีในตํารามาบอกบรรยายให�นักเรียนจดจําแล�วนําไปสอบ
วัดความรู� ครูต�องสอนคนให�เป!นมนุษยDที่เรียนรู�การใช�ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป!นผู�ออกแบบ
การเรียนรู� และอํานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู� ให�นักเรียนเรียนรู�จากการเรียนแบบลงมือทํา 
โดยมีประเด็นคําถามอยากรู�เป!นตัวกระตุ�นสร�างแรงบันดาลใจให�อยากเรียน ที่จะนําไปสู�การกระตือรือร�นที่จะ
สืบค�น รวบรวมข�อมูลจากแหล�งต�าง ๆ มาสนับสนุน หรือโต�แย�งข�อสมมติฐานคําตอบที่คุ�นเคย พบเจอจาก
ประสบการณDเดิมใกล�ตัว สร�างเป!นกระบวนทัศนDใหม�แทนของเดิม การเรียนรู�แบบนี้เรียกว�า Project-Based 
Learning : PBL (สํานักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. : แนวทางการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษ   
ที่ 21)   
 

 
 
ทักษะที่จําเป)นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
 3R คือ ทักษะด�านความรู� (Hard Skills) 

Reading อ�านออก อ�านจับใจความได� มีนิสัยรักการอ�าน 

(W)Riting เขียนได� สามารถสื่อสารให�คนอื่นเข�าใจ ย�อความเป!น สรุปในความสําคัญได� 
รู�วิธีการเขียนหลาย ๆ แบบ 

(A)Rithemetics คิดเลขเป!น มีทักษะในการคิดแบบนามธรรม 
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 8C คือ ทักษะทางอารมณD (Soft Skills) 

Critical Thinking and Problem 
Solving 

ทักษะด�านการคิดอย�างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก�ป;ญหา     

Creativity and Innovation ทักษะด�านการสร�างสรรคD และนวัตกรรม 

Cross-cultural Understanding ทักษะด�านความเข�าใจความต�างวัฒนธรรม ต�างกระบวนทัศนD 

Collaboration, Teamwork and 
Leadership 

ทักษะด�านความร�วมมือ การทํางานเป!นทีม และภาวะผู�นํา 

Communications, Information, 
and Media Literacy 

ทักษะด�านการสื่อสารสารสนเทศ และรู�เท�าทันสื่อ 

Computing and ICT Literacy ทักษะด�านคอมพิวเตอรD และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Career and Learning Skills ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู� 

Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และระเบียบวินัย 

 การจัดการเรียนที่ส�งเสริมทักษะแห�งศตวรรษที่ 21 จะต�องเป!นการสอนที่สนับสนุนให�ผู�เรียนเกิด
ความรู�และความเข�าใจส่ิงที่เรียนด�วยตนเอง และสามารถต�อยอดความรู�ใหม�กับความรู�เดิมท่ีมีอยู�ได� 
 ครูผู�สอนจะต�องปรับบบาทไปเป!นผู�อํานวยความสะดวก หรือเป!นผู�สนับสนุน และสร�างแรงจูงใจให�กับ
ผู�เรียน ลดการบรรยายลง ปรับเปลี่ยนการอธิบายเป!นการออกแบบการสอนจัดเตรียมสิ่งแวดล�อม จัดทรัพยากร
การเรียนรู� บูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงใช�สื่อการเรียนการสอนใหม� และไอที เพื่อกระตุ�นให�เกิด
ความสนใจและสร�างความกระตือรือร�นในการเรียนให�ผู�เรียนรู�จักคิดวิเคราะหD สังเคราะหD วางแผน ลงมือปฏิบัติ
รู�จักรับฟ;งความเห็น และการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน รวมถึงนําความรู�ไปใช�ประโยชนDในชีวิตจริงได� 
 เน�นผู�เรียนเป!นศูนยDกลาง บนพื้นฐานความคิด 3 ประการ คือ ผู�เรียนทุกคนมีความแตกต�าง ผู�เรียนทุก
คนสามารถเรียนรู�ได� การเรียนรู�สามารถเกิดข้ึนได�ทุกท่ีทุกเวลา 
 มุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู�ของตัวเองมากข้ึน คือการให�ผู�เรียนมีโอกาสในการเลือกเนื้อหา
การเรียนรู�ที่ผู�เรียนมีความสนใจมีความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล�อมของตนเอง และสามารถนําไปใช�ประโยชนDได� 
นอกจากนี้ยังเน�นให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในกิจกรรมมากกว�าการถ�ายทอดเน้ือหาให�เพียงอย�างเดียว 
 ผู�สอนเป!นผู�ออกแบบกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในทุก ๆ ด�าน ทั้งด�านร�างกาย จิตใจ อารมณD สังคม 
และสติป;ญญา โดยผู�เรียนจะมีปฏิสัมพันธDกับเพื่อน ผู�สอน และเรียนรู�อย�างกระตือรือร�นในการเคลื่อนไหว
ร�างกาย เรียนรู�สิ่งที่จําเป!นต�อการใช�ชีวิต นอกจากนี้ยังเป!นการฝrกกระบวนการคิดทั้งในระดับพื้นฐาน และ
ระดับสูง ครอบคลุมการวิเคราะหD สังเคราะหD ประเมินผล รวมทั้งการที่ผู�เรียนได�รับโอกาสนําความรู�ดังกล�าวไป
ประยุกตDใช�ให�เกิดประโยชนD 
 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน เน�นผู�เรียนเป!นศูนยDกลางได�อย�างมีประสิทธภิาพ 
ทั้งนี ้เพราะข�อได�เปรียบการเข�าถึงเนื้อหาโดยปราศจากข�อจํากัดด�านเวลา และสถานที่ รวมทั้งการจัดหา
ช�องทางในการพบปะอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู�อื่น ไม�ว�าจะเป!นผู�สอน ไปจนถึงผู�เชี่ยวชาญอื่น ๆ
เน�นให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงคDการเรียนรู�มากกว�าปริมาณเนื้อหาของผู�สอนท่ีต�องสอนในเวลาท่ีจํากัด 
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แนวคิด และการพิจารณาเลือกกิจกรรมที่ใช�ในการจัดการเรียนรู� 
 Active Learning เป!นกระบวนการเรียนรู�อย�างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือ เป!นการเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติ 
หรือการลงมือทํา “ความรู�” ที่เกิดขึ้นก็เป!นความรู�ที่ได�จากประสบการณD กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ที่ผู�เรียนต�องได�มีโอกาสลงมือกระทํามากกว�าการฟ;งเพียงอย�างเดียว ต�องจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนได�การ
เรียนรู�โดยการอ�าน การเขียน การโต�ตอบ และการแก�ป;ญหา อีกทั้งให�ผู�เรียนได�ใช�กระบวนการคิดขึ้นสูง ได�แก� 
การวิเคราะหD การสังเคราะหD และการประเมินค�า 
 “เป!นกระบวนการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียนได�เรียนรู�อย�างมีความหมาย โดยการร�วมมือระหว�างผู�เรียนด�วยกัน
ในการนี้ ครูต�องลดบทบาทในการสอน และการให�ข�อความรู�แก�ผู�เรียนโดยตรง แต�ไปเพิ่มกระบวนการ และ
กิจกรรมที่จะทําให�ผู�เรียนเกิดความกระตือรือร�นในการจะทํากิจกรรมต�าง ๆ มากขึ้น และอย�างหลากหลาย    
ไม�ว�าจะเป!นการแลกเปลี่ยนประสบการณD โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ” 
 การสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู�ที่ผู�เรียนทุกคนมีส�วนร�วมในการลงมือ
กระทํา และใช�กระบวนการคิด โดยผู�เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู�รับความรู� (Receivers) ไปสู�การมีส�วนรวม
ในการสร�างความรู� (Co - creators) 
  ในศตวรรษที่ 21 เป!นยุคของข�อมูลข�าวสารและการเปลี่ยนแปลงด�วยความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให�การสื่อสารไร�พรมแดน การเข�าถึงแหล�งข�อมูลสามารถทําได�ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค
โลกาภิวัตนDนี้ส�งผลให�ผู�เรียนจําเป!นจะต�องมีความสามารถเรียนรู�ได�ด�วยตนเองอย�างต�อเนื่องและเป!นผู�แสวงหา
ความรู�อยู�ตลอดเวลา ประกอบกับป;จจุบันมีองคDความรู�ใหม�เกิดข้ึนมากมายทุกวินาทีทําให�เนื้อหาวิชามีมากเกิน
กว�าที่จะเรียนรู�จากในห�องเรียนได�หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด�วยการ “พูด บอก เล�า” ไม�สามารถจะพัฒนาให�
ผู�เรียนให�นําความรู�ที่ได�จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได�ดี ดังนั้น จึงจําเป!นต�องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู�ให�สอดคล�องกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู �ของผู�เรียน จากผู�สอนคือ          
ผู�ถ�ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป!นผู�ชี้แนะวิธีการค�นคว�าหาความรู�เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�สามารถแสวงหาความรู�
และประยุกตDใช�ทักษะต�าง ๆ สร�างความเข�าใจด�วยตนเอง จนเกิดเป!นการเรียนรู�อย�างมีความหมาย (ไพฑูรยD   
สินลารัตนD, 2545, สมหวัง พิธิยานุวัฒนD และทัศนียD บุญเติม, 2545, ทิศนา แขมมณี, 2548, บัณฑิต ทิพากร, 
2550) 

Active Learning เป!นการจัดการเรียนรู �แบบเน�นพัฒนากระบวนการเรียนรู� ส�งเสริมให�ผู �เร ียน
ประยุกตDใช�ทักษะและเชื่อมโยงองคDความรู�นําไปปฏิบัติเพื่อแก�ไขป;ญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ
จัดการเรียนรู�แบบ Active Learning เป!นการนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช�ออกแบบ
แผนการสอนและกิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในชั้นเรียน ส�งเสริมปฏิสัมพันธDระหว�างผู�เรียนกับผู�เรียน
และผู �เร ียนกับผู �สอน Active Learning จึงถือเป!นการจัดการเรียนรู �ประเภทหนึ ่งท ี ่ส �งเสริมให�ผ ู �เร ียน              
มีคุณลักษณะสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคป;จจุบัน อีกทั้งยังช�วยส�งเสริม student engagement, 
enhance relevance, and improve motivation ของผู�เรียน 
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การจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู� และการจัดการเรยีนรู�
ที่เน�นให�ผู�เรียนปฏิบัติจริง สร�างองคDความรู� ผ�านการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) การได�ปฏิบัติงาน
สร�างสรรคDงาน และนําเสนองานด�วยตัวเอง 

การเรียนที่เน�นให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธDกับการเรียนการสอน กระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู�  
ขั้นสูง (Higher- Order Thinking) ด�วยการวิเคราะหD สังเคราะหD และประเมินค�า ไม�เพียงแต�เป!นผู�ฟ;ง ผู�เรียน
ต�องอ�าน เขียน ตั้งคําถาม และอภิปรายร�วมกัน ผู�เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยต�องคํานึงถึงความรู�เดิม และความ
ต�องการของผู�เรียนเป!นสําคัญ ทั้งนี้ ผู�เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู�รับความรู�ไปสู�การมีส�วนร�วมในการสร�าง
ความรู� 
 
ความสําคัญของการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

 1. Active Learning ส�งเสริมการมีอิสระทางด�านความคิด และการกระทําของผู�เรียน การมีวิจารณ
ญาณ และการคิดสร�างสรรคD ผู�เรียนจะมีโอกาส มีส�วนร�วมในการปฏิบัติจริง และมีการใช�วิจารณญาณ ในการ
คิด และตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ�งสร�างให�ผู�เรียนเป!นผู�กํากับทิศทางการเรียนรู� ค�นหาสไตลDการ
เรียนรู�ของตนเอง สู�การเป!นผู�รู �คิด รู�ตัดสินใจด�วยตนเอง (Metacognition) เพราะฉะนั้น Active Learning    
จึงเป!นแนวทางการจัดการเรียนรู�ที ่มุ�งให�ผู �เรียนสามารถพัฒนาความคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)       
ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะหD การคิดแก�ป;ญหา การประเมิน ตัดสินใจ และการสร�างสรรคD 
 2. Active Leaning สนับสนุนส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือกันอย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร�วมมือใน
การปฏิบัติงานกลุ�มจะนําไปสู�ความสําเร็จในภาพรวม 
 3. Active Learning ทําให�ผู�เรียนทุ�มเทในการเรียน จูงใจในการเรียน และทําให�ผู�เรียนแสดงออกถึง
ความรู�ความสามารถ เมื่อผู�เรียนได�มีส�วนร�วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย�างกระตือรือร�นในสภาพแวดล�อม        
ที่เอื้ออํานวยผ�านการใช�กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว�ให�อย�างหลากหลาย ผู�เรียนเลือกเรียนรู�กิจกรรมต�าง ๆ ตาม
ความสนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบ และทุ�มเทเพื่อมุ�งสู�ความสําเร็จ 
 4. Active Learning ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�ท่ีก�อให�เกิดการพัฒนาเชิงบวกทั้งตัวผู�เรียน และตัวครู 
เป!นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ผู�เรียนจะมีโอกาสได�เลือกใช�ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ที่เป!น
ความแตกต�างระหว�างบุคคล (Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุป;ญญา (Multiple Intelligence) 
เพื่อแสดงออกถึงตัวตนและศักยภาพของตัวเอง ส�วนครูผู �สอนต�องมีความตระหนักแนวทางการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�ที ่จะ
ปรับเปลี่ยนบทบาท แสวงหาวิธีการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช�วยเสริมสร�างศักยภาพของผู�เรียนแต�ละคน   
สิ่งเหล�านี้จะทําให�ครูเกิดทักษะในการสอน และมีความเชี่ยวชาญในบทบาท หน�าที่ ที่รับผิดชอบ เป!นการ
พัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาผู�เรียนไปพร�อมกัน 
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 5. กระบวนการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) สามารถรักษาผลการเรียนรู�ให�อยู�คงทน และนาน
กว�ากระบวนการเรียนรู� Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู� Active Learning สอดคล�องกับการ
ทํางานของสมองท่ีเก่ียวข�องกับความจํา โดยสามารถเก็บและจําสิ่งท่ีผู�เรียนเรียนรู�อย�างมีส�วนร�วม มีปฏิสัมพันธD 
กับเพื่อน ผู�สอน สิ่งแวดล�อม การเรียนรู�ได�ผ�านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจําในระบบความจําระยะยาว 
(Long Term Memory) ทําให�ผลการเรียนรู� ยังคงอยู�ได�ในปริมาณที่มากกว�า ระยะยาวกว�า ซ่ึงอธิบายไว� ดังรูป 

 

 
 

จากรูปจะเห็นได�ว�า กรวยแห�งการเรียนรู�น้ีได�แบ�งเป!น 2 กระบวนการ คือ  
1. กระบวนการเรียนรู� Passive Learning 

- กระบวนการเรียนรู�โดยการอ�านท�องจําผู�เรียนจะจําได�ในสิ่งที่เรียนได�เพียง 10% 
 - การเรียนรู�โดยการฟ;งบรรยายเพียงอย�างเดียวโดยที่ผู�เรียนไม�มีโอกาสได�มีส�วนร�วมในการ

เรียนรู�ด�วยกิจกรรมอื่นในขณะที่อาจารยDสอนเมื่อเวลาผ�านไปผู�เรียนจะจําได�เพียง 20% หากในการเรียนการ
สอนผู�เรียนมีโอกาสได�เห็นภาพประกอบด�วยก็จะทําให�ผลการเรียนรู�คงอยู�ได�เพิ่มข้ึนเป!น 30% 

 - กระบวนการเรียนรู�ที่ผู�สอนจัดประสบการณDให�กับผู�เรียนเพิ่มขึ้น เช�น การให�ดูภาพยนตรD 
การสาธิต จัดนิทรรศการให�ผู�เรียนได�ดู รวมทั้งการนําผู�เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทําให�ผลการเรียนรู�
เพิ่มข้ึนเป!น 50% 
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 2. กระบวนการเรียนรู� Active Learning 
 - การให�ผู�เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู�และเรียนรู�อย�างมีปฏิสัมพันธDจนเกิดความรู� 

ความเข�าใจนําไปประยุกตDใช�สามารถวิเคราะหD สังเคราะหD ประเมินค�าหรือ สร�างสรรคDสิ่งต�าง ๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณDการเรียนรู�ให�เขาได�มีโอกาสร�วมอภิปรายให�มีโอกาสฝrก
ทักษะการสื่อสารทําให�ผลการเรียนรู�เพิ่มข้ึน 70% 

 - การนําเสนองานทางวิชาการ เรียนรู�ในสถานการณDจําลอง ทั้งมีการฝrกปฏิบัติ ในสภาพจริง 
มีการเชื่อมโยงกับสถานการณDต�าง ๆ ซ่ึงจะทําให�ผลการเรียนรู�เกิดข้ึนถึง 90% 

 
หลักสําคัญของการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

 1. การจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ 
 2. มีเปBาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู�ของผู�เรียนสูงสุดโดยเฉพาะอย�างยิ่งทักษะการคิดข้ันสูง  
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นให�ผู�เรียนมีการลงมือปฏิบัติ ทํางาน คิด และแก�ป;ญหาร�วมกัน  
 4. ผู�สอนมีบทบาทเป!นผู�อํานวยความสะดวกในการจัด การเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนเป!นผู�ปฏิบัติด�วย
ตนเอง ออกแบบกิจกรรม และการจัดการเรียนรู�ที่ให�ผู�เรียน ได�ฝrกทักษะ การฟ;ง อ�าน เขียน แสดงความคิดเห็น 
และการคิดข้ันสูง  
 5. ผู�เรียนมีอิสระ และมีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนรู�อย�างมาก และผู�เรียนมีส�วนร�วมในการจัดระบบ 
การเรียนรู�ด�วยตนเอง 

 
ลักษณะการเรียนรู�เชิงรุก 

1. เป!นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก�ป;ญหา และการนําความรู�ไปประยุกตDใช� 
 2. ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการจัดระบบการเรียนรู� และสร�างองคDความรู�โดยมีปฏิสัมพันธDร�วมกันในรูปแบบ
ของความร�วมมือมากกว�าการแข�งขัน 
 3. เป{ดโอกาสให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนรู�สูงสุด 
 4. เป!นกิจกรรมที่ให�ผู �เรียนบูรณาการข�อมูล ข�าวสาร สารสนเทศ สู�ทักษะการคิดวิเคราะหD และ
ประเมินค�า 
 5. ผู�เรียนได�เรียนรู�ความมีวินัยในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืน 
 6. ความรู�เกิดจากประสบการณD และการสรุปของผู�เรียน 
 7. ผู�สอนเป!นผู�อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนเป!นผู�ปฏิบัติด�วยตนเอง 
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ลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู� 
1. จัดการเรียนรู�ที ่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได�แก� การคิด การแก�ป;ญหาและการนําความรู�ไป

ประยุกตDใช� 
 2. จัดการเรียนรู�ท่ีเป{ดโอกาสให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในกระบวนการเรียนรู�สูงสุด 
 3. จัดให�ผู�เรียนสร�างองคDความรู�และจัดกระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
 4. จัดให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู� ทั้งในด�านการสร�างองคDความรู� การสร�างปฏิสัมพันธDร�วมกัน 
สร�างร�วมมือกันมากกว�าการแข�งขัน 
 5. จัดให�ผู�เรียนเรียนรู�เรื่องความรับผิดชอบร�วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ�งหน�าที่ความ
รับผิดชอบในภารกิจต�าง ๆ 
 6. จัดกระบวนการเรียนที่สร�างสถานการณDให�ผู �เรียนอ�าน พูด ฟ;ง คิดอย�างลุ�มลึก ผู �เรียนจะเป!น        
ผู�จัดระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง 
 7. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู�ที่เน�นทักษะการคิดข้ันสูง 
 8. จัดกิจกรรมที่เป{ดโอกาสให�ผู�เรียนบูรณาการข�อมูล ข�าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด
รวบยอด 
 9. ผู�สอนจะเป!นผู�อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนเป!นผู�ปฏิบัติด�วยตนเอง 
 10. จัดกระบวนการสร�างความรู�ที่เกิดจากประสบการณD การสร�างองคDความรู�และการสรุปทบทวนของ
ผู�เรียน 
 
ลักษณะกิจกรรมที่เป)นการเรียนรู�เชิงรุก 

1. กระบวนการเรียนรู�ท่ีลดบทบาทการสอน และการให�ความรู�โดยตรงของครู แต�เป{ดโอกาสให�ผู�เรียน
มีส�วนร�วมสร�างองคDความรู� และจัดระบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนให�นําความรู� ความเข�าใจไปประยุกตDใช� สามารถวิเคราะหD 
สังเคราะหD ประเมินค�า คิดสร�างสรรคDสิ่งต�าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู�ระดับที่สูงข้ึน 

3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล�อมใกล�ตัว ป;ญหาของชุมชน  สังคม หรือประเทศชาติ 
4. กิจกรรมเป!นการนําความรู�ที่ได�ไปใช�แก�ป;ญหาใหม� หรือใช�ในสถานการณDใหม� 
5. กิจกรรมเน�นให�ผู�เรียนได�ใช�ความคิดของตนเองอย�างมีเหตุมีผล มีโอกาสร�วมอภิปราย และนําเสนอ

ผลงาน 
6. กิจกรรมเน�นการมีปฏิสัมพันธDกันระหว�างผู�เรียนกับผู�สอน และปฏิสัมพันธDกันระหว�างผู�เรียนด�วยกัน 
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รูปแบบการจัดเรียนรู�เชิงรุก 
1. การเรียนรู�เชิงประสบการณK (Experiential Learning) เป!นการสอนท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการ

เรียนรู�จากประสบการณDที่เป!นรูปธรรมเพื่อนําไปสู�ความรู�ความเข�าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับรายวิชาที่เน�น
ปฏิบัติ หรือเน�นการฝrกทักษะ สามารถใช�จัดการเรียนการสอนได�ท้ังเป!นกลุ�ม และเป!นรายบุคคล หลักการสอน
คือ ผู �สอนวางแผนจัดสถานการณDให�ผู �เรียนมีประสบการณDจําเป!นต�อการเรียนรู�กระตุ�นให�ผู �เรียนสะท�อน
ความคิด อภิปราย สิ่งที ่ได�รับจากสถานการณD ตัวอย�างเทคนิคการสอนที่ใช�ในการจัดการเรียนรู�แบบเน�น
ประสบการณD ได�แก� เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน�นการฝrกปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู�สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู� 
โดยแบ�งสัดส�วนเวลาสําหรับการบรรยายเน้ือและการสาธิต  พร�อมกับคัดเลือกวิธีการท่ีจะลงมือปฏิบัติให�ผู�เรียน
ได�เรียนรู�  โดยถ�าเป!นกิจกรรมกลุ�มจะต�องมีการวางโครงสร�างการทํางานกลุ�ม การแบ�งหน�าที่ และมีการสลับ
หมุนเวียนกันทุกคร้ัง จากนั้นดําเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเป{ดโอกาสให�ผู�เรียนซักถาม  
ผู�สอบแนะนําเทคนิคปลีกย�อย จากน้ันให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติ และผู�สอนประเมินผู�เรียนโดยการสังเกตพร�อมกับ
ให�คําแนะนําในจุดที่บกพร�องเป!นรายบุคคลหรือเป!นรายกลุ�ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผู�สอน และ
ผู�เรียนร�วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งท่ีได�เรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติ 

 1.2 เทคนิคการสอนแบบเน�นฝ!กปฏิบัติ ผู�สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน�นการฝrก
ทักษะ เช�น การฝrกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมท่ีกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ฝrกทักษะช�า ๆ อาจเป!นในลักษณะใช�
โปรแกรมช�วยสอน สําหรับการฝrก โดยผู�สอนมีบทบาทให�คําแนะนํา อํานวยความสะดวก กระตุ�นให�ผู�เรียน      
มีส�วนร�วมในชั้นเรียน 

2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป!น 
กิจกรรมกลุ�มหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได� ให�พิจารณาจากความยาก – ง�าย และความเหมาะสมของโจทยDงาน และ
คุณลักษณะที่ต�องการพัฒนา วางแผนและกําหนดเกณฑDอย�างกว�างๆ แล�วให�นักศึกษาวางแผนดําเนินการ 
ศึกษาค�นคว�าข�อมูลด�วยตนเองโดยผู�สอนมีบทบาทเป!นผู�ให�คําปรึกษา จากนั้นให�นักศึกษานําเสนอแนวคิด      
การออกแบบชิ้นงาน พร�อมให�เหตุผลประกอบจาการค�นคว�า ให�ผู�สอนพิจารณาร�วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน 
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จากนั้นผู �เรียนลงมือปฏิบัติทําชิ้นงาน และส�งความคืบหน�าตามกําหนด การประเมินผลจะประเมินตาม       
สภาพจริง โดยมีเกณฑDการประเมินกําหนดไว�ล�วงหน�าและแจ�งให�ผู�เรียนทราบก�อนลงมือทําโครงการ และมีการ
เชิญผู�ทรงคุณวุฒิร�วมประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การสอนแบบใช�ปUญหาเป)นฐาน (Problem Based Learning) เป!นการสอนที่ส�งเสริมให�ผู�เรียน

เกิดจากเรียนรู�ตามวัตถุประสงคDที่กําหนด ด�วยการศึกษาป;ญหาที่สมมุติขึ้นจากความจริง แล�วผู�สอนกับผู�เรยีน
ร�วมกันวิเคราะหDป;ญหาเสนอวิธีแก�ป;ญหา หลักของการสอนแบบใช�ป;ญหาเป!นฐานคือการเลือกป;ญหาท่ี
สอดคล�องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดคําถาม วิเคราะหD วางแผนกําหนดวิธีแก�ป;ญหาด�วย
ตนเอง โดยผู�สอนมีบทบาทให�คําแนะนําแก�ผู �เรียนขณะลงมือแก�ป;ญหาสุดท�ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
แก�ป;ญหาผู�สอนและผู �เรียนร�วมกันสรุปผลการแก�ป;ญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ถึงสิ ่งที ่ได�จากการลงมือ
แก�ป;ญหา 
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4. การสอนที่เน�นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป!นกระบวนการสอนท่ี
ผู�สอนใช�เทคนิค วิธีการกระตุ�นให�ผู�เรียน คิดเป!นลําดับข้ันแล�วขยายความคิดต�อเนื่องจากความคิดเดิมพิจารณา 
แยกแยะอย�างรอบด�าน ด�วยให�เหตุผล และเชื่อมโยงกับความรู�เดิมที่มี จนสามารถสร�างสิ่งใหม�หรือตัดสิน
ประเมินหาข�อสรุปแล�วนําไปแก�ป;ญหาอย�างมีหลักการ  

 
 

 4.1 การคิดวิเคราะหK หมายถึง การพิจารณาสิ่งต�าง ๆ ในส�วนย�อย ๆ ซึ่งประกอบด�วยการ
วิเคราะหDเนื้อหา ด�านความสัมพันธDและด�านหลักการจัดการโครงสร�างของการสื่อความหมาย และสอดคล�อง
กับกระบวนการคิดวิเคราะหDทางวิทยาศาสตรD คือ การคิดจําแนก รวบรวมเป!นหมวดหมู� และจับประเด็นต�าง ๆ  
เชื่อมโยงความสัมพันธD ดังนั้น การคิดเชิงวิเคราะหDเป!นทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาให�เกิดกับผู�เรียน 

 4.2 การคิดสังเคราะหK หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ดึงองคDประกอบต�าง ๆ มาหลอม
รวมกันภายใต�โครงร�างใหม�อย�างเหมาะสม เพื่อให�เกิดสิ่งใหม�ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต�างไปจากเดิม การคิด
สังเคราะหDครอบคลุมถึงการค�นคว�า รวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับเรื่องที่จะคิด ซึ่งมีมากหรือกระจายกันอยู�  
มาหลอมรวมกัน คนที่คิดสังเคราะหDได�เร็วกว�าย�อมได�เปรียบกว�าคนที่สังเคราะหDไม�ได� ซึ่งจะทําให�เข�าใจ และ
เห็นภาพรวมของสิ่งนั้นได�มากกว�า การคิดสังเคราะหDแบ�งเป!น 2 ลักษณะ คือ 

 - การคิดสังเคราะหDเพื่อสร�างสิ่งใหม� เช�น ประดิษฐDสิ ่งของเครื่องใช� อุปกรณDต�าง ๆ ตาม
ต�องการ 

 - การคิดสังเคราะหDเพื่อสร�างแนวคิดใหม� เป!นการพัฒนาและคิดค�นแนวคิดใหม� ถ�าเรา
สามารถคิดสังเคราะหDได�ดี จะทําให�พัฒนาความคิดหรือสิ่งใหม� ๆ ที่เป!นประโยชนDต�อสังคม 

 4.3 การคิดสร�างสรรคK หมายถึง ความคิดใหม�ๆ แนวทางใหม�ๆ ทัศนคติใหม�ๆ ความเข�าใจ
และการมองป;ญหาในรูปแบบใหม� ผลลัพธDของความคิดสร�างสรรคDที่ชัดเจน คือ ดนตรี การแสดง วรรณกรรม 
ละคร สิ่งประดิษฐD นวัตกรรมทางเทคนิค แต�บางครั้งความคิดสร�างสรรคDก็มองไม�เห็นชัดเจน เช�น การตั้งคําถาม
บางอย�างท่ีช�วยขยายกรอบของแนวคิดซ่ึงให�คําตอบบางอย�าง หรือการมองโลกหรือป;ญหาในแนวนอกกรอบ 

 ความคิดสร�างสรรคD คือ ความคิดเชื่อมโยงที่พยายามหาทางออกหลาย ๆ ทาง ใช�ความคิดที่
หลากหลาย แสวงหาความเป!นไปได�ใหม� ๆ และนอกกรอบ คัดสรรคDหาทางเลือกใหม� ๆ และพยายามปรับปรุง
ให�ดีข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีวิธีการอยู� 6 ข้ันตอน คือ 
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  1. แสวงหาข�อบกพร�อง (Mess Finding) 
  2. รวบรวมข�อมูล (Data Finding) 
  3. มองป;ญหาทุกด�าน (Problem Finding) 
  4. แสวงหาความคิดที่หลากหลาย (Idea Finding) 
  5. หาคําตอบท่ีรอบด�าน (Solution Finding) 
  6. หาข�อสรุปที่เหมาะสม (Acceptance Finding) 
 กระบวนการของความคิดสร�างสรรคD อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยความตั้งใจ ซึ่งสามารถ

ทําได�ด�วยการศึกษา การอบรมฝrกฝน การระดมสมอง (brain-storming) มากกว�าครึ่งหนึ่งของการค�นพบที่
ยิ ่งใหญ�ของโลก เกิดจากการค�นพบโดยบังเอิญ (serenity) หรือการค�นพบสิ่งหนึ่งซึ ่งใหม� ในขณะที่กําลัง
ต�องการค�นพบสิ่งอ่ืนมากกว�า 
 
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวทาง Active Learning ครูผู�สอนต�องออกแบบกิจกรรมที่สะท�อน
การพัฒนาผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู� และเน�นการนําไปใช�ประโยชนDในชีวิตจริง โดยดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดให�ผู�เรียนเป!นศูนยDกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต�องสะท�อนความต�องการในการพัฒนา
ผู�เรียนและเน�นการนําไปใช�ประโยชนDในชีวิตจริงของผู�เรียน 
 2. สร�างบรรยากาศของการมีส�วนร�วม และการเจรจาโต�ตอบที่ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธDที่ดีกับ
ผู�สอน และเพื่อนในชั้นเรียน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�เป!นพลวัต ส�งเสริมให�ผู �เรียนมีส�วนร�วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง
กระตุ�นให�ผู�เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู� 
 4. จัดสภาพการเรียนรู�แบบร�วมมือ ส�งเสริมให�เกิดการร�วมมือในกลุ�มผู�เรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ท�าทาย และให�โอกาสผู�เรียนได�รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย�างชัดเจน ทั้งในส�วนของเนื้อหา และกิจกรรม ครูผู�สอนต�อง  
ใจกว�าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของท่ีผู�เรียน 
 การจัดการเรียนรู�ที่จะส�งเสริมให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมมากที่สุด ครูผู�สอนต�องพยายามสร�างลักษณะการ
เรียนเชิงรุกให�เกิดขึ้นอย�างสมํ่าเสมอ โดยจะต�องให�ผู�เรียนได�เข�าใจ และรู�ว�าในขณะที่กําลังเรียนรู�นั้น ผู�เรียน
จะต�องมีลักษณะดังนี้ 
 1. รู�ว�าตนเองจะต�องเรียนรู�เก่ียวกับอะไรบ�าง รู�สิ่งท่ีเรียน 
 2. สิ่งท่ีเรียนรู�นั้น เก่ียวข�องกับเร่ืองท่ีเรียนไปแล�วอย�างไร 
 3. สิ่งท่ีเรียนรู�นั้น สอดคล�องหรือไม�สอดคล�องกับความเป!นไปของโลกป;จจุบันอย�างไร 
 4. ผู�เรียนต�องรู�ว�าทําอย�างไรจะรู�ว�าข�อเท็จจริงหรือข�อความรู�ที่ได�รับรู�นั้น ถูกต�องแน�นอน 
 5. ผู�เรียนจะต�องกลับไปตรวจสอบการบ�าน หรือสิ่งที่ค�นคว�าใหม� ว�าได�คําตอบที่ถูกต�องหรือไม� หรือ
ตอบถูกต�องตรงกับคําถามข�อไหน 
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 6. สามารถสอบถามความรู�เพิ่มเติมจากผู�อื่นหรือทํางานร�วมกับผู�อื่น เพื่อให�ได�คําตอบก�อนที่จะสรุป
คําตอบสุดท�าย โดยต�องฟ;งหรือหาคําตอบให�ได�มาอย�างสมบูรณDท่ีสุด ก�อนที่จะสรุปนําเสนอ 

ครูมีการจัดทําหน�วยและแผนการจัดการเรียนรู�และนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู�ที่เน�นให�ผู�เรียนตาม
แนวทางการนิเทศโดยใช�พ้ืนท่ีเป!นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช�ห�องเรียน
เป!นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู�เรียน 
  - มีส�วนร�วมในชั้นเรียน 
  - มุ�งให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติ 
  - เรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 
  - เรียนรู�อย�างมีความหมาย (Meaningful learning) 
  - สร�างองคDความรู�ได� 
  - มีความเข�าใจในตนเอง 
  - ใช�สติป;ญญา ในการคิด วิเคราะหD 
  - สร�างสรรคDผลงานนวัตกรรมท่ีสอดคล�องกับสมรรถนะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู�ตามระดับช�วงวัย 
 4. ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู� และนําผลไปใช�ในการแก�ป;ญหาและพัฒนานักเรียนหรือใช�
ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน 
 5. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหDระดับสูง สร�างองคDความรู�ได�ด�วยตนเอง 
 6. นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในการเรียนรู�ตามระดับช�วงวัย 
 
บทบาทของครูในฐานะเป)นผู�กระตุ�นการเรียนรู� 

 ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2557) ได�กล�าวถึงบทบาทสําคัญของครูในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู�ว�าครู
จะต�องแสดงบทบาทต�าง ๆ เพื่อส�งเสริมให�เกิดกระบวนการเรียนรู�แบบ Active Learning ขึ้น โดยครูจะต�อง
เป!นผู�สังเกตการณDทํางานของนักเรียน ครูต�องสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู� โดยใช�คําถามปลายเป{ดกระตุ�น
การเรียนรู�แทนการบอกล�าว ครูต�องศึกษาและรู�จักข�อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อแสดงบทบาทให�เหมาะสมใน
การทําให�เกิด Active Learning กับนักเรียนเป!นรายคน ดังนี้ 



คู�มือการนิเทศการจัดการเรียนรู�เชิงรุกโดยใช�กระบวนการชี้แนะและการเป!นพี่เลี้ยง | 21  

 
 1. ใช�คําถามกระตุ�นการเรียนรู� คําถามที่ใช�ในการกระตุ�นการเรียนรู�นั้น ต�องเป!นคําถามที่มีลักษณะ
เป!นคําถามปลายเป{ด เพื ่อให�ผู �เรียนได�อธิบาย โดยขึ้นต�นว�า “ทําไม” หรือ ลงท�ายว�า “อย�างไรบ�าง” 
“อะไรบ�าง” “เพราะอะไร” 
 2. ทําหน�าที่เป!นผู�สังเกต ครูจะต�องคอยสังเกตว�า ผู�เรียนแต�ละคนมีพฤติกรรมอย�างไรขณะปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือหาทางชี้แนะ กระตุ�น หรือยังยั้งพฤติกรรมที่ไม�เหมาะสม 
 3. สอนให�ผู�เรียนรู�จักการตั้งคําถาม เมื่อผู�เรียนสามารถตั้งคําถามได� จะทําให�ผู�เรียนรู�จักถามเพื่อ
ค�นคว�าข�อมูล รู�จักรับฟ;งความคิดเห็นของผู�อ่ืน และร�วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการ
เรียนรู� 
 4. ให�คําแนะนําเมื ่อผู �เรียนเกิดข�อสงสัย ครูจะต�องเป!นผู�คอยแนะนํา ชี ้แจง ให�ข�อมูลต�าง ๆ หรือ
ยกตัวอย�างเหตุการณDใกล�ตัวต�าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของผู�เรียน เชื ่อมโยงไปสู�ความรู�ด�านอื่น ๆ 
ในขณะทํากิจกรรมเม่ือผู�เรียนเกิดข�อสงสัย หรือคําถาม โดยไม�บอกคําตอบ 
 5. เป{ดโอกาสให�ผู�เรียนคิดหาคําตอบด�วยตนเอง สังเกต และคอยกระตุ�นด�วยคําถามให�ผู�เรียนได�คิด
กิจกรรมที่อยากเรียนรู� และหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยด�วยตนเอง 
 6. เป{ดโอกาสให�ผู �เรียนสร�างสรรคDผลงานอย�างอิสระ ตามความคิด และความสามารถของตนเอง 
เพ่ือให�ผู�เรียนได�ใช�จิตนาการ และความสามารถของตนเองในการคิดสร�างสรรคDอย�างเต็มท่ี 
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การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 
 การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก (Active learning) ผู�สอนสามารถใช�วิธีการประเมินผล ดังนี้  
 1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป!นการประเมินด�วยวิธีการที่ หลากหลาย
เพื ่อให�ได�ผลการประเมินที ่สะท�อนความสามารถที ่แท�จริงของผู �เรียน จึงควรใช�การประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) ร �วมกับการประเมินด�วยว ิธ ีการอื ่น และกําหนดเกณฑDในการประเมิน 
(Rrubrics) ให�สอดคล�องหรือใกล�เคียงกับชีวิตจริง  
 2. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป!นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่
ผู�สอนมอบหมายให�ผู�เรียนปฏิบัติงานเพื่อให�ทราบถึงผลการพัฒนาของผู�เรียน การประเมินลักษณะนี้ผู�สอน   
ต�องเตรียมสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือเกณฑDการประเมินกิจกรรมที่จะให�ผู�เรียนปฏิบัติ 
(Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ จะช�วยตอบคําถามที่ทําให�เรารู�ว�า “ผู�เรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรู�ไป
ใช�ได�ดีเพียงใด” ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเป!นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ผู�สอนต�องทําความเข�าใจ
ที่ชัดเจนเก่ียวกับประเด็นต�อไปนี้ 
  1) สิ่งท่ีเราต�องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธDท่ีเราต�องการ)  
  2) การจัดการเรียนรู�ที่เอ้ือต�อการประเมินการปฏิบัติ  
  3) รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ  
  4) การสร�างเคร่ืองมือประเมินการปฏิบัติ  
  5) การกําหนดเกณฑDในการประเมิน (Rrubrics) 
 3. การประเมินโดยการใช�คําถาม (Questioning) คําถามเป!นวิธีหนึ่งในการกระตุ�น/ชี้แนะให� ผู�เรียน
แสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู�ของตนเอง รวมถึงเป!นเครื่องมือวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู� ดังนั้น 
เทคนิคการตั้งคําถามเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�ของผู�เรียน จึงเป!นเร่ืองสําคัญยิ่งท่ีผู�สอนต�องเรียนรู� และนําไปใช�ให�
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ การตั้งคําถามเพื่อพัฒนาผู�เรียนจึงเป!นกลวิธีสําคัญที่ผู�สอนใช�ประเมินการเรียนรู�ของ
ผู�เรียนรวมทั้งเป!นเคร่ืองสะท�อนให�ผู�สอนสามารถช�วยเหลือผู�เรียนให�บรรลุจุดมุ�งหมายของการเรียนรู�  
 4. การประเมินโดยการการสนทนา (Communication) เป!นการสื ่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง 
ระหว�างผู�สอนกับผู�เรียน สามารถดําเนินการเป!นกลุ�มหรือรายบุคคลก็ได� โดยทั่วไปมักใช�อย�างไม�เป!นทางการ 
เพื่อติดตามตรวจสอบว�าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�เพียงใด เป!นข�อมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช�เวลา แต�มี
ประโยชนDต�อการค�นหา วินิจฉัย ข�อป;ญหา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่อาจเป!นป;ญหา อุปสรรคต�อการเรียนรู� เช�น 
วิธีการเรียนรู�ที่แตกต�างกัน เป!นต�น 
 5. การประเมินการสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) เป!นการเก็บข�อมูลจากการดู      
การปฏิบัติกิจกรรมของผู�เรียนโดยไม�ขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผู�เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป!นสิ่งท่ี
ทําได�ตลอดเวลา แต�ควรมีกระบวนการและจุดประสงคDที่ชัดเจนว�าต�องการประเมินอะไร โดยอาจใช�เครื่องมือ 
เช�น แบบมาตรประมาณค�า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู�เรียนตามตัวชี้วัด และควร
สังเกตหลายคร้ัง หลายสถานการณD และหลายช�วงเวลา เพ่ือขจัดความลําเอียง  
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 6. การประเมินตนเองของผู�เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเอง นับเป!นทั้ง
เครื่องมือประเมิน และเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู� เพราะทาให�ผู�เรียนได�คิดใคร�ครวญว�า ได�เรียนรู�อะไร เรียนรู�
อย�างไร และผลงานที่ทํานั้นดีแล�วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป!นวิธีหน่ึงที่จะช�วยพัฒนาผู�เรียนให�เป!นผู�เรียน
ที่สามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง 
 7. การประเมินโดยเพื ่อน (Peer Assessment) เป!นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ ่งที ่น�าจะ
นําไปใช�เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เข�าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู�เรียนจะบอกได�ว�าชิ้นงานนั้น
เป!นเช�นไร ผู�เรียนต�องมีความเข�าใจอย�างชัดเจนก�อนว�าเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพื่อน ฉะนั้นผู�สอน
ต�องอธิบายผลที่คาดหวังให�ผู�เรียนทราบก�อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร�างความมั่นใจว�าผู�เรียนเข�าใจการ
ประเมินรูปแบบนี้ 

 
ข�อพึงระวัง  

 1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู�แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษาที่เน�น
การสร�างองคDความรู�ใหม� (Constructivist) โดยผู�เรียนเป!นผู�สร�างความรู�จากข�อมูลท่ีได�รับมาใหม�ด�วยการนําไป 
ประกอบกับประสบการณDและความรู�เดิมผ�านมา นอกจากน้ียังมีมิติของกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องอยู� 2 มิติ ได�แก�       
   1.1 กิจกรรมด�านการรู�คิด (Cognitive Activity) 
   1.2 กิจกรรมด�านพฤติกรรม (Behavioral Activity) 
ผู�นําไปใช�อาจเข�าใจคลาดเคลื่อน ว�าการเรียนรู�แบบนี้ คือรูปแบบที่เน�นความตื่นตัวในกิจกรรมด�านพฤติกรรม 
(Behavioral Active) โดยเข�าใจว�าความตื่นตัวในกิจกรรมด�านพฤติกรรมจะทําให�เกิดความตื่นตัวในกิจกรรม
ด�านการรู�คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป!นที่มาของการประยุกตDใช�ผิดๆ ว�าให�ผู�สอนลดบทบาทความ
เป!นผู�ให�ความรู�ลง เป!นเพียงผู�อํานวยความสะดวก และบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล�อยให�ผู�เรียนได�เรียนรู�เอง
อย�างอิสระจากการทํากิจกรรม และการแลกเปลี่ยนประสบการณDกับผู�เรียนด�วยกันเอง ตามยถากรรม โดย
ผู�เรียนไม�ได�เรียนรู� พัฒนามิติด�านการรู�คิด 
 2. ความต่ืนตัวในกิจกรรมด�านพฤติกรรมอาจไม�ก�อให�เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด�านการรู�คิดเสมอไป 
การที่ผู�สอนให�ความสําคัญกับกิจกรรมด�านพฤติกรรมเพียงอย�างเดียว เช�น การฝrกปฏิบัติ และการอภิปรายใน
กลุ�มของผู�เรียนเอง โดยไม�ให�ความสําคัญกับกิจกรรมด�านการรู�คิด เช�น การลําดับความคิด และการจัดองคD
ความรู� จะทําให�ประสิทธิผลของการเรียนรู�ลดลง 
 3. กรณีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบที่ให�ผู�เรียนทํากิจกรรมและค�นพบความรู�ด�วยตนเองนี้ไป
ใช�กับการพัฒนาการเรียนรู�ตามลําดับขั้นการเรียนรู�ด�านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะเหมาะกับการ
พัฒนาในขั้นการทําความเข�าใจ การนําไปประยุกตDใช� และการวิเคราะหD ขึ้นไปมากกว�าขั้นให�ข�อมูลความรู� 
เพราะเป!นการเสียเวลามาก และไม�บรรลุผลเท�าท่ีควร 
 สรุป การจัดการเรียนรู�ที่เน�นบทบาท และการมีส�วนร�วมของผู�เรียน โดยการนําเอาวิธีการสอน เทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาใช�ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู�และกิจกรรม กระตุ�นให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในชั้นเรียน
ส�งเสริมปฏิสัมพันธDระหว�างผู�เรียนกับผู�เรียนและผู�เรียนกับผู�สอน เป!นการจัดการเรียนรู�ที่มุ �งเน�นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� ส�งเสริมให�ผู�เรียนประยุกตDใช�ทักษะ และเชื่อมโยงองคDความรู�นําไปปฏิบัติเพื่อแก�ไขป;ญหา
หรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป!นการจัดการเรียนรู�ประเภทหนึ่งที่ส�งเสริมให�ผู �เรียนมีคุณลักษณะ
สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงในยุคป;จจุบัน 
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การออกแบบการจัดการเรียนรู� 
การออกแบบเป!นการถ�ายทอดจากรูปแบบความคิด ออกมาเป!นผลงานที่ผู�อื่นสามารถมองเห็น รับรู� 

หรือสัมผัสได� การออกแบบต�องใช�ทั้งศาสตรDแห�งความคิดและศิลป� เพื่อสร�างสรรคDสิ่งใหม� หรือปรับปรุงพัฒนา
สิ่งเดิมให�ดีข้ึน 

การออกแบบการเรียนรู� เป!นกระบวนการวางแผนการสอนอย�างมีระบบ โดยมีการวิเคราะหD
องคDประกอบการเรียนรู� ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมการเรียนรู� รวมถึงการประเมินผล เพื่อให�ผู�สอน
สามารถถ�ายทอดความรู�สู�ผู�เรียน และให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู�ที่ดี จะช�วยผู�สอนวางแผนการสอนอย�างมีระบบ บรรลุจุดมุ�งหมาย โดยมีหลักการออกแบบการเรียนรู�
ดังน้ี 

 1. การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู�นั้น เพ่ือใคร ใครเป!นผู�เรียนหรือใครเป!นกลุ�มเปBาหมาย 
ผู�ออกแบบควรมีความเข�าใจ และรู�จักกลุ�มผู�เรียนท่ีเป!นเปBาหมาย 

 2. ต�องการให�ผู �เรียนเรียนรู�อะไร มีความรู�ความเข�าใจ มีความสามารถอะไร ผู�สอนต�อง
กําหนดจุดมุ�งหมายของการเรียนรู�ให�ชัดเจน 

 3. ผู�เรียนจะเรียนรู�เนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได�ดีที่สุดอย�างไร ควรใช�วิธีการ และกิจกรรมการ
เรียนรู�อะไร ท่ีจะช�วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ได�อย�างเหมาะสม  และมีป;จจัยสิ่งใดที่ต�องคํานึงถึงบ�าง 

 4. เมื่อผู�เรียนเข�าสู�กระบวนการเรียนรู� ผู�สอนจะทราบได�อย�างไรว�าผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ข้ึน 
และประสบผลสําเร็จในการเรียนรู� และจะใช�วิธีการใดในการประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน 

สรุป การออกแบบการเรียนรู� ควรมีการวางแผนเพื่อพิจารณาว�าผู�เรียนเป!นใคร มีลักษณะพื้นฐาน
อย�างไร จะกําหนดจุดมุ�งหมายในการสอนครั้งนั้นอย�างไร จะใช�วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู� และ
วิธีการประเมินผลการเรียนอย�างไรบ�างจึงจะสามารถทําให�การเรียนรู�นั้นบรรลุเปBาหมาย คือภายหลังเรียนรู�แล�ว
ผู�เรียนเข�าใจ จดจํา นําไปใช� ทําได� สร�างสรรคDสิ่งใหม�ได� เป!นต�น ดังนั้น สิ่งที่ควรพิจารณาในการออกแบบการ
เรียนรู� ได�แก� ตัวผู�เรียน จุดมุ�งหมาย วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู� และการประเมินผล 

 
ความหมายของการออกแบบการจัดการเรียนรู� 

 คําว�า “การออกแบบ” และ “การจัดการเรียนรู�” เมื่อนํามารวมกันเป!น“การออกแบบการจัดการ
เรียนรู�” (Instructional design) ได�มีนักการศึกษาด�านการออกแบบการจัดการเรียนรู� ให�ความหมายไว�ว�า 
การออกแบบการเรียนรู� เป!นกระบวนการที่เป!นระบบ ที่นํามาใช�ในการศึกษาความต�องการของผู�เรียนและ
ป;ญหาการเรียนการสอน เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะช�วยแก�ป;ญหาการจัดการเรียนรู� ซ่ึงอาจเป!นการปรับปรุงสิ่ง
ที่มีอยู� หรือสร�างสิ่งใหม� โดยนําหลักการเรียนรู�และหลักการสอนมาใช� เปBาหมายของการออกแบบการจัดการ
เรียนรู� คือ การพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน 
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แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู �เชิงรุก (Active Learning) เพื ่อเชื ่อมโยงกิจกรรมลดเวลาเรียน     

เพิ่มเวลารู� มีเปBาหมายเพ่ือให�ผู�สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นให�ผู�เรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู�ด�วยตนเอง โดยมี
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข�อง ดังน้ี 

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

 บลูม ( Benjamin S. Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว�า การเรียนการสอนท่ีจะประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู�สอนจะต�องกําหนดจุดมุ�งหมายให�ชัดเจน เพื่อให�ผู�สอนกําหนด และ     
จัดกิจกรรมการเรียน รวมทั้งวัดประเมินผลได�ถูกต�อง โดยได�จําแนกจุดมุ�งหมายทางการศึกษาที่เรียกว�า 
Taxonomy of Educational Objectives (อติญาณD ศรเกษตริน. 2543 : 72-74 ; อ�างอิงจาก บุญชม         
ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom.  1976 : 18)  ออกเป!น 3 ด�าน คือ ด�านพุทธิพิสัย ด�านจิตพิสัย และด�านทักษะ
พิสัย 

1. ด�านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู �ทางด�าน ความรู � ความคิด การ
แก�ป;ญหา จัดเป!นพฤติกรรมด�านสมองเกี่ยวกับสติป;ญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต�าง ๆ 
อย�างมีประสิทธิภาพ  โดยแอนเดอรDสันและแครทโวทลD (Anderson & Krathwohl) ได�ปรับปรุงการจําแนก
จุดมุ�งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม ข้ึนใหม� มีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรม เป!น 6 ระดับ ดังนี้ 

 1.1 จํา (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู�ที่มีอยู�ในหน�วยความจํา
ระยะยาวออกมา แบ�งประเภทย�อยได� 2 ลักษณะคือ จําได� (Recognizing) ระลึกได� (Recalling)  

 1.2 เข�าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดความหมายของคําพูด
ตัวอักษรและการสื่อสารจากสื่อต�าง ๆ ที่เป!นผลมาจากการสอน แบ�งประเภทย�อยได� 7 ลักษณะ คือ ตีความ 
(Interpreting) ยกตัวอย�าง (Exemplifying) จําแนกประเภท (Classifying) สรุป (Summarizing) อนุมาน 
(Inferring) เปรียบเทียบ (Comparing) อธิบาย (Explaining)  
  1.3 ประยุกตDใช� (Apply) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการหรือใช�ระเบียบวิธีการ
ภายใต�สถานการณDที่กําหนดให� แบ�งประเภทย�อยได� 2 ลักษณะคือ ดําเนินงาน (Executing) ใช�เป!นเครื่องมือ 
(Implementing) 
  1.4 วิเคราะหD (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส�วนประกอบของสิ่งต�าง ๆ และ
ค�นหาความสัมพันธDระหว�างส�วนประกอบ ความสัมพันธDระหว�างของส�วนประกอบกับโครงสร�างรวมหรือ
ส�วนประกอบเฉพาะ แบ�งประเภทย�อยได� 3 ลักษณะคือ บอกความแตกต�าง (Differentiating) จัดโครงสร�าง 
(Organizing) ระบุคุณลักษณะ (Attributing)  
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  1.5 ประเมินค�า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑDหรือ
มาตรฐาน แบ�งประเภทย�อยได� 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking) วิพากษDวิจารณD (Critiquing)  
  1.6 สร�างสรรคD (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส�วนประกอบต�าง ๆ เข�าด�วยกัน
ด�วยรูปแบบใหม�ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย�างมีเหตุผลหรือทําให�ได�ผลิตภัณฑDที่เป!นต�นแบบ แบ�งประเภทย�อย
ได� 3 ลักษณะคือ สร�าง (Generating) วางแผน (Planning) ผลิต (Producing) 
 2. ด�านจิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมด�านจิตพิสัยเป!นค�านิยม ความรู�สึก ความซาบซ้ึง 
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมด�านนี้อาจไม�เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ด�วยการจัดสภาพแวดล�อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามตลอดเวลา จะทําให�พฤติกรรมของ
ผู�เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคDได� จิตพิสัยประกอบด�วยพฤติกรรม 5 ระดับ ได�แก� 
  2.1 การรับรู� (Receiving/Attending) เป!นความรู�สึกที่เกิดขึ้นต�อปรากฏการณD หรือสิ่งเร�า
อย�างใดอย�างหน่ึงซ่ึงเป!นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร�าน้ันว�าคืออะไร แล�วจะแสดงออกมาใน
รูปของความรู�สึกที่เกิดข้ึน 
  2.2 การตอบสนอง (Responding) เป!นการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจต�อสิ่งเร�านั้น ซ่ึงเป!นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล�ว 
  2.3 การเกิดค�านิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป!นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับ
นับถือในคุณค�านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป!นความเชื่อ แล�วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่ง
นั้น 
  2.4 การจัดระบบ (Organizing) การสร�างแนวคิด จัดระบบของค�านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ความสัมพันธD ถ�าเข�ากันได�ก็จะยึดถือต�อไปแต�ถ�าขัดกันอาจไม�ยอมรับ อาจจะยอมรับค�านิยมใหม�โดยยกเลิก
ค�านิยมเก�า 
  2.5 บุคลิกภาพ (Characterizing) การนําค�านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที ่เป!นนิสัย
ประจําตัว ให�ประพฤติปฏิบัติแต�สิ่งที่ถูกต�องดีงาม พฤติกรรมด�านนี้จะเกี่ยวกับความรู�สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่ม
จากการได�รับรู�จากสิ่งแวดล�อม แล�วจึงเกิดปฏิกิริยาโต�ตอบ ขยายกลายเป!นความรู�สึกด�านต�าง ๆ จนกลายเป!น
ค�านิยม และยังพัฒนาต�อไปเป!นความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเป!นการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน 
 3. ด�านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมด�านทักษะพิสัย เป!นพฤติกรรมที่บ�งบอก
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได�อย�างคล�องแคล�ว ชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาได�โดยตรง โดยมีเวลาและ
คุณภาพของงานเป!นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด�วย 5 ข้ัน ดังน้ี  
  3.1 การรับรู � เลียนแบบ ทําตาม (Imitation) เป!นการให�ผู �เรียนได�รับรู �หลักการปฏิบัติที่
ถูกต�อง หรือ เป!นการเลือกหาตัวแบบท่ีสนใจ 
  3.2 การทําเอง/การปรับให�เหมาะสม (Manipulation) เป!นพฤติกรรมที่ผู�เรียนพยายามฝrก
ตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ําเพ่ือที่จะให�เกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให�ได� หรือ สามารถปฏิบัติงาน
ได�ตามข�อแนะนํา 
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  3.3 การหาความถูกต�อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได�ด�วยตนเอง โดยไม�ต�อง
อาศัยเคร่ืองชี้แนะ เม่ือได�กระทําซ้ําแล�วก็พยายามหาความถูกต�องในการปฏิบัติ 
  3.4 การทําอย�างต�อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป!นของตัวเองจะ
กระทําตามรูปแบบนั้นอย�างต�อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ�งยากซับซ�อนได�อย�างรวดเร็ว ถูกต�อง คล�องแคล�วการท่ี
ผู�เรียนเกิดทักษะได� ต�องอาศัยการฝrกฝนและกระทําอย�างสม่ําเสมอ 
  3.5 การทําได�อย�างเป!นธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ได�จากการฝrกอย�างต�อเนื่อง
จนสามารถปฏิบัติ ได�คล�องแคล�วว�องไวโดยอัตโนมัติ เป!นไปอย�างธรรมชาติซึ่งถือเป!นความสามารถของการ
ปฏิบัติในระดับสูง 
 
สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) 

องคDการการศึกษา วิทยาศาสตรDและวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได�ศึกษาแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอสี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars of Education)  
เป!นหลักในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด�วยการเรียนรู� 4 ลักษณะ ได�แก� การเรียนเพื่อรู� 
(Learning to know) การเรียนรู�เพื่อปฏิบัติได�จริง (Learning to do) การเรียนรู�เพื่อที่จะอยู�ร�วมกัน และการ
เรียนรู�ท่ีจะอยู�ร�วมกับผู�อ่ืน (Learning to Live together) และการเรียนรู�เพื่อชีวิต (Learning to be) 

1. การเรียนเพ่ือรู� Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือรู�ทุกสิ่งทุกอย�าง อันจะเป!นประโยชนD
ต�อไป ได�แก� การแสวงหาให�ได�มาซ่ึงความรู�ที่ต�องการ การต�อยอดความรู�ที่มีอยู� รวมทั้งการสร�างความรู�ข้ึนใหม�
เป!นการจัดการเรียนรู�ที่มุ�งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู� การแสวงหาความรู� และวิธีการเรียนรู�
ของผู�เรียน เพื่อให�สามารถเรียนรู� และพัฒนาตนเองได�ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู�เน�นการฝrกสติ สมาธิ 
ความจํา ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณDในการปฏิบัติ 

2. การเรียนรู�เพื่อปฏิบัติได�จริง Learning to do : หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทํา 
มุ�งพัฒนาความสามารถและความชํานาญ ความท้ังสมรรถนะทางด�านวิชาชีพ สามารถทํางานเป!นหมู�คณะ ปรับ
ประยุกตDองคDความรู�ไปสู�การปฏิบัติงานและอาชีพ กระบวนการเรียนรู�เน�นบูรณาการระหว�างความรู�ภาคทฤษฎี
และการฝrกปฏิบัติงานที่เน�นประสบการณDต�าง ๆ ทางสังคม ซึ่งอาจนําไปสู�การประกอบอาชีพจากความรู�ที่ได�
ศึกษามารวมท้ัง การปฏิบัติเพ่ือสร�างประโยชนDให�สังคมท่ีสามารถทํางานได�หลายอย�าง   

3. การเรียนรู �เพื ่อที ่จะอยู eร eวมกัน และการเรียนรู �ที ่จะอยู eร eวมกับผู �อ ื ่น (Learning to live 
together : หมายถึง การเรียนรู�เพื่อการดําเนินชีวิตอยู�ร�วมกับผู�อื่นได�อย�างมีความสุข ทั้งการดําเนินชีวิตใน
การเรียน ครอบครัว สังคม และการทํางาน เป!นการดํารงชีวิตอย�างมีคุณภาพด�วยการสร�างสรรคDประโยชนDให�
สังคม การจัดการเรียนรู�มุ�งให�ผู�เรียนดํารงชีวิตอยู�ร�วมกับผู�อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได�อย�างมีความสุข มีความ
ตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การแก�ป;ญหา การจัดการความขัดแย�งด�วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิ 
และศักดิ์ศรีความเป!นมนุษยD เข�าใจความแตกต�าง และหลากหลายด�านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต�
ละบุคคลในสังคม 
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 4. การเรียนรู�เพื่อชีวิต Learning to be : หมายถึง การเรียนรู�เพื่อให�รู�จักตัวเองอย�างถ�องแท� รู�ถึง
ศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใช�ความรู� ความสามารถของตนเองให�เกิดประโยชนDต�อ
สังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต�อ การประกอบอาชีพที่สอดคล�องกับ
ศักยภาพตนเองได� การจัดการเรียนรู�มุ�งพัฒนาผู�เรียนทุกด�านท้ังจิตใจและร�างกาย สติป;ญญา ให�ความสําคัญกับ
จินตนาการ และความคิดสร�างสรรคD ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความเป!นมนุษยDที ่สมบูรณDมีความ
รับผิดชอบต�อสังคม สิ่งแวดล�อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข�าใจตนเองและ
ผู�อ่ืน 

 
หลัก 4 H (Head Heart Hand และ Health) 

เป!นการมุ�งเน�นพัฒนาทักษะของผู�เรียน ให�เกิดการเรียนรู�ผ�านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณDตรง 
คิดวิเคราะหD ทํางานเป!นทีม และเรียนรู�ด�วยตนเองอย�างมีความสุขจากกิจกรรมสร�างสรรคDที่หลากหลาย ดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหD สังเคราะหD ประเมินค�า ตัดสินใจ แก�ป;ญหาอย�างสร�างสรรคD 

กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส�งเสริม พัฒนา และปลูกฝ;งค�านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม การทําประโยชนDเพื่อสังคม เพื่อให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคDจนเป!นลักษณะนิสัย และมี
จิตสํานึกที่ดี ต�อตนเองและส�วนรวม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร�างเสริมทักษะการทํางาน ทักษะทาง
อาชีพท่ีหลากหลาย เพ่ือให�ผู�เรียนค�นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง 

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร�างเสริมสุขภาวะเพื่อให�ผู�เรียนมีสมรรถนะ
ทางกายที่สมบูรณD แข็งแรง มีเจตคติที่ดีต�อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด�านสุขภาพจนเป!นนิสัย 
 
พระบรมราโชบายด�านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ�าอยูeหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว มีกระแสพระราชดํารัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให�ร�วมกัน
สร�างคนดีให�แก�บ�านเมือง โดยจัดการศึกษาเพื่อมุ�งเน�นสร�างพื้นฐานให�แก�ผู�เรียน 4 ด�าน ดังน้ี 

1. มีทัศนคติที่ถูกต�องตeอบ�านเมือง หมายถึง การจัดการศึกษาต�องมุ�งให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจท่ี
ดีต�อชาติบ�านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริยD และมีความเอื้ออาทรต�อครอบครัวและ
ชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาต�องมุ�งให�ผู�เรียน รู�จักแยกแยะสิ่งท่ี
ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต�สิ่งท่ีชอบท่ีดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว เพื่อสร�างคนดีให�แก�บ�านเมือง 

3. มีงานทํา มีอาชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาต�องมุ�งให�ผู�เรียน เป!นเด็กรักงาน สู�งาน ทํางานจน
สําเร็จ อบรมให�เรียนรู�การทํางาน ให�สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได� 
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4. เป)นพลเมืองดี หมายถึง การจัดการศึกษาต�องมุ�งให�ผู�เรียน มีหน�าที่เป!นพลเมืองดี สถานศึกษา และ
สถานประกอบการต�องส�งเสริมให�ทุกคนมีโอกาสทําหน�าที่พลเมืองดี การเป!นพลเมืองดีหมายถึงการมีนํ้าใจ  
มีความเอ้ืออาทร ทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชนD “เห็นอะไรที่จะทําเพ่ือบ�านเมืองได�ก็ต�องทํา” 
 
การออกแบบการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

การออกแบบการเรียนรู� (Instructional Design) ภารกิจสําคัญของครูตามเกณฑDสมรรถนะประจํา
สายงาน คือ การออกแบบการเรียนรู�ไปสู�เปBาหมายการเรียนรู�ที่ต�องการรวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อยืนยันว�าผู�เรียนบรรลุเปBาหมายตามมาตรฐานการเรียนรู�ท่ีเทียบเคียงไว�หรือไม� เป!นวิธีการหนึ่ง
ที่มุ�งเน�นให�ผู�สอนเป!นนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัย 
ป;ญหา และความต�องการของผู�เรียน เพื่อออกแบบการจัดประสบการณDเรียนรู�ให�เหมาะสมกับสภาพผู�เรียน
และเมื่อผู�เรียนบรรลุเปBาหมายที่กําหนดไว� จะต�องมีหลักฐานการเรียนรู�ที่สามารถสะท�อนผลว�าผู�เรียนได�เกิด
ความรู�ความเข�าใจในระดับที่พึงประสงคDไว�จริง ผู�สอนจึงต�องกําหนดเปBาหมายการเรียนรู� และหลักฐานแสดงผล
การเรียนรู�ให�ชัดเจนเสียก�อน จึงค�อยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับเปBาหมาย 
ที่พึงประสงคD วิธีการนี้สร�างความม่ันใจได�ว�า ผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู�ท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรอย�างแท�จริง 

การออกแบบหน�วยการเรียนรู� เป!นภาพรวมของการวางแผนการจัดกิจกรรมอย�างกว�างๆ ซึ่งอาจเป!น
หน�วยการเรียนเล็ก ๆ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู�เสร็จภายใน 1 สัปดาหD 1 เดือน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ป�การศึกษา 
ทั้งนี้ ข้ึนอยู�กับขอบเขตของเร่ืองที่กําหนด และความสนใจของ ผู�เรียน 

กระบวนการจัดทําหน�วยการเรียนรู�แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ�น  สามารถปรับลําดับโดยเริ่มจาก
จุดใดก�อน – หลังได�ตามความเหมาะสม เช�น อาจเริ่มจากการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู� และตัวชี้วัด และ
วิเคราะหDคําสําคัญในมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อกําหนดสาระหลักหรือกิจกรรม หรืออาจเร่ิมจากประเด็นป;ญหา
สําคัญในท�องถิ่นหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ แล�วจึงพิจารณาว�าประเด็นป;ญหาดังกล�าวเชื่อมโยงกับมาตรฐานข�อใด  
แนวทางการจัดจําหน�ายการเรียนรู�ที่จะนําเสนอต�อไปนี้เป!นเพียงแนวทางตัวอย�าง 2 รูปแบบ คือ แบบที่เริ่ม
จากการกําหนดและวิเคราะหDมาตรฐานการเรียนรู� และแบบที่เริ่มจากประเด็นป;ญหาในท�องถิ่นหรือประเด็นท่ี
อยู�ในความสนใจของนักเรียน  ดังแผนภาพ ต�อไปนี้ 
 

รูปแบบที่ 1 
แนวทางการจัดทําหนeวยการเรียนรู� เร่ิมจากการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู� และตัวชี้วัด 

 

มาตรฐาน
การเรียนรู�

และ
ตัวช้ีวัด

กําหนด
สาระ

สําคัญ

ช้ินงาน/
ภาระงาน

กําหนด
เกณฑ การ
ประเมิน

กิจกรรม
การเรียนรู�

กําหนดช่ือ
หน&วยการ

เรียนรู�

กําหนด

เวลาเรียน
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รูปแบบที่ 2 
แนวทางการจัดทําหนeวยการเรียนรู�เริ่มจากการกําหนดปUญหาสําคัญในท�องถิ่นหรือส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ 

 
ข้ันตอนที่นําเสนอเป!นแนวทางทั้ง 2 รูปแบบข�างต�น  เป!นข้ันตอนคิดในการออกแบบหน�วยการเรียนรู�  

ซึ่งแสดงให�เห็นว�าการออกแบบหน�วยการเรียนรู�แบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุ�น ไม�จําเป!นว�าต�องเริ่มจาก
มาตรฐานก�อนเสมอ และในกระบวนการแต�ละขั ้นนั้นอาจไม�จําเป!นต�องเรียงลําดับตามที ่เห็นในแผนผัง         
ครูสามารถปรับเปลี่ยนนําขั้นใดขึ้นก�อนก็ได�ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต�ละเรื่องที่จะสอน แต�ใน
ที่สุดต�องสามารถบอกได�ว�า เมื ่อเรียนจบหน�วยการเรียนรู�นั ้นแล�วนักเรียนบรรลุมาตรฐาน และตัวชี ้วัดใด 
หลังจากกระบวนการคิดออกแบบหน�วยการเรียนรู�เสร็จเรียบร�อยแล�ว เมื่อครูจะเขียนหน�วยการเรียนรู�นั้นเป!น
เอกสาร  ก็อาจเขียนจัดลําดับหัวข�อตามรูปแบบท่ีคุ�นเคยซ่ึงเราพบกันทั่ว ๆ ไป เพื่อความสะดวกในการนําไปใช�
ในการจัดการเรียนการสอน คือ เริ่มจากชื่อหน�วยการเรียนรู� เวลาเรียน ประเด็นป;ญหา/สิ่งที่นักเรียนสนใจ 
มาตรฐานการเรียนรู�ท่ีกําหนด สาระที่สําคัญ ชิ้นงาน เกณฑDการประเมิน และกิจกรรมการเรียน 

 
 
การออกแบบหนeวยการเรียนรู�อิงมาตรฐาน เป)นขั ้นตอนที่สําคัญที ่สุดในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาเพราะเป)นสeวนที่นํามาตรฐานการเรียนรู�ไปสูeการปฏิบัติการเรียนการสอนอยeางแท�จริง ผู�เรียน
จะบรรลุมาตรฐานหรือไมe อยeางไร ก็อยูeที่ขั้นตอนนี้  

ดังนั้นการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพได�มาตรฐานอย�างแท�จริง ทุกองคDประกอบของหน�วยการเรียนรู�
ต�องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดชั้นป� โดยผู�สอนต�องเข�าใจและสามารถวิเคราะหDได�ว�าสิ่งท่ี
ต�องการให�ผู�เรียนรู�และปฏิบัติได�ในมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดชั้นป�นั้นคืออะไร การออกแบบหน�วยการ
เรียนรู� เปBาหมายของหน�วยการเรียนรู�คือ มาตรฐานการเรียนรู�/ตัวชี้วัด ซึ่งแต�ละหน�วยการเรียนรู� อาจระบุ
มากกว�าหนึ่งมาตรฐาน/ตัวชี้วัด แต�ไม�ควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่หลากหลายลักษณะ เช�น 
มาตรฐานที่เป!นเนื้อหา มาตรฐานท่ีเป!นกระบวนการ เพ่ือช�วยให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�มีลักษณะต�อผู�เรียน  
สามารถสร�างเป!นแก�นความรู�ได�ชัดเจนขึ้น และนําไปปรับใช�กับสถานการณDจริงได� มีขั้นตอนในการออกแบบ
ดังต�อไปนี้ 

กําหนด
ประเด็น

ป(ญหา/สิ่งท่ี
นักเรียน
สนใจ

กําหนด
สาระ

สําคัญ

ระบุ
มาตรฐาน
การเรียนรู�
และตัวช้ีวัด

กําหนด
ชิ้นงานหรือ
ภาระงานท่ี
นักเรียน
ปฏิบัติ

กําหนด
เกณฑ การ
ประเมิน

กิจกรรม
การเรียนรู�

กําหนดชื่อ
หน&วยการ

เรียนรู�

กําหนด

เวลาเรียน

ช่ือหน&วย
การ

เรียนรู�

เวลา
เรียน

ประเด็น
ป(ญหา/สิ่งท่ี

นักเรียน
สนใจ (ถ�ามี)

มาตรฐาน
การเรียน/
ตัวชี้วัด

สาระ

สําคัญ

ชิ้นงาน/
ภาระงานที่
ให�นักเรียน

ปฏิบัติ

เกณฑ 
การ

ประเมิน

กิจกรรม
การ

เรียนรู�
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1. กําหนดชื่อหน�วยการเรียนรู� เพื่อสะท�อนให�เห็นถึงสาระสําคัญแต�ละหน�วย 
2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด เพื่อระบุมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดที่เป!นเปBาหมาย 

การพัฒนานักเรียนของหน�วยนั้น  
3. กําหนดสาระสําคัญของหน�วยการเรียนรู� สาระหลัก ทักษะกระบวนการ นักเรียนต�องรู� และปฏิบัติ

อะไรได� 
4. กระบวนการเรียนรู� เป!นหัวใจสําคัญที่ช�วยให�นักเรียนเกิดการพัฒนา มีความรู�และทักษะตาม

มาตรฐานที่กําหนดไว� แต�ละหน�วย รวมทั้งการปลูกฝ;งคุณธรรมจริยธรรม และค�านิยม 
 4.1 กิจกรรมนําเข�าสู�บทเรียน กระตุ�นความสนใจของนักเรียน 

  4.2 กิจกรรมการเรียนรู� ช�วยพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความรู� และทักษะ 
  4.3 กิจกรรมรวบยอด เพื่อแสดงว�านักเรียนได�เรียนรู�และพัฒนาตามมาตรฐานที่กําหนดไว�
กิจกรรมการเรียนรู� ควรเขียนให�เห็นขั้นตอนต�าง ๆ และเลือกกิจกรรม ที่สนองต�อความสนใจความถนัดของ
ผู�เรียน และเน�นให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคDตามความต�องการของหลักสูตร เช�น  
   1) การใช�บทบาทสมมติ/การเรียนรู�จากสถานการณDจําลอง  
   2) เรียนรู�จากแหล�งเรียนรู�ในชุมชน และแหล�งข�อมูลท่ีหลากหลาย  
   3) การลงมือปฏิบัติจริง/การเรียนรู�โดยโครงงาน  
   4) การเรียนรู�โดยกรณีศึกษา/การเรียนรู�จากภูมิป;ญญาท�องถ่ิน ฯลฯ  
   5) การเรียนรู�กระบวนการแก�ป;ญหา/กระบวนการกลุ�ม  
   6) การเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม/การเรียนอย�างร�วมมือ  
   7) การสร�างความรู�ด�วยตนเอง/การสืบเสาะแสวงหาความรู�  
 5. ชิ้นงาน/ภาระงาน ครูและนักเรียนร�วมกันกําหนดขึ้นแสดงให�ทราบถึง การพัฒนาการเรียนรู�ของ
นักเรียนบอกร�องรอยว�ามีความรู� และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด ชิ้นงานหรือภาระงานเป!น
หลักฐาน/ร�องรอย ว�านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู�/ตัวชี้วัดในหน�วยการเรียนรู�นั้น ๆ อาจเกิดจากผู�สอน
กําหนดให� หรืออาจให�ผู�เรียนร�วมกันกําหนดข้ึนจากการวิเคราะหDตัวชี้วัดในหน�วยการเรียนรู� 

 หลักการกําหนดชิ้นหรือภาระงาน  มีดังน้ี 
 1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู�/ตัวชี้วัดในหน�วยการเรียนรู� ระบุไว�ชัดเจนหรือไม� 
 2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว�หรือไม�อาจระดมความคิดจากเพื่อนครู 

หรือผู�เรียน หรืออาจปรับเพ่ิมกิจกรรมให�เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
  3. ชิ้นงานช้ินหน่ึง หรือภาระงาน 1 อย�าง อาจเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู�เดียวกัน และ/
หรือตัวชี้วัดต�างมาตรฐานการเรียนรู�กันได�  
  4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให�เกิดงานที่จะส�งเสริมให�ผู�เรียนได�พัฒนาสติป;ญญาหลายๆ ด�านไป
พร�อมกัน  เช�น การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคล่ือนไหวร�างกาย ดนตรี เป!นต�น 
  5. เลือกงานที่ผู�เรียนมีโอกาสเรียนรู� และทํางานที่ชอบใช�วิธีทําท่ีหลากหลาย 
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  6. เป!นงานที่ให�ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต�าง ๆ เช�น ผู�ปกครอง 
ผู�สอน ตนเอง เป!นต�น 
  7. ลักษณะของชิ้นงานหรือภาระงาน 
   7.1  ชิ้นงาน ได�แก� 
    1) งานเขียน เช�น เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียน
ตอบ ฯลฯ 
    2) ภาพ/แผนภูมิ เช�น แผนผัง แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ   
    3) สิ่งประดิษฐD เช�น งานประดิษฐD งานแสดงนิทรรศการ หุ�นจําลอง ฯลฯ 
   7.2 ภาระงาน ได�แก� การพูด/รายงานปากเปล�า เช�น การอ�าน กล�าวรายงาน โต�วาที 
ร�องเพลง  สัมภาษณD บทบาทสมมติ เล�นดนตรี การเคลื่อนไหวร�างกาย ฯลฯ 

  7.3 งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว�างชิ้นงาน/ภาระงาน ได�แก� การทดลอง การ
สาธิต  ละคร วิดิทัศนD ฯลฯ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงให�เห็นถึงพัฒนาการของผู�เรียนที่ได�รับการพัฒนาการ
เรียนรู�ของแต�ละเรื่อง หรือแต�ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู�นําสู�การประเมินเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูน
คุณภาพผู�เรียน/วิธีสอนสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 6. การประเมินผล การประเมินผลจะประเมินจากช้ินงานหรือภาระงาน โดยใช�เกณฑDการประเมินที่ครู 
และนักเรียนร�วมกันกําหนด การประเมินโดยใช�รูบริค (Rubric) ช�วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ให�ผู �เรียน
มองเห็นเปBาหมายของการทําชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง และได�รับความยุติธรรมในการให�คะแนนของ
ผู�สอน ตามคุณภาพของงาน อย�างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช�วิธีการอื่นได�ตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของชิ้นงานหรือภาระงาน เช�น การทําแบบ check list การทดสอบ เป!นต�น 

7. กําหนดเวลาเรียน ระบุเวลาท่ีใช�ตามจริงในหน�วยนั้น ๆ 
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 

วิธีการสอน คือ ข้ันตอนที่ผู�สอนดําเนินการให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ตามวัตถุประสงคD ด�วยวิธีการต�าง ๆ 
ที ่แตกต�างไปตามองคDประกอบและขั ้นตอนสําคัญ อันเป!นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด�นที ่ขาดไม�ได�              
ของวิธีนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน�า 323) 

เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต�าง ๆ ที่ใช�เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือการกระทํา
ต�าง ๆ ในการสอนให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2551 หน�า 386) 

จากความหมาย และนิยามดังกล�าวข�างต�น จึงสรุปได�ว�าวิธีการสอน เป!นข้ันตอนการสอนท่ีทําให�ผู�เรียน
บรรลุวัตถุประสงคD 

“เทคนิคการสอน” เป!นวิธีการเสริมท่ีจะช�วยให�วิธีการสอนเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
“กลยุทธDการสอน” เป!นวิธีการสอนที่ใช�เทคนิควิธีการต�าง ๆ ในการสอน มาช�วยในการจัดการเรียนรู�

ให�เกิดประสิทธิภาพ 
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วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะต�องเป!นการสอนที่มีข้ันตอน ที่ทําให�ผู�เรียนบรรลุวัตถุประสงคD และใช�
วิธีการส�งเสริมการสอนให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ดังยกตัวอย�างต�อไปนี้ 

1. Active reading ให�นักเรียนอ�านบทความ/ บทอ�านแล�วแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนเกี่ยวกับสิ่ง
ที่อ�าน สรุปสิ่งที่อ�านเป!นผังมโนทัศนD (Concept Map) 

2. Brain storming ระดมความคิด มีขั ้นตอนดังต�อไปนี้ 1) กําหนดหัวข�อและเวลา 2) แบ�งกลุ�ม
ผู�เรียน กลุ�มละ 4-5 คน 3) ร�วมกันอภิปรายเพื่อหาข�อสรุปของกลุ�ม และบันทึกแนวคิดของทุกคนในกลุ�ม 4) 
นําเสนอข�อสรุปของกลุ�ม 

3. Agree & Disagree statement มีขั้นตอนดังต�อไปนี้ 1) ผู�สอนตั้งคําถามให�ผู�เรียนตอบ อาจใช�
สัญลักษณDแสดงคําตอบ เช�น กระดาษสีแดง: ไม�เห็นด�วย กระดาษสีนํ้าเงิน: เห็นด�วย 2) เมื ่อนักเรียนยก
สัญลักษณDแล�ว ผู�สอนให�นักเรียนเข�ากลุ�มท่ีเหมือนกัน 3) นักเรียนร�วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเก่ียวกับเหตุผลท่ี
เลือกเห็นด�วยและไม�เห็นด�วย 4) ตัวแทนกลุ�มออกมานําเสนอ 

4. Carousel กลวิธีม�าหมุน มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 1) นักเรียนแสดงความคิดเห็นต�อประเด็นหรือหัวข�อ
ที่นักเรียนแต�ละกลุ�มได�รับไป 2) เขียนบนกระดาษติดไว�บันผนังห�อง แล�วให�นักเรียนกลุ�มอื่น ๆ เวียนแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 3) หลังจากน้ันเจ�าของกลุ�มกลับไปพิจารณาความคิดของกลุ�มและที่เพ่ือนมาเพ่ิมเติมเพื่อ
อภิปราย สรุปความคิดเห็นของกลุ�ม และนําเสนอต�อชั้นเรียน 4) ครูนําอภิปรายเพิ่มเติมเหมาะสําหรับการฝrก
ทักษะการศึกษาข�อมูล วิเคราะหDข�อมูล ทักษะการลงความคิดเห็นจากข�อมูล การแสดงออกและการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู�อ่ืน 

5. Gallery Walk เดินชมแลกเปลี ่ยนเรียนรู � เป!นกลวิธีที ่ให�ผู �เรียนนําเสนอผลงานของกลุ �มใน
การศึกษาเรื่องเดียวกัน ภายหลังจบบทเรียน ให�กลุ�มอื่นมาชมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผลงาน แสดงความคิดเห็น 
อภิปรายภายในกลุ�ม โดยเขียนเครื่องหมาย/หน�าข�อความที่มีความเห็นเหมือนกัน และเขียนความคิดเห็นท่ี
แตกต�างกัน ถ�าไม�แน�ใจในประเด็นที่เพื่อนนําเสนอให�ใส�เครื่องหมายคําถามไว� กลวิธีนี้ใช�เม่ือต�องการให�นักเรียน
นําเสนอผลงานโดยทุกคนมีส�วนร�วม กลวิธีนี้ช�วยฝrกทักษะการคิดวิเคราะหD การตั้งคําถาม การตอบคําถาม  
การสื่อสารและการยอมรับฟ;งความคิดเห็นของผู�อื่น มีขั้นตอนดังต�อไปนี้ 1) กําหนดหัวข�อเรื่อง เขียนแนวคิด 
วิธีการ ลงบนกระดาษโปสเตอรD แล�วติดไว�รอบ ๆ ห�อง เพื่อให�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างการเดินชมผลงาน 2) 
อาจมอบหมายให�ทําเป!นกลุ�ม 3) ข้ันตอนนําเสนอ ให�มีตัวแทนกลุ�ม 1 คน ประจําอยู�ที่ผลงานกลุ�มติดอยู� เพื่อให�
ข�อมูลกับผู�ที่มาเยี่ยมชมผลงาน 

6. Jigsaw มีข้ันตอนดังต�อไปน้ี 1) ผู�สอนเลือกเนื้อหาท่ีแบ�งเป!น 3-4 ชิ้น 2) แบ�งผู�เรียนเป!นกลุ�มเท�า ๆ 
กันกับเนื้อหา 3) (Home group) สมาชิกแต�ละคนเลือกเนื้อหาที่ตนสนใจแล�วไปร�วมกับสมาชิกจากกลุ�มอ่ืน 
(Expert group) เพ่ือศึกษา หาความเข�าใจหรือหาคําตอบร�วมกันในกลุ�ม จากนั้นกลับไปสอนท่ีกลุ�มเดิมของตน
จนครบถ�วน 

7. Think – Pair – Share คิดเดี่ยว - คิดคู� – แลกเปลี่ยนเรียนรู� โดยผู�สอนตั้งป;ญหา ให�ผู�เรียนคิดหา
คําตอบด�วยตนเองก�อน 4-5 นาที แล�วจับคู�กับเพื่อน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สุดท�ายให�แลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร�วมกันทั้งชั้นเรียน 
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8. Chain Note มีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 1) ผู�สอนเตรียมคําถาม/ข�อความท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาที่ต�องการ
ไว� โดยอาจพิมพDลงบนกระดาษ A4 2) ผู�เรียนแต�ละคนตอบคําถามหรือข�อความนั้น ๆ เพียง 1-2 ประโยค  
3) ส�งต�อกระดาษแผ�นนั้นให�เพื่อนที่นั่งถัดไปเพื่อช�วยตอบคําถามนั้นให�สมบูรณD สามารถใช�ก�อนเรียนหรือหลัง
เรียนได� 4) ส�งกระดาษแผ�นนั้นกลับในทิศทางเดิม เพื่อให�ผู�ที่เขียนก�อนได�อ�านความเห็นทั้งหมดด�วย 

9. Student’ Reflection เป!นการให�ผู�เรียนได�สะท�อนความคิด อาจจะให�ผู�เรียนสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู�
ในคาบเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถามคําถามที่ยังสงสัย หรือให�ผู�เรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เช�น      
- Know – Want – Learned เมื่อเริ่มต�นบทเรียนให�ผู�เรียนเขียนสิ่งที่รู �และสิ่งที่อยากรู�เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะ
เรียนเมื่อจบบทเรียน ให�ผู�เรียนสรุปสิ่งที่ได�เรียนรู� -Got – Need และ Exit Ticket เมื่อจบบทเรียน ให�ผู�เรียน
เขียนสิ่งที่เรียนรู� อาจเป!นการสรุปร�วมกันหน�าชั้นเรียน และวางแผนกิจกรรมการเรียนจากสิ่งที่อยากรู�เพิ่มเติม       
-Diary/Journal Note เขียนสรุปส่ิงที่ได�เรียนรู� คําถามท่ียังสงสัย ความในใจ 

10. One-minute paper ผู�เรียนเขียนสิ่งท่ีกําหนดให�ลงในกระดาษ โดยกําหนดเวลาให� 1 นาที อาจ
ปรับใช�สําหรับข้ันนําเข�าสู�บทเรียน เพ่ือเป!นการตรวจสอบความรู�เดิมของผู�เรียน หรือข้ันสรุป สําหรับให�ผู�เรียน
สรุปความรู�จากการเรียน 

11. Round robin เป!นเทคนิคที่เป{ดโอกาสให�นักเรียนในกลุ�มผลัดกันพูดตอบ อธิบายซ่ึงเป!นการพูด
ที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กําหนดจนครบทุกคน (อาจเป!นกลุ�มใหญ�หรือกลุ�มย�อย) 

12. Round table เป!นเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวง แตกต�างกันที่เน�นการเขียนแทนการพูด 
เมื่อครูถามป;ญหาหรือให�นักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกันเขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว�ทีละคน
ตามเวลาที่กําหนด 

13. Line – ups เป!นเทคนิคง�าย ๆ โดยให�นักเรียนยืนแถวเรียงลําดับ ภาพ คํา หรือสิ่งท่ีครูกําหนดให� 
เช�น ครูให�ภาพต�าง ๆ แก�นักเรียน แล�วให�นักเรียนยืนเรียงลําดับภาพขั้นตอนของวงจรชีวิตของแมลง ห�วงโซ�
อาหาร เป!นต�น 

14. Inside-outside circle เป!นเทคนิคที่ให�นักเรียนนั่งหรือยืนเป!นวงกลมซ�อนกัน 2 วง จํานวน
เท�ากัน วงในหันหน�าออก วงนอกหันหน�าเข�า นักเรียนที่อยู�ตรงกันจับคู�กันเพื่อสัมภาษณDซึ่งกันและกัน หรือ
อภิปรายป;ญหาร�วมกัน จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคู�ใหม�ไปเรื่อย ๆ ไม�ซํ้าคู�กัน โดยนักเรียนวงนอก และวง
ในเคลื่อนไปในทิศทางตรงข�ามกัน 

15. Team – Pair – Solo เป!นเทคนิคที่ให�ครูกําหนดป;ญหาหรืองานให� แล�วนักเรียนทํางานร�วมกัน
ทั้งกลุ�มจนงานสําเร็จ จากนั้นจะแยกทํางานเป!นคู�จนงานสําเร็จ สุดท�ายนักเรียนแต�ละคนแยกมาทําเองจน
สําเร็จได�ด�วยตนเอง 
 16. Team- interview มีขั ้นตอนดังต�อไปนี ้ 1) กําหนดหมายเลขของสมาชิกแต�ละคนในกลุ�ม        
2) ครูผู�สอนกําหนดหัวข�อและอธิบายหัวข�อ 3) นักเรียนทั้งชั้นสุ�มหมายเลข 4) นักเรียนในกลุ�มยืนขึ้นแล�วให�
เพื่อน ร�วมทีมเป!นผู�สัมภาษณDและผลัดกันถาม โดยเรียงลําดับเพื่อนให�ทุกคนมีส�วนร�วมเท�า ๆ กัน 5) เมื่อหมด
เวลาตามที่กําหนดคนท่ีถูกสัมภาษณDนั่งลง และนักเรียนหมายเลขต�อไปถูกสัมภาษณDหมุนเวียนเช�นนี้เรื่อยไปจน
ครบทุกคน 
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17. Gallery of Learning มีขั้นตอนดังต�อไปนี้ 1) แบ�งนักเรียนออกเป!นกลุ�ม กลุ�มละ 2 - 4 คน ครู
ติดกระดาษปรู�ฟท่ีบริเวณผนังห�อง 2) สมาชิกของกลุ�มร�วมกันอภิปรายเก่ียวกับสิ่งที่ได�รับจากการเรียนรู� อาจจะ
ระบุเป!นหัวข�อ เช�น ความรู�ใหม�, ทักษะใหม�, สิ่งที่ได�รับการพัฒนา, ค�นพบความสนใจใหม�ในเรื่อง..., มีความ
มั่นใจในเรื่อง 3) นักเรียนแต�ละคนเขียนประเด็นที่ได�เรียนรู�ลงในกระดาษ post - it หรือกระดาษที่ตัดเป!นชิ้น 
นําไปติดลงในกระดาษปรู�ฟให�ตรงตามคอลัมนDของประเด็นท่ีตนเองเขียน 4) ครู และนักเรียนร�วมกันตรวจสอบ
ผล แล�วสรุปข�อดีและข�อควรปรับปรุงในการเรียน 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 การศึกษาข้ันพื้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดเป!นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐาน กล�าวคือหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู�เป!นเปBาหมาย หรือเป!นกรอบทิศทางในการกําหนดเนื้อหา ทักษะหรือกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ความสามารถบรรลุมาตรฐาน    
ที่กําหนด โดยมีกรอบแนวคิดที่สําคัญคือเปBาหมายการจัดการเรียนรู�ซึ ่งองคDการศึกษาวิทยาศาสตรD และ
วัฒนธรรม (UNESCO) ได�กําหนดไว�ดังน้ี 

Learn to know หมายถึง การเรียนเพ่ือรู�ทุกสิ่งทุกอย�างอันจะเป!นประโยชนDต�อไป ได�แก� การแสวงหา 
ให�ได�มาซ่ึงความรู�ที่ต�องการ ต�อยอดความรู�ท่ีมีอยู� และรวมทั้งการสร�างความรู�ข้ึนใหม� 

Learn to do หมายถึง การลงมือทําหรือ การประกอบอาชีพจากความรู�ที่ได�ได�รับจากการศึกษามา
รวมท้ังเพื่อประกอบอาชีพในการสร�างประโยชนDให�สังคม 

Learn to be หมายถึง การรู �จ ักตัวเองอย�างถ�องแท� เป!นตัวของตัวเองและพัฒนาศักยภาพให�        
เต็มศักยภาพ หรือพัฒนาตนให�เป!นมนุษยDที่สมบูรณDเพราะทุกคนยังสามารถที่จะดึงเอาความรู�ความสามารถ
ออกมาใช�ประโยชนDได�อีกถ�าได�รับการส�งเสริมกระตุ�นเพียงพอ 

Learn to live together หมายถึงการดําเนินชีวิตร�วมกับคนอ่ืนได�อย�างมีความสุข ทั้งในการดําเนิน
ชีวิตในชีวิตครอบครัว และชีวิตการทํางาน 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 4-7) ได�กําหนด
คุณธรรม ทักษะและความรู�ที่จําเป!นบนฐานค�านิยมร�วม สู�กรอบผลลัพธDที่พึงประสงคDของการศึกษาได�ดังนี้คือ 
การจัดการศึกษาจะต�องทําให�เกิดผลลัพธDท่ีพึงประสงคD ซ่ึงเป!นคุณลักษณะของผู�เรียน อันเป!นผลที่เกิดจากการ
จัดการศึกษาต้ังแต�ระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถานศึกษา
มีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญาและวิสัยทัศนDของการจัดการศึกษาให�เป!นอัตลักษณD และสอดคล�องกับ
บริบทของสถานศึกษาและความถนัดของผู�เรียน 

หน�วยงานต�นสังกัดและหน�วยงานที่เก่ียวข�อง ต�องมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมิน และพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาโดยมุ�งเน�นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได� (Accountability) มีระบบการบริหาร
จัดการทั้งด�านผู �บริหาร ครู คณาจารยD และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื ่อ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบ และกลไกการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง
ที่ทําให�เกิดผลลัพธDที ่พึงประสงคD ที่เหมาะสมตามแต�ละระดับ และประเภทการศึกษา และผลลัทธDสะสมที่
ครอบคลุมระดับ และประเภทการศึกษาที่ต�อเนื่องกัน  
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นอกจากนี้ สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูให�มีคุณภาพ จะต�องมี
บทบาทในการเตรียมความพร�อมครูก�อนประจําการ และส�งเสริมการพัฒนาครูประจําการให�มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพที่สอดคล�องกับการจัดการเรียนรู�ยุคใหม�เพ่ือผลลัทธDท่ีพึงประสงคDของการศึกษา 

ผลลัพธDท่ีพึงประสงคDของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : Doe Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศนDการพัฒนาประเทศสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนโดยคนไทย 4.0 
จะต�อง ธํารงความเป!นไทยและแข�งขันได�ในเวทีโลก นั่นคือเป!นคนดี มีคุณธรรม ยึดค�านิยมร�วมของสังคมเป!น
ฐานในการพัฒนาตนให�บุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด�าน โดยเป!นคุณลักษณะข้ันต่ํา ดังต�อไปนี้ 

1. ผู�เรียนรู� เป!นผู�มีความเพียร ใฝ�เรียนรู� และมีทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพื่อก�าวทันโลกยุคดิจิทัล 
และโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู� ความรอบรู�ด�านต�าง ๆ มีสุนทรียะ รักษD
และประยุกตDใช�ภูมิป;ญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร�างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความ
ม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีต�อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. ผู �ร�วมสร�างสรรคDนวัตกรรมเป!นผู�มีทักษะทางป;ญญา ทักษะศตวรรษที ่ 21 ความฉลาดดิจิทัล 
(digital intelligence) ทักษะการคิดสร�างสรรคD ทักษะข�ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข�ามศาสตรD 
และมีคุณลักษณะของความเป!นผู�ประกอบการเพื่อร�วมสร�างสรรคD และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ
สังคม เพ่ิมโอกาส และมูลค�าให�กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองที่เข�มแข็ง เป!นผู�มีความรักชาติ รักท�องถ่ิน รู�ถูกผิด มีจิตสํานึกเป!นพลเมืองไทย และพลโลก 
มีจิตอาสา มีอุดมการณD และมีส�วนร�วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความเท�า
เทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืนและการอยู�ร�วมกันในสังคมไทย 
และประชาคมโลกอย�างสันติ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป!นการจัดทําหลักสูตรแบบหลักสูตร     
อิงมาตรฐานเพื่อให�สอดคล�องกับเปBาหมายในการจัดการเรียนรู�ของผู�เรียน มาตรฐานการเรียนรู�ที่กําหนดใน
หลักสูตรในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู�จึงนํามาใช�เป!นหลักในการจัดการเรียนรู�เป!นหลักในการเทียบเคียง
สําหรับประเมิน และเป!นตัวกลางบอกให�รู�ความก�าวหน�าพัฒนาการของผู�เรียนการรายงานผลการประเมิน     
จึงควรจัดทําในรูปแบบของการรายงานความก�าวหน�าในการเรียนรู� และระดับสัมฤทธิ์ผลของผู�เรียนในลักษณะ
เป!นคําอธิบายเชิงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู�  ซึ่งจะทําให�รู�ว�าผู�เรียนมีความก�าวหน�าในการ
เรียนรู�หรือมีความสําเร็จเพียงใด รู�สิ่งใด ทําอะไรได� ใช�เครื่องมือวิธีการใด ข�อมูลผลการประเมินที่ได�จะต�อง
นํามาใช�อธิบายภาพผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแก�ผู�เรียนได�อย�างถูกต�องน�าเชื่อถือ ดังน้ัน การประเมินจําต�องใช�เคร่ืองมือ  
และวิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล วิธีการหลากหลาย อาทิ การประเมินทักษะ การปฏิบัติ โครงงาน แฟBมผลงาน 
แบบฝrกหัด ด�วยการสังเกต สัมภาษณD ตรวจผลงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการใช�แบบทดสอบข�อเขียนที่ใช�กัน
อย�างกว�างขวาง ในขณะนี้ เพื่อให�ผู �เรียนที่อาจใช�วิธีการเรียนรู� และวิธีแสดงออกซึ่งความสามารถซึ่งแตก 
ต�างกันได�มีโอกาสแสดงความรู�ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ ได�ตามศักยภาพของจนส�งผลให�สามารถประเมิน
ความรู� ความสามารถของผู�เรียนได�แม�นยํา และครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนทุกด�าน 

ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต�ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต�องสะท�อน
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัดที่กําหนดไว�ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังเป!น
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู�เรียนทุกกลุ�มเปBาหมายในระดับการศึกษาข้ัน
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พื้นฐาน การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปBาหมายที่คาดหวังได�ทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวข�องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต�องร�วมรับผิดชอบ โดยร�วมกันทํางานอย�างเป!นระบบ และ
ต�อเนื่อง ในการวางแผน ดําเนินการ ส�งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก�ไข เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู�คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ที่กําหนดไว 

 
มาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด กลุeมสาระการเรียนรู�คณิตศาสตรK  วิทยาศาสตรKและ สาระภูมิศาสตรK 
ในกลุeมสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2560) 

การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการศึกษาพบว�า หลักสูตร
มีข�อดีในหลายประการ เช�น กําหนดเปBาหมายการพัฒนาไว�ชัดเจน มีความยึดหยุ�นเพียงพอให�สถานศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได� สําหรับป;ญหาที่พบส�วนใหญ�เกิดจากการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู�การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห�องเรียน นอกจากนี้การศึกษาข�อมูลทิศทาง 
และกรอบยุทธศาสตรDของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ช�วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ และสถานการณDโลกที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล�ชิดกันมาก
ข้ึน โดยจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรDชาติ 20 ป� (พ.ศ.2560 – 2579) ซ่ึงเป!นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปBาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งปรับโครงสร�างประเทศไปสู�ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ �งสู �วิสัยทัศนD และ    
ทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เป!นประเทศพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี ้ ยังคงหลักการ และโครงสร�างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด�วย 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� ได�แก� กลุ�มสาระการเรียนรู�ภาษาไทย 
คณิตศาสตรD วิทยาศาสตรD สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาต�างประเทศ แต�มุ�งเน�นการปรับปรุงเน้ือหาให�มีความทันสมัย ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
และความเจริญความก�าวหน�าทางด�านวิทยาการต�าง ๆ คํานึงถึงการส�งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะที่จําเป!นสําหรับ
การเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 เป!นสําคัญ เตรียมผู�เรียนให�มีความพร�อมที่จะเรียนรู�สิ่งต�าง ๆ พร�อมที่จะประกอบ
อาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต�อในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถแข�งขัน และอยู�ร�วมกับประชาคมโลก
ได� 

กรอบในการปรับปรุง คือ ให�มีองคDความรู�ที่เป!นสากลเทียบเท�านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู�
และตัวชี้วัดให�มีความชัดเจน ลดความซํ้าซ�อน สอดคล�อง และเชื่อมโยงกันภายในกลุ�มสาระการเรียนรู� และ
ระหว�างกลุ�มสาระการเรียนรู� ตลอดจนเชื่อมโยงองคDความรู�ทางวิทยาศาสตรD คณิตศาสตรD และเทคโนโลยี     
เข�าด�วยกันจัดเรียงลําดับความยากง�ายของเนื้อหาในแต�ละระดับขั้นตามพัฒนาการแต�ละช�วงวัยให�มีความ
เชื่อมโยงความรู� และกระบวนการเรียนรู� โดยให�เรียนรู�ผ�านการปฏิบัติที่ส�งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาความคิด 
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องคKประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560               
มีองคDประกอบที่สําคัญคือ วิสัยทัศนD หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงคD มาตรฐาน     
การเรียนรู� ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู� สรุปได�ดังนี้ 

1. วิสัยทัศนK กําหนดไว�ดังนี้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ�งพัฒนาผู�เรียนทุกคน ซ่ึงเป!นกําลังของชาติให�เป!นมนุษยDที่มี

ความสมดุลทั้งด�านร�างกาย ความรู�  คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป!นพลเมืองไทยและเป!นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยDทรงเป!นประมุข มีความรู�และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป!นต�อการศึกษาต�อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ�งเน�นผู�เรียนเป!น
สําคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อว�าทุกคนสามารถเรียนรู� และพัฒนาตนเองได�เต็มตามศักยภาพ 

2. หลักการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังน้ี 
 2.1 เป!นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป!นเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย และมาตรฐานการ

เรียนรู� เป!นเปBาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชนให�มีความรู� ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป!นไทยควบคู�กับความเป!นสากล 

 2.2 เป!นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได�รับการศึกษาอย�างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

 2.3 เป!นหลักสูตรการศึกษาที ่สนองการกระจายอํานาจ ให�ส ังคมมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษาให�สอดคล�องกับสภาพ และความต�องการของท�องถ่ิน 

 2.4 เป!นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร�างยืดหยุ�นทั้งด�านสาระการเรียนรู� เวลา และการ
จัดการเรียนรู� 

 2.5 เป!นหลักสูตรการศึกษาที่เน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ  
 2.6 เป!นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ�มเปBาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู� และประสบการณD 
3. จุดหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งพัฒนาผู�เรียนให�เป!นคนดี มีป;ญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาต�อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป!นจุดหมายเพื่อให�เกิดกับผู�เรียน เมื่อจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมที่พึงประสงคD เห็นคุณค�าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 3.2 มีความรู� ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก�ป;ญหา การใช�เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต   

 3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
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 3.4 มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป!นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยDทรงเป!นประมุข 

 3.5 มีจ ิตสํานึกในการอนุร ักษDว ัฒนธรรมและภูมิป ;ญญาไทย การอนุรักษDและพัฒนา
สิ่งแวดล�อม มีจิตสาธารณะที่มุ �งทําประโยชนDและสร�างสิ่งที ่ดีงามในสังคม และอยู�ร�วมกันในสังคมอย�างมี
ความสุข 

4. สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคK ในการพัฒนาผู�เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ�งเน�นพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งจะช�วยให�ผู�เรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคD ดังน้ี 

 4.1 สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ�งให�ผู�เรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  1) ความสามารถในการสื่อสาร เป!นความสามารถในการรับและส�งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช�ภาษาถ�ายทอดความคิด ความรู�ความเข�าใจ ความรู�สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข�อมูล
ข�าวสาร และประสบการณDอันจะเป!นประโยชนDต�อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต�อรองเพ่ือ
ขจัดและลดป;ญหาความขัดแย�งต�าง ๆ การเลือกรับหรือไม�รับข�อมูลข�าวสารด�วยหลักเหตุผล และความถูกต�อง 
ตลอดจนการเลือกใช�วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต�อตนเองและสังคม 

  2) ความสามารถในการคิด เป!นความสามารถในการคิดวิเคราะหD การคิดสังเคราะหD 
การคิดอย�างสร�างสรรคD การคิดอย�างมีวิจารณญาณ และการคิดเป!นระบบ เพื่อนําไปสู�การสร�างองคDความรู�หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมได�อย�างเหมาะสม 

  3) ความสามารถในการแก�ป;ญหา เป!นความสามารถในการแก�ป;ญหา และอุปสรรค
ต�าง ๆ ที่เผชิญได�อย�างถูกต�องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข�อมูลสารสนเทศ เข�าใจ
ความสัมพันธD และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณDต�าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู� ประยุกตDความรู�มาใช�ในการ
ปBองกันและแก�ไขป;ญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต�อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล�อม 

  4) ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต เป!นความสามารถในการนํากระบวนการต�างๆ 
ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู�ด�วยตนเอง การเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง การทํางาน และการอยู�
ร�วมกันในสังคมด�วยการสร�างเสริมความสัมพันธDอันดีระหว�างบุคคล การจัดการป;ญหาและความขัดแย�งต�าง ๆ 
อย�างเหมาะสม การปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล�อม และการรู�จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม�พึงประสงคDท่ีส�งผลกระทบต�อตนเองและผู�อ่ืน 

  5)  ความสามารถในการใช �เทคโนโลยี เป !นความสามารถในการเล ือก และ            
ใช�เทคโนโลยีด�านต�าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด�านการ
เรียนรู� การสื่อสาร การทํางาน การแก�ป;ญหาอย�างสร�างสรรคD ถูกต�อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคD หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ�งพัฒนาผู�เรียนให�มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงคD เพื่อให�สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย�างมีความสุข ในฐานะเป!นพลเมืองไทย
และพลโลก ดังนี้ 
   1. รักชาติ ศาสนD กษัตริยD    5. อยู�อย�างพอเพียง 
   2. ซ่ือสัตยDสุจริต     6. มุ�งม่ันในการทํางาน 
   3. มีวินัย     7. รักความเป!นไทย 
   4. ใฝ�เรียนรู�     8. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคDเพิ่มเติมให�สอดคล�องตามบริบท 
และจุดเน�นของตนเอง    
 5. มาตรฐานการเรียนรู� การพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความสมดุล ต�องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมอง
และพหุป;ญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให�ผู�เรียนเรียนรู� 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 
ดังน้ี  
  1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตรD 
  3. วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี  4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5. สุขศึกษาและพลศึกษา   6. ศิลปะ 
  7. การงานอาชีพ    8. ภาษาต�างประเทศ 

ในแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู�ได�กําหนดมาตรฐานการเรียนรู�เป!นเปBาหมายสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน มาตรฐานการเรียนรู�ระบุสิ่งที่ผู �เรียนพึงรู� ปฏิบัติได� มีคุณธรรมจริยธรรม และค�านิยมที่พึง
ประสงคDเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู�ยังเป!นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู�จะสะท�อนให�ทราบว�าต�องการอะไร จะสอนอย�างไร และ
ประเมินอย�างไร รวมทั้งเป!นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช�ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล�าวเป!นสิ่งสําคัญที่ช�วยสะท�อนภาพ
การจัดการศึกษาว�าสามารถพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู�กําหนดเพียงใด 
 6. ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู�และปฏิบัติได� รวมทั้งคุณลักษณะของผู�เรียนในแต�ละระดับชั้นซ่ึง
สะท�อนถึงมาตรฐานการเรียนรู� มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป!นรูปธรรม นําไปใช� ในการกําหนดเนื้อหา  
จัดทําหน�วยการเรียนรู� จัดการเรียนการสอน และเป!นเกณฑDสําคัญสําหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพผู�เรียน   
  6.1 ตัวชี้วัดชั้นป� เป!นเปBาหมายในการพัฒนาผู�เรียนแต�ละชั้นป�ในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาป�ที่ 1 – มัธยมศึกษาป�ท่ี 3)             
  6.2 ตัวชี ้ว ัดช�วงชั ้นเป!นเปBาหมายในการพัฒนาผู �เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาป�ท่ี 4- 6)  
 7. สาระการเรียนรู� ประกอบด�วย องคDความรู� ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู� และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคD ซ่ึงกําหนดให�ผู�เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจําเป!นต�องเรียนรู� ใน 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� 
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(ตัวอยeาง) แบบฟอรKมหนeวยการเรียนรู� 
 

หนeวยการเรียนรู�ที่ .......... เรื่อง .................................................................................................................. 
ชื่อวิชา ........................................ รหัสรายวิชา .................... กลุeมสาระการเรียนรู� ................................... 
ระดับชั้น ...................... ภาคเรียนที่ .......... ป|การศึกษา ......................... จาํนวน .......................หนeวยกิต 
ชื่อผู�สอน .............................................................. โรงเรียน ...................................................................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู�/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู�ในรายวิชาเพิ่มเติม 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
3. สาระการเรียนรู� 
4. สมรรถนะ 
5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคD 
6. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
7. กรอบการวัดและประเมินผล 

  7.1 การวัดและประเมินผลระหว�างการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
  7.2 การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

รายการประเมิน 
คําอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีเย่ียม (4) ดี (3) พอใช� (2) ปรับปรุง (1) 

 
 

    

 
 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู� 
9. สื่อ/แหล�งการเรียนรู� (ที่เป!นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียนบรรลุตามเปBาหมาย) 
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แบบตรวจสอบการจัดทําหนeวยการเรียนรู�เชิงรุก 
 
คําชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ตามระดับปฏิบัติของครู (1 : ระดับคุณภาพผลงานปรับปรุง, 2 : ระดับ
คุณภาพผลงานพอใช$, 3 : ระดับคุณภาพผลงานปานกลาง, 4 : ระดับคุณภาพผลงานดี, 5 : ระดับคุณภาพ
ผลงานดีมาก) 

 

ข�อท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

5 4 3 2 1 

1. หน�วยการเรียนรู�ออกแบบได�ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด      

2. ช่ือหน�วยการเรียนรู�กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ น�าสนใจ      

3. มาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู�มีการเชื่อมโยงกันอย�าง
เหมาะสม 

     

4. ความสอดคล�องของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด/     
ผลการเรียนรู� 

     

5. ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู�ทั้งหมดของ   
หน�วยการเรียนรู� 

     

6. ช้ินงาน/ภาระงานสอดคล�องกับเปBาหมายของหน�วยการเรียนรู�      
7. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินตามสภาพจริง      

8. ความเหมาะสมของสื่อ  อุปกรณDและแหล�งเรียนรู�      

9. กิจกรรมการเรียนรู�สามารถทําให�ผู�เรียนมี ความรู� ทักษะ/กระบวนการ  
และคุณลักษณะ และเน�นสมรรถนะสําคัญท่ีหลักสูตรแกนกลางกําหนด 

     

10. กิจกรรมการเรียนรู�ทีเป{ดโอกาสให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู�การสร�าง
องคDความรู� การสร�างปฏิสัมพันธDร�วมกัน และร�วมมือกันมากกว�าการแข�งขัน 

     

11. กิจกรรมการเรียนรู�ส�งเสริมการคิด การแก�ป;ญหา การนําความรู�            
ไปประยุกตDใช�เน�นทักษะการคิดข้ันสูง 

     

12. กิจกรรมการเรียนรู�การเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมในการเรียนการสอน       
ผู�เรียนได�เรียนรู�ความรับผิดชอบร�วมกัน 

     

13. หน�วยการเรียนรู�จัดกิจกรรมการเรียนรู� วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�
ได�ครอบคลุมเปBาหมายของหน�วยฯ 

     

14. หน�วยการเรียนรู�จัดลําดับข้ันตอนการเรียนรู�ให�บรรลุเปBาหมายได�      

15. หน�วยการเรียนรู�สามารถนําไปจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�จริง      
รวมคะแนน/สรุปผลการตรวจสอบ      

หรือคะแนนเฉลี่ย      
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(ตัวอยeาง) แผนการจัดการเรียนรู� (รายวิชาพ้ืนฐาน) 
 

แผนการเรียนรู�ท่ี .......................... 
กลุeมสาระการเรียนรู�/รายวิชา ....................................................................................................ชั้น ........... 
หนeวยการเรียนรู�ที่ ............. เรื่อง ....................................................................... เวลาเรียน ...................... 
 
 1. มาตรฐานการเรียนรู� 
 2. ตัวชี้วัด 
 3. จุดประสงคDการเรียนรู� 
  สาระการเรียนรู� 
   - สาระการเรียนรู�แกนกลาง 
   - สาระการเรียนรู�ท�องถ่ิน (ถ�ามี) 
 4. สมรรถนะสําคัญ 
 5. คุณลักษณะอันพึงประสงคD 
 6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 7. กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 8. วัสดุ อุปกรณDสื่อ และแหล�งเรียนรู� 
 9. การวัดและประเมินผล 
 10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู� 
 11. ความคิดเห็นของผู�บริหาร 
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(ตัวอยeาง) แผนการจัดการเรียนรู� (รายวิชาเพิ่มเติม) 
 

แผนการเรียนรู�ท่ี .......................... 
กลุeมสาระการเรียนรู�/รายวิชา ....................................................................................................ชั้น ........... 
หนeวยการเรียนรู�ที่ ............. เรื่อง ....................................................................... เวลาเรียน ...................... 
 
 1. ผลการเรียนรู� 
 2. จุดประสงคDการเรียนรู� 
  สาระการเรียนรู� 
   - สาระการเรียนรู�แกนกลาง 
   - สาระการเรียนรู�ท�องถ่ิน (ถ�ามี) 
 3. สมรรถนะสําคัญ 
 4. คุณลักษณะอันพึงประสงคD 
 5. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 6. กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 7. วัสดุ อุปกรณDสื่อ และแหล�งเรียนรู� 
 8. การวัดและประเมินผล 
 9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู� 
 10. ความคิดเห็นของผู�บริหาร 
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แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู�เชิงรุก 
 
คําชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ตามระดับปฏิบัติของครู (1 : ระดับคุณภาพผลงานปรับปรุง, 2 : ระดับ
คุณภาพผลงานพอใช$, 3 : ระดับคุณภาพผลงานปานกลาง, 4 : ระดับคุณภาพผลงานดี, 5 : ระดับคุณภาพ
ผลงานดีมาก) 

 

ข�อท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 

5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู�สอดคล�องสัมพันธDกับหน�วยการเรียนรู�ที่กําหนดไว�      

2. แผนการจัดการเรียนรู�มีองคDประกอบสําคัญครอบถ�วนร�อยรัดสัมพันธDกัน      

3. การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกต�อง      
4. ตัวชีวัด/จุดประสงคD การเรียนรู�มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      

5. การเรียนรู�เรียงลําดับพฤติกรรมจากง�ายไปยาก      
6. กิจกรรมการเรียนรู�สอดคล�องกับตัวชี้วัด/จุดประสงคDและเน้ือหาสาระ      

7. กิจกรรมการเรียนรู�มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได�จริง      

8. กิจกรรมการเรียนรู�เป!นกิจกรรมท่ีส�งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
9. กิจกรรมเน�นให�นักเรียนเรียนรู�จากการปฏิบัติจริง      

10. กิจกรรมการเรียนรู�สอดแทรกคุณธรรมและค�านิยมท่ีดี      

11. กิจกรรมการเรียนรู�เป{ดโอกาสให�ผู�เรียนบูรณาการข�อมูล ข�าวสาร  
สารสนเทศ สู�การสร�างความคิดรวบยอด 

     

12. กิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียนเป!นผู�ปฏิบัติด�วยตนเอง ความรู�เกิดจาก 
ประสบการณD การสร�างองคDความรู�และการสรุปทบทวนของผู�เรียน 

     

13. กิจกรรมการเรียนรู�ส�งเสริมให�ได�ใช�ความรู� ความคิด ในการ สร�างสรรคD 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

     

14. วัสดุอุปกรณD ส่ือและแหล�งเรียนรู�มีความหลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา 
สาระ นักเรียนได�ใช�สื่อและแหล�งเรียนรู�ด�วยตนเอง 

     

15. มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล�องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู� 
ท้ังด�านความรู� ทักษะ และคุณลักษณะ 

     

รวมคะแนน/สรุปผลการตรวจสอบ      

หรือคะแนนเฉลี่ย      
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ตอนที่ 3 
การนิเทศแบบช้ีแนะและการเป�นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) 

 
กรอบแนวคิดการนิเทศ 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เป นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที ่เนนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ส+งเสริมใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู ประยุกต2ใชทักษะ เชื่อมโยง และสราง
องค2ความรูดวยตนเอง เรียนรูอย+างมีปฏิสัมพันธ2สามารถนำความรูไปประยุกต2ใชในการแกป<ญหาหรือประกอบ
อาชีพในอนาคต สามารถวิเคราะห2 สังเคราะห2 ประเมินค+า หรือสรางสรรค2สิ่งต+าง ๆ มีทักษะการคิดเชิงระบบ
และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ โดยในหลักการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูตองลดบทบาทในการสอน 
และการใหขอความรูแก+ผู เรียนโดยตรง แต+ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำใหผู เรียน เกิดความ
กระตือรือรนในการจะทำกิจกรรมต+าง ๆ มากข้ึนและอย+างหลากหลาย จัดประสบการณ2การเรียนรูใหผูเรียนได
มีโอกาสร+วมอภิปราย มีโอกาสฝFกทักษะการสื่อสาร มีการนำเสนองานทางวิชาการ เรียนรูในสถานการณ2จำลอง 
รวมทั ้ง มีการฝFกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื ่อมโยงกับสถานการณ2ต+าง ๆ จนเกิดเป นการเรียนรูอย+าง            
มีความหมาย (Meaningful Learning) 
 
การนิเทศการจัดการเรียนรู/ 
 การนิเทศการจัดการเรียนรูหรือการนิเทศการสอน เป นเรื่องย+อย (subset) ของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการสอนเป นกระบวนการปรับปรุงงาน พันธกิจในชั้นเรียน และกิจกรรมต+าง ๆ ที่ดำเนินการใน
โรงเรียน โดยเป นการทำงานโดยตรงกับครูผูสอน การนิเทศการจัดการเรียนรูเป นส+วนหนึ่งของการบริหารงาน
โรงเรียน จุดมุ+งหมายจะเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน ซึ่งเป นความคาดหวังของโรงเรียน การนิเทศ
การเรียนรู ไม+ใช+หนาที่ของศึกษานิเทศก2เพียงฝQายเดียว  แต+เป นหนาที่ของผูนำในการจัดการเรียนสอนทุกคน 
นับตั้งแต+ผูบริหารโรงเรียน ผูช+วยฝQายวิชาการ หัวหนากลุ+มสาระการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานการสอน ตลอดจน
ครูทุกคน ซ่ึงตองช+วยกันรับผิดชอบเพื่อช+วยใหโรงเรียนบรรลุเปRาหมายตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว 

การนิเทศการจัดการเรียนรู ส+งเสริมใหเกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ ดังน้ี 
 1. ช+วยใหครูเขาใจวัตถุประสงค2ของการจัดการศึกษา หนาที่ของโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา     
ไปสู+วัตถุประสงค2นั ้น ภารกิจของศึกษานิเทศก2 และผูบริหาร มิใช+คอยเนนแต+เรื ่องเทคนิค และการสอน       
การคิดคนระเบียบวิธีสอนเท+านั้น หากแต+ยังตองมุ+งเสริมสรางความเจริญเติบโตของนักเรียนโดยรอบดาน คือ 
ดานสติป<ญญา ดานอารมณ2 ดานร+างกาย ดานสังคม ดานสุนทรียภาพ ดานมโนภาพ และดานสรางสรรค2ดวย
เหมือนกัน 
 2. ช+วยใหครูไดเขาใจในความตองการของเยาวชนและป<ญหาต+าง ๆ ของเยาวชน และช+วยจัดสนอง
ความตองการของเยาวชนอย+างดีที่สุดเท+าที่จะทำได ตลอดจนช+วยแกไข และปRองกันภัยอันจะพึงมีแก+เยาวชน 
ช+วยใหครูตระหนักถึงความแตกต+างระหว+างบุคคลของเด็ก ความตองการของเด็กในแต+ละวัยย+อมแตกต+างกัน 
แนวความคิดของเด็กและผูใหญ+มักจะเดินสวนทางกันเสมอ เพราะผูใหญ+เองก็ลืมสภาพของตนเม่ือตอนเป นเด็ก 
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ผูนิเทศจะตองพยายามช+วยกระตุนเตือนใหครู รูจักใหกำลังใจแก+เด็กนักเรียน เขาใจป<ญหาของเด็กวัยต+าง ๆ 
และเขาใจความตองการของเด็กดวย 

3. ช+วยสรางครูใหมีคุณลักษณะเป นผูนำ ลักษณะผูนำที่ดีคือช+วยเสริมสรางความสามัคคี รูจักทำงาน
ร+วมกัน ส+งเสริมความเขาใจอันดีระหว+างบานกับโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีความเพียรพยายามทำงานใน
หนาท่ีใหสำเร็จลุล+วงไปดวยดี นอกจากนี้ ครูตองมีความรูในเรื่องต+อไปนี้ 
  3.1 ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงค2ในการจัดการศึกษา 
  3.2 หลักสูตรและประมวลการสอน 
  3.3 พัฒนาการของเด็กและจิตวิทยา 
  3.4 วิธีสอน 
  3.5 ประเมินผล 
  3.6 บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษา 
 4. ช+วยเสริมขวัญ กำลังใจของครูใหเขมแข็ง และรวมหมู+คณะใหเป นทีม เพื่อปฏิบัติงานร+วมกันดวย
กำลังสติป<ญญา เพื่อบรรลุจุดประสงค2เดียวกัน ขวัญ และกำลังใจเป นเร่ืองของจิตใจ ดานปรับปรุงการสอนและ
ส+งเสริมความเจริญงอกงามของครู 
 5. ช+วยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหตรงกับความสามารถของครูแต+ละคน เมื่อมอบงานนั้น ๆ 
ใหครู ก็ควรช+วยประคับประคองใหครูผู นั ้นใชความสามารถของตนปฏิบัติงานใหกาวหนา ช+วยคนหา
คุณลักษณะท่ีดีเด+นในตัวครูแลวส+งเสริมใหดียิ่งข้ึน  
 6. ช+วยครูใหพัฒนาการสอนของตน สนับสนุนใหครูไดพิจารณาวิธีสอนและกิจกรรมต+าง ๆ ที่ใชว+า
ตรงไหนเขมแข็ง และตรงไหนเป นจุดอ+อนซ่ึงจะตองแกไข อันอาจใช Check List หรือ Rating form โดยอาศัย
หลักเกณฑ2วิชาหลักการสอน ส+วนการเลือกเนื้อหา การสรางโครงการสอน การทำ และการใชอุปกรณ2การสอน 
ตลอดจนเครื่องมือโสตทัศนศึกษา และสื่อการสอน การใชทรัพยากรใหเป นประโยชน2ในการเรียนรู การใหงาน 
และการควบคุมนั้นมีขอควรระวัง ดังนี้ 
  6.1 ไม+พยายามยัดเยียดความคิดเห็นแก+ครู ไม+พยายามฝaนใหครูทำตามแบบท่ีตนชอบ เพราะ
ครูแต+ละคนต+างมีความคิดเห็นเป นของตน และมีแบบอย+างการทำงานตามแบบของตนเอง ผูนิเทศจึงควร
ทำงานร+วมกับครูโดยใหครูไดรูจักใชความสามารถของตนเองเป นสำคัญ 
  6.2 หลีกเลี ่ยงการกรอกคำแนะนำจำนวนมาก ในการพัฒนาปรับปรุงการสอน จนครูรับ     
ไม+ไหว คือ ทั้งมาก และยาก 
 7. ช+วยฝFกครูใหม+ใหเขาใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหม+แมจะไดรับการฝFกอบรมทาง
วิชาการมาเป นอย+างดี แต+ยังขาดประสบการณ2ในงานธุรการต+าง ๆ การช+วยฝFกครูใหม+ อาจจะทำก+อนโรงเรยีน
เปcด ทั้งดานธุรการ และการปกครองช้ัน รวมท้ังดานสังคมและการทำงานร+วมกัน 
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 8. ช+วยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่ไดตกลงกันไว 
การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ2 เช+น บันทึกการสังเกตหรือสังเกตในเวลาที่ครูเขาประชุม หลักฐานการ
แสดงความคิดริเริ่ม การวางตน ความขยันหมั่นเพียร ทัศนคติปริมาณ และคุณภาพของงาน เป นตนแบบใหครู
วัดตนเอง หรือนักเรียนวัดครูในดานการสอนความมุ+งหมายในการวัดผลเพื่อจะไดทราบว+า 
  8.1 อะไรบางท่ีกาวหนา และกาวหนาไปในระยะใด 
  8.2 อะไรบางท่ีหยุดน่ิง 
  8.3 อะไรบางท่ีถอยหลัง 
 ทั้งขอ 8.2 และ 8.3 นำมาวิเคราะห2มูลเหตุ หาทางแกไข แต+ละมูลเหตุเพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนดี
ข้ึนตามลำดับ 

9. เพื่อช+วยครูคนหาป<ญหาในการเรียนรูของเด็กแต+ละคน ช+วยครูวางแผนการสอนใหเหมาะสม ในการ
สอนครั้งหนึ่งๆ การเรียนรูของเด็กในวิชาเดียวกัน ครูสอนอย+างเดียวกัน การเรียนรูย+อมแตกต+างกันเป นคนๆ ไป 
เด็กที่เรียนรูไดนอยกว+าเด็กส+วนมากนั้นเป นเพราะอะไร ครูบางคนมองหาจุดแตกต+างนี้ไม+พบ หรือบางทีก็ปล+อย
ป<ญหาของเด็กผ+านไปโดยไม+คิดจะหาวิธีแกไข สิ่งนี้ผูนิเทศตองช+วยครูร+วมกันวางแผนการสอนและแกไขป<ญหา
ใหเหมาะสม 

10. ช+วยในดานประชาสัมพันธ2 บอกเล+าและชี้แจงใหชุมชน และทองถิ่นทราบถึงความเคลื่อนไหวของ
การศึกษาท่ีโรงเรียนไดดำเนินการไปแลว ท้ังนี้ เพื่อใหสรางความเขาใจ และใหความร+วมมือช+วยเหลือโรงเรียน 
การประชาสัมพันธ2อาจจะเป นไดทั้งการติดต+อเป นส+วนตัว การเยี่ยมเยียน การกีฬา อาศัยวัด (พระ) การจัดตั้ง
สมาคมครู-ผูปกครอง จัดปาฐกถา หองสมุดประชาชนเมื่อชุมชนเขาใจกิจกรรมต+าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุตรหลานแลว ก็จะเกิดศรัทธา ใหความร+วมมือท้ังกำลังใจ กำลังกาย และกำลังทรัพย2 

11. ช+วยปRองกันครูใหพนจากการถูกใชงานจนเกินขอบเขต และช+วยปRองกันครูจากการถูกตำหนิติ
เตียน หรือถูกลงโทษอย+างไม+เป นธรรม หนาที่ของครูนอกจากหนาที่ทางการสอนแลว ยังจะตองใหความ
ช+วยเหลืองานอ่ืน ๆ หากการทำงานน้ันโดยสมัครใจก็ไม+สูมีป<ญหา ถึงกระน้ันก็อาจทำใหเสียเวลาที่จะปฏิบัติงาน
สอนเด็ก และทรุดโทรมท้ังกำลังวังชา ทำใหการทำงานประจำคืองานสอนพลอยบกพร+องไปดวย 
 การนิเทศการเรียนรู มีความสำคัญ และสนับสนุนการพัฒนาครู โดยมีวัตถุประสงค2สำคัญ ดังนี้ 
  1. การส+งเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ ไดแก+ 
   1.1 การประชุมต+าง ๆ การจัดอบรม สัมมนา และจัด Workshop 
   1.2 การจัดกิจกรรมต+าง ๆ ใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรค2ในดานวิชาการและ
ส+งเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 
   1.3 การไปเยี่ยมชมสถาบันอ่ืน ๆ และศูนย2ฝFกทดลองต+าง ๆ 
   1.4 ทำการทดลองหลักสูตร หนังสือเรียน และวิธีสอน 
  2. การส+งเสริมความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพของครู ไดแก+ 
   2.1 ใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยู+เสมอ 
   2.2 ใหทดลองกิจกรรมต+าง ๆ ท่ีผูสนใจอยากจะทำ 
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   2.3 ใหเขาร+วมเป นสมาชิกของสมาคมต+าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับอาชีพ (Professional 
Association) เพื่อส+งเสริมใหครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครูเหล+านั้น ทั้งภายในประเทศ และนานา-
ประเทศ 
   2.4 ส+งเสริมครูท่ีมีความสามารถพิเศษในทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ 
  3. การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู ไดแก+ 
   3.1 พิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณภาพเขาทำการสอน 
   3.2 มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของครู 
   3.3 ทำการสาธิตการสอนที่ดีใหแก+ครู 
   3.4 จัดใหมีโอกาสไดสังเกตการสอน ประชุม สัมมนา เพื ่อศึกษาป<ญหาต+าง ๆ 
เกี่ยวกับการสอน ส+งเสริมการแลกเปลี่ยนครู และสังเกตการสอนระหว+างโรงเรียนจุดมุ+งหมายปลายทางของ
การนิเทศการจัดการเรียนรู ควรเป นการนิเทศครูในหองเรียนโดยตรง 
 
วัตถุประสงค3ของการนิเทศ 
 1. เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)   
 2. เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 3. เพื่อส+งเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ตามที่ออกแบบไว ไปใช
ในชั้นเรียนมากข้ึน 
 
ประเด็นการนิเทศ 

1. องค2ความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
2. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 
กระบวนการนิเทศ 
 1. การเตรียมการนิเทศ 
  1.1 สำรวจขอมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ 
   1) ขอมูล สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เช+น 
หองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ2 หองสมุด รวมถึงแหล+งเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  
   2) ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับผูเรียน เช+น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
   3) ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับครู เช+น จำนวนครู คุณวุฒิการศึกษา ตำแหน+ง
หนาที่ รายวิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ การจัดแผนการเรียน/ชั้นเรียน สื่อ อุปกรณ2การสอน แหล+งขอมูล
เรียนรู 
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   4) ขอมูลดานการจัดการเรียนรู เช+น ลักษณะและวิธีการสอน ตารางสอน การมีส+วน
ร+วมของนักเรียน การใชตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน 
การสอนซ+อมเสริม วิธีและการใชเคร่ืองมือประเมิน  
  1.2 องค2ความรู เก ี ่ยวกับการจัดการเรียนรู  เช ิงรุก (Active Learning) เพื ่อนำไปใชใน
กระบวนการนิเทศ ติดตาม ซ่ึงมีองค2ความรู 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเปRาหมายของ
การจัดการเรียนรูเชิงรุก  
  ประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการ การเรียนรูเชิงรุก ประกอบดวย 1) สารสนเทศดานการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และนวัตกรรมต+าง ๆ ท่ีเก่ียวของ 2) รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/ข้ันตอน/เทคนิค 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก และ 3) การส+งเสริม สนับสนุนครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
  ประเด็นที่ 3 แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
   1) การเลือกกิจกรรม รูปแบบ วิธีการที่ส+งเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก เพื่อบูรณา-
การในแผนการเรียนรู โดยใช สื่อ เทคโนโลยีและแหล+งเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อกระตุนผูเรียนอย+างเหมาะสม 
   2) การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจำเป นสำหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เช+น   
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ 
   3) การวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
  ประเด็นที่ 4 การสังเกตชั้นเรียน ประเด็นการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
 2. การวางแผนการนิเทศ 
  การวางแผนการนิเทศเพื่อพัฒนาและส+งเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)     
มีดังนี้            
  2.1 ประชุมผูเกี ่ยวของ เช+น ศึกษานิเทศก2 ผู บริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการของ
โรงเรียน และครูผูสอน 
  2.2 จัดทำปฏิทินการนิเทศ แผนการนิเทศ สื่อ เคร่ืองมือนิเทศ               
  2.3 ดำเนินการนิเทศ โดยใชเทคนิคการนิเทศหลากหลาย เช+น เทคนิคการนิเทศตาม
สถานการณ2 เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะทอนคิดและเป นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) 
เทคนิคการนิเทศแบบสนทนากลุ+ม เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เทคนิคการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร   
  2.4 กำหนดระยะเวลานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
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 3. การดำเนินการนิเทศ เริ่มดวยการเตรียมความพรอม พัฒนา สรางสื่อ และเครื่องมือนิเทศ ตาม
หลักการสำคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) ดังนี้  
 

กิจกรรมการนิเทศ วัตถุประสงค3 
เอกสารประกอบการนิเทศ/ 

สื่อ เคร่ืองมือนิเทศ 
1. ประชุมผูเก่ียวของ ไดแก+ 
ศึกษานิเทศก2ผูบริหารโรงเรียน 
รองผูอำนวยการฝQายวิชาการของ
โรงเรียน /หัวหนางานวิชาการ 
หัวหนากลุ+มสาระการเรียนรู และ
ครูผูสอน 

1. เพ่ือสรางทีมงานนิเทศ 
2. เพ่ือสรางความเขาใจ และ
ขอตกลงร+วมกันระหว+างผูนิเทศ 
กับผูรับการนิเทศในการส+งเสริม
และพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู
เชิงรุก 

1. เอกสารเก่ียวกับองค2ความรูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 
2. เอกสารนโยบายท่ีเก่ียวของ 

2. นิเทศเพื่อสรางความเขาใจแก+ 
ครูผูสอน (อาจใชกิจกรรมนิเทศ/ 
วิธีการท่ีหลากหลาย เช+น ประชุม  
ชี้แจง บรรยาย สัมภาษณ2 ระดม
ความคิด ตรวจสอบเอกสาร ) โดย
ใชเทคนิคการนิเทศหลากหลาย 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับการจัดทำหน+วยการ
เรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูท่ีใช 
กระบวนการ Active Learning 
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใช
กระบวนการ Active Learning 

1. เอกสารเก่ียวกับองค2ความรูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 
2. เอกสารหน+วยการเรียนรู/
แผนการจัดการเรียนรูที่ใช 
Active Learning และตัวอย+าง 
3. แบบตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก 

3. สังเกตชั้นเรียน 1. เพ่ือสังเกตการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรูที่ใช Active Learning 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว+าง     
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

1. แบบบันทึกการสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 
2. แบบประเมินผลการดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยใชกระบวนการ PLC 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีใชกระบวนการ 
Active Learning 

1. เอกสารหน+วยการเรียนรู/
แผนการจัดการเรียนรูที่ใช
กระบวนการ Active Learning 
2. แบบบันทึกกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. ตัวอย+างผลงาน ที่ประสบ
ผลสำเร็จ 
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 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู//นำเสนอผลงานครู 
 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู และนำเสนอผลงานที ่สะทอนการจัดการเรียนรู เชิงรุก (Active 
Learning) ของครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ ท้ังนี้ อาจจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในภาพรวม ร+วมกับกิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืน ๆ ตามบริบทและความพรอมของแต+ละเขตพ้ืนท่ี 
 
 5. การสรุปและรายงานผล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุปและรายงานผลการนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) อย+างเป นระบบ ประเด็นป<ญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  รวมถึงความพึงพอใจในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน และการนิเทศ ตัวอย+างส+วนประกอบของเอกสารสรุป และรายงานผลการนิเทศ 
ดังน้ี 
 ส@วนที่ 1 ส@วนนำ 
  1.1 ปกนอก 
  1.2 ปกใน / ใบรองปก 
  1.3 คำนำ / กิตติกรรมประกาศ 
  1.4 บทคัดย+อ 
  1.5 สารบัญ / เรื่อง / ตาราง / แผนภาพ 
 ส@วนที่ 2 ส@วนเน้ือหา 
  2.1 บทนำ 
   - ความสำคัญ ความเป นมา และการวิเคราะห2บริบท 
   - วัตถุประสงค2 
   - ขอบเขตการดำเนินงาน 
   - นิยามศัพท2เฉพาะ 
   - ประโยชน2ที่คาดว+าจะไดรับ 
  2.2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   - แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
   - งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   - กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 
  2.3 วิธีดำเนินการ 
   - ประชากร / กลุ+มเปRาหมาย และกลุ+มตัวอย+าง 
   - เคร่ืองมือท่ีใชในการดำเนินงาน / พัฒนางาน 
    - การสรางรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน 
    - การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
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   - การดำเนินการ และการเก็บรวบรวมขอมูล 
    - การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
    - การเก็บรวบรวมขอมูล 
   - การวิเคราะห2ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห2 
  2.4 ผลการวิเคราะห2ขอมูล 
  2.5 สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  2.6 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางเครือข+าย การขยายผลและต+อยอด 
 ส@วนที่ 3 ส@วนอ/างอิง 
  3.1 บรรณานุกรม 
  3.2 ภาคผนวก 
   - รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
   - เคร่ืองมือท่ีใชในการดำเนินงาน 
   - การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ 
   - การเผยแพร+ แลกเปลี่ยน เรียนรู ขยายผล 
   - ตัวอย+างผลงาน 
  3.3 คณะกรรมการดำเนินงาน 
 
เคร่ืองมือบันทึกการนิเทศ 
 1. แบบตรวจสอบหน+วยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning 

2. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  
 3. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 4. แบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 5. แบบบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 รอยละ 70 ของจำนวนครูผูสอน แต+ละโรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตาม เรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 
เครื่องมือท่ีใช/ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส@งเสริมการจัดการเรียนรู/เชิงรุก 

 1. แบบตรวจสอบหน+วยการจัดการเรียนรู (การจัดการเรียนรูเชิงรุก: Active Learning) 
2. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู (การจัดการเรียนรูเชิงรุก: Active Learning) 

 3. แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
 4. แบบประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) 
 5. แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
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การยกระดับการจัดการเรียนรู  ตามกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning โดยใช
กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้      
1) ข้ันก+อนสังเกต 2) ข้ันสังเกต  และ 3) ข้ันหลังสังเกต 

 
ขั้นก@อนการสังเกต  (Pre - Observation) 
การสรางปฏิสัมพันธ2เชิงบวกระหว+างบุคคล โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด หรือโดยบุคลิกท+วงท+าท่ี 

ก+อใหเกิดความไวเนื ้อเชื่อใจ เป นการสรางความคุนเคย แสดงออกซึ่ง  ความเคารพนับถือ และใหเกียรติ
ระหว+างกันเป นป<จจัยหนึ่งซ่ึงก+อใหเกิดความสำเร็จในกิจกรรมใด ๆ ท่ีดำเนินการ 

ผูโคชและผูรับการโคช ภายใตการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยใช
กระบวนการชี้แนะและการเป นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) ก็เช+นเดียวกัน ที่มีความจำเป นเบ้ืองตน คือ
การสรางความคุนเคย เชื่อถือ เชื่อใจ พรอมที่จะเปcดใจระหว+างผูรับการโคช (ครู) และผูโคช (ศึกษานิเทศก2)   
ในประเด็นดังนี้  

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู  
2. การออกแบบหน+วยการเรียนรู  
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

 
ขั้นสังเกต (Observation) 
การสังเกตการสอน เป นพื้นฐานสำคัญของการไดมาซึ่งสารสนเทศสำหรับนำไปใช พัฒนาต+อยอด 

โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ของผูนิเทศคือ การปรับปรุงและพัฒนาดานการเรียนการสอน การพัฒนาผูเกี่ยวของ 
และการนำหลักสูตรไปใชไดอย+างมีคุณภาพในระดับชั้นเรียน และอีกประการหนึ่งเชื่อว+า การสังเกตการสอน 
คือทางเลือกหนึ่งที่จะช+วยเสริมสรางความเท+าเทียม สรางคุณค+า และสรางบรรยากาศของการทำงานร+วมกัน
อย+างกัลยาณมิตร โดยมีประเด็นดังน้ี 

1. ข้ันนำเขาสู+บทเรียน 
 - การนำเขาสู+บทเรียนสอดคลองกับเนื้อหาที่สอน 

  - การกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู 
 2. ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  - การจัดกิจกรรมสอดคลองกับแผนจัดการเรียนรู 
  - การสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรู 
  - การสรางปฏิสัมพันธ2ของครูกับนักเรียน 
  - กิจกรรมเนนใหนักเรียนมีส+วนร+วมปฏิบัติจริง 
  - การใชคำถามกระตุนความคิดนักเรียน 
  - การใชสื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรม 
  - พฤติกรรมการสอนของครูโดยรวม 
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 3. ข้ันสรุป 
  - นักเรียนและครูร+วมสรุปบทเรียน 
  - นักเรียนแสดงออกถึงการมีทักษะการคิด 
  - การส+งเสริมใหนักเรียนประยุกต2ใชความรู 
 4. ข้ันประเมิน 
  - ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 
 ขั้นหลังการสังเกต  (Post - Observation) 
 การสะทอนคิดร+วมกันหลังการสังเกตการสอนของผูโคชและผูรับการโคช เพื่อสรางความชัดเจน
ร+วมกันโดยการตีความอย+างลุ +มลึกในสิ่งที ่สังเกตของผูโคช จากการเก็บขอมูลขณะสังเกตดวยวิธีการที่
หลากหลาย และรับฟ<งผูรับการนิเทศ ถือเป นขั้นตอนสำคัญที ่จะทำใหการสะทอนผลการนิเทศประสบ-
ความสำเร็จ ในประเด็นดังนี้ 

1. ผูรับการโคชสะทอนตนเองในการจัดการเรียนรู 
2. ผูโคชสะทอนผลการจัดการเรียนรูใหกับผูรับการโคช 
3. ผูรับการโคชและผูโคชร+วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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“ตัวอย@าง” การต้ังประเด็นคำถามสำหรับการโค/ช 
ประเด็นคำถาม 

1 ข้ันก+อน
สังเกต 

การวางแผนการจัดการ
เรียนรู 

-คุณครูมีการเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนรูอย+างไร 
-คุณครูมีการวิเคราะห2ผูเรียนเป นรายบุคคลเพื่อการวางแผนการ
จัดการเรียนรูอย+างไร 

การออกแบบหน+วย 
การเรียนรู 

-คุณครูออกแบบหน+วยการเรียนรูอย+างไร 
-คุณครูคิดว+าหน+วยการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรกลุ+มสาระ
อย+างไร 

การจัดทำแผนการ 
เรียนรู 

-ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรูโดยมีองค2ประกอบอะไรบาง 
-การจัดกิจกรรมเนนการปฏิบัติอย+างไร 

2 ข้ัน
สังเกต 

ข้ันนำเขาสู+บทเรียน สังเกตการณ2สอน (ใชแบบบันทึกเพิ่มเติม) 
ข้ันการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
ข้ันสรุป 

3 ข้ันหลัง
สังเกต 

ผูรับการโคชสะทอน 
ตนเองในการจัดการ 
เรียนรู 

-คุณครูช+วยสะทอนตนเองในการจัดการเรียนรูในวันน้ีว+าเป น
อย+างไรบาง 
-ในการสอนวันนี้คุณครูคิดว+าข้ันใดท่ีคุณครูทำไดดีและข้ันใดที่ยัง
ตองพัฒนา  
-คุณครูช+วยสะทอนผลการสอนในวันนี้ ว+าบรรลุตามเปRาหมาย 
และวัตถุประสงค2 
หรือไม+ ถาเป นไปตามเปRาที่ต้ังไวเป นอย+างไร และถาไม+เป นไป
ตามเปRา คุณครูว+าเป นเพราะเหตุใด 
-คุณครูคิดว+ามีป<ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนใน
วันน้ีหรือไม+ ถามี มีอะไรบาง 

ผูโคชสะทอนผลการ 
จัดการเรียนรูใหกับ 
ผูรับการโคช 

-ผูโคชใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหคุณครูนำไปปรับปรุงพัฒนา 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผูรับการโคชและผูโคช
ร+วมกันหาแนวทางใน
การปรับปรุง
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู 

- คุณครูคิดว+าครั้งต+อไปคุณครูจะต+อยอดการจัดการเรียนในคร้ัง
ต+อไปอย+างไรบาง 
-คุณครูจะจัดการเรียนรูใหดีข้ึนกว+าเดิม ท+านจะวางแผนอย+างไร 
-ผูโคชพูดคุยใหกำลังใจเชิงบวกเก่ียวกับการจัดการเรียนรูของครู 
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning 
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แบบบันทึกการสังเกตการณ3สอน 
 

ประเด็นสังเกต 
บันทึกการสังเกต 

(ช่ืนชม ซักถาม หรืออธิบายเพ่ิมเติม) 
อ่ืน ๆ 

1. การจัดผังชั้นเรียน   
2.การนำเขาสู+บทเรียน   
3. การใชเวลามากนอยในการสอนแต+ละ
ข้ันตอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

  

4. การใชสื่อการจัดการเรียนรู   
5. การวัดและประเมินผล   
6. พฤติกรรมการแสดงออกครู และ 
นักเรียนระหว+างการจัดกิจกรรมการสอน 

  

7. เร่ืองอ่ืน ๆ เช+น 
 - การแต+งตัว 
 - การใชคำพูด 
 - การจัดการชั้นเรียน 
 - ฯลฯ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู�มือการนิเทศการจัดการเรียนรู�เชิงรุกโดยใช�กระบวนการชี้แนะและการเป!นพี่เลี้ยง | 58  

แบบบันทึกการ Coaching การจัดการเรียนรู/ 
ชื่อศึกษานิเทศก2 (Coach) ............................................................. ตำแหน+ง ............................. สังกัด............... 
วันที่ .................................................. เวลา .................................. สถานท่ี ........................................................ 
ชื่อครู ..............................................................................................กลุ+มสาระการเรียนรู .................................... 
ชื่อสถานศึกษา ............................................................................... สังกัด .......................................................... 
ชื่อหน+วยการเรียนรู ................................................. ชื่อแผนการจัดการเรียนรู .................................................. 
ระดับชั้น ..................................... หอง ........................................ จำนวนผูเรียน ......................................... คน 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ตามระดับปฏิบัติของครู (1 : ระดับคุณภาพผลงานปรับปรุง, 2 : ระดับ
คุณภาพผลงานพอใช, 3 : ระดับคุณภาพผลงานปานกลาง, 4 : ระดับคุณภาพผลงานดี, 5 : ระดับคุณภาพ
ผลงานดีมาก) 
การแปลความหมายการตรวจสอบ 
เกณฑ2ค+าเฉลี่ย   1.00 – 1.49 สามารถปฏิบัติได�นอยที่สุด  3.50 – 4.49 สามารถปฏิบัติได�มาก 

1.50 – 2.49 สามารถปฏิบัติได�น�อย 4.50 - 5.00 สามารถปฏิบัติได�มากที่สุด 
2.50 – 3.49 สามารถปฏิบัติได�พอใช�  

ก. บันทึกการสังเกตการณ3จัดการเรียนรู/ 
1. กระบวนการจัดการเรียนรู/ 

ข/อท่ี รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
5 4 3 2 1 

1. การเกร่ินนำเขาสู+บทเรียน      
2. การอธิบายข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมชัดเจน      
3. การตั้งคำถามเพ่ือสรางการเรียนรู      
4. การตั้งคำถามเพ่ือใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด      
5. การเปcดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น ซักถาม      
6. การฟ<ง และการจับประเด็นสำคัญ      
7. การสรุปและสะทอนเป นระยะๆ ใหผูเรียนติดตามความคิด และการเรียนรู

ของกลุ+ม 
     

8. การเชื่อมโยงความคิดเห็นผูเรียนสู+การสรุปแนวคิดหลักของบทเรียน      
9. การลำดับความคิดและประเด็นการเรียนรู เพ่ือนำไปสู+ขอมูลทั้งหมดของ

คาบเรียน โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค2ของแผนการจัดการเรียนรู 
     

10. การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง      
รวมคะแนน      

สรุปรวม   
เฉลี่ย/การแปลความหมาย   
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บันทึกเพ่ิมเติม 
สิ่งท่ีครูปฏิบัติได/ดี สิ่งที่ควรพัฒนา 

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

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

 
2. ทัศนและท@าทีของครูผู/จัดการเรียนรู/ที่มีต@อผู/เรียน 

ข/อที่ รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
5 4 3 2 1 

1. ท+าทีเป นมิตร (ยิ้มแยม แจ+มใส การทำใหผูเรียนมีส+วนร+วม)      
2. ไม+ชี้ถูกชี้ผิด หรือบอกควรทำ/ไม+ควรทำ      
3. ไม+โนมนาวใหคิดเหมือนครู      

รวมคะแนน      
สรุปรวม  

เฉลี่ย/การแปลความหมาย  
 
บันทึกเพ่ิมเติม 

สิ่งท่ีครูปฏิบัติได/ดี สิ่งที่ควรพัฒนา 
 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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3. การให/ข/อมูลของครูผู/จัดการเรียนรู/ 
 

ข/อที่ รายการ 
ระดับคุณภาพผลงาน 
5 4 3 2 1 

1. ใหขอมูลรอบดาน ไม+ปcดบัง      
2. ใหขอมูลถูกตอง ไม+คลาดเคลื่อน      
3. อธิบายไดชัดเจน      

รวมคะแนน      
สรุปรวม  

เฉลี่ย/การแปลความหมาย  
 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 

สิ่งท่ีครูปฏิบัติได/ดี สิ่งที่ควรพัฒนา 
 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
 

 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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ข. บันทึกสิ่งที่ Coach เห็นว@าเป�นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู/ครั้งนี้ (กรุณาระบุ) 
  
 เวลา (มาก/นอย) ................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

ผูเรียน (จำนวน/ความสนใจ)  ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

กิจกรรม (ความเหมาะสมกับผูเรียน) ..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

ครู (การเตรียมตัว/ขอมูล/ทักษะ) .......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

อุปกรณ2 (สื่อ/หองเรียน/แหล+งการเรียนรู) ............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

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

อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ค. บันทึกขอสังเกตอ่ืน ๆ ของ Coach 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ 
กิจกรรม การจัดการเรียนรู/เชิงรุก (Active Learning) 

 
โรงเรียน .................................................................................. สังกัด .................................................................. 
ชื่อเจาของเร่ือง .................................................................................................................................................... 
วันที่ .............................................................. คร้ังที่ ............... สถานที่ ............................................................... 
ชื่อกลุ+ม (ถามี) .................................................................... สมาชิกที่ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู จำนวน ........... คน 
ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู/ (ประเด็นปXญหา) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู/เชิงรุก (Active Learning) 
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 

ฯลฯ 
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ แบ@งออกเป�น 4 ส@วน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห2ป<ญหา    2. การกำหนดแนวทางการแกป<ญหา 
 3. การปฏิบัติ สังเกต และเก็บขอมูล  4. การสะทอนความคิดเห็น 
 

ส@วนที่ จุดประสงค3 การบันทึก 
1. การวิเคราะห2
ป<ญหา 

เพื่อวิเคราะห2ป<ญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สาเหตุ
ของป<ญหา และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
หองเรียน กำหนดป<ญหาหรือ 
สิ่งที่ตองการพัฒนาร+วมกันภายในกลุ+ม 

ใหบันทึกชื่อป<ญหา สาเหตุของ
ป<ญหา ตามที่ไดรับมติจากกลุ+ม 

2. การกำหนดแนว
ทางการแกป<ญหา 

เพื่อร+วมคิดและวางแผนร+วมกันในการ
กำหนดแนวทางการแกป<ญหาที่พบจากการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก และนำไปปฏิบัติจริงใน
หองเรียนของตนเอง 

บันทึกแนวทางแกป<ญหาของกลุ+ม/ 
ระบุกิจกรรมวิธีการข้ันตอน 
เครื่องมือการแกป<ญหา 

3. การปฏิบัติ สังเกต 
และเก็บขอมูล 

เพื่อใหครูผูสอนบันทึกผลจากการสังเกตและ
การเก็บขอมูลในระหว+างที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงรุกตามแผนท่ีวางไว 

ใหครูบันทึกผลการนำแนวทาง
แกป<ญหาที่ไดจากส+วนที่ 2 ไปใช 

4. การสะทอนความ
คิดเห็น 

เพื่อใหสมาชิกทุกคนในกลุ+มไดร+วมพูดคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสะทอนผล
การปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา 
แกไข ในคร้ังต+อไป 

ใหบันทึกสะทอนผลการปฏิบัติจาก 
ส+วนท่ี 2 และร+วมแลกเปลี่ยน 
เรียนรูซึ่งกัน 
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แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ คร้ังท่ี ......... 
 

การวิเคราะห3 
ปXญหา 

การกำหนด 
แนวทางแก/ปXญหา 

การปฏิบัติ สังเกต  
และเก็บข/อมูล 

การสะท/อน 
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................... 
 
หมายเหตุ รูปแบบการบันทึกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู อาจปรับไดตามความเหมาะสม 
 



 

แบบบันทึกการนิเทศโรงเรียน........................................................................................ 
ชื่อ.....................................................................................................วิชา....................................................เรื่อง...................................................................................................เวลา...................................... 

เวลา กระบวนการ จุดเด่น จุดพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



จุดประสงค์การสอนในครั้งนี้คือ .................................................................................................................................................................................................................................................... 
คะแนนการสอนในครั้งนี ้(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) .......... : ........... 

1. สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ 

ครูสะท้อนตนเอง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
2. ถ้าสอนใหม่อีกครั้ง แล้วท าให้ดกีว่าเดิม 

ครูสะท้อนตนเอง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
3. จะพัฒนาการเรยีนการสอนต่อไปอย่างไร 
ครูสะท้อนตนเอง 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ผู้นิเทศ 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................... 
สรุป 

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

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

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

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