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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ไดจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 จังหวัดกําแพงเพชร ภายใตความรวมมือจาก
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๑ 
 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 หมวด 4 มาตราที่ 22 กําหนดไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 24 ดังนี ้

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา  

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน 
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  

ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนความสามารถของผูเรียนที่ทําใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตเปนการ
สงเสริมผูเรียนใหเรียนรูดวยสมอง ดวยกาย และดวยใจ สามารถสรางองคความรูผานกระบวนการคิด
ดวยตนเอง ผูเรียนรูจักเรียนรูในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและได
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545, หนา 97) 

แนวคิดการจัดการศึกษานี้เปนรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ที่ได
พัฒนามาอยางตอเนื่องเปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตาม
ตองการอยางไดผล” (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2550, หนา 77) การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active 
Learning) ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและมีความสําคัญตอการพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนในทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณสังคมและ
สติปญญา ซึ่งจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดีและมีความสุข ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงขาติ
พุทธศักราช 2542 ในหมวดท่ี 4 แนวทางการจัดการศกึษา มาตรา 22 ที่กลาวไววา“การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” 
ซึ่งเปนนิยามเกี่ยวกับ “การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)” ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เนนการจัดการเรียนรูใหมีทักษะและความพรอมทางการเรียนรูตลอดไป  

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาตองมุงสงเสริมการเรียนรูเชิงรุกใหครูสามารถบูรณาการ
ความรูและประสบการณที่ไดจากการจัดการเรียนรูมาใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมากข้ึน     
การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการคิด 
การไดรับการปรึกษาชี้แนะ การนําความรูไปใช การถอดบทเรียน การสะทอนคิดรวมทั้งการมี
ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง 
สามารถสรางความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน ทั้งนี้โดยคาํนึงถึงการจัดการเรียนรู      
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ตามระดับชวงวัย จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning เปนกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนที่จะตองใชทั้งการคิด การลงมือทํา การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน ผูเรียนไมไดอยูในฐานะผูรับ
ความรูจากครูเทานั้น แตจะตองเปนผูมีบทบาทหรือมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัว (Active 
Participation) ซึ่งตรงกับความหมายที่ราชบัณฑิตยสถาน(๒๕๕๑) ไดใหไววา “การเรียนรูเชิงรุก คือ  
การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวาและอยางตื่นตัว” และ ทิศนา แขมมณี 
(๒๕5๕) ไดขยายความแนวคิดของคําวา “Active Participation” ไววา หมายถึง การมีสวนรวมอยาง
ตื่นตัว ศัพทภาษาอังกฤษ คือ Active Participation หมายถึง การมีสวนรวมที่ผูเรียนรูเปนผูจัดกระทํา
ตอสิ่งเรา(สิ่งที่เรียนรู) มิใชเพียงรับสิ่งเราหรือการมีสวนรวมอยางเปนผูรับ (Passive Participation) 
เทานั้น การมีสวนรวมอยางตื่นตัวท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริงไดดีควรเปนการตื่นตัว       
ที่เปนไปอยางรอบดานทั้งดานกาย สติปญญา สังคม และอารมณ เพราะพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน              
มีความสัมพันธตอกันและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

๑. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางกาย (Active Participation : Physical) คือ การใหผูเรียน    
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวรางกายทํากิจกรรมตาง ๆ ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียนเพื่อชวยใหรางกายและประสาทรับรูตื่นตัวพรอมที่จะรับรูและ
เรียนรูไดดี  

๒. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสติปญญา (Active Participation : Intellectual) คือ การให 
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวทางสติปญญาหรือสมอง ไดคิด      
ไดกระทํา โดยใชความคิดเปนการใชสติปญญาของตนสรางความหมายความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู  

๓. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางอารมณ (Active Participation : Emotional) คือ การให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวทางอารมณหรือความรูสึก การเกิด
ความรูสึกของบุคคลจะชวยใหการเรียนรูมีความหมายตอตนเองและตอการปฏิบัติมากขึ้น  

๔. การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสังคม (Active Participation : Social) คือ การใหผูเรียน     
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวทางสังคมหรือมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับ
ผูอื่นและสิ่งแวดลอมรอบตัว จะชวยขยายขอบเขตของการเรียนรูของบุคคลใหกวางขวางข้ึนและ      
การเรียนรูจะเปนกระบวนการที่สนุกมีชีวิตชีวามากขึ้น  

หากครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู
โดยมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวทั้ง ๔ ดาน คือ ดานรางกายไดเคลื่อนไหวปฏิบัติตาง ๆ , 
ดานสติปญญาไดใชความคิด, ดานสังคมไดมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนและดานอารมณเกิด 
ความรูสึกอันจะชวยใหการเรียนรูมีความหมายตอตน ซึ่งการมีสวนรวมในลักษณะดังกลาวจะเปนปจจัย
ทีส่งผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชรเปนหนวยบูรณาการในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชร ทําหนาท่ีกํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานการศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชร ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ 
นํานโยบายสูการปฏิบัติในระดับจังหวัดตามศักยภาพและโอกาสของหนวยงานในพื้นที่ โดยเนนการ     
มีสวนรวม รวมกันวางแผน รวมกันขับเคลื่อน รวมกันประเมิน รวมกันนําเสนอและปรับปรุงเพ่ือ 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชร จึงไดจัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร ภายใตความรวมมือ
จากหนวยงานการศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชรและสรางทางเลือกในการจัดการเรียนรูใหกับ
สถานศึกษาของจังหวัดกําแพงเพชรตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร  

2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนา 
ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร 

 
นิยามศัพท 

1.  แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูที่
ผูเรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัว เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู 
กระตุนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ไดอาน เขียน ตั้งคําถามและอภิปรายรวมกัน เกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ดวยการวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคา สงเสริมใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา โดยครูเปนผูวางแผนจัดการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงคการเรียนรู ลักษณะผูเรียน  

2.  ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะการเรียนรูของผูเรียนตามคํายอ 3Rs + 8Cs  

ดังนี้ 
      3Rs ประกอบดวย การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และ การคิดเลขเปน 

(Arithmetic)  
     8Cs ประกอบดวย  

           ๑. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving Skills)  

           ๒. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovation Skills)  
           ๓. ทักษะดานการเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross-cultural 

Understanding Skills)  
           ๔. ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (Collaboration 

Teamwork and Leadership Skills) 
           ๕. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communication, 

Information and Media Literacy Skills)  
           ๖. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing 

and ICT Literacy Skill)  
           ๗. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)   
           ๘. ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
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3. นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) หมายถึง รูปแบบ แนวคิด กระบวนการ 
หรือสิ่งใด ๆ ที่เก่ียวของการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนาความสามารถของผูเรียนตลอดจนการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใน 

ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร 
2. ไดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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สวนที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 

ความหมายการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
Active Learning คอื การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับ

สิ่งที่เขาไดกระทําลงไป (Bonwell, 1991) เปนการจัดการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ
คือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษยและ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรูที่แตกตางกัน (Meyers and Jones, 1993) โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู 
(Receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู (Co-creators) (Fedler and Brent, 1996)  

Active Learning เปนการจัดการเรียนรูท่ีผานการปฏิบัติหรือการลงมือทําซึ่ง “ความรู”         
ที่เกิดขึ้นก็เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ กระบวนการในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมีโอกาส     
ลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียวตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานการอาน,       
การเขียน, การโตตอบและการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก      
การวิเคราะห, การสังเคราะหและการประเมินคา กลาวคือ หากเปรียบความรูเปน “กับขาว” แลว 
Active Learning ก็คอื “วิธีการปรุง” นั่นเอง  

การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ทําใหผูเรียนสามารถรักษาผลการเรียนรูใหอยู
คงทนไดมากและนานกวากระบวนการเรียนรู Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู Active 
Learning สอดคลองกับการทํางานของสมองที่เก่ียวของกับความจํา โดยสามารถเก็บและจําสิ่งที่ผูเรียน
เรียนรูอยางมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ผูสอน สิ่งแวดลอม การเรียนรูท่ีไดผานการปฏิบัติจริง     
จะสามารถเก็บจําในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) ทําใหผลการเรียนรูยังคงอยูไดใน
ปริมาณที่มากกวา ระยะยาวนานกวา ซึ่งอธิบายไว ดังแผนภาพที่ 1 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงกรวยแหงการเรียนรู (Edgar  Dale, 1969) 
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จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นไดวากรวยแหงการเรียนรูนี้ เปนกระบวนการเรียนรูโดยการอาน
ทองจํา ผูเรียนจะจําไดในสิ่งท่ีเรียนไดเพียง 10%, การเรียนรูโดยการฟงบรรยายเพียงอยางเดียวโดยที่
ผูเรียนไมมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารยสอน เมื่อเวลาผานไป
ผูเรียนจะจําไดเพียง 20%, การเรียนการสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดเห็นภาพประกอบดวยก็จะทําให      
ผลการเรียนรูคงอยูไดเพ่ิมข้ึนเปน 30%, กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนจัดประสบการณใหกับผูเรียน
เพิ่มข้ึน เชน การใหดูภาพยนตร การสาธิต จัดนิทรรศการใหผูเรียนไดดู รวมทั้งการนําผูเรียนไป       
ทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทําใหผลการเรียนรูเพิ่มขึ้นเปน 50%, การใหผูเรียนมีบทบาทในการแสวงหา
ความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตใช สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือสรางสรรคสิ่งตางๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณการเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวมอภิปรายใหมีโอกาสฝกทักษะการสื่อสารทําใหผล
การเรียนรูเพ่ิมขึ้น 70%, การนําเสนองานทางวิชาการ เรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติในสภาพ
จริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณตางๆ ซึ่งจะทําใหผลการเรียนรูเกิดข้ึนถึง 90% 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2562, หนา 4) กลาววา การจัดการเรียนรู   
เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอน กระตุนให
ผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ดวยการวิเคราะหสังเคราะห ประเมินคา 
ไมเพียงแตเปนผูฟง ผูเรียนตองอาน เขียน ตั้งคาถาม และถาม อภิปรายรวมกันผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
โดยตองคาํนึงถึงความรูเดิมและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู 

โดยสรุป Active Learning เปนการจัดการเรียนรูแบบเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริม
ใหผูเรียนประยุกตใชทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต หลักการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เปนการนําเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใชออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน สงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูสอน Active Learning จึงถือเปนการจัดการเรียนรู
ประเภทหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน อีกทั้งยังชวย
สงเสริมการเรียนที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูข้ันสูง ดวยการวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ไมเพียงแตเปนผูฟง ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
ตองอาน เขียน ตั้งคําถามและอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไป        
สูการมีสวนรวมในการสรางความรู 
 

ลักษณะการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนสรางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหกับผูเรียน 

เชน เตรียมตัวอยางภาพ วิดีทัศนและวิธีดําเนินการ เมื่อผูเรียนดําเนินกิจกรรมจะเกิดแนวคิดและสราง
องคความรูใหมดวยตนเองจากความรูเดิมที่มีอยู โดยผูเรียนทํากิจกรรมในระหวางเวลาเรียน เชน      
การอภิปราย การลงมือปฏิบัติ การตอบคําถาม การอานซึ่งผูเรียนตองศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของตาง ๆ 
กอนเขาเรียน ดังนั้นครูจะตองเปนผูรูและเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ทันสมัย รูกระบวนการที่จะพัฒนาวิธีการ
เรียนรูและใชวิธีการเพื่อที่จะถายทอดเนื้อหา สรางมาตรฐานการเรียนรูและสิ่งแวดลอมในชั้นเรียน    
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เปนผูใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวกในชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตและมีการสะทอน
ผลการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตอไป Active Learning จึงเปนการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformative Learning) เกิดภาวะผูนํามีทักษะในการนําการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) เนนการพัฒนาทักษะการเรียนรู (Learning Skills) เพ่ือนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
เนนเนื้อหาการบูรณาการเพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง ภายใต
กิจกรรม วิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย สนุกสนาน กระตือรือรน มีชีวิตชีวาไมนาเบ่ือ โดยมี
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู มีสวนรวมและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะการคิดใน
ระดับสูง เกิดทักษะการเรียนรูและทักษะการดํารงชีวิตอยางถาวร สรุปไดวาลักษณะการจัดการเรียนรู
ของ Active Learning ดังนี้ (นนทลีพร ธาดาวิทย, 2559 : 19-21) 

1. ผูสอนควรกําหนด เปาประสงค(Purposive) โดยเปาประสงคนั้นควรสัมพันธกับกิจกรรม/
งานที่เก่ียวของกับผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูเนนการพัฒนาทักษะผูเรียนมากกวาเนื้อหา เนนการสราง
แรงจูงใจในการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  

2. ผู เรียนควรมีสวนรวมในการกําหนดแนวคิด การวางแผนการเรียนรู  การยอมรับ             
การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน  

3. วิธีการจัดการเรียนรูสามารถสะทอนสิ่งท่ีผูเรียนเรียนรูไดจากกิจกรรมและความสามารถของ
ผูเรียน ไดรับขอมูลสะทอนกลับจากผูสอนทันทีทันใดในการทํากิจกรรม  

4. ควรมีกิจกรรมการเจรจาและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน  
5. ควรเปดโอกาสใหผูเรียนวิพากษวิจารณในสิ่งที่ผูเรียนชื่นชอบและไมชอบ รวมทั้งวิจารณ

เก่ียวกับเนื้อหาในการเรียนรู  
6. ผูสอนตองออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความแตกตางของผูเรียน    

แตละคน แตละกิจกรรมท่ีทําตองมีความหมายเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สัมพันธกับชีวิตจริง 
แกปญหาไดตามสภาพจริง (Authentic Situation)  

7. การจัดการเรียนรูที่มีการสรางสถานการณเพื่อใหผูเรียนไดใชความคิดในระดับสูง (Higher 
Order Thinking) ไดแก การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมินผลเพ่ือใชในการแกไขปญหา หรือ 
สถานการณนั้น  

8. การจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงหรือสถานการณจริง รวมถึงการบูรณาการ
วิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  

9. การจัดการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเรียนเหมือนไมเรียน สนุกสนาน ไมนาเบื่อ    
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอ้ือตอการทํางานรวมกับผูอื่น ใชกระบวนการกลุมและมีการประเมินผล    
ที่หลากหลายทั้งตัวผูเรียน เพ่ือนและผูสอน  

10. การจัดการเรียนรูที่ไมจํากัดเฉพาะการเรียนรูภายในหองเรียน สามารถเรียนรูไดทุก
สถานการณ ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน ที่บานและสามารถเรียนรูไดจากบุคคลทุกคนที่เก่ียวของ    
ทําใหความรูไมมีขอบเขตจํากัด 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562,หนา ๖) กําหนดลักษณะของ             
การจัดการเรียนรูเชิงรุก มีดังนี ้

1. เปนการพัฒนาศักยภาพการคดิ การแกปญหา และการนําความรูไปประยุกตใช 
2. ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดระบบการเรียนรู และสรางองคความรูโดยมีปฏิสัมพันธรวมกันใน

รูปแบบของความรวมมือมากกวาการแขงขัน 
3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด 
4. เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ สูทักษะการคิดวิเคราะหและ 

ประเมินคา 
5. ผูเรียนไดเรียนรูความมีวินัยในการทํางานรวมกับผูอื่น 
6. ความรูเกิดจากประสบการณ และการสรุปของผูเรียน 
7. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง 

 สรุปลักษณะการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนการพัฒนาศักยภาพการคิด       
การแกปญหาและการนําความรูไปประยุกตใช ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดระบบการเรียนรู และสราง
องคความรูโดยมีปฏิสัมพันธรวมกันในรูปแบบของความรวมมือมากกวาการแขงขัน ผูสอนเปนผูอํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง 
 

กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
แนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน         

ผูมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (Active) ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของตนเอง โดยความ
ตื่นตัวนี้ควรเปนไปทั้งทางรางกาย (Physically Active) ทางการคิดและสติปญญา (Intellectually 
Active) ทางอารมณและจิตใจ (Emotionally Active) และทางสังคม (Socially Active) การเรียนรูที่มี
ความตื่นตัว ทั้ง ๔ ดานดังกลาวจะสงผลใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดดี ดังนั้น กลยุทธ (Strategies) ในการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกก็คือการจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู ใหผู เรียนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรูของตนอยางตื่นตัว ทั้งทางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ โดยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563, หนา ๒1 – 25) 

๑. ไดเคลื่อนไหวทางรางกาย (Physically Active) อยางเหมาะสมตามวัยและความสนใจของตน 
เพ่ือชวยใหประสาทการรับรู มีความตื่นตัวสามารถรับขอมูล ความรูและประสบการณตาง ๆ ไดอยางดี
และรวดเร็ว ดังนั้นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรใหมีลักษณะหลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดเปลี่ยน
อิริยาบถและสามารถคงความสนใจของผูเรียนไวได  

๒. ไดเคลื่อนไหวทางสมองหรือสติปญญา (Intellectually Active) ซึ่งก็คือการคิดนั่นเอง 
ผูเรียน จะตื่นตัวถาไดใชความคิด การคิดเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนรู การคิดในเรื่อง
ที่ผูเรียนสนใจ ประเด็นทาทาย ประเด็นที่มีความหมายตอตนเอง จะทําใหผูเรียนมีความผูกพันในการคิด 
และการกระทํา (Engagement) ในเรื่องที่เรียนสงผลใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 



9
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๙ 
 

๓. ไดเคลื่อนไหวทางสังคม (Socially Active) คือไดมีโอกาสนําเสนอความคิดของตนตอผูอ่ืน
ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูอ่ืน ไดรับขอมูลยอนกลับ ไดตรวจสอบความคิดของตน      
ไดขยายความคิดของตนเอง ไดเรียนรูจากผูอื่น กระบวนการตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการ
เรียนรู สามารถรับรูและเกิดการเรียนรูไดด ี 

๔. ไดเคลื่อนไหวทางทางอารมณ ความรูสึก และจิตใจ(Emotionally Active) ซึ่งหมายถึง 
กิจกรรมและประสบการณที่จัดใหผูเรียนนั้น ควรกระทบตออารมณ ความรูสึก ของผูเรียน ในทางที่เอ้ือ
ตอการเรียนรูในเรื่องท่ีเรียน กิจกรรมใดกระทบตอความรูสึกของผูเรียน กิจกรรมนั้นมักมีความหมายตอ
ผูเรียน และจะสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียนดวยศาสตรทางการสอนไดใหท้ังทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนไดหลากหลาย รวมทั้งยังไดมีการคิดคน รูปแบบการเรียนการสอน     
(Instructional Models) วิธีสอน(Teaching Methods)และเทคนิคการสอน(Teaching Techniques) 
ไวจํานวนมาก นับเปนคลังความรูที่สามารถนํามาใชเปนกลยุทธในการสอนไดเปนอยางดีเพียงแตครูตอง
ศึกษา เลือกสรรใหเหมาะสม ตรงตามความตองการเฉพาะในการสอนแตละครั้ง 

เพ่ือให เปนแนวทางสําหรับครูในการพิจารณาเลือกกลยุทธที่ชวยกระตุนและสงเสริม
องคประกอบ ทั้ง ๔ ดานของการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  จึงไดนําเสนอในตารางท่ี 1 – 4  
 
ตารางที ่๑ กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกดานสติปญญา 

การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
การเรียนรูเชิงรุกดานสติปญญา (Intellectually 
Active Learning ) หมายถึง การเรียนรู  
อยางตื่นตัวทางดานสติปญญา หรือการคดิ 

 การใชคําถามกระตุนการคิด (Questioning ) 

 การใหผูเรียนใชกระบวนการสืบสอบ(Inquiry) 
ในการหาคําตอบในเรื่องที่สงสัย/สนใจ  

 การวิเคราะหขอมูลใหไดคาํตอบหรือขอสรุปใน
เรื่องตาง ๆ และนําเสนอตอกลุม  

 การสังเคราะหขอมูลและนําเสนอตอกลุมหรือ 
สาธารณชนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี  

 การใหผูเรียนทําโครงการ/โครงงานท่ีสนใจโดย
ครูเปนทีป่รึกษา  

 การแกโจทยปญหาทั้งโจทยที่ครูเตรียมมา 
โจทยทีผู่เรียน ตั้งขึ้น โจทยที่มาจากชีวิต 
ประจําวัน รวมทั้งโจทยท่ีมาจากสังคมและโลก  

 การใหผูเรียนเผชิญปญหาและแกปญหาดวย
ตนเองในสถานการณตางๆ  

 การใชเทคนิคการคิดแบบตาง ๆ เชน เทคนิค 
การคิดนอกกรอบ, เทคนิคหมวก ๖ ใบ, เทคนิคการ
ระดมสมองแบบตาง ๆ เทคนิคการใชผังกราฟกฯลฯ   
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การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

 การใชวิธีสอนแบบตาง ๆ เชน วิธีสอนแบบ
อุปนัย (Inductive Method) วิธีสอนโดยใชกรณี
ตัวอยาง (Case Method) วิธีสอนแบบทัศน
ศึกษา (Fieldtrip Method) วิธีสอนโดย 
ใชสถานการณจําลอง (Simulation Method) ฯลฯ 

 การใชรูปแบบการเรียนการสอน เชน รูปแบบ
การเรียนการสอนมโนทัศน (Concept 
Attainment Model), รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสรางสรรค (Synectics Model), 
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
(Inductive Thinking Model ), รูปแบบการ
เรียนการสอนกระบวนการคิดแกปญหาอนาคต    
(Future Problem Solving Model), รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก(Graphic 
Organizer Model) ฯลฯ 

 
ตารางที ่๒ กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกดานสังคม 

การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
การเรียนรูเชิงรุกดานสังคม (Socially  Active 
Learning) หมายถึง การเรียนรูอยางตื่นตัว ทาง
สังคม 

 จัดใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ได
นําเสนอ แลกเปลี่ยนขอมูล ไดรับขอมูลยอนกลับ
และพัฒนาผลงานใหดีขึ้น  

 จัดการอภิปรายกลุมยอยในประเด็นที่เรียนรู 
เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมและนําผลการ
อภิปรายไปใชประโยชน  

 ใชเทคนิคการจัดกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ
(Cooperation Learning Techniques) เชน 
เทคนิค Think-Pair-Share เทคนิค Jigsaw 
เทคนิค Fishbowl เทคนิค Brainstorm  

 ใชวิธีสอนแบบตาง ๆ เชน วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุมยอย วิธีสอนแบบโตวาที วิธีสอน
แบบสถานการณจําลอง วิธีสอนแบบกรณี
ตัวอยาง วิธีสอนแบบเกม แบบบทบาทสมมุติ  
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การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

 ใหผูเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนผูนํา
กลุม ไดเรียนรู บทบาทหนาที่ กระบวนการ
ทํางานเปนทีมและทักษะการทํางาน รวมกัน  

 ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะ
ทางสังคม เชน  
   -รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning Model )  
   -รูปแบบการเรียนรูแบบสืบสอบและ แสวงหา
ความรูเปนกลุม (Group Investigation Model)  
   -รูปแบบการเรียนรูเปนทีม (Team Learning 
Model) 

 
ตารางที ่๓ กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกดานอารมณ 

การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
การเรียนรูเชิงรุกดานอารมณ (Emotionally 
Active Learning) หมายถึง การเรียนรู 
อยางตื่นตัวทาง อารมณ ความรูสึก และ จิตใจ 

 เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความรูสึกที่แทจริง
โดยการสรางบรรยากาศที่เปนมิตรและปลอดภัย  

 แสดงความไววางใจในตัวผูเรียนและยอมรับใน
ตัวผูเรียน  

 รับฟงผูเรียนอยางลึกซึ้ง (Deep Listening)  
ฟงใหเขาใจ ความคิด ความรูสึก ความตองการ
ของผูเรียนและยอมรับ ความรูสึกของผูเรียน  

 พัฒนาความตระหนักรูในอารมณ และ
ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังผลกระทบ
ที่มีตอกัน  

 ไมตัดสินผูเรียน สงเสริมผูเรียนใหสะทอนคิด
เพ่ือสรางความ เขาใจในตนเองและผูอื่น  

 สงเสริมใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูกับ
ประสบการณของตน และสรางความเขาใจตอ
ยอดเพ่ือการปฏิบัติตนที่ดีเหมาะสมกวาเดิม 

 เลือกใชวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนเปดเผย สะทอน
หรือแสดง ความรูสึกและความคิดเห็นของตน 
เชน วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมุติ วิธี
สอนโดยใชสถานการณจําลอง วิธีสอนโดยใชการ
แสดง วิธีสอนโดยใชเกม  
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การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

 เลือกใชรูปแบบการสอน หรือกระบวนการ
สอนที่เอ้ือใหผูเรียน เกิดอารมณ ความรูสึกไป
ในทางที่พึงประสงค อันจะทําใหได เกิดความ
เขาใจ ความคดิและพฤติกรรมที่ตองการ  
เชน รูปแบบการเรียนการสอนดานจิตพิสัย 
(Instructional Model based on Affective 
Domain), กระบวนการกระจางคานิยม (Value 
Clarification Model ), กระบวนการ
กัลยาณมิตร, กระบวนการสอนคานิยมและ
จริยธรรม และกระบวนการแกปญหาและพัฒนา
ตนเองโดยใช ระบบคูสัญญาของ ทิศนา แขมมณี
(๒๕๖๑) 

 
ตารางที ่๔ กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกดานรางกาย 

การเรียนรูเชิงรุก กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
การเรียนรูเชิงรุกดานรางกาย (Physically 
Active Learning) หมายถึง การเรียนรูอยาง
ตื่นตัวทาง รางกายใหรางกายมีการเคลื่อนไหว
อยางเหมาะสม 

 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว 

 กิจกรรมที่ชวยใหเกิดความพรอมทางรางกาย  
ที่จะรับรูและเรียนรูไดอยางดี 
  

 
สรุปไดวาการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนรูที่ผูเรียนมีความตื่นตัว     

ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ซึ่งความตื่นตัวทั้ง ๔ ดานนี้ เปนองคประกอบหรือปจจัย
สําคัญท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น สงผลใหสิ่งท่ีเรียนมีความหมายตอตัวผูเรียน และสงผลตอ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ทั้งนี้กลยุทธการจัดการเรียนรูเชิงรุกใหครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน เปน
เรื่องที่ดีและเปนไปได เพียงแตสัดสวนของการมีสวนรวม ใน ๔ ดานอาจไมเทากัน ขึ้นอยูกับจุดประสงค
การเรียนรูของบทเรียน และตัวผูเรียน หลักโดยทั่วไปก็คือครูควรกําหนดกิจกรรมหลักกอน แลวจึง
ออกแบบกิจกรรมดานอื่น ๆ ที่จะสามารถสงเสริมการเรียนรูดานหลักใหดีขึ้น โดยพิจารณาองคประกอบ
ดานตัวผูเรียนและเรื่องที่เรียนประกอบ เชน ถาผูเรียนมีความสนใจในเรื่องท่ีเรียน มีสมาธิดีในเรื่องท่ี
เรียน กิจกรรมการเคลื่อนไหวกาย อารมณ ความรูสึก ก็จะมีสัดสวนนอยลง หลักสําคัญสําหรับครูก็คือ
พยายามคิดและทําใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะคิดไดและทําได ประสบการณและการเรียนรูท่ีไดรับจากการ
สอนจะเปนบทเรียนใหครูคดิและทําไดดีมากขึ้นและดีขึ้นไปตามลําดับ 
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วิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
วิธีการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สามารถนํามาปรับใชในการจัดการเรียนรูได

หลายลักษณะ เชน จัดเฉพาะในบางหนวยการเรียนรูหรือเฉพาะบทหรือทั้งรายวิชา ซึ่งการจัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) จะเปนการนําเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยครจูะวางแผนคัดเลือก
เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา เหมาะสมกับเปาหมายการจัดการเรียนรู ลักษณะของ
ผูเรียน รวมไปถึงการออกแบบสัดสวนของเทคนิคหลัก เทคนิครองในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง       
ในลักษณะการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีวิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายวิธี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562, หนา 8-๒๕) ซึ่งในการนําเสนอครั้งนี้กําหนดไว 5 รูปแบบ
ดังนี้ 

๑. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) 
     เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เผยแพรในปลาย

ศตวรรษที่ 20 ที่เรียกวา การเรียนรูท่ีเนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียนหรือการจัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งหมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม   
ในการเรียนรูและบทบาทในการเรียนรูของผูเรียน "ใชกิจกรรมเปนฐาน" หมายถึง การนํากิจกรรมเปน
ที่ตั้งเพ่ือที่จะฝกหรือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด 
รายละเอียดดังนี ้

     ลักษณะสําคัญการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ดังนี ้
1. สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือรนดานการรูคิด 
2. กระตุนใหเกิดการเรียนรูจากตัวผูเรียนมากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและการทองจํา 
3. พัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองทําใหเกิดการ 

เรียนรูอยางตอเนื่องนอกหองเรียนดวย 
4. ไดผลลัพธในการถายทอดความรูใกลเคียงกับการเรียนรูรูปแบบอ่ืนแตไดผลดีกวา 

ในการพัฒนาทักษะดานการคิด และการเขียนของผูเรียน 
5. ผูเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรูแบบนี้มากกวารูปแบบที่ผูเรียนเปนฝายรับ 

ความรูซึ่งเปนการเรียนรูแบบตั้งรับ (Passive Learning) 
6. มุงเนนความรับผิดชอบของผูเรียนในการเรียนรูโดยผานการอานเขียน คดิอภิปราย  

และเขารวมในการแกปญหา และยังสัมพันธกับการเรียนรูตามลําดับขั้นการเรียนรูของบลูม ทั้งในดาน
พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

     หลักการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ดังนี้ 
1. ใหความสนใจที่ตัวผูเรียน 
2. เรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติที่นาสนใจ 
3. ครูผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก 
4. ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียน 
5. ไมมีการสอบ แตประเมินผลจากพฤติกรรม ความเขาใจ และผลงาน 
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6. เพ่ือนในชั้นเรียนชวยสงเสริมการเรียน 
7. มีการจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดและเสริมสราง 

ความมั่นใจในตนเอง 
      ประเภทของการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 
      การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน มีหลากหลายกิจกรรม การเลือกใชขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ วามุงใหผูเรียนไดเรียนรูหรือพัฒนา
ในเรื่องใดสามารถจําแนกออกเปน ๔ ประเภทหลัก คือ 

          1. กิจกรรมเชิงสํารวจ เสาะหา คนควา (Exploratory) ซึ่งเก่ียวของกับการรวบรวม  
สั่งสมความรู ความคิดรวบยอด และทักษะ 

          2. กิจกรรมเชิงสรางสรรค(Constructive) ซึ่งเ ก่ียวของกับการรวบรวมสั่ งสม
ประสบการณโดยผานการปฏิบัติ หรือการทํางานที่ริเริ่มสรางสรรค 

          3. กิจกรรมเชิงการแสดงออก(Expressional) ซึ่งเก่ียวของกับการนําเสนอผลงาน   
การอภิปรายในชั้นเรียนท่ีใชไดทั้งในหองเรียนปกติ, การอภิปรายออนไลน, การโตวาที, การแสดง
บทบาทสมมุติ, การเรียนรูโดยใชสถานการณ, ปฏิกิริยาจากการชมวิดิทัศน, เกมในชั้นเรียน, แกลเลอรี่ 
วอลค ฯลฯ 

          ๔. กิจกรรมผานการทํางาน (Work-based Learning) ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง 
ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถานศึกษา 
มักรวมมือกับแหลงงานในชุมชนรับผิดชอบการจัดการเรียนรูรวมกันตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค        
การกําหนดเนื้อหากิจกรรมและวิธีการประเมินผล 

๒. รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 
     เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่เปนรูปธรรม

เพ่ือนําไปสูความรูความเขาใจเชิงนามธรรมเหมาะกับรายวิชาที่เนนปฏิบัติ หรือเนนการฝกทักษะ 
สามารถใชจัดการเรียนรูไดทั้งเปนกลุมและเปนรายบุคคล หลักการจัดการเรียนรู คือ ครูวางแผนจัด
สถานการณใหผูเรียนมีประสบการณจําเปนตอการเรียนรูกระตุนใหผูเรียนสะทอน ความคิด อภิปราย 
สิ่งท่ีไดรับจากสถานการณและการนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

     ลักษณะสําคัญการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ ดังนี ้
        1. เปนการเรียนรูที่ผานประสบการณเชิงประจักษจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติของ 

ผูเรียน 
        2. ทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆที่ทาทายอยางตอเนื่องและเปนการเรียนรูที่เกิดจากบทบาท 

การมีสวนรวมของผูเรียน 
        3. มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน 
        4. ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูท่ีทุกคนมีอยูออกไปอยาง 

กวางขวาง 
        5. อาศัยกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป การแสดง

บทบาทสมมุติ การนําเสนอดวยสื่อตาง ๆ ซึ่งเอ้ืออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห และ
สังเคราะหการเรียนรู 
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     หลักการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ ควรจะฝกผูเรียนใหมีทักษะตอไปนี้  
        1. ผูเรียนตองมีความมุงม่ันที่จะมีสวนรวมกับการเรียนรู ไมใชตั้งใจจะมาเปนผูรับ 

“ปอน” ความรูอยางเดียว 
       2. ผูเรียนตองไดรับการฝกเรื่องกระบวนการสะทอนคิด (Reflection) มาพอสมควร 
       3. ผูเรียนควรไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห Analytical เเละ Conceptualization 

Skill มากอน โดยเฉพาะหากเปนการเรียนรูเชิงเทคนิคที่มีความซับซอน เชน การเรียนวิชาเเพทย 
จําเปนที่ระบบการศกึษาจะตองมีชวงเวลาที่ฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะนี้มาตั้งเเตเริ่มแรก 

       4. ผูเรียนควรไดรับการฝก Decision Making เเละ Problem Solving Skills 
เพ่ือจะไดเปนกลไกสําคัญในการสรุปเเละเลือกใชองคความรูที่ไดใหมนี้ในอนาคต 

     โดยสรุปการเรียนรูเชิงประสบการณเปนวงจรการเรียนรูที่มี 4 ขั้นตอน เริ่มตนตั้งเเตการให
ผูเรียนฝกปฏิบัติ ใหไดฝกการสะทอนคิด การสรุปหลักการเหตุผลจนเกิดเปนความรูใหมของตน เเละ
ขั้นตอนสุดทายคือการนําเอาความรูใหมไปลองปฏิบัติอีกครั้ง การที่ใหผูเรียนไดฝกฝนกระบวนการตาง ๆ 
เหลานี้บอยข้ึนเเละมีความชํานาญขึ้นจะเปนประโยชนในการเรียนรูของผูเรียน ตัวอยางเทคนิคที่ใชใน
การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ ดังนี้ 

       1. เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผูสอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู โดยแบงสัดสวนเวลาสําหรับการบรรยายเนื้อหาและการสาธิต พรอมกับคัดเลือกวิธีการที่จะ    
ลงมือปฏิบัติใหผูเรียนไดเรียนรู โดยถาเปนกิจกรรมกลุมจะตองมีการวางโครงสรางการทํางานกลุม     
การแบงหนาที่และมีการสลับหมุนเวียนกันทุกครั้ง จากนั้นดําเนินการบรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะ
สาธิตจะเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม ผูสอนแนะนําเทคนิคปลีกยอย จากนั้นใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ และ
ผูสอนประเมินผูเรียนโดยการสังเกตพรอมกับใหคําแนะนําในจุดที่บกพรองเปนรายบุคคลหรือเปน     
รายกลุม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผูสอนและผูเรียน รวมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติ 
                 ๒. เทคนิคการสอนแบบเนนฝกปฏิบัติ ผูสอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เนนการ   
ฝกทักษะ เชน การฝกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดฝกทักษะช้ํา ๆ อาจเปนใน
ลักษณะใชโปรแกรมชวยสอน สําหรับการฝกโดยผูสอนมีบทบาทใหคําแนะนําอํานวยความสะดวก 
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน 
                 3. เทคนิคการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคดิ เปนกระบวนการสอนที่ผูสอนใชเทคนิค  
วิธีการกระตุนใหผูเรียนคิดเปนลําดับขั้นแลวขยายความคิดตอเนื่องจากความคิดเดิมพิจารณา แยกแยะ
อยางรอบดาน ดวยการใหเหตุผลและเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มีจนสามารถสรางสิ่งใหมหรือตัดสิน 
ประเมินหาขอสรุปแลวนําไปแกปญหาอยางมีหลักการได ซึ่งมีวิธีการอยู 6 ข้ันตอน คือ 1)แสวงหา
ขอบกพรอง 2)รวบรวมขอมูล 3)มองปญหาทุกดาน 4)แสวงหาความคิดที่หลากหลาย 5)หาคําตอบที่
รอบดาน และ 6)หาขอสรุปที่เหมาะสม  
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3. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
         เปนวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและ
กลไกของการเกิดปญหานั้น รวมถึงการคนควาความรูพื้นฐานท่ีเก่ียวของกับปญหาเพ่ือนําไปสูการ
แกปญหาตอไป โดยผูเรียนอาจไมมีความรูในเรื่องนั้น ๆ มากอน แตอาจใชความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือ
เคยเรียนมานอกจากนี้ยังมุงใหผูเรียนใฝหาความรูเพ่ือแกไขปญหา ไดคิดเปน ทําเปน มีการตัดสินใจที่ดี 
และสามารถเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนํา
ทักษะจากการเรียนมาชวยแกปญหาในชีวิตการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

     ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ดังนี้ 
                 1. ใชปญหาที่สอดคลองกับสถานการณจริงเปนตัวกระตุนการแกปญหาและเปน
จุดเริ่มตนในการแสวงหาความรู ปญหาที่เหมาะสมกับการนํามาจัดกิจกรรมควรมีลักษณะการทดลอง   
ในหองปฏิบัติการ ขาว บทความจากหนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ 

        2. บูรณาการเนื้อหาความรูในสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปญหานั้น 
        3. เนนกระบวนการคดิอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
        4. เรียนเปนกลุมยอย โดยมีครูหรือผูสอนเปนผูสนับสนุนและกระตุนใหผูเรียนรวมกัน

สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในกลุม 
        5. ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูและเรียนโดยการกํากับตนเอง (Self-directed 

Learning)  
     การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
     การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนขั้นตอนการแกปญหาหรือสนองความตองการ 

ม ี6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้  
        ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหา (Problem Identification) เปนการทําความเขาใจปญหาหรือ

ความทาทาย วิเคราะหเงื่อนไขหรือขอจํากัดของสถานการณปญหา เพ่ือกําหนดขอบเขตของปญหา ซึ่ง
จะนําไปสูการสรางชิ้นงานหรือวีการในการแกปญหา  
                    ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เก่ียวของกับปญหา (Related  Information 
Search) เปนการรวบรวมขอมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับ
แนวทางการแกปญหาและประเมินความเปนไปได ขอดีและขอจํากัด  
                  ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา (Solution Design) เปนการประยุกตใชขอมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวของเพ่ือการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแกปญหา โดยคํานึงถึงทรัพยากร 
ขอจํากัดและเงื่อนไขตามสถานการณที่กําหนด  
                  ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา (Planning and Development) เปน
การกําหนดลําดับขั้นตอนของการสรางชิ้นงานหรือวิธีการ แลวลงมือสรางชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพ่ือ
ใชในการแกปญหา  
                  ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน  
(Testing, Evaluation and Design Improvement) เปนการทดสอบและประเมินผลการใชงานของ
ชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลท่ีไดอาจนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหา
ไดอยางเหมาะสมท่ีสุด  
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                 ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เปนการ
นําเสนอแนวคิดและข้ันตอนการแกปญหาของการสรางชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการใหผูอ่ืนเขาใจและ
ไดขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตอไป 

๔. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based Learning) 
     เปนวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถจัดเปนกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมเดี่ยวก็ได 

ใหพิจารณาจากความยาก-งาย ความเหมาะสมของโจทยงานและคุณลักษณะที่ตองการพัฒนา วางแผน
และกําหนดเกณฑอยางกวางๆ แลวใหผูเรียนวางแผนดําเนินการ ศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองโดย
ผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา จากนั้นใหผูเรียนนําเสนอแนวคิด การออกแบบชิ้นงาน พรอมให
เหตุผลประกอบจากการคนควา ใหผูสอนพิจารณารวมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติทําชิ้นงานและสงความคืบหนาตามกําหนดการประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ
การประเมินกําหนดไวลวงหนาและแจงใหผูเรียนทราบกอนลงมือทําโครงการและมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ
รวมประเมินผล 

     ลักษณะสําคัญของจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ดังนี้ 
         1. ยึดหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานตาม 

ระดับทักษะที่ตนเองมีอยู 
         2. เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของ

ผูเรียน (Active Learning) 
         3. เปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจและรูสึกสบายใจที่จะทํา 
         4. ผูเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะตั้งคําถามอะไร และตองการผลผลิตอะไรจากการ

ทําโครงงาน 
         5. ครูทําหนาที่เปนผูสนับสนุนอุปกรณและจัดประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนการ

แกไขปญหาและสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน 
         6. ผูเรียนกําหนดการเรียนรูของตนเอง 
         7. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดลอมจริง 
         8. มีฐานจากการวิจัย ศึกษา คนควา หรือองคความรูที่เคยม ี
         9. ใชแหลงขอมูล หลายแหลง 
         10. สามารถใชเวลามากพอเพียงในการสรางผลงานและมีผลผลิต 
      ประเภทโครงงานที่แบงตามลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
         1. โครงงานเชิงสํารวจ (Survey Project) ลักษณะกิจกรรมคือผูเรียนสํารวจและ

รวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลเหลานั้นมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องท่ีตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
                   2. โครงงานเชิงการทดลอง (Experiential Project) ข้ันตอนการดําเนินงานของ
โครงงานประเภทนี้จะประกอบดวยการกําหนดปญหา การกําหนดจุดประสงค การตั้งสมมติฐาน       
การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง การรวบรวมขอมูล การตีความหมายขอมูลและการสรุป 
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         3. โครงงานเชิงพัฒนาสรางสิ่งประดิษฐแบบจําลอง (Development Project) เปน
โครงงานเก่ียวกับการประยุกตองคความรู ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตรหรือศาสตรดานอื่น ๆ 
มาพัฒนาสรางสิ่งประดิษฐ เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ แบบจําลอง เพื่อประโยชนใชสอยตาง ๆ        
ซึ่งอาจจะเปนสิ่งประดิษฐใหม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได 
อาจจะเปนดานสังคม หรือดานวิทยาศาสตร หรือการสรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายแนวคิดตาง ๆ 

         4. โครงงานเชิงแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Project) เปนโครงงานนําเสนอทฤษฎี 
หลักการ หรือแนวคิดใหม ๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของสูตรสมการ หรือคําอธิบายก็ได โดยผูเสนอไดตั้ง
กติกาหรือขอตกลงข้ึนมาเอง แลวนําเสนอทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด หรือจินตนาการของตนเองตาม
กติกาหรือขอตกลงนั้น หรืออาจจะใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายก็ได ผลการอธิบายอาจจะใหม    
ยังไมมีใครคดิมากอน หรืออาจจะขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรืออาจจะเปนการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิม
ก็ได การทําโครงงานประเภทนี้ตองมีการศึกษาคนควาพื้นฐานความรู ในเรื่องนั้น ๆ อยางกวางขวาง 

         5. โครงงานดานบริการสังคมและสงเสริมความเปนธรรมในสังคม (Community  
Service and Social Justice Project) เปนโครงงานที่มุงใหผูเรียนศึกษาคนควาประเด็นที่เปนปญหา 
ความตองการในชุมชนทองถ่ินและดําเนินกิจกรรมเพ่ือการใหบริการทางสังคม หรือรวมกับชุมชน 
องคกรอ่ืน ๆ ในการแกปญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ 

         6. โครงงานดานศิลปะและการแสดง (Art and Performance Project) เปนโครงงาน 
ที่มุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา คนควา นําความรูที่ไดจากการเรียนตามหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ภาษาและสังคม มาตอยอด สรางผลงานดานศิลปะและการแสดง เชน งานศิลปกรรม ประติมากรรม 
หนังสือการตูน การแตงเพลง ดนตรี แสดงคอนเสิรต การแสดงละคร การสรางภาพยนตรสั้น ฯลฯ 

         7. โครงงานเชิงบูรณาการการเรียนรู เปนโครงงานที่มุงสงเสริมใหผูเรียนบูรณาการ
เชื่อมโยงความรูจากตางสาระการเรียนรูตั้งแตสองสาขาวิชาข้ึนไป มาดําเนินการแกปญหา หรือสราง
ประเด็นการศึกษาคนควา ท้ังในแงมิติเชิงประวัติศาสตรทักษะการประกอบอาชีพขามสาขาวิชา       
การแกปญหาสิ่งแวดลอม สังคม ที่ตองนาความรูตางสาขามาประยุกตใช การคิดคนสรางนวัตกรรมจาก
การบูรณาการความรู ฯลฯ 

     การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ม ี4 ขั้นตอน ดังนี้ 
        1. ขั้นนําเสนอ หมายถึง ขั้นที่ผูสอนใหผูเรียนศึกษาใบความรู กําหนดสถานการณ ศึกษา

สถานการณ เลนเกม ดูรูปภาพ หรือผูสอนใชเทคนิคการตั้งคําถามเก่ียวกับสาระการเรียนรูที่กําหนดใน
แผนการจัดการเรียนรูแตละแผน เชน สาระการเรียนรูตามหลักสูตรและสาระการเรียนรูที่เปนขั้นตอน
ของโครงงานเพือ่ใชเปนแนวทางในการวางแผนการเรียนรู 

        2. ข้ันวางแผน หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนรวมกันวางแผน โดยการระดมความคิด อภิปราย
หารือขอสรุปของกลุม เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

        3. ขั้นปฏิบัติ หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดข้ึนจาก
การวางแผนรวมกัน 

        4. ขั้นประเมินผล หมายถึง ข้ันการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใหบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โดยมีผูสอน ผูเรียนและเพ่ือนรวมกัน
ประเมิน 
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๕. รูปแบบการจัดการเรียนรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือวิธีวิจัย  
(Research-based Learning)  
                 เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของผูเรียนเพราะเปนการเรียน    
ที่เนนการแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรูและ
การทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัย เพ่ือเรียนรู
องคความรู หลักการและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ วิธีการตั้งโจทยปญหา วิธีการแกปญหา 
ผลการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชและศึกษาตอไป ทําใหผูเรียนเขาใจกระบวนการทําวิจัยมากขึ้น 
การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน เปนการใหผูเรียนไดรับรูวา ทฤษฎีขอความรูใหมๆ ใน
ศาสตรของตนในปจจุบันเปนอยางไร นอกจากนี้ยังเปนการสรางศรัทธาตอผูสอนรวมทั้งทําใหผูสอนไม
เกิดความเบื่อหนายที่ตองสอนเนื้อหาเดิม ๆ  

     ลักษณะสําคัญของรูปแบบ Research –based Learning 
        หลักการที่ 1 แนวคิดพ้ืนฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรูโดยการฟง/ตอบใหถูก  

เปนการถาม/หาคําตอบเอง 
        หลักการที่ 2 เปาหมาย เปลี่ยนเปาหมายจากการเรียนรูโดยการจํา/ทํา/ใช เปนการคิด/

คน/แสวงหา 
        หลักการที่ 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรูโดยการบรรยายเปนการใหคําปรึกษา  
        หลักการท่ี 4 บทบาทผูสอน เปลี่ยนบทบาทผูสอนจากการเปนผูปฏิบัติเอง เปนการ

จัดการใหผูเรียนปฏิบัติ  
    ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
       1. กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปของรายวิชาที่สอน 
       2. ศึกษา/ทําความเขาใจ  ผูเรียนเพ่ือใหทราบความรูและทักษะที่เคยมีมากอน 
       3. กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการใหเกิดการเรียนรู  

                 4. กําหนดกลยุทธและเทคนิคการสอน และกิจกรรมการเรียนรู 
                 5. เลือกแหลงเรียนรูที่เหมาะสม 
                 6. กําหนดตารางเวลา-สิ่งอํานวยความสะดวก-ผูชวยเหลือ 
                 7. ดําเนินการตามแผนที่วางไว 
                 8. ตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ได  ตั้งวัตถุประสงคไว 
                 9. ประเมินความสําเร็จของผูเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

จากลักษณะการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่กลาวมาขางตนทั้ง 5 รูปแบบตางมี
พ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกันคือใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทหลักในการเรียนรูของตนเอง คือ ผูเรียนเปน
ผูสรางความรูจากขอมูลที่ไดรับมาใหมดวยการนําไปประกอบกับประสบการณเดิมในอดีต เนนความ
ตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Active) ทําใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิด 
(Cognitively Active) โดยสรุปคือการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ที่ทําใหผูเรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรูใหอยูคงทนและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความพรอมในการเรียนรูอยางเหมาะสมใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งทักษะพ้ืนฐานเชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ และทักษะการใชภาษาตางประเทศ 
นับเปนเรื่องที่สําคัญท่ีผูเรียนจะตองมีความพรอม เพ่ือที่จะกาวสูการจัดการเรียนรู (Active Learning) 
ไดโดยสมบูรณ  
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ทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
องคประกอบที่สําคัญและจําเปนเพื่อในการเรียนรูของทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ 

มาตรฐานศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลหลักสูตรการเรียนการสอนจะตองสอดคลองกับระบบ
สนับสนุนการผลิตที่กอใหเกิดผลลัพธในศตวรรษที ่21 (วิจารณ พานิช,2555, หนา 10-11) มีดังนี ้

1. ความสามารถในการสื่อสาร คือความรูสึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอัน จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง 
เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสาร ดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง
และสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ICT Literacy  

2. ความสามารถในการคดิ เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค 
คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคม ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ Learning Thinking Skills 
          3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ Life Skill 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผู อ่ืน สอดคลองกับ Life Skill 
           5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู    
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม สอดคลอง
กับ ICT Literacy 

โดยกําหนดการประเมินดานทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับความสมดุลของการประเมิน
รวมท้ังมีคุณภาพสูง การทดสอบมาตรฐานท่ีมีคุณภาพสูงพรอมกับการประเมินผลในชั้นเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เนนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของผูเรียนในชีวิตประจําวัน ประเมิน
การใชเทคโนโลยีใหมีความสมดุล ความชํานาญผูเรียนซึ่งเปนการวัดทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
การศึกษาและการทํางานในอนาคตและกําหนดมาตรการการประเมินประสิทธิภาพระบบการศึกษาใน
ระดับที่สูงประเมินถึงสมรรถนะของผูเรียนดานทักษะในศตวรรษที่ 21 
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การเตรียมผูเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน
ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นสงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอม
ในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ  
           วิจารณ พานิช (2555, หนา 16-21) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 
           1. สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเอง
ของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนแตละคนสามารถประเมิน
ความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได  
            2. สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก, ศิลปะ,  
คณิตศาสตร, การปกครองและหนาที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร, วิทยาศาสตร, ภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร 
            โดยสาระวิชาหลักนี้จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญ            
ตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาหรือหัวขอสําหรับศตวรรษที่ 21โดยการสงเสริมความเขาใจในเนื้อหาวิชา
แกนหลักและสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก เพ่ือการพัฒนาทักษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี ้ 

 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3Rs + 8Cs 

  3Rs ประกอบดวย การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และ การคิดเลขเปน 

(Arithmetic)  
 8Cs ประกอบดวย  

     ๑. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving Skills)  

     ๒. ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creative and Innovation Skills)  
     ๓ .  ทั กษะด า นการ เ ข า ใ จต า ง วัฒนธรรม  ต า งกระบวนทั ศน  ( Cross-cultural 

Understanding Skills)  
     ๔.  ทักษะด านความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํ า  (Collaboration 

Teamwork and Leadership Skills) 
     ๕. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ (Communication, Information 

and Media Literacy Skills)  
     ๖. ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing and 

ICT Literacy Skill)  
     ๗. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)   
     ๘. ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
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ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา 
เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพ้ืนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพ
จริง ผูเรียนจะมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได  (Self-Directed) มีการทํางานทั้งอยางเปนอิสระและ
อยางรวมมือกันคนอื่น การจัดการเรียนรูจะมีลักษณะทาทายสําหรับผูเรียนทุกคน และคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพื่อเผชิญกับ
อนาคตดวยภาพในทางบวก (Optimism) ที่มีท้ังความสําเร็จและมีความสุข 
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สวนที่ 3  
การออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 
การออกแบบเปนการถายทอดรูปแบบความคิด ออกมาเปนผลงานที่ผูอ่ืนสามารถมองเห็น รับรู 

หรือสัมผัสได การออกแบบตองใชทั้งศาสตรแหงความคิดและศิลป เพ่ือสรางสรรคสิ่งใหม ปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งเดิมใหดีขึ้น  

การออกแบบการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการวางแผนการสอนอยางมีระบบ โดยมีการวิเคราะห 
องคประกอบการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อ กิจกรรมการเรียนรู รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให
ผูสอนสามารถถายทอดความรูสูผูเรียนและใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
การจัดการเรียนรูที่ดี จะชวยผูสอนวางแผนการสอนอยางมีระบบ บรรลุจุดมุงหมาย โดยมีหลักการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1. การออกแบบและพัฒนาการเรียนรูนั้น เพ่ือใคร ใครเปนผูเรียนหรือใครเปนกลุมเปาหมาย 
ผูออกแบบควรมีความเขาใจและรูจักกลุมผูเรียนที่เปนเปาหมาย 

2. ตองการใหผูเรียนเรียนรูอะไร มีความรูความเขาใจ มีความสามารถอะไร ผูสอนตองกําหนด
จุดมุงหมายของการเรียนรูใหชัดเจน 

3. ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาในรายวชิานั้นๆ ไดดีที่สุดอยางไร ควรใชวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู
อะไรที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีปจจัยสิ่งใดที่ตองคาํนึงถึงบาง 

4. เมื่อผูเรียนเขาสูกระบวนการเรียนรู ผูสอนจะทราบไดอยางไรวาผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้นและ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู จะใชวิธีการใดในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

การออกแบบการจัดการเรียนรู ควรมีการวางแผนเพื่อพิจารณาวาผูเรียนเปนใคร มีลักษณะ
พ้ืนฐานอยางไร จะกําหนดจุดมุงหมายในการสอนครั้งนั้นอยางไร จะใชวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนอยางไร จึงจะสามารถทําใหการเรียนรูนั้นบรรลุเปาหมาย และภายหลังการจัดการ
เรียนรูแลว ผูเรียนเขาใจ จดจํา นําไปใช ทําได สรางสรรคสิ่งใหมไดเปนตน ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณา     
ในการออกแบบจัดการเรียนรู ไดแก ตัวผูเรียน จุดมุงหมาย วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู การวัด
และประเมินผล สําหรับการจัดการเรียนรูนั้นเปนข้ันตอนหรือวิธีการที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค ดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางไปตามองคประกอบและข้ันตอนสําคัญ อันเปน
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนที่ขาดไมไดของวิธกีารนั้น ๆ สรุปไดวาการจัดการเรียนรู เปนข้ันตอนการ
สอนที่ทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค (ทิศนา แขมมณ,ี 2551, หนา 323) 
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หลักการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
การออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มีเปาหมายเพื่อใหผูสอนจัด        

การเรียนรูที่เนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรูดวยตนเอง โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 2 แนวคิด ดังนี้ 
1. แนวคิดของบลูม (Bloom's Taxonomy) 
    บลูม (Benjamin S. Bloom, 1976) นักการศกึษาชาวอเมริกัน เชื่อวา การเรียนการสอน 

ที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนเพ่ือใหผูสอน
กําหนดและจัดการเรียนรู รวมทั้งวัดและประเมินผลไดถูกตอง โดยไดจําแนกจุดมุงหมายการศึกษา ที่เรียกวา 
Taxonomy of Educational Objectives (อติญาณ ศรเกษตริน, 2543, หนา 72-74 ; อางอิงจาก     
บุญชม ศรี สะอาด, 2537 ; Bloom. 1976, หนา 18) ออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย           
ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 

    1.1 ดานพทุธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรูทางดาน ความรู ความคิด    
การแกปญหา จัดเปนพฤติกรรมดานสมองเก่ียวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราว
ตาง ๆ อยาง มีประสิทธิภาพ โดยแอนเดอรสันและแครทโวทล (Anderson & Krathwoh) ไดปรับปรุง
การจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของบลูม ข้ึนใหม มีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรม 
เปน 6 ระดับ ดังนี ้

          1.1.1 จํา (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรูที่มีอยูใน
หนวยความจํา ระยะยาวออกมาแบงประเภทยอยได 2 ลักษณะคือ จําได (Recognizing) ระลึกได 
(Recalling) 

          1.1.2 เขาใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดความหมายของ
คําพูด ตัวอักษรและการสื่อสารจากสื่อตางๆ ที่เปนผลมาจากการสอน แบงประเภทยอยได 7 ลักษณะ 
คือ ตีความ ( Interpreting)  ยกตัวอยาง  (Exemplifying)  จําแนกประเภท (Classifying)  สรุป 
(Summarizing) อนุมาน (Inferring) เปรียบเทียบ (Comparing) อธิบาย (Explaining) 

          1.1.3 ประยุกตใช (Apply) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการหรือใชระเบียบ
วิธีการ ภายใตสถานการณท่ีกําหนดให แบงประเภทยอยได 2 ลักษณะคือ ดําเนินงาน (Executing) ใช
เปนเครื่องมือ (Implementing) 

          1.1.4 วิเคราะห (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกสวนประกอบของสิ่ง
ตาง ๆ และ คนหาความสัมพันธระหวางสวนประกอบ ความสัมพันธระหวางของสวนประกอบกับ
โครงสรางรวมหรือสวนประกอบเฉพาะ แบงประเภทยอยได 3 ลักษณะคือ บอกความแตกตาง 
(Differentiating) จัดโครงสราง (Organizing) ระบุคุณลักษณะ (Attributing) 

          1.1.5 ประเมินคา (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ
หรือ มาตรฐาน แบงประเภทยอยได 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking) วิพากษวิจารณ (Critiquing) 

          1.1.6 สรางสรรค (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมสวนประกอบตาง ๆ 
เขาดวยกัน ดวยรูปแบบใหมๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผลหรือทําใหไดผลิตภัณฑที่เปนตนแบบ 
แบงประเภทยอย ได 3 ลักษณะคือ สราง (Generating) วางแผน (Planning) ผลิต (Producing) 
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     1.2 ดานจิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมดานจิตพิสัยเปนคานิยม ความรูสึก      
ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดข้ึนทันที ดังนั้น 
การจัดการเรียนรูดวยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามตลอดเวลา จะทําให
พฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคได จิตพิสัยประกอบดวยพฤติกรรม 5 ระดับ 
ไดแก 

            1.2.1 การรับรู (Receiving/Attending) เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณ 
หรือสิ่งเรา อยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเรานั้นวาคืออะไร แลว
จะแสดงออกมาใน รูปของความรูสึกที่เกิดขึ้น 

            1.2.2 การตอบสนอง (Responding) เปนการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความ
เต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซึ่งเปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว 

            1.2.3 การเกิดคานิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับ นับถือในคุณคานั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิด
ทัศนคติท่ีดีในสิ่งนัน้ 

            1.2.4 การจัดระบบ (Organizing) การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้น
โดยอาศัย ความสัมพันธ ถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับ อาจจะยอมรับคานิยม
ใหม โดยยกเลิกคานิยมเกา 

            1.2.5 บุคลิกภาพ (Characterizing) การนําคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เปน
นิสัยประจําตัว ใหประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม พฤติกรรมดานนี้จะเกี่ยวกับความรูสึกและจิตใจ 
ซึ่งจะเริ่มจากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอมแลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ     
จนกลายเปนคานิยมและยังพัฒนาตอไปเปนความคิดอุดมคติซึ่งจะเปนการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน 

     1.3 ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย เปน
พฤติกรรม    ที่บงบอก ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลว ชํานาญซึ่งแสดงออกมาได
โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้ ระดับของทักษะประกอบดวย 5 ขั้น ดังนี้ 

            1.3.1 การรับรู เลียนแบบ ทําตาม (Imitation) เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 

            1.3.2 การทําเอง/การปรับใหเหมาะสม (Manipulation) เปนพฤติกรรมที่ผูเรียน
พยายามฝก ตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ําเพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจใหได หรือ 
สามารถปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา 

            1.3.3 การหาความถูกตอง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดย
ไมตอง อาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อไดกระทําซ้ําแลวก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ 

            1.3.4 การทําอยางตอเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เปนของ
ตัวเองจะ กระทําตามรูปแบบนั้นอยางตอเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง 
คลองแคลวการที่ผูเรียนเกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสม่ําเสมอ 

             1.3.5 การทําไดอยางเปนธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ไดจากการฝก
อยางตอเนื่อง จนสามารถปฏิบัติ ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติซึ่งถือเปน
ความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
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2. สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) 
    องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก ไดศึกษา    

แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษท่ี 21 โดยเสนอสี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars 
of Education) ประกอบดวยการเรียนรู 4 ลักษณะ ไดแก การเรียนเพ่ือรู (Learning to know)           
การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง (Learning to do) การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน และการเรียนรูที่จะอยู
รวมกับผูอ่ืน (Learning to Live together) และการเรียนรูเพ่ือชีวิต (Learning to Be) 

    Learning to Know  หมายถึง การเรียนเพ่ือรูทุกสิ่งทุกอยางอันจะเปนประโยชนตอไป 
ไดแก การแสวงหาใหไดมาซึ่งความรูที่ตองการ การตอยอดความรูที่มีอยู รวมทั้งการสรางความรูขึ้นใหม
เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู การแสวงหาความรูและวิธีการ
เรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรูเนนการฝกสติ 
สมาธิ ความจํา ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณในการปฏิบัต ิ

    Learning to Do หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือทํา มุงพัฒนาความสามารถ
และความชํานาญ ทั้งสมรรถนะทางดานวิชาชีพ สามารถทํางานเปนหมูคณะ ปรับประยุกตองคความรู
ไปสูการปฏิบัติงานและอาชีพ กระบวนการเรียนรูเนนบูรณาการระหวางความรูภาคทฤษฎีและ 
การฝกปฏิบัติงานที่เนน ประสบการณตางๆ ทางสังคม ซึ่งอาจนําไปสูการประกอบอาชีพจากความรูที่ได
ศึกษามารวมทั้ง การปฏิบัติเพ่ือสรางประโยชนใหสังคมที่สามารถทํางานไดหลายอยาง 

    Learning to Live Together หมายถึง การเรียนรูเพ่ือการดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมคีวามสุข ทั้งการดําเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทํางานเปนการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ ดวยการสรางสรรคประโยชนใหสังคม การจัดการเรียนรูมุงใหผูเรียนดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน  
ในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแกปญหา 
การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เขาใจความแตกตาง 
และหลากหลายดาน วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแตละบุคคลในสังคม 

    Learning to Be หมายถึง การเรียนรูเพ่ือใหรูจักตัวเองอยางถองแทรูถึงศักยภาพ ความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใชความรูความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชนตอสังคม           
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนตอการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับ
ศักยภาพตนเองได การจัดการเรียนรูมุงพัฒนาผู เรียนทุกดานทั้งจิตใจ รางกายและสติปญญา             
ใหความสําคัญกับจินตนาการและความคิดสรางสรรค ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษย
ที่สมบูรณมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ศีลธรรม สามารถปรับตัว และปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนเขาใจตนเองและผูอ่ืน 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตนนําไปสูการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) อาจจัด
กิจกรรมไดหลายลักษณะ ข้ึนอยูกับธรรมชาติของวิชาหรือลักษณะกิจกรรมที่ดําเนินการ เชน กิจกรรม
บูรณาการ หรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักการสําคัญของการจัดกิจกรรม ดังนี้(สํานักงานวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2559, หนา 30)  

1. เชื่อมโยงตัวชี้วัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒55๑  

2. ผูเรียนเปนสุข เปนการเรียนรูอยางมีความสุข โดยใชวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อยาง
เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความตองการ และความแตกตางของผูเรียน  
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๒๗ 
 

3. สนุกการคิดข้ันสูง เปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผน คิดวิเคราะห คนควา ถกแถลง สราง
ความคิดเชิงเหตุผล อภิปราย สรุปความรู นําเสนอ จุดประกายความคิด สรางแรงบันดาลใจ สรางความ 
มุงมั่นเพ่ือแสวงหาความรู การแกปญหาและสรางสรรคนวัตกรรม  

4. มุงทํางานเปนกลุม จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนทีม ทํางานอยาง 
เปนระบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ ชวยเหลือเก้ือกูล มีความสามัคคี และเปนผูนํา ผูตามที่ดี  

5. ลุมลึกแหลงเรียนรูใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  

6. สูการประเมิน P&A ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช เทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย เนนการประเมินการปฏิบัติ (P : Performance Assessment) และการประเมิน 
คุณลักษณะ (A : Attribute Assessment) 

จากการหลักการออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ภายใตแนวคิดของบลูม 
(Bloom's Taxonomy) และแนวคิดสี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) โดยมี
หลักการจัดกิจกรรมคอืเชื่อมโยงตัวชี้วัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด มุงเนน 
ผูเรียนเปนสุข สนุกการคิดข้ันสูง มุงทํางานเปนกลุม ลุมลึกแหลงเรียนรูและสูการประเมินตามสภาพจริง 
ซึ่งสามารถกําหนดกระบวนการออกแบบจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดังแผนภาพที่ 2 
 

Input  Process  Outcome 
     

     
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

    3Rs + 8Cs 

     
     

แนวคิดของบลูม  ออกแบบการเรียนรู   

     

     

     
สี่เสาหลักการศึกษา  การจัดการเรียนรู   

     

     
     
  การวัดและประเมินผล   
     

     

แผนภาพที่ ๒ กระบวนการออกแบบจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๒๘ 
 

บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะตองเปลี่ยน

บทบาทจากการทําหนาที่สอนเปนผูอํานวยความสะดวก แนะนํา ชวยเหลือ ดูแล และกระตุนผูเรียนใน
การเรียนรู ดังที่ (นนทลีพร ธาดาวิทย, 2559, หนา 27-28 และณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ,2550) 
กลาวคือ  

1. ผูสอนเปนผูวางแผนกิจกรรม หรือเปาหมายที่ตองการพัฒนาผูเรียน เนนผลที่ผูเรียนสามารถ 
นําไปใชประโยชนในชีวิตจริง โดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดวิธีการเรียนรู
ของ ตนเอง  

2. เปนคนสรางบรรยากาศการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางผูสอนและเพ่ือนๆในชั้นเรียน  

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมที่สนใจรวมทั้งกระตุนให
ผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 

4. จัดสภาพแวดลอมการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboratory Learning) สงเสริมใหเกิดการ
รวมมือใน กลุมผูเรียน  

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระ วิธีการ และฝกใหผูเรียนไดมี
การบูรณาการเนื้อหาสูการประยุกตใชในสถานการณจริง  

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และหลากหลาย แมรายวิชาที่เนนทางดานการ
บรรยาย หลักการ และทฤษฎีก็สามารถจัดกิจกรรมเสริม อาทิการอภิปราย การแกไขสถานการณที่
กําหนดเสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย  

7. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอยางชัดเจน ท้ังในประเด็นเนื้อหา และกิจกรรมใน       
การเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรูแบบ Active Learning ใชเวลาการจัดกิจกรรมมาก  

8. ใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่ผูเรียนนําเสนอ 
 

บทบาทผูเรียนในการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
ในทํานองเดียวกันการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ผูเรียนไมไดเปนผูนั่งฟงผูสอน

บรรยายอยางเดียว แตเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูดังท่ี 
(นนทลีพร ธาดาวิทย, 2559, หนา 28 และณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ,2550) กลาวคือ   

1. มีความรับผิดชอบ เตรียมตัวลวงหนาใหพรอมที่จะเรยีนรูศึกษา และปฏิบัติงานในสิ่งที่ผูสอน 
มอบหมายใหศึกษาลวงหนา  

2. ใหความรวมมือกับผูสอนในการจัดการเรียนรูเริ่มจากการวางแผนการจัดการเรียนรู       
การดําเนินกิจกรรม และการประเมินผล  

3. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางกระตือรือรน  
4. มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เพ่ือสรางองคความรูใหม การทํางานเปนทีม และ    

การยอมรับ ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
5. มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูไดลงมือปฏิบัติในสถานการณจริงดวยตนเองเพ่ือใหเกิด    

การเรียนรู ดวยตนเอง  
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๒๙ 
 

6. มีการใชความคิดเชิงระบบ ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดเชิงเหตุผล การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคดิเชื่อมโยง และการคิดอยางสรางสรรค  

7. มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูเพราะการเรียนรูไมใชเรื่องที่นาเบื่อ แตเปนการเรียนแบบ
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา 
 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สูการปฏิบัติ  
การนํารูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Active Learning ที่กลาวมาขางตนไป

ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูสอนและผูเรียนลวนมีบทบาทสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ ผูสอนจึง
ตองศกึษาทําความเขาใจเพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการวิเคราะหและ
สังเคราะหบทบาทผูสอนในการจัดการเรียนรูจากนักการศึกษา ไดแก ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ (2550), 
Shenker et al., (1996), Fink (1999) สามารถจําแนกบทบาทของผูสอน ไดดังนี้  

1. วิเคราะหเปาหมายของการเรียนรูและเลือกเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนับสนุน  
การเรียนรูตามแนว Active Learning 1-2 วิธี ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสิ่งที่ตองการใหผูเรียนปฏิบัติ  

2. เลือกใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่งายและใชเวลาไมมากสําหรับการเริ่มตน เชน 
“One Minute Paper” และ “Think-Pair-Share” หรือใหผูเรียนแขงขันกันตอบคําถามที่เก่ียวของกับ
เรื่องที่จะเรียนตอไป เปนตน  

3. มีการมอบหมายงานใหผูเรียนเพ่ือการเตรียมตัวหรือเตรียมความรูกอนการเขาเรียน เชน     
มีการมอบหมายใหอานเนื้อหาสาระที่จะเรียนหรือเรื่องที่เก่ียวของในสิ่งที่จะเรียนลวงหนา  

4. บอกถึงกิจกรรมและประโยชนที่จะไดรับจากการรวมกิจกรรม  
5. กระตุนใหผูเรียนคนหาคําตอบดวยตนเอง มีความเขาใจและสรางมโนทัศนที่ไดจากการ

เรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเองได เชน มอบหมายใหผูเรียนศึกษาสื่อวีดีโอโดยมีการตั้งคําถาม
และใหผูเรียนหาคําตอบ  

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรจัดเปนกลุมเพ่ือการเรียนรูรวมกันและกระตุนใหผูเรียน       
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา  

7. สรางสรรคกิจกรรมอยางหลากหลายมีความยืดหยุน เพ่ือขยายประสบการณการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยการลงมือปฏิบัติ  

8. ใหความสําคัญและกระตุนใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธในชั้นเรียนโดยใชทักษะการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

9. กิจกรรมการเรียนรูยึดปญหาเปนสําคัญและกระตุนใหผูเรียนเลือกใชวิธีแกปญหา อยาง
หลากหลายเปนระบบ  

10. กระตุนใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง  
11. ใหผูเรียนรับผิดชอบในผลงาน โดยกําหนดเวลาและงบประมาณที่ใช  
12. มีการสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกอนเริ่มเนื้อหาใหม  
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การออกแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
การออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) ภารกิจสําคัญของครูตามเกณฑสมรรถนะ

ประจําสายงาน คือ การออกแบบการเรียนรูไปสูเปาหมายการเรียนรูที่ตองการรวมทั้งออกแบบเครื่องมือ
วัดและประเมินผล เพ่ือยืนยันวาผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูที่เทียบเคียงไวหรือไม 
เปนวิธีการหนึ่ง ท่ีมุงเนนใหผูสอนเปนนักออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
โดยเริ่มจากวินิจฉัยปญหาและความตองการของผูเรียน เพ่ือออกแบบการจัดประสบการณเรียนรู       
ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนและเมื่อผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จะตองมีหลักฐานการเรียนรู      
ที่สามารถสะทอนผลวาผูเรียนไดเกิด ความรูความเขาใจในระดับท่ีพึงประสงคไวจริง ผูสอนจึงตอง
กําหนดเปาหมายการเรียนรู และหลักฐานแสดงผลการเรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จึงคอยดําเนินการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีพึงประสงค วิธีการนี้สรางความมั่นใจไดวา ผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง
และไดกําหนดแนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรู จํานวน 2 รูปแบบ ดังนี ้

รูปแบบที่ 1  แบบที่เริ่มจากการกําหนดและวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู  

แผนภาพท่ี 3  แนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรู เริ่มจากการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู  
        และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 
และตัวชี้วัด 

กําหนด 
สาระสําคัญ 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

กําหนด 
เกณฑการ 
ประเมิน 

 
กิจกรรม 

การเรียนรู 
 

กําหนดชื่อ 
หนวยการ 

เรียนรู 

กําหนด 
เวลาเรียน 

 
รูปแบบที่ 2 แบบที่เริ่มจากประเด็นปญหาในทองถิ่นหรือประเด็นที่อยูในความสนใจของผูเรียน  

 

แผนภาพท่ี 4  แนวทางการจัดทําหนวยการเรียนรูเริ่มจากการกําหนดปญหาสําคัญในทองถ่ินหรือ 
                    สิ่งทีผู่เรียนสนใจ 

กําหนด 
ประเด็น 

ปญหา/สิ่ง
ทีผู่เรียน 
สนใจ 

กําหนด 
สาระสําคัญ 

 

ระบ ุ
มาตรฐาน 
การเรียนรู 

และ
ตัวชี้วัด 

กําหนด 
ชิ้นงานหรือ 
ภาระงานท่ี 

ผูเรียน 
ปฏิบัต ิ

กําหนด 
เกณฑการ 
ประเมิน 

 

กิจกรรม 
การเรียนรู 

 

กําหนดชื่อ 
หนวยการ 

เรียนรู 
 

กําหนด 
เวลาเรียน 

 
การออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) ทั้ง 2 รูปแบบขางตนแสดงใหเห็นวาการ

ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุน ไมจําเปนวาตองเริ่มจากมาตรฐานกอนเสมอ
และในกระบวนการแตละขั้นนั้นอาจไมจําเปนตองเรียงลําดับตามที่เห็นในแผนภาพ ครูสามารถปรับเปลี่ยน 
ไดตามความถนัดและความเหมาะสมของแตละเรื่องท่ีจะสอน แตในที่สุดตองสามารถบอกไดวา เมื่อ
เรียนจบหนวยการเรียนรูนั้นแลวผูเรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใดและเมื่อครูเขียนหนวยการเรียนรูเพ่ือ
นําไปใชในการจัดการเรียนรูในรูปแบบเอกสารนั้นควรเริ่มจากชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน ประเด็น
ปญหา/สิ่งที่ผูเรียนสนใจ มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด สาระท่ีสําคัญ ชิ้นงาน เกณฑการประเมินและ
กิจกรรมการเรียน มีขั้นตอนในการออกแบบดังตอไปนี ้
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๓๑ 
 

1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญแตละหนวย 
2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือระบุมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเปน

เปาหมาย การพัฒนาผูเรียนของหนวยนั้น 
3. กําหนดสาระสําคัญของหนวยการเรียนรู สาระหลัก ทักษะกระบวนการ ผูเรียนตองรูและ

ปฏิบัติ อะไรได 
4. กระบวนการเรียนรู เปนหัวใจสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา มีความรูและทักษะตาม 

มาตรฐานท่ีกําหนดไวแตละหนวยการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนลงมือทํา คิดวิเคราะหและรวมมือกันแกไข
ปญหา ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning)  

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดข้ึนแสดงใหทราบถึง การพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนบอกรองรอยวามีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ชิ้นงานหรือภาระงาน
เปนหลักฐาน/รองรอย วาผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ อาจเกิด
จากผูสอนกําหนดใหหรือใหผูเรียนรวมกันกําหนดขึ้นจากการวิเคราะหตัวชี้วัดในหนวยการเรียนรู 

6. การวัดและประเมินผล การประเมินผลจะประเมินจากชิ้นงานหรือภาระงาน โดยใชเกณฑ
การประเมินที่ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดการประเมินโดยใชรูบริค (Rubric) ชวยในการสื่อสารอีกทาง
หนึ่งใหผูเรียนมองเห็นเปาหมายของการทําชิ้นงานหรือภาระงานของตนเองและไดรับความยุติธรรมใน
การใหคะแนนของผูสอนตามคุณภาพของงานอยางไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช
วิธีการอ่ืนไดตามความเหมาะสม เชน การทําแบบ check list การทดสอบ เปนตน 

7. สื่อ/แหลงเรียนรู ที่เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 
8.  กําหนดเวลาเรียน ระบุเวลาที่ใชตามจริงในหนวยนั้น ๆ ดังตัวอยาง 

 
ตัวอยางแบบฟอรมหนวยการเรียนรู 

 

หนวยการเรียนรูที่ ............. เรื่อง .............................................................................................................. 
ชื่อวิชา ............................... รหัสวิชา ........................ กลุมสาระการเรียนรู ……………………………………… 
ระดับชั้น ...................... ภาคเรียนที่ ............. ปการศกึษา ....................... จํานวน ...................... ชั่วโมง 
ชื่อผูสอน .......................................................................... โรงเรียน ......................................................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
3. สาระการเรียนรู 
4. สมรรถนะ 
5. คุณลักษณะที่พึงประสงค 
6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
7. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
8. การวัดและประเมินผล 
9. สื่อ/แหลงเรียนรู (ที่เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนบรรลุตาม

เปาหมาย) 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร
๓๒ 

 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
 

แผนการเรียนรูที่ .......................... 
กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา .............................................................................ชั้น ................................ 
หนวยการเรียนรูที ่............. เรื่อง ....................................................................... เวลาเรียน .................... 

1. มาตรฐานการเรียนรู 
2. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู 
3. จุดประสงคการเรียนรู 

สาระการเรียนรู 
- สาระการเรียนรูแกนกลาง 
- สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถาม)ี 

4. สมรรถนะสําคัญ 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
6. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
7. กระบวนการจัดการเรียนรู 
8. วัสด ุอุปกรณสื่อ และแหลงเรียนรู 
9. การวัดและประเมินผล 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 
11. ความคิดเห็นของผูบริหาร 

 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูเชิงรุก(Active Learning)  
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู เปนกระบวนการในการตรวจสอบผลการดําเนิน

กิจกรรมวาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขเพ่ือพัฒนาตอไป         
โดยประเมินทั้งกระบวนการในการจัดกิจกรรมและประเมินคุณภาพของผู เรียน ใชการประเมิน
หลากหลายวิธีทุกคนไดมีโอกาสในการประเมิน เชน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินเพ่ือน ผูเรียน
ประเมินตนเอง วิธีการในการประเมินควรถูกตองเหมาะสมกับความรู ทักษะ และคุณลักษณะของผูเรียน
ที่กําหนดไวในเปาหมายของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ โดยการออกแบบและสรางกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติไปพรอม ๆ กับการใชกระบวนการคิด ใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ดังนั้น การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน ผูสอนสามารถใชวิธีการประเมินดังนี ้

1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลายเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน จึงควรใชการประเมิน 
การปฏิบัติ (Performance Assessment) รวมกับการประเมินดวยวิธีการอ่ืน และกําหนดเกณฑในการ
ประเมิน (Rubrics) ใหสอดคลองหรือใกลเคยีงกับชีวิตจริง 

2. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เปนวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน การประเมิน
ลักษณะนี้ผูสอนตองเตรียมสิ่งสําคัญ 2 ประการคือภาระงาน (Tasks) และเกณฑการประเมินกิจกรรมที่
จะใหผูเรียนปฏิบัติ (Scoring Rubrics)  
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๓๓ 
 

      การประเมินการปฏิบัติ จะชวยตอบคําถามที่ทําใหเรารูวา “ผูเรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู
ไปใชไดดีเพียงใด” ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติในระดับชั้นเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนตองทํา
ความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับประเด็นตอไปนี้ 

- สิ่งที่เราตองการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด หรือ 
ผลลัพธที่เราตองการ) 

- การจัดการเรียนรูที่เอ้ือตอการประเมินการปฏิบัติ 
- รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัต ิ
- การสรางเครื่องมอืประเมินการปฏิบัต ิ
- การกําหนดเกณฑในการประเมิน (Rubrics) 

๓. การประเมินโดยการใชคําถาม (Questioning) คําถามเปนวิธีหนึ่งในการกระตุน/ชี้แนะ     
ใหผูเรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรูของตนเอง รวมถึงเปนเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ดังนั้น เทคนิคการตั้งคําถามเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ี
ผูสอนตองเรียนรูและนําไปใชใหไดอยางมีประสิทธิภาพ การตั้งคําถามเพ่ือพัฒนาผูเรียนจึงเปนกลวิธี
สําคัญที่ผูสอนใชประเมินการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งเปนเครื่องสะทอนใหผูสอนสามารถชวยเหลือ
ผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนรู 

๔. การประเมินโดยการสนทนา (Communication) เปนการสื่อสาร 2 ทาง อีกประเภทหนึ่ง
ระหวางผูสอนกับผูเรียน สามารถดําเนินการเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได โดยทั่วไปมักใชอยางไมเปน
ทางการ เพ่ือติดตามตรวจสอบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูเพียงใด เปนขอมูลสําหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช
เวลาแตมีประโยชนตอการคนหา วินิจฉัย ขอปญหา ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ ที่อาจเปนปญหา อุปสรรคตอ
การเรียนรู เชน วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน เปนตน 

๕. การประเมินการสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) เปนการเก็บขอมูลจากการ 
ดูการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนโดยไมขัดจังหวะการทํางานหรือการคิดของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรม
เปนสิ่ง ที่ทําไดตลอดเวลา แตควรมีกระบวนการและจุดประสงคที่ชัดเจนวาตองการประเมินอะไรโดย
อาจใชเครื่องมือ เชน แบบมาตรประมาณคา แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผูเรียน
ตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ และหลายชวงเวลา เพ่ือขจัดความลําเอียง 

๖. การประเมินตนเองของผูเรียน (Student Self-Assessment) การประเมินตนเองนับเปนทั้ง
เครื่องมือประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู เพราะทําใหผูเรียนไดคิดใครครวญวาไดเรียนรูอะไร 
เรียนรูอยางไร และผลงานที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง การประเมินตนเองจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผูเรียน
ใหเปนผูเรียนที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง 

๗. การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เปนเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่นาจะ
นําใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเขาถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผูเรียนจะบอกไดวาชิ้นงาน
นั้นเปนเชนไร ผูเรียนตองมีความเขาใจอยางชัดเจนกอนวาเขากําลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน
ฉะนั้นผูสอนตองอธิบายผลที่คาดหวังใหผูเรียนทราบกอนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสรางความมั่นใจวา
ผูเรียนเขาใจการประเมินรูปแบบนี้ ควรมีการฝกผูเรียน 
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๓๔ 
 

สวนที่ 4  
การคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

 
การคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียน     

ในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานการคัดเลือก
นวัตกรรมและสงเสริมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) รวมทั้งเปนเกียรติและขวัญกําลังใจใน
การสรางสรรคผลงานที่ดีมีคุณภาพ สามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหกับครูผูสอนในจังหวัดกําแพงเพชร     
ไดนําเสนอการคัดเลือกนวัตกรรมรายละเอียดดังนี ้

1. รางวัลท่ีไดรับ 
     รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี ้
          1.1  รางวัลชนะเลิศ (คะแนนสูงสุด) ไดรับโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

     1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (คะแนน ๘๐.๐๐ ขึ้นไป)       ไดรับเกียรติบัตร
 1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (คะแนน ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ไดรับเกียรติบัตร 

                     1.4  รางวลัรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (คะแนน ๖๐.๐๐– ๖๙.๙๙)   ไดรับเกียรติบัตร 
                     1.5  รางวลัชมเชย   (คะแนน ๕๐.๐๐– ๕๙.๙๙)   ไดรับเกียรติบัตร  

2. ประเภทรางวัล  
    รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร จําแนกตามระดับชั้นดังนี ้
2.1  ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3  
2.2  ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
2.3  ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3  
2.4 ระดับมัธยมศกึษาปที่ 4 – 6  

 3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัล 
    คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ไดรับรางวัลจะตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องรวมระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และตองมีประสบการณใน
การจัดการเรียนรูในรางวัลที่เสนอผลงานไมนอยกวา 1 ป โดยผลงานที่สงเขารับการคัดเลือกจะตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
                      3.1 ครูมีการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร ที่กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนจนเห็นเปนที่ประจักษสามารถสราง     
องคความรูและยึดถือเปนแบบอยางได 
            3.2 ผลงานที่สงเขารับการคดัเลือก ตองเปนที่ยอมรับ มีกระบวนการที่ชัดเจน ถูกตอง
สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร  
            3.3 เปนผลงานที่ดําเนินการจนถึงเปนปจจุบันเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป (ควรเปน
ผลงานที่ดําเนินการในระหวางป 2561 – 2564) และเปนผลงานที่สามารถพัฒนาสูความเปนเลิศได  
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4. หลักเกณฑการพิจารณา 
    การพิจารณารางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา 2 ดาน คือ ดานการ
จัดการเรียนรูและดานนวัตกรรมที่สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ดังนี ้

           4.1 ดานการจัดการเรียนรู  
      4.1.1 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ผลลัพธที่เกิดจากการนําไปใชและมีองคประกอบครบถวน จํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู และตอง
สอดคลองกับผลงานที่เสนอขอรับรางวัล  

      4.1.2 มผีลท่ีเกิดกับผูเรียนจากการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูตาม 
ขอ 4.1.1 สอดคลองกับตัวชี้วัดการจัดการเรียนรูในแตละระดับ  

          4.2 ดานนวัตกรรม  
      4.2.1 มีนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองหรือเก่ียวของกับเรื่องท่ีเสนอ 

ขอรับรางวัล โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ และงานวิจัย เปนตน  
      4.2.2 มีผลการเรียนรูที่สะทอนพัฒนาการหลังจากการใชนวัตกรรมและผลการ 

แกปญหาหรือการพัฒนาตามขอ 4.2.1  
5. การเสนอแบบเสนอผลงาน 
    การเสนอผลงานเพ่ือคัดเลือกรับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร โดยจัดทํารายงานผลงานนวัตกรรม 
จํานวน ๒ เลม เย็บเลมปดสันอยางเรียบรอยโดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไมรวมปก/     
คํานํา/สารบัญ) จํานวนไมเกิน 100 หนากระดาษ A4 พิมพดวยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 
16 point บรรทัดปกติ และใหผูบังคับบัญชารับรองผลงานและสงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กําแพงเพชร โดยกําหนดแบบเสนอผลงานดังภาคผนวก 

6. วิธีการดําเนินการคัดเลือก 
      6.๑ คณะกรรมการ คัดกรองจากเอกสารใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

โดยยึดหลักการพิจารณาที่โปรงใสและเปนธรรม  
      6.๒ สําหรับผูท่ีผานการคัดเลือกตามเกณฑ ที่มีคะแนนสูงสุด 4 ลําดับแรก รับการ

ประเมินเชิงประจักษโดยนําเสนอผลงาน ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ยึดหลักการ
พิจารณาที่โปรงใสและเปนธรรม ผลการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด 

7. เกณฑ/ตัวบงชี้การคัดเลือกรางวัล 
    หลักเกณฑการพิจารณารางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ

พัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกําแพงเพชร มหีลักเกณฑการพิจารณา จํานวน ๒ ดาน คือ 
ดานการจัดการเรียนรูและดานนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
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7.1 ดานการจัดการเรียนรูมี ๒ ตัวบงชี้/9 ตัวบงชี้ยอย (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)  
7.1.1 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

(Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดจากการ
นําไปใชและมีองคประกอบครบถวน จํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู และตองสอดคลองกับนวัตกรรม
ที่ขอเสนอผลงาน (๕0 คะแนน) โดยมี 5 ตัวบงชี้ยอย 
    1) ความถูกตองของการเขียนจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑  

2) กําหนดสาระการเรียนรู ถูกตอง ทันสมัย ที่ผูเรียนสามารถนําไป 
ปรับใชในชีวิตประจําวันไดและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  

๓) กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีความ 
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว สงเสริมการตั้งคําถาม /การลงมือปฏิบัติ /การทํางาน
เปนทีม /ผูเรียนไดใชทักษะการคิดข้ันสูง (การคดิอยางมีวิจารณญาณ /การคิดเชิงระบบ/การแกปญหา /
การคดิสรางสรรค ฯลฯ)  

๔) กําหนดสื่ออุปกรณการสอน/แหลงเรียนรูสอดคลองกับการจัด  
การเรียนรูมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู  

๕) กําหนดวิธีการวัดผลที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูมีการ 
ประเมินผลดวยวิธีหลากหลายและตามสภาพจริง ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินที่สามารถวัดได
ชัดเจน มีการนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

7.1.2 มีผลที่เกิดกับผูเรียนจากการจัดการเรียนรูตามแผนในขอ 1.1  
สอดคลองกับตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับ (๒0 คะแนน) โดยมี 2 ตัวบงชี้ยอย 

         1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย หรือมีผลการผานเกณฑ 
การประเมิน  

         2) ผูเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานเชิงประจักษ และมีการสนับสนุนผูเรียนให 
ไดรับโอกาสในการนําเสนอผลงาน 

7.2 ดานนวัตกรรม (นวัตกรรม หมายถึง การทําสิ่งใหม วิธีการใหม ท่ียังไมเคยปฏิบัต ิ
มากอนมาใชในการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน) มี 2 ตัวบงชี้/3 ตัวบงชี้ยอย (คะแนนเต็ม 
30 คะแนน)  

7.2.1 มีนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียนทีส่อดคลองหรือเก่ียวของกับเรื่องท่ี 
เสนอขอรับรางวัล โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ และงานวิจัย เชน รูปแบบการ
จัดการเรียนรู ชุดการเรียนรู ชุดกิจกรรม งานวิจัย ฯลฯ (๒0 คะแนน) โดยมี 2 ตัวบงชี้ยอย 

1) มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ / 
แกปญหาผูเรียน ไดจริงตรงกับความตองการจําเปน  

2) นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา มีกรอบแนวคิดในการ 
สรางหรือพัฒนามีแนวคิดทฤษฎีเปนพ้ืนฐานในการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ มีคุณภาพ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีการประเมินประสิทธิผล  
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7.2.2 มีผลการเรียนรูที่สะทอนพัฒนาการหลังจากการใชนวัตกรรม และ 
ผลการแกปญหา และ/หรือการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับหรือไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ (10 คะแนน) 
โดยมี 1 ตัวบงชี้ยอย 

  1) มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่สะทอนพัฒนาการ/แกปญหาทักษะ 
ผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ หลังการใชนวัตกรรม ครอบคลุมผูเรียนเปนสวนใหญ  

8. คําอธิบายระดับคุณภาพเกณฑ/ตัวบงชี้การคัดเลือกรางวัล 
    คําอธิบายระดับคุณภาพของเกณฑ/ตัวบงชี้การคัดเลือกรางวัล จํานวน ๒ ดาน คือ ดานการ

จัดการเรียนรูและดานนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
     8.๑  ดานการจัดการเรียนรู จํานวน ๒ ตัวบงชี้/7 ตัวบงชี้ยอย คะแนนเต็ม 70 คะแนน  
            8.๑.๑ มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดจากการนําไปใช มีองคประกอบครบถวน จํานวน 3 แผน และ
ตองสอดคลองกับนวัตกรรมที่ขอเสนอผลงาน (50 คะแนน) จํานวน 5 ตัวบงชี้ยอย ดังนี ้

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 ความถูกตองของการ
เขียน จุดประสงคการ
เรียนรูทีส่อดคลอง  
กับทักษะผูเรยีนใน
ศตวรรษที่ 21 

5 พฤติกรรมทีร่ะบุในจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มากกวา ๓ ทักษะ (3Rs + 8Cs) และครอบคลุม KPA 

4 พฤติกรรมทีร่ะบุในจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได ๓ ทักษะ (3Rs + 8Cs) และครอบคลุม KPA 

3 พฤติกรรมทีร่ะบุในจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได 2 ทักษะ (3Rs + 8Cs) และครอบคลุม KPA  

2 พฤติกรรมทีร่ะบุในจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได 2 ทักษะ (3Rs + 8Cs) และไมครอบคลุม KPA  

1 พฤติกรรมทีร่ะบุในจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได 1 ทักษะ (3Rs + 8Cs) และไมครอบคลุม KPA  

2 กําหนดสาระการเรยีนรู 
ถูกตอง ทันสมัย ที่ผูเรยีน
สามารถ นําไปปรบัใชใน
ชีวติประจําวันได และ
สอดคลองกับจดุประสงค 
การเรยีนรู 

5 กําหนดสาระการเรยีนรู ทั้ง ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ถูกตอง ๒. ทันสมัย         
๓. เหมาะสมกับวัยผูเรียน ๔. สอดคลอง ตามจุดประสงคการเรียนรู 
ที่กําหนดไว ๕. ครบถวนตามจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 

4 กําหนดสาระการเรยีนรู 4 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ถูกตอง ๒. ทันสมัย  
๓. เหมาะสมกับวัยผูเรียน ๔. สอดคลอง ตามจุดประสงคการเรียนรู 
ที่กําหนดไว ๕. ครบถวนตามจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 

3 กําหนดสาระการเรยีนรู 3 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ถูกตอง ๒. ทันสมัย  
๓. เหมาะสมกับวัยผูเรียน ๔. สอดคลอง ตามจุดประสงคการเรียนรู 
ที่กําหนดไว ๕. ครบถวนตามจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 

2 กําหนดสาระการเรยีนรู 2 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ถูกตอง ๒. ทันสมัย  
๓. เหมาะสมกับวัยผูเรียน ๔. สอดคลอง ตามจุดประสงคการเรียนรู 
ที่กําหนดไว ๕. ครบถวนตามจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 

1 กําหนดสาระการเรยีนรู 1 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ถูกตอง ๒. ทันสมัย  
๓. เหมาะสมกับวัยผูเรียน ๔. สอดคลอง ตามจุดประสงคการเรียนรู      
ที่กําหนดไว ๕. ครบถวนตามจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว 
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๓๘ 
 

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

3 กําหนดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) มีความ
สอดคลอง กับจุดประสงค
การเรยีนรูท่ีกําหนดไว 
สงเสริมการตั้งคําถาม /
การลงมือปฏิบัติ /การ
ทํางานเปนทีม /ผูเรียนได
ใชทักษะการคิดขั้นสูง 
(การคดิอยางมีวจิารณญาณ 
/ การคิดเชิงระบบ/ การ
แกปญหา /การคิด
สรางสรรค ฯลฯ) 

5 กําหนดกิจกรรมการจัดการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) ทั้ง ๕ ขอ 
ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรูที่กําหนดไว ๒. สงเสริมการ
ตั้งคําถาม ๓. ลงมือปฏิบัติ ๔. ทํางานเปนทีม ๕. ผูเรยีนไดใชทักษะการ
คิดขั้นสูง 

4 กําหนดกิจกรรมการจัดการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) 4 ใน ๕ ขอ 
ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรูที่กําหนดไว ๒. สงเสริมการ
ตั้งคําถาม ๓. ลงมือปฏิบัติ ๔. ทํางานเปนทีม ๕. ผูเรยีนไดใชทักษะการ
คิดขั้นสูง 

3 กําหนดกิจกรรมการจัดการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) 3 ใน ๕ ขอ 
ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรูที่กําหนดไว ๒. สงเสริมการ
ตั้งคําถาม ๓. ลงมือปฏิบัติ ๔. ทํางานเปนทีม ๕. ผูเรยีนไดใชทักษะการ
คิดขั้นสูง 

2 กิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 2 ใน ๕ ขอ ดังนี้  
๑. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรูท่ีกําหนดไว ๒. สงเสรมิการ 
ตั้งคําถาม ๓. ลงมือปฏิบัติ ๔. ทํางานเปนทีม ๕. ผูเรยีนไดใชทักษะการ
คิดขั้นสูง 

1 กําหนดกิจกรรมการจัดการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) 1 ใน ๕ ขอ 
ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจุดประสงคการเรยีนรูที่กําหนดไว ๒. สงเสริมการ
ตั้งคําถาม ๓. ลงมือปฏิบัติ ๔. ทํางานเปนทีม ๕. ผูเรยีนไดใชทักษะการ
คิดขั้นสูง 

4 กําหนดสื่ออุปกรณการ
สอน/ แหลงเรียนรู
สอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนรูมีการนํา 
เทคโนโลยีมาใชในการจัด 
การเรยีนรู 

5 กําหนดอุปกรณสื่อการสอน/แหลงเรียนรู ทั้ง ๕ ขอ ดังน้ี ๑. ใชสื่อ/
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ๒. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู    
๓. มีหลักฐาน อาทิ สื่อของจริง ใบกิจกรรม ใบความรู ๔. ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู ครบถวน ๕. มีการนาํเทคโนโลยมีาใช 

4 กําหนดอุปกรณสื่อการสอน/แหลงเรียนรู 4 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ใชสื่อ/
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ๒. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู    
๓. มีหลักฐาน อาทิ สื่อของจริง ใบกิจกรรม ใบความรู ๔. ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู ครบถวน ๕. มีการนาํเทคโนโลยมีาใช 

3 กําหนดอุปกรณสื่อการสอน/แหลงเรียนรู 3 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ใชสื่อ/
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ๒. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู    
๓. มีหลักฐาน อาทิ สื่อของจริง ใบกิจกรรม ใบความรู ๔. ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู ครบถวน ๕. มีการนาํเทคโนโลยมีาใช 

2 กําหนดอุปกรณสื่อการสอน/แหลงเรียนรู 2 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ใชสื่อ/
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ๒. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู    
๓. มีหลักฐาน อาทิ สื่อของจริง ใบกิจกรรม ใบความรู ๔. ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู ครบถวน ๕. มีการนาํเทคโนโลยมีาใช 

1 กําหนดอุปกรณสื่อการสอน/แหลงเรียนรู 1 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. ใชสื่อ/
แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ๒. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู    
๓. มีหลักฐาน อาทิ สื่อของจริง ใบกิจกรรม ใบความรู ๔. ปรากฏใน
แผนการจัดการเรียนรู ครบถวน ๕. มีการนาํเทคโนโลยมีาใช 
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เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๓๙ 
 

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

5 กําหนดวิธีการวัดผลที่
สอดคลอง กับจุดประสงค
การเรยีนรู มีการ
ประเมินผลดวยวธิ ี
หลากหลายและตาม
สภาพจริง ระบุเครื่องมือ
และเกณฑการ ประเมินที่
สามารถวัดไดชัดเจน ม ี
การนําผลไปปรับปรุง  
การเรยีนรูอยางตอเนื่อง 

5 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล ทั้ง ๕ ขอ ดังน้ี ๑. สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ๒. ดวยวธิหีลากหลาย ๓. ประเมินตามสภาพจริง 
๔. ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสามารถวัดไดชัดเจน  
๕. มีการนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

4 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 4 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ๒. ดวยวธิหีลากหลาย ๓. ประเมินตามสภาพจริง 
๔. ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสามารถวัดไดชัดเจน  
๕. มีการนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

3 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 3 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ๒. ดวยวธิหีลากหลาย ๓. ประเมินตามสภาพจริง 
๔. ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสามารถวัดไดชัดเจน  
๕. มีการนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

2 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 2 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ๒. ดวยวธิหีลากหลาย ๓. ประเมินตามสภาพจริง 
๔. ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสามารถวัดไดชัดเจน ๕. มี
การนําผลไปปรับปรุงการเรยีนรูอยางตอเนื่อง 

1 กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 1 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู ๒. ดวยวธิหีลากหลาย ๓. ประเมินตามสภาพจริง 
๔. ระบุเครื่องมือและเกณฑการประเมินท่ีสามารถวัดไดชัดเจน  
๕. มีการนําผลไปปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

 
            8.๑.2 มีผลที่เกิดกับผูเรียนจากการจัดการเรียนรูตามแผนในขอ 8.1.1 สอดคลอง

กับตัวชี้วัดการจัดการเรียนรูในแตละระดับ (๒0 คะแนน) จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย ดังนี ้

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย หรือ 
มีผลการผานเกณฑ 
การประเมิน (ผลตามขอ 
8.๑.1 ทั้ง 5 ตัวบงชี้ยอย) 

5 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาที่ขอรับการคัดเลือกมคีาเฉลี่ย
อยูระหวางรอยละ ๘๐ – ๑๐๐ 

4 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาที่ขอรับการคัดเลือกมคีาเฉลี่ย
อยูระหวางรอยละ 70 – 79 

3 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาที่ขอรับการคัดเลือกมคีาเฉลี่ย
อยูระหวางรอยละ 60 – 69 

2 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาที่ขอรับการคัดเลือกมคีาเฉลี่ย
อยูระหวางรอยละ 50 – 59 

1 ผูเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาที่ขอรับการคัดเลือกมคีาเฉลี่ย
อยูระหวางรอยละ ๐ – 49 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๔๐ 
 

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

2 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน
เชิงประจักษ และมีการ
สนับสนุนผูเรยีนใหไดรับ 
โอกาสในการนําเสนอ
ผลงาน 

5 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน ทั้ง ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรู ๒. เกิดจากการทํางานเปนทีม ๓. มีการนําเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน ๔. มีการนําผลงาน/ช้ินงานไปใช ๕. ผลงาน/ช้ินงานไดรับการ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 

4 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน 4 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจดุประสงค
การเรยีนรู ๒. เกิดจากการทํางานเปนทีม ๓. มีการนําเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน ๔. มีการนําผลงาน/ช้ินงานไปใช ๕. ผลงาน/ช้ินงานไดรับการ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 

3 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน 3 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจดุประสงค
การเรยีนรู ๒. เกิดจากการทํางานเปนทีม ๓. มีการนําเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน ๔. มีการนําผลงาน/ช้ินงานไปใช ๕. ผลงาน/ช้ินงานไดรับการ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 

2 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน 2 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจดุประสงค
การเรยีนรู ๒. เกิดจากการทํางานเปนทีม ๓. มีการนําเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน ๔. มีการนําผลงาน/ช้ินงานไปใช ๕. ผลงาน/ช้ินงานไดรับการ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 

1 ผูเรยีนมีผลงาน/ชิ้นงาน 1 ใน ๕ ขอ ดังนี้ ๑. สอดคลองกับจดุประสงค
การเรยีนรู ๒. เกิดจากการทํางานเปนทีม ๓. มีการนําเสนอผลงาน/
ชิ้นงาน ๔. มีการนําผลงาน/ช้ินงานไปใช ๕. ผลงาน/ช้ินงานไดรับการ
พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 

 
     8.2  ดานนวัตกรรม (นวัตกรรม หมายถึง การทําสิ่งใหม วิธีการใหม ที่ยังไมเคยปฏิบัติมา

กอนมาใชในการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอน) จํานวน 2 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ยอย 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนน  

            8.2.๑ มีนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองหรือเก่ียวของกับเรื่องที่เสนอ
ขอรับรางวัล โดยสามารถเสนอนวัตกรรมในลักษณะรูปแบบ วิธีการ และงานวิจัย เชน รูปแบบการสอน 
รูปแบบการจัดการเรียนรู ชุดการเรียนรู ชุดกิจกรรม งานวิจัย ฯลฯ (๒0 คะแนน) จํานวน 2 ตัวบงชี้ยอย 
ดังนี้ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๔๑ 
 

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 มีนวัตกรรมที่ใชในการ
พัฒนา ทักษะผูเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ /แกปญหา
ผูเรยีนไดจริงตรงกับ 
ความตองการจําเปน 

5 มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มากกวา  
๓ ทักษะ(3Rs + 8Cs)/แกปญหาผูเรียนไดจริงตรงกับความตองการ

จําเปนของผูเรยีนเปนสวนใหญ (เกินรอยละ ๕๐) 
4 มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 3 ทักษะ 

(3Rs + 8Cs)/แกปญหาผูเรียนไดจริงตรงกับ ความตองการจําเปนของ

ผูเรยีนเปนสวนใหญ (เกินรอยละ ๕๐) 
3 มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 2 ทักษะ 

(3Rs + 8Cs)/แกปญหาผูเรียนไดจริงตรงกับ ความตองการจําเปนของ

ผูเรยีนเปนสวนใหญ (เกินรอยละ ๕๐) 
2 มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 2 ทักษะ 

(3Rs + 8Cs)/แกปญหาผูเรียนไดจริงตรงกับ ความตองการจําเปนของ

ผูเรยีนบางคน 
1 มีนวัตกรรมที่ใชในการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 1 ทักษะ 

(3Rs + 8Cs)/แกปญหาผูเรียนไดจริงตรงกับ ความตองการจําเปนของ

ผูเรยีนบางคน 
2 นวัตกรรมมีกระบวนการ

สรางหรือ พัฒนา มีกรอบ
แนวคิดในการ สรางหรือ
พัฒนา มีแนวคิด ทฤษฎี
เปนพื้นฐานในการสราง 
หรือพัฒนาเครื่องมือ มี
คุณภาพ มีการประเมิน
ประสิทธภิาพ ตามเกณฑ
มาตรฐาน และมีการ 
ประเมินประสิทธิผล 

5 นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา ทั้ง ๕ ขอ ดังน้ี ๑. มีกรอบ
แนวคิดในการสรางหรือพัฒนา ๒. มีแนวคิดทฤษฎ ีเปนพ้ืนฐาน  
๓. เครื่องมือมคุีณภาพ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ ๕. มีการ
ประเมินประสิทธิผล 

4 นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา 4 ใน ๕ ขอ ดังน้ี ๑. มีกรอบ
แนวคิดในการสรางหรือพัฒนา ๒. มีแนวคิดทฤษฎ ีเปนพ้ืนฐาน  
๓. เครื่องมือมคุีณภาพ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ ๕. มีการ
ประเมินประสิทธิผล 

3 นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา 3 ใน ๕ ขอ ดังน้ี ๑. มีกรอบ
แนวคิดในการสรางหรือพัฒนา ๒. มีแนวคิดทฤษฎ ีเปนพ้ืนฐาน  
๓. เครื่องมือมคุีณภาพ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ ๕. มีการ
ประเมินประสิทธิผล 

2 นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา 2 ใน ๕ ขอ ดังน้ี ๑. มีกรอบ
แนวคิดในการสรางหรือพัฒนา ๒. มีแนวคิดทฤษฎ ีเปนพ้ืนฐาน  
๓. เครื่องมือมคุีณภาพ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ ๕. มีการ
ประเมินประสิทธิผล 

1 นวัตกรรมมีกระบวนการสรางหรือพัฒนา 1 ใน ๕ ขอ ดังน้ี ๑. มีกรอบ
แนวคิดในการสรางหรือพัฒนา ๒. มีแนวคิดทฤษฎ ีเปนพ้ืนฐาน  
๓. เครื่องมือมคุีณภาพ ๔. มีการประเมินประสิทธิภาพ ๕. มีการ
ประเมินประสิทธิผล 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๔๒ 
 

            8.2.2 มีผลการเรียนรูที่สะทอนพัฒนาการหลังจากการใชนวัตกรรมและผลการ
แกปญหาและ/หรือการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ (10 คะแนน) จํานวน 1 ตัวบงชี้ยอย ดังนี ้

ขอ ตัวบงชี้ยอย 
ระดบั

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 มีผลการเรียนรูของผูเรียน 
ที่สะทอนพัฒนาการ / 
แกปญหาทักษะผูเรียน   
ในศตวรรษที่ ๒๑ หลัง
การใช นวัตกรรม 
ครอบคลุมผูเรียน เปน
สวนใหญ 

5 มีผลการเรียนรูของผูเรียนทีส่ะทอนพัฒนาการ / แกปญหาทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ มากกวา 3 ทักษะ(3Rs + 8Cs) ครอบคลุมผูเรยีนเปน

สวนใหญ(เกินรอยละ ๕๐) 
4 มีผลการเรียนรูของผูเรียนทีส่ะทอนพัฒนาการ / แกปญหาทักษะผูเรียน

ในศตวรรษที่ ๒๑ ได 3 ทักษะ(3Rs + 8Cs) ครอบคลุมผูเรียนเปนสวน

ใหญ(เกินรอยละ ๕๐) 
3 มีผลการเรียนรูของผูเรียนทีส่ะทอนพัฒนาการ / แกปญหาทักษะผูเรียน

ในศตวรรษที่ ๒๑ ได 2 ทักษะ(3Rs + 8Cs) ครอบคลุมผูเรียนเปน   

สวนใหญ(เกินรอยละ ๕๐) 
2 มีผลการเรียนรูของผูเรียนทีส่ะทอนพัฒนาการ / แกปญหาทักษะผูเรียน

ในศตวรรษที่ ๒๑ ได 2 ทักษะ(3Rs + 8Cs) ครอบคลุมผูเรียนเปนบางคน 

1 มีผลการเรียนรูของผูเรียนทีส่ะทอนพัฒนาการ / แกปญหาทักษะผูเรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ได 1 ทักษะ(3Rs + 8Cs) ครอบคลุมผูเรียนเปนบางคน 
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : 
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44
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จังหวัดก�าแพงเพชร ๔๔ 
 

อติญาณ ศรเกษตริน. (2543). สรางหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับนักศึกษา 
พยาบาล. ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Bonwell, CC, and Eison, JA. (1991). การเรียนรูแบบแอคทีฟ : สรางความตื่นเตนใน 
หองเรียน ASHE-ERIC Higher Education Report. Washington DC: School of  
Education and Human Development, George Washington University 

Bloom, Benjamin S. (1976). Taxonomy of Education Objective, Handbook I :  
Cognitive Domain. New York : David Mckay. 

Dale, Edgar. (1969). Audio Visual Method in Teaching. 4 th ed. New York : Holt  
Rinehart and Winston Inc. 

Felder, R. and Brent, R. (1996). “Navigating the Bumpy Road to Student-Centered.  
Instruction,” Journal of College Teaching. Vol. 44. McKinney, K.  

Fink, L. Dee. (1999). Active Learning. Reprinted with permission of the University  
of  Oklahoma Instructional Development Program. Retrieved July 5, 2008,  
from http://www.hcc.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk.teachtip/  
active.htm. 

Krathwohl, D. R. (2002). “A Revision of Bloom’s Taxonomy : An Overview.”  
Theory into Practice. 41 NO. 4. 212-218. (online) Available :  
http://www.unco.edu/cetl/sir/Stating_outcome/documents/Krathwohl.pdf. 

Meyers, C., & Jones, T. B. (1993). Promoting Active Learning Strategies for the  
College Classroom. San Francisco, CA Jossey-Bass Inc. 

Shenker, J. I.; Goss, S. A; & Bernstein, D.A. (1996). Instructor’s Resource Manual for  
Psychology: Implementing Acting Learning in the Classroom. Retrieved  
September 22, 2011, from http://s.psych/uiuc,edu/-jskenker/active.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ใบสมัครเขารับการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)   
  ปการศกึษา ๒๕๖4  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 

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

คําชี้แจง ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลใหครบถวน ดังนี ้

๑. ประเภทที่สมัคร     

 ระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 3  
 ระดับประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
 ระดับมัธยมศกึษาปที่ 1 – 3  
 ระดับมัธยมศกึษาปที่ 4 – 6  

๒. ชื่อผลงาน

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

3. ผูเสนอผลงาน    
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................ตําแหนง.............................................. 

สถานศึกษา/หนวยงาน...................................................................สังกัด.................................................. 
หมายเลขโทรศัพท ....................................... E-mail………………........................(อ่ืนๆ)............................. 
 
            ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนผลงานของ นาย/นาง/นางสาว..................................... 
ตําแหนง...............................................................สถานศึกษา............................................................จริง 
 
 
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
      (...................................................) 

(ตําแหนง)....................................................... 
    (หนวยงานทางการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา) 

(วันที่)................/................../................. 
 
หมายเหตุ   

  เอกสารที่จะตองนําสงคือรายงานผลงานนวัตกรรม จํานวน ๒ เลม เย็บเลมปดสันอยาง
เรียบรอยโดยมีความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไมรวมปก/คํานํา/สารบัญ) จํานวนไมเกิน 100 
หนากระดาษ A4 พิมพดวยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 point บรรทัดปกติ และให
ผูบังคบับัญชารับรองผลงาน ภายในเลมมีขอมูล 

๑. ใบสมัคร 
๒. รายงานผลการดําเนินงาน 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
 

1. ความสําคัญของนวัตกรรม  
(ระบุเหตุผล ความจําเปน ปญหาหรือความตองการ ความสําคัญ แนวคิด หลักการสําคัญ 

การพัฒนานวัตกรรม) 
................................................................................................................................................................... 

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

2. วัตถุประสงคการดําเนินงาน 
(ระบุวัตถุประสงคของการพัฒนานวัตกรรม)  

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

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

3.   ขอบเขตเนื้อหา      
(ระบุขอบเขตเนื้อหาและเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรม)  

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

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

3. ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 
(ระบุขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและการพัฒนานวัตกรรม) 

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

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

 

4. การทดลองใชนวัตกรรม 
(ระบุการนําแผนจัดการเรยีนรูและนวัตกรรมไปใชกับกลุมเปาหมาย) 

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

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

5. ผลสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 
(ระบุผลสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ ผลงานชิ้นงาน

เชิงประจักษและผลการเรียนรูที่สะทอนพัฒนาการหลังจากการใชนวัตกรรม)  
................................................................................................................................................................... 

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

6. ภาคผนวก 
     (ระบุแผนจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน /ภาพประกอบท่ีแสดงถึงรายละเอียดของผลงาน)  

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

................................................................................................................................................................... 
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คณะทํางาน 
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายรมย  พะโยม     ศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 

2. นายพรชัย  จันทะคุณ                 รองศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร 
 

คณะทํางาน 
1. นายพรชัย  จันทะคุณ รอง ศกึษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร ประธานกรรมการ 
2. น.ส.สุภาพร  ธรรมสอน ผอ.กลุมนิเทศฯ ศธจ.กพ. รองประธานกรรมการ 
3. นางไพรินทร  เหมบุตร ผอ.กลุมนิเทศฯ สพม.กําแพงเพชร รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญสง  บํารุงสุข ผอ.กลุมนิเทศฯ สพป.กพ.1 รองประธานกรรมการ 
5. นายณรงค  เก้ียวเกิด ผอ.กลุมนิเทศฯ สพป.กพ.2 รองประธานกรรมการ 
6. น.ส.ธัญรดี  พากเพียร ศึกษานิเทศก สพม.กําแพงเพชร กรรมการ 
7. น.ส.ฐานิตา  แกวศร ี ศึกษานิเทศก สพม.กําแพงเพชร กรรมการ 
8. นางทิพวรรณ  สุวรรณ   ศึกษานิเทศก สพป.กพ.1 กรรมการ 
9. น.ส.ธัญณัฏฐนรี  ศรีพัก ศึกษานิเทศก สพป.กพ.1 กรรมการ 
10. น.ส.สาลินี  ชนาพงษจารุ ศึกษานิเทศก สพป.กพ.2 กรรมการ 
11. น.ส.รุงนภา  ประทีปแกว ศึกษานิเทศก สพป.กพ.2 กรรมการ 
12. นายตอศักดิ์  ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
13. นางจันทร เพชรบูรณ ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
14. นางนริศรา  เสาแกว ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
15. น.ส.บุญลักษณ  อึ้งชัยพงษ ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
16. นางสถิตาภรณ  อารีเอ้ือ ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
17. วาที่ร.ต.หญิงพจนี  ถูกมี ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการ 
18. น.ส.ศิราภรณ  ศิริพันธ ผอ. รร.บานหนองจอก กรรมการ 
19. นายภาสกร  แจมหมอ รอง ผอ.รร.วังแขมวิทยาคม กรรมการ 
20. น.ส.ชัชฎาภรณ  อรามรุณ ครู รร.ปราสาทอนุสรณ กรรมการ 
21. นางจุฑาลักษณ  ขุนภักดี ครู รร.คลองขลุงราษฎรรังสรรค กรรมการ 
22. น.ส.ทัศนีย เนื้อไม ศึกษานิเทศก ศธจ.กพ. กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. น.ส.สุภาพร  ธรรมสอน ผอ.กลุมนิเทศฯ ศธจ.กพ.  
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