
ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ช� อหนังสือ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนา ๔ H

เลข ISBN 

พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

จํานวนพิมพ ๑๐,๐๐๐ เลม

เจาของ ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพที่ โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก

 เลขที่ 2/9 ซอย 31 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

 โทรศัพท ๐-๒๙๑๐-๗๐๐๑-๒  โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๖๔๖๖



 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” เพ่ือปรับ
ลดเวลาเรียนของผูเรียนใหนอยลง เพิ่มเวลารูใหมากขึ้น ตั้งแตภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
เปนตนมา และมีการพัฒนา Smart Trainer : ผูนําการนิเทศ เพื่อนิเทศชวยเหลือ สนับสนุน 
โรงเรียน ผูบริหารและครู ดานการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนดานสมอง  (Head) ดานคุณลักษณะและคานิยม 
(Heart) ดานทักษะปฏิบัติ (Hand) และดานสุขภาพกาย (Health) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา
เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ๔ H (Head Heart Hand 
Health) ขึ้น เพื่อให Smart Trainer : ผูนําการนิเทศทุกคนในเขตพื้นท่ีการศึกษาไดใชเปน
เครื่องมือในการนิเทศ ชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 
ทั้งรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ ตอไป

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัด
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อพัฒนา ๔ H (Head Heart Hand Health) นี้ จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการนํานโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คํานํา





ตอนที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ๑

ตอนที่ ๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน  ๑๙
 (Active Learning)
 ๒.๑  การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) ๒๕
 ๒.๒  การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ๒๘
 ๒.๓  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based-Learning) ๓๑
 ๒.๔  การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based-Learning) ๓๘
 ๒.๕  การเรียนรูทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและการพัฒนาสมรรถนะ ๔๘
  ทางกายเพื่อสุขภาพ

ตอนที่ ๓  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ๔ H ๕๓

  ๓.๑  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Head ๕๕
 ๓.๒  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Heart ๘๑
  ๓.๓  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Hand ๙๕
  ๓.๔  แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Health ๑๒๕

บรรณานุกรม  ๑๔๗

คณะผูจัดทํา  ๑๔๘

สารบัญ





๑

 ... การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 
มจีรยิธรรม และวฒันธรรม ในการดาํรงชวีติ สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ...”

 การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” เปนการสงเสริมการดําเนินการใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปนการเนนยํ้า
การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มุงพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานใหสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางมีความสุข 

 การดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” อาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาหลายประการ ไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยการจัดการศึกษาของ UNESCO 
มาตรฐานการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู 

 ผูเกี่ยวของในการดําเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” จําเปนตองมี
ความรู ความเขาใจ และเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธของสาระสําคัญของเรื่องตางๆ ตามกรอบ
แนวคิดในแผนภาพ

ตอนที่ ๑

กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู

กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
ตอนที่ ๑



๒
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 ปฏญิญาวาดวยการจดัการศกึษาของ UNESCO และการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่๒๑ 

  การศึกษาจะตองมีการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน คือ การพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุม
ในหลายมิติ ทั้งในดานรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคมและอารมณ องคการยูเนสโกไดกําหนด
แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับคริสตศตวรรษที่ ๒๑ โดยเสนอจตุสดมภการศึกษา 
(Four Pillars of Education) ประกอบดวยเสาหลักการศึกษา ๔ ประการ ไดแก 

 Learning to know: หมายถงึ การเรียนเพือ่รูทกุส่ิงทกุอยาง อนัจะเปนประโยชนตอไป 
ไดแก การแสวงหาใหไดมาซ่ึงความรูที่ตองการ การตอยอดความรูที่มีอยูและรวมทั้งการสราง
ความรูขึ้นใหม

 การเรียนเพื่อรู จึงหมายถึงการเรียนเพื่อเตรียมเครื่องมือสําหรับการศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เชน คนไทยตองเรียนภาษาไทยใหอานออกเขียนไดเพ่ือจะไดเรียนตอในระดับ
ที่สูงขึ้นไป หรือการเรียนดานภาษาสากล การเรียนคอมพิวเตอร เพื่อเปนเครื่องมือในการคนควา
หาความรู เปนตน เสาหลักการศึกษาประการแรกนี้ ยังรวมถึงการเตรียมความพรอมดานจิตใจ
ผูเรียน ใหมีความพรอมเพื่อการศึกษาตอ ไดแก การเรียนการสอนที่เกิดความสนุก อยากเรียน 
รักที่จะเรียนรู มีความสุขในการเรียนและการแสวงหาความรู และการมีสุขภาพจิตที่ดี

  Learning to do: หมายถึง การเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทํา ซึ่งอาจนําไปสูการ
ประกอบอาชีพจากความรูที่ไดศึกษามารวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสรางประโยชนใหสังคม

 การเรียนเพื่อทําไดคือ ความสามารถในการนําความรูมาปฏิบัติใหบรรลุผลตามความ
มุงหวัง การเรียนเพื่อใหทําไดก็คือการเรียนเพื่อใชความรูในการทํางาน การประกอบอาชีพ 
ซึ่งเปนผลของการเรียน ที่มุ งเนนการปฏิบัติ ตองพัฒนาคนใหมีความสามารถหลากหลาย 
สามารถทํางานไดหลายอยางโดยอาศัยเครื่องจักรลดกําลังแรงกาย และอาศัยคอมพิวเตอร
ลดกําลังสมองในการคิด รวมท้ังความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพ่ือ
เสริมสรางการทํางานเปนทีมใหเขมแข็ง นั่นก็คือทักษะดานมนุษยสัมพันธ (People Skills) ของ
ผูเรียน และความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมภายในจิตใจ เชน ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา เปนตน
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แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

  Learning to live together: หมายถึง การเรียนรูเพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขทั้งการดําเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทํางาน 

 การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกับผูอื่นเปนการใชความรูความสามารถเพ่ือสังคมสวนรวม 
ในประการที่สามนี้เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนใชความรูความสามารถในการทําประโยชน
แกผูอื่น เปนการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพดวยการสรางสรรคประโยชนใหแกสังคม นั่นก็คือ
การเรียนรูเพื่อการอยูรวมกันฉันญาติมิตร และใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสลายความรุนแรง
และความขัดแยงในสังคม ดวยการหันหนาเจรจาและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความรู
ความเขาใจในมิติที่แตกตางกันในดานชาติพันธุ ศาสนา และความเปนอยู

  Learning to be: หมายถึง การเรียนรูเพื่อใหรูจักตัวเองอยางถองแท รูถึงศักยภาพ 
ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง สามารถใชความรูความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชน
ตอสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนตอ การประกอบอาชีพ
ที่สอดคลองกับศักยภาพตนเองได

  การพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ กลาวคือ เมื่อผูเรียนจบการศึกษาไปแลวเขาจะ
ตองเปนอะไรที่มากกวาเครื่องจักรในโรงงาน มากกวาความเปนแรงงานราคาถูก และมากกวา
ความเปนทรัพยากรมนุษยหรือสัตวเศรษฐกิจ นั่นก็คือการศึกษาตองไมกดคนใหต่ําลงมีคาเพียง
ทรพัยากรหรอืเครือ่งจกัรชิน้หนึง่ แตตองพฒันาคนใหเปนมนษุยทีส่มบรูณเตม็ตามศกัยภาพในทกุมติิ

 สาระสําคัญของสี่เสาหลักของการศึกษา

 เสาหลกัการศกึษาสองประการแรกเปนการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนเกงในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห 
แกปญหา ศึกษาคนควา แสวงหาความรูไดดวยกระบวนการหรือวิธีการของตนเอง และรูจัก
ตัวเองเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกัน เสาหลักของการจัดการศึกษาสองประการหลังก็พัฒนา
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และยอมรับวิถีการดํารงชีวิต ความเชื่อ และแนวคิดที่แตกตางกัน
ของมวลมนุษยชาติ มีทักษะและความสามารถในการปรับตัว สามารถทํางานและดํารงชีวิตอยู
รวมกันอยางรูเทาทัน มีความสุข สงบ สันติ และเพียงพอ เปนพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกที่มี 
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศจะตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและ
ความสามารถในการปรับตัวใหมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 
ไดอยางรูเทาทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสม เพียงพอ การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนตองมีความเปนพลวัต กาวทันกับส่ิงตางๆ ที่เปล่ียนแปลง การจัดการศึกษา
สําหรับคนยุคใหมจึงควรคํานึงถึงบริบทท่ีสําคัญในโลก การใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

 สาระสําคัญของสี่เสาหลักของการศึกษา
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ตองเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม (tradition paradigm) 
ไปสูกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ทีใ่หโลกของผูเรียนและโลกความเปนจรงิเปนศูนยกลาง
ของกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับความรู แบบงายๆ ที่ผู เรียน
เปนฝายรับจากครูผูสอนแตเพียงอยางเดียว ไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการ
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค แกปญหา ทักษะการสื่อสาร ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดลอม และเหนืออื่นใด คือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค 
ซึ่งเปนทักษะที่สําคัญจําเปนสําหรับการเปนผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 มีทั้งหมด ๓ มาตรฐานดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีสุข 

 เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนคนเกง คนดี และ
มีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ 
คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

 ตัวบงชี้ 

 ๑.  กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ 

   ๑.๑  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
เจริญเติบโต อยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 

 ๒.  ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 

  ๒.๑  คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง 

   ๒.๒  คนไทยมงีานทาํ และนาํความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม 

 ๓.  มีทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 

   ๓.๑  คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมท้ังมีความ
สามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

   ๓.๒  คนไทยสามารถปรบัตวัได มมีนษุยสัมพันธดี และทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดเปนอยางดี 
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 ๔.  มีทักษะทางสังคม 

   ๔.๑  คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

   ๔.๒  คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม
ที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 

 ๕.  มีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

   ๕.๑  คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

   ๕.๒  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิ
ของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธปิไตย เปนสมาชิกท่ีด ีเปนอาสาสมคัรเพือ่ชมุชนและสงัคมในฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก 

 มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา 

   จดัการเรยีนรูทีมุ่งพฒันาผูเรยีนเปนสําคญัและการบรหิารโดยใชสถานศกึษาเปนฐาน 

 การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝก
การคิด ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุข
ในการเรียนรู ครู คณาจารย รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและใชสื่อที่ผสมผสาน
ความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการ
เรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 

 ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญขึ้นอยูกับปจจัยดาน
บุคคล เชน ผูเรียน ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง และปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการ
บริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวบงชี้ 

 ๑.  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

   ๑.๑  มีการจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม ความตองการ และ
ศักยภาพของกลุมผูเรียนทุกระบบ 

  ๑.๒  ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง 

  ๑.๓  องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคาร
สถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
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  ๑.๔  มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรู และการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 ๒.  มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ 

  ๒.๑  ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบ ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

  ๒.๒  ผูบรหิาร คร ูคณาจารย และบคุลากรทางการศกึษามคีณุธรรม มคีวามพงึพอใจ
ในการทํางาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 

  ๒.๓  มแีนวโนมในการรวมตวัจดัต้ังองคกรอสิระเพือ่สรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุม 
และติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการส่ังสมองคความรู
ที่หลากหลาย 

 ๓.  มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 

  ๓.๑  องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น 
บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน 

  ๓.๒  ผูรบับริการ/ผูเกีย่วของทกุกลุมมคีวามพงึพอใจตอการจดับรกิารทางการศกึษา
ของสถานศึกษา 

  ๓.๓  มกีารกาํหนดระบบประกนัคณุภาพภายในเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบรหิาร
การศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 

 มาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 

 การเรยีนรู ความรู นวตักรรม สือ่ และเทคโนโลย ีเปนปจจยัสาํคญัของการพฒันาสูสงัคม
แหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึง
ปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยการไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทย ในการพัฒนาประเทศ รวมทัง้การเพ่ิมศักยภาพการแขงขนัของประเทศ 

 ตัวบงชี้ 

 ๑.  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 

  ๑.๑ สถานศึกษาควรรวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย 
ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปน
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ประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และคนไทยมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

  ๑.๒  ชุมชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่อง 

 ๒.  การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู 

  ๒.๑  มกีารศึกษาวิจยั สาํรวจ จดัหา และจดัตัง้แหลงการเรยีนรูตลอดชวีติทกุรปูแบบ

  ๒.๒  ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ภูมิปญญา และอื่นๆ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสรางกลไก
การเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรู และสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิตไดจริง 

  ๒.๓  สงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 ๓.  การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

  ๓.๑  ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสราง
และใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาเยาวชนของชาติ
เขาสูโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรูผาน ๘ กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุส่ิงท่ีผูเรียนพึงรู (ดานความรู) ส่ิงท่ี
ผูเรียนพึงปฏิบัติได (ดานทักษะ) คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค (ดานคุณลักษณะ) 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นอกจากนี้มาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการอะไร จะสอนอยางไร และ
ประเมินอยางไร ท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู
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 การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาใหผูเรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับ
ขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม

 ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอปุสรรคตางๆ 
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ 
เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกต
ความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม

 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ 
ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน 
และการอยูรวมกนัในสงัคมดวยการสรางเสริมความสมัพนัธอนัดีระหวางบคุคล การจดัการปญหา
และความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม และการรูจกัหลกีเลีย่งพฤตกิรรมไมพงึประสงคทีส่งผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ
เรียนรู การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยังมุงพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ

การจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษา 
(Taxonomy of Educational Objectives) 

บลูม (Benjamin S. Bloom.1976) 

 นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อวา การเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพนั้นผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนแนนอนเพ่ือใหผูสอนกําหนด
และจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดประเมินผลไดถูกตอง บลูมไดแบงประเภทของ
พฤตกิรรมโดยอาศยัทฤษฎีการเรยีนรูและจติวทิยาพืน้ฐานวา มนษุยจะเกดิการเรยีนรูใน 3 ดาน
คือ ดานสติปญญา ดานรางกายและดานจิตใจ และนําหลักการนี้มาจําแนกเปนจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาเรียกวา Taxonomy of Educational Objectives (อติญาณ ศรเกษตริน. 
2543: 72-74; อางอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537; Bloom. 1976 : 18) ซึ่งไดจําแนก
จุดมุงหมายการเรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย

 ๑. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรูทางดานความรู 
ความคิด การแกปญหา จัดเปนพฤติกรรมดานสมองเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถ
ในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ บลูม (Benjamin S. Bloom) และคณะไดจัด
พฤติกรรมทางพุทธิพิสัย เปน ๖ ระดับ ดังนี้

 คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะอันพึงประสงค

พทุธพิสิยั
Cognitive Domains
จติพสิยั
Affective Domains

ทกัษะพสิยั
Psychomotor Domains
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  ๑.๑ ความรู   (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจํา 
(Memorization) และระลึกได (Recall) เปนความสามารถในการจดจําแนกประสบการณตางๆ 
และระลึกเรื่องราวนั้นๆ ออกมาไดถูกตองแมนยําเกี่ยวกับความรูที่ไดรับไปแลว อันไดแก ความรู
เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ที่เจาะจงหรือเปนหลักท่ัวๆ ไป วิธีการ กระบวนการตางๆ โครงสราง 
สภาพของสิ่งตางๆ และสามารถถายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรือกิริยาทาทาง แบง
ประเภทตามลําดับความซับซอนจากนอยไปหามาก เปนความรู ที่ไดมาจากความจํา เชน 
การเรียนรูวาอาหารหลักมี ๕ หมู เปนตน

  ๑.๒ ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถ บงบอก จับใจความ
สําคัญของเรื่องราว และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน 
ขยายความ หรือการกระทําอื่นๆ 

  ๑.๓ การนําความรูไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําหลักการ 
กฎเกณฑและวิธีดําเนินการตางๆ ของเร่ืองที่ไดรูมา นําไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 
สามารถนําวัสดุ วิธีการ ทฤษฎี แนวคิด มาใชในสถานการณที่แตกตางจากที่ไดเรียนรูมา เชน 
เรียนทําอาหารมาแลวสามารถประกอบอาหารไดหลายอยางโดยใชความรูที่มีอยู สามารถรูวา
อาหารปริมาณแคไหนตองใสนํ้าปลาเทาใด เปนตน

  ๑.๔ การวเิคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะเรือ่งราวทีส่มบรูณ
ใหกระจายออกเปนสวนยอยๆ ไดอยางชัดเจน สามารถแยก จําแนกองคประกอบที่สลับซับซอน
ออกเปนสวนๆ ใหเห็นความสัมพันธระหวางสวนยอยตางๆ เชน เรียนทําอาหารมาแลว เมื่อ
มาพบกับอาหารที่ปรุงเสร็จแลว สามารถวิเคราะหไดวาประกอบดวยอะไรบาง วิธีปรุงอยางไร 
ใชไฟเบาหรือไฟแรง เปนตน

  ๑.๕ การสังเคราะห (Synthesis) ความสามารถในการรวบรวม หรอืนาํองคประกอบ
หรือสวนตางๆ เขามารวมกัน เพื่อใหเห็นภาพพจนโดยสมบูรณ เปนกระบวนการพิจารณาแตละ
สวนยอยๆ แลวจัดรวมกันเปนหมวดหมู ใหเกิดเรื่องใหมหรือส่ิงใหม สามารถสรางหลักการ 
กฎเกณฑขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งตางๆ ได เปนความสามารถในการผสมผสานสวนยอยเขาเปน
เรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น เชน สรุปเหตุผลตามหลัก
ตรรกวิทยา การคิดสูตรสําหรับหาจํานวนที่เปนอนุกรม เปนตน

  ๑.๖ การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวของกับการใชเกณฑคือ มาตรฐานในการวัด
ที่กําหนดไว สามารถตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งตางๆ โดยมีเกณฑหรือมาตรฐานเปนเครื่อง
ตัดสิน เชน การตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินวาสิ่งนั้นดี ไมดี ถูกตองหรือไม โดยประมวล
จากความรูทั้งหมดที่มี
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 ในการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรมและคําศัพทที่ใชนั้นยังคง ๖ ระดับเหมือนเดิมแต
เปลีย่นช่ือทีม่ลีกัษณะเปนคาํนามไปเปนคาํกรยิาและสลบัทีก่นัระหวางระดบัที ่๕ กับ ๖ ดงัตาราง 

ระดับและชื่อเดิม ระดับและชื่อที่ปรับเปลี่ยน
๑. ความรู (Knowledge) ๑. จํา (Remember) 

๒. ความเขาใจ (Comprehension) ๒. เขาใจ (Understand) 

๓. การนําไปใช (Application) ๓. ประยุกตใช (Apply) 

๔. การวิเคราะห (Analysis) ๔. วิเคราะห (Analyze) 

๕. การสังเคราะห (Synthesis) ๕. ประเมินคา (Evaluate) 

๖. การประเมินคา (Evaluation) ๖. สรางสรรค (Create) 

  ๑.๑ จํา (Remember) หมายถึงความสามารถในการดึงเอาความรูที่มีอยู ใน
หนวยความจําระยะยาวออกมา แบงประเภทยอยได ๒ ลักษณะคือ

   ๑.๑.๑ จําได (Recognizing) 

   ๑.๑.๒ ระลึกได (Recalling) 

แอนเดอรสันและแครทโวทล 
(Anderson & Krathwohl) 

 ไดปรับปรุงการจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาใหมเพื่อใหงายตอการนําไปใช 
และนําเสนอแนวคิดไวในหนังสือเรื่อง “A Taxonomy for Learning, Teaching and 
Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Outcomes” 
ในป 2001 ซึ่งปรับเปลี่ยนจุดมุงหมายทางการดานพุทธิพิสัย ในสองประเด็น คือ การ
ปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรมและคําศัพทที่ใช และเพิ่มโครงสรางจากมิติเดียวเปนสองมิติ
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  ๑.๒ เขาใจ (Understand) หมายถึงความสามารถในการกําหนดความหมาย
ของคําพูด ตัวอักษร และการสื่อสารจากสื่อตางๆ ที่เปนผลมาจากการสอน แบงประเภทยอยได 
๗ ลักษณะคือ

    ๑.๒.๑ ตีความ (Interpreting) 

    ๑.๒.๒ ยกตัวอยาง (Exemplifying) 

    ๑.๒.๓  จําแนกประเภท (Classifying) 

    ๑.๒.๔  สรุป (Summarizing) 

    ๑.๒.๕  อนุมาน (Inferring) 

    ๑.๒.๖  เปรียบเทียบ (Comparing)

    ๑.๒.๗  อธิบาย (Explaining) 

  ๑.๓  ประยกุตใช (Apply) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิการหรือใชระเบยีบ
วิธีการภายใตสถานการณที่กําหนดให แบงประเภทยอยได ๒ ลักษณะคือ

    ๑.๓.๑  ดําเนินงาน (Executing) 

    ๑.๓.๒  ใชเปนเครื่องมือ (Implementing) 

  ๑.๔  วิเคราะห (Analyze) หมายถึงความสามารถในการแยกสวนประกอบของ
สิ่งตางๆ และคนหาความสัมพันธระหวางสวนประกอบ ความสัมพันธระหวางของสวนประกอบ
กับโครงสรางรวมหรือสวนประกอบเฉพาะ แบงประเภทยอยได ๓ ลักษณะคือ

    ๑.๔.๑  บอกความแตกตาง (Differentiating) 

    ๑.๔.๒  จัดโครงสราง (Organizing) 

    ๑.๔.๓  ระบุคุณลักษณะ (Attributing) 

  ๑.๕  ประเมนิคา (Evaluate) หมายถงึความสามารถในการตดัสนิใจโดยอาศยัเกณฑ
หรือมาตรฐาน แบงประเภทยอยได ๒ ลักษณะคือ

    ๑.๕.๑  ตรวจสอบ (Checking) 

    ๑.๕.๒  วิพากษวิจารณ (Critiquing) 

  ๑.๖  สรางสรรค (Create) หมายถึงความสามารถในการรวมสวนประกอบตางๆ 
เขาดวยกันดวยรูปแบบใหมๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผลหรือทําใหไดผลิตภัณฑที่เปน
ตนแบบ แบงประเภทยอยได ๓ ลักษณะคือ

    ๑.๖.๑  สราง (Generating) 

    ๑.๖.๒  วางแผน (Planning) 

    ๑.๖.๓  ผลิต (Producing) 
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 พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ๖ ระดับดังกลาวแลวนั้น เรียงลําดับจากพฤติกรรมที่ซับซอน
นอยไปสูซับซอนมากข้ึน ผูสอนสามารถใชคําถามทั้งกระตุนและตรวจสอบการบรรลุการเรียนรู
แตละระดับ ดังนี้

การใชคําถามตามระดับจุดมุงหมายทางดานพุทธิพิสัยของบลูม 
(เรียบเรียงจาก ทิศนา แขมมณี, ๒๕๔๕)

ระดับ ความหมาย พฤติกรรม สิ่งที่ถามถึง

ความรูความจํา
(Knowledge)

การเรียนรูในระดับที่
ผูเรียนสามารถตอบไดวา
สิ่งที่ไดเรียนรูมามีสาระ
อะไรบาง ตอบไดเนื่องจาก
การจดจาํ คาํถาม มกัถามถงึ
ขอมูล/สาระรายละเอียด
ของสิ่งที่เรียนรู ผูเรียนแสดง
พฤติกรรมวาตนมีความรู 
ความเขาใจเรื่องนั้นๆ 

บอก/ รวบรวม/ เลา/ 
ประมวล/ ชี้/ จัด
ลําดับ/ ระบุ/ ใหความ
หมาย/ จําแนก/ ใหคํา
นิยม/ ทอง/ เลือก

ศัพท/ วิธีการ/ เกณฑ/ 
หมวดหมู/ กระบวนการ/ 
ระบบ/ รายละเอียด/ 
ความสัมพันธ/ ระเบียบ/ 
บุคคล/ สาเหตุ/ แบบแผน/ 
เหตุการณ/ หลักการ/ 
ทฤษฎี/ โครงสราง/ 
สถานที่/ องคประกอบ/ 
สัญลักษณ/ เวลา/ กฎ/ 
คุณลักษณะ

ความเขาใจ 
Comprehension)

การเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
เขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในดานความหมาย ความ
สัมพันธ และโครงสรางของ
สิ่งที่เรียน และสามารถ
แสดงออกไดดวยพฤติกรรม
ตางๆ 

อธบิาย (โดยใชคาํพดู)/ 
เปรียบเทียบ/ แปล
ความหมาย/ ตีความ
หมาย/ คาดการณคาด
คะเน/ สรุปยอ/ 
ทํานาย/ บอกใจความ
สําคัญ/ 
กะประมาณ

ศัพท/ ความหมาย/ 
คํานิยาม/ สิ่งที่เปน
นามธรรม/ ผลที่จะเกิด
ขึ้น/ ผลกระทบ/ วิธีการ/ 
กระบวนการ/ ทฤษฎีหลัก
การ/ แบบแผนโครงสราง/ 
ความสัมพันธ/ เหตุการณ/ 
สถานการณ

การนําไปใช
(Application)

การเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
นําความรูไปใชในการหา
คําตอบและแกไขปญหา
ในสถานการณตางๆ 

ประยุกต/ ปรับปรุง/ 
แกปญหา/ เลือก/ จัด/ 
ทํา/ ปฏิบัติ/ แสดง/ 
สาธิต/ ผลิต

กฎ/ หลักการ/ ทฤษฎี/ 
ปรากฏการณ/ สิ่งที่เปน
นามธรรม/ วิธีการ/ 
ปญหากระบวนการ/ 
ขอสรุป/ ขอเท็จจริง
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การวิเคราะห
(Analysis)

การเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
คิดอยางมีวิจารณญาณและ
คิดอยางลึกซึ้งเนื่องจาก
ไมสามารถหาขอมูลที่มีอยู
ไดโดยตรง มี ๒ ลักษณะคือ
๑. วิเคราะหขอมูลที่มีอยู
เพื่อใหไดขอสรุปและ
หลักการที่สามารถนําไปใช
ในสถานการณอื่นๆ ได
๒. วิเคราะหขอสรุปขอ
อางอิงหรือหลักการตางๆ 
เพื่อหาหลักฐานที่สนับสนุน
หรือปฏิเสธขอความนั้น

จําแนกแยกแยะ/ 
หาเหตุและผล/ 
หาความสัมพันธ/ หา
ขอสรุป/ 
หาหลักการ/ 
หาขออางอิง/ 
หาหลักฐาน/ 
ตรวจสอบ/ จัดกลุม/ 
ระบุ/ ชี้

ขอมูล/ ขอความ/ 
เรื่องราว/ เหตุการณ/ เหตุ
และผล/ องคประกอบ/ 
ความคิดเห็น/ สมมติฐาน/ 
ขอยุติ/ ความมุงหมาย/ 
รูปแบบ/ ระบบ/ 
โครงสราง/ วิธีการ/ 
กระบวนการ

การสังเคราะห
(Synthesis)

การเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
สามารถคดิประดษิฐส่ิงใหม/ 
ทํานายสถานการณใน
อนาคต/ คิดวิธีแกไขปญหา

เขียนบรรยาย/ 
อธบิาย/ เลา/ บอก/ 
เรยีบเรยีง/ สราง/ จดั/ 
ประดิษฐ/ แตง/ 
ดดัแปลง/ ปรบั/ แกไข/ 
ทําใหม/ ออกแบบ
ปฏิบัติ/ คิดริเริ่ม/ 
ตั้งสมมติฐาน/ ตั้ง
จุดมุงหมาย/ ทํานาย/ 
แจกแจงรายละเอียด/ 
จดัหมวดหมูสถานการณ
วธิแีกปญหา

ความคิด/ การศึกษา
คนควา/ แผนงาน/ 
สมมติฐาน/ จุดมุงหมาย/ 
ทฤษฎี/ หลักการ/ 
โครงสราง/ รูปแบบ/ 
แบบแผนสวนประกอบ/ 
ความสัมพันธ/ แผนภาพ/ 
แผนภูมิ/ ผังกราฟก

การประเมินคา
(Evaluation)

การเรียนรูในระดับที่ผูเรียน
ตองใชการตัดสินคุณคา
โดยตองมีการตั้งเกณฑ
ในการประเมินและแสดง
ความเห็นในเรื่องนั้นๆ ได

วิพากษวิจารณ/ 
ตัดสิน/ ตีคาสรุป/ 
ประเมินคา/ 
เปรียบเทียบ/ 
จัดอันดับ/ กําหนด
เกณฑ/ กําหนด
มาตรฐาน/ ตดัสนิใจ/ 
แสดงความคิดเห็น/ 
ใหเหตุผล/ 
บอกหลักฐาน

ขอมูล/ ขอเท็จจริง/ 
การกระทํา/ ความคิดเห็น/ 
ความถูกตอง/ ความ
แมนยํา/ มาตรฐาน/ 
เกณฑ/ หลักการ/ ทฤษฎี/ 
คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ/ 
ความเชื่อมั่น/ ความคลาด
เคลื่อน/ อคติ/ 
วิธีการประโยชน/ คานิยม
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 ๒.  ดานจิตพิสัย (Affective Domain) 

   พฤติกรรมดานจิตใจเปนคานิยม ความรู สึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมดานนี้อาจไมเกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําให
พฤตกิรรมของผูเรียนเปลีย่นไปในแนวทางท่ีพงึประสงคได ประกอบดวยพฤตกิรรม ๕ ระดบั ไดแก

  ๒.๑ การรับรู (Receiving/Attending) เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณ 
หรือส่ิงเราอยางใดอยางหน่ึงซึง่เปนไปในลกัษณะของการแปลความหมายของส่ิงเราน้ันวาคอือะไร 
แลวจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกที่เกิดขึ้น

  ๒.๒  การตอบสนอง (Responding) เปนการกระทาํท่ีแสดงออกมาในรปูของความ
เต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซึ่งเปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแลว

  ๒.๓  การเกิดคานิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เปนที่ยอมรับกันในสังคม 
การยอมรับนับถือในคุณคาน้ันๆ หรือปฏิบัติตามในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จนกลายเปนความเชื่อ 
แลวจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น

  ๒.๔  การจัดระบบ (Organizing) การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมที่เกิดขึ้น
โดยอาศัยความสัมพันธ ถาเขากันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับ อาจจะยอมรับ
คานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเกา

   ๒.๕  บคุลกิภาพ (Characterizing) การนาํคานยิมทีย่ดึถอืมาแสดงพฤตกิรรมทีเ่ปน
นสิยัประจําตวั ใหประพฤตปิฏบัิตแิตสิง่ทีถ่กูตองดงีาม พฤตกิรรมดานนีจ้ะเกีย่วกบัความรูสกึและ
จิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการไดรับรูจากสิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปน
ความรูสึกดานตางๆ จนกลายเปนคานิยม และยังพัฒนาตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเปน
การควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรูดีรูชั่วอยางไรนั้นก็เปนผลของพฤติกรรมดานนี้
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 ๓. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

  พฤติกรรมดานทักษะพิสัย เปนพฤติกรรมที่บงถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาไดโดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงาน
เปนตัวชี้ระดับของทักษะประกอบดวย ๕ ขั้น ดังนี้ (ปรับปรุงโดย R. H. Dave)

  ๓.๑ การรับรู เลียนแบบ ทําตาม (Imitation) เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ เปนการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ

   ๓.๒ การทําเอง/การปรับใหเหมาะสม (Manipulation) เปนพฤติกรรมที่ผูเรียน
พยายามฝกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซํ้า เพื่อที่จะใหเกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจ
ใหได หรือสามารถปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา

  ๓.๓  การหาความถูกตอง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
โดยไมตองอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อไดกระทําซํ้าแลวก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ

  ๓.๔ การทําอยางตอเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เปน
ของตวัเองจะกระทาํตามรูปแบบนัน้อยางตอเนือ่ง จนปฏบิติังานทียุ่งยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง คลองแคลว การที่ผูเรียนเกิดทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสมํ่าเสมอ

  ๓.๕ การทําไดอยางเปนธรรมชาติ (Naturalization) พฤติกรรมที่ไดจากการฝก
อยางตอเนื่องจนสามารถปฏิบัติไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติ
ซึ่งถือเปนความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง
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 ในศตวรรษท่ี ๒๑ เปนยุคของขอมูลขาวสารและการเปล่ียนแปลง ดวยความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการสื่อสารไรพรมแดน การเขาถึงแหลงขอมูลสามารถทําไดทุกที่
ทกุเวลา ผลกระทบจากยคุโลกาภิวัตนนีส้งผลใหผูเรยีนจาํเปนจะตองมคีวามสามารถเรยีนรูไดดวย
ตนเองอยางตอเน่ืองและเปนผูแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา ประกอบกบัปจจบุนัมอีงคความรูใหม
เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทําใหเนื้อหาวิชามีมากเกินกวาที่จะเรียนรูจากในหองเรียนไดหมด ซ่ึง 
การสอนแบบเดิมดวยการ “พูด บอก เลา” ไมสามารถจะพัฒนาผูเรียนใหนําความรูที่ไดจาก
การเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติไดดี ดังนั้นจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู 
ใหตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี จากผูสอนที่มีบทบาทเปนผูถายทอด 
ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูช้ีแนะวิธีการคนควาหาความรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถแสวงหา
ความรู  และประยุกตใชทักษะตางๆ สรางความเขาใจดวยตนเองจนเกิดเปนการเรียนรู
อยางมีความหมาย

 การเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน “เปนกระบวนการเรียนรูท่ีให
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายโดยการรวมมือระหวางผูเรียนดวยกัน ในการนี้ ครูตองลด
บทบาทในการสอนและการใหขอความรูแกผูเรียนโดยตรง แตไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรม
ทีจ่ะทาํใหผูเรยีนเกิดความกระตอืรอืรนในการจะทาํกิจกรรมตางๆ มากขึน้ และอยาง หลากหลาย 
ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ ”

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

บทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน

ตอนที่ ๒
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 กรวยแหงการเรียนรู (The Cone of Learning)

 การเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน หรือการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอนอยางหนึ่ง เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติหรือการ
ลงมือทํา ซึ่ง “ความรู” ที่เกิดขึ้นก็เปนความรูที่ไดจากประสบการณ จากกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ผูเรียนไดเรียนรู
โดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการ
คิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

 การเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) ทําใหผูเรียน
สามารถรักษาผลการเรียนรูใหอยูคงทนไดมากและนานกวากระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนฝาย
รับความรู (Passive Learning) เพราะกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning สอดคลอง
กับการทํางานของสมองที่เกี่ยวของกับความจํา โดยสามารถเก็บและจําสิ่งที่ผูเรียนเรียนรูอยางมี
สวนรวม มีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ผู สอน ส่ิงแวดลอม การเรียนรูท่ีไดผานการปฏิบัติจริง 
จะสามารถเก็บความจํา ในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) ทําใหผลการ
เรียนรูยังคงอยูไดในปริมาณที่มากกวา ระยะยาวกวา ซึ่งอธิบายได ดังรูป
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 จากรูปจะเห็นไดวา กรวยแหงการเรียนรูนี้ไดแบงเปน ๒ กระบวนการ คือ

 ๑. กระบวนการเรียนรูแบบตั้งรับ (Passive Learning) 

  - การเรียนรูโดยการอาน ทองจํา ผูเรียนจะจําไดในสิ่งที่เรียนเพียง ๒๐%

  - การเรยีนรูโดยการฟงบรรยายเพียงอยางเดียวโดยท่ีผูเรียนไมมโีอกาสไดมสีวนรวม
ในการเรียนรูดวยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผานไปผูเรียนจะจําไดเพียง ๒๐% 
หากในการเรียนการสอนผูเรียนมีโอกาสไดเห็นภาพประกอบดวยก็จะทําใหผลการเรียนรู 
คงอยูไดเพิ่มขึ้นเปน ๓๐%

  - การเรียนรูที่ผูสอนจัดประสบการณใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น เชน การใหดูภาพยนตร 
การสาธิต จัดนิทรรศการใหผูเรียนไดดู รวมทั้งการนําผูเรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ทําใหผล
การเรียนรูเพิ่มขึ้นเปน ๕๐%

 ๒.  กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)

  - ผูเรยีนมบีทบาทในการแสวงหาความรูและเรยีนรูอยางมปีฏสิมัพนัธจนเกดิความรู 
ความเขาใจ นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา หรือสรางสรรคสิ่งตางๆ 
และพฒันาตนเองเตม็ความสามารถ รวมถงึการจัดประสบการณการเรียนรูใหไดรวมอภิปราย ให
ฝกทักษะการสื่อสาร ทําใหผลการเรียนรูเพิ่มขึ้นเปน ๗๐%

  - การนําเสนอผลงานทางการเรียนรูในสถานการณจําลอง ทั้งมีการฝกปฏิบัติ
ในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับสถานการณตางๆ จะทําใหผลการเรียนรูเกิดขึ้นถึง ๙๐%

 ลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรูทีเ่นนบทบาทและการมสีวนรวมของผูเรยีน 

 - ความรูเกิดจากประสบการณ การสรางองคความรู และการสรุปทบทวนของผูเรียน

 - เปนการจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาศักยภาพทางสมอง ไดแก การคิด การแกปญหา 
การนําความรูไปประยุกตใช

 - เปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

 - เปนกระบวนการสรางสถานการณใหผูเรียนอาน พูด ฟง คิด

 - เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง

 - เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนบูรณาการขอมูล ขาวสาร สารสนเทศ 
และหลักการ สูการสรางความคิดรวบยอด

 ลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรูทีเ่นนบทบาทและการมสีวนรวมของผูเรยีน 
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 - ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู มีการสรางองคความรู การสรางปฏิสัมพันธ
รวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน

 - ผูเรียนสรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง

 - ผูเรียนไดเรียนรูความรับผิดชอบรวมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบ

 - ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย
ตนเอง

 หลักการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน 

 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตความเชื่อพื้นฐาน ๒ ประการคือ

  ๑) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย 

  ๒) แตละบุคคลมแีนวทางในการเรยีนรูทีแ่ตกตางกนั โดยผูเรยีนจะถกูเปลีย่นบทบาท
จากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู 

 ๒. สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และ
ระหวางผูเรียนดวยกัน โดยใชเทคนิคหรือกิจกรรมตางๆ 

 ๓. เนนกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป

 ๔. ผูสอนมีบทบาทอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผู เรียนสราง
ความรูดวยตนเอง จนเกิดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning)

 บทบาทของครูผูสอน

 ๑. ใหความสําคัญกับผู เรียนเปนหลักในการจัดการเรียนรู  กิจกรรมตองสะทอน
ความตองการในการพัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน

 ๒. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของเนื้อหา 
และกิจกรรม

 ๓. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม การอภิปราย และการเจรจาโตตอบ ที่สงเสริม
ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียน

 หลักการจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน 
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 ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดความเล่ือนไหล มีชีวิตชีวา สงเสริมใหผูเรียน
มีสวนรวมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู

 ๕. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน

 ๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 
การเรียนรูที่หลากหลาย

 ๗. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็น
ของผูเรียน

 รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู

 การจัดการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) 
ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนรูหลากหลายวิธี เชน

 - การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) 

 - การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) 

 - การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)

  - การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 

 - การจัดการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)

 - การจัดการเรียนรูการบริการ (Service Learning)

 - การจัดการเรียนรูจากการสืบคน (Inquiry-Based Learning) 

 - การจัดการเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) 

ฯลฯ

 อยางไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด
เดียวกัน คือใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทหลักในการเรียนรูของตนเอง 

 รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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 ขอพึงระมัดระวัง

 ๑. เนือ่งจากการจดัการเรยีนรูแบบ Active Learning มรีากฐานมาจากแนวคดิทางการ
ศึกษาท่ีเนนการสรางองคความรูใหม (Constructivist) โดยผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ขอมูลที่ไดรับมาใหมดวยการนําไปประกอบกับประสบการณสวนตัวที่ผานมาในอดีต นอกจากนี้
ยังมีมิติของกิจกรรมที่เกี่ยวของอยู ๒ มิติ ไดแก กิจกรรมดานการรูคิด (Cognitive Activity) 
และกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Activity) ผูนําไปใชอาจเขาใจคลาดเคล่ือน วา
การเรียนรูแบบน้ี คือรูปแบบที่เนนความต่ืนตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral 
Active) โดยเขาใจวาความตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรมจะทําใหเกิดความตื่นตัวใน
กิจกรรมดานการรูคิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเปนท่ีมาของการประยุกตใชผิดๆ 
วาใหผูสอนลดบทบาทความเปนผูใหความรูลง เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยปลอยใหผูเรียนไดเรียนรูเองอยางอิสระจากการทํากิจกรรมและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับผู เรียนดวยกันเองตามยถากรรม โดยผู เรียนไมไดเรียนรู 
พัฒนามิติดาน การรูคิด

 ๒. ความตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรมอาจไมกอใหเกิดความต่ืนตัวในกิจกรรม
ดานการรูคิดเสมอไป การที่ผูสอนใหความสําคัญกับกิจกรรมดานพฤติกรรมเพียงอยางเดียว เชน 
การฝกปฏิบัติและการอภิปรายในกลุมของผูเรียนเอง โดยไมใหความสําคัญกับกิจกรรมดาน
การรูคิด เชน การลาํดบัความคิดและการจดัองคความรู จะทาํใหประสทิธผิลของการเรยีนรูลดลง

 ๓. กรณีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบท่ีใหผูเรียนทํากิจกรรมและคนพบความรู
ดวยตนเองนี้ ไปใชกับการพัฒนาการเรียนรูตามลําดับขั้นการเรียนรูดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) จะเหมาะกับการพัฒนาในขั้น การทําความเขาใจ การนําไปประยุกตใช และ 
การวิเคราะห ขึ้นไปมากกวาขั้นใหขอมูลความรู เพราะเปนการเสียเวลามาก และไมบรรลุผล
เทาทีค่วร

 โดยสรปุ การจดัการเรยีนรูทีเ่นนบทบาทและการมสีวนรวมของผูเรยีน โดยการนาํเอาวิธี
การสอน เทคนคิการสอนท่ีหลากหลายมาใชออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูและกิจกรรม กระตุน
ใหผูเรยีนมสีวนรวมในชัน้เรยีน สงเสรมิปฏสิมัพันธระหวางผูเรียนกบัผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน 
เปนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชทักษะ
และเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเปน
การจัดการเรียนรูประเภทหน่ึงท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคปจจุบัน

 ในที่นี้ จึงเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวม
ของผูเรียนที่เหมาะสมในการนําไปใชในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” ดังตอไปนี้
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 การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) เปนวิธีการจัดการ
เรยีนรูทีพ่ฒันามาจากแนวคิดในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ผยแพรในปลายศตวรรษที ่๒๐ ทีเ่รยีก
วาการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผูเรียน หรือ “การเรียนรูเชิงรุก” (Active 
Learning) ซึ่งหมายถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ งเนนสงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรู และบทบาทในการเรียนรูของผูเรียน 

 “ใชกิจกรรมเปนฐาน” หมายถึงเอากิจกรรมเปนที่ตั้งเพ่ือที่จะฝกหรือพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด 

 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

 ๑.  สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือรนดานการรูคิด 

 ๒.  กระตุนใหเกดิการเรยีนรูจากตัวผูเรียนเองมากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและการทองจํา

 ๓.  พัฒนาทักษะการเรียนรูของผู เรียนใหสามารถเรียนรู ไดดวยตัวเอง ทําใหเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องนอกหองเรียนอีกดวย 

 ๔.  ไดผลลพัธในการถายทอดความรูใกลเคยีงกบัการเรียนรูรูปแบบอืน่ แตไดผลดีกวาใน
การพัฒนาทักษะดานการคิดและการเขียนของผูเรียน

 ๕. ผูเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนรูแบบนี้มากกวารูปแบบที่ผู เรียนเปนฝายรับ
ความรู ซึ่งเปนการเรียนรูแบบตั้งรับ (Passive Learning)

 ๖.  มุงเนนความรับผิดชอบของผูเรียนในการเรียนรูโดยผานการอาน เขียน คิด อภิปราย 
และเขารวมในการแกปญหา และยังสัมพันธเกี่ยวของกับการเรียนรูตามลําดับขั้นการเรียนรูของ
บลูมทั้งในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

๒.๑ การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
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 หลักการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

  ๑. ใหความสนใจที่ตัวผูเรียน

  ๒. เรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติที่นาสนใจ 

  ๓. ครูผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก

  ๔. ใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเรียน

  ๕. ไมมีการสอบ แตประเมินผลจากพฤติกรรม ความเขาใจ ผลงาน

  ๖. เพื่อนในชั้นเรียนชวยสงเสริมการเรียน

  ๗. มกีารจดัสภาพแวดลอม และบรรยากาศทีเ่อือ้ตอการพัฒนาความคดิ และเสริมสราง
ความมั่นใจในตนเอง

 ประเภทของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน

 กิจกรรมการเรียนรูโดยวิธีใชกิจกรรมเปนฐานมีหลากหลายกิจกรรม การนํามาใชขึ้นอยู
กับความเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมนั้นๆ วามุงใหผูเรียนไดเรียนรู
หรือพัฒนาในเรื่องใด โดยทั่วไป สามารถจําแนกออกเปน ๓ ประเภทหลักๆ คือ

 ๑. กิจกรรมเชิงสํารวจ เสาะหา คนควา (Exploratory) ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวบรวม 
สั่งสมความรู ความคิดรวบยอด และทักษะ

 ๒. กิจกรรมเชิงสรางสรรค (Constructive) ซ่ึงเกี่ยวของกับการรวบรวม สั่งสม
ประสบการณโดยผานการปฏิบัติ หรือการทํางานที่ริเริ่มสรางสรรค

 ๓. กิจกรรมเชิงการแสดงออก (Expressional) ไดแกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนําเสนอ 
การเสนอผลงาน

 ประเภทของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน
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 กิจกรรมการเรียนรูที่นิยมใช 

 - การอภิปรายในชั้นเรียน (class discussion) ที่กระทําไดทั้งในหองเรียนปกติ และ
การอภิปรายออนไลน 

 - การอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 

 - กิจกรรม “คิด-จับคู-แลกเปลี่ยน” (think-pair-share) 

 - เซลลการเรียนรู (Learning Cell) 

 - การฝกเขียนขอความสั้นๆ (One-minute Paper) 

 - การโตวาที (Debate)

 - บทบาทสมมุติ (Role Play)

 - การเรียนรูโดยใชสถานการณ (Situational Learning)

 - การเรียนแบบกลุมรวมแรงรวมใจ (Collaborative learning group) 

 - ปฏิกิริยาจากการชมวีดิทัศน (Reaction to a video) 

 - เกมในชั้นเรียน (Game) 

 - แกลเลอรี่ วอลค (Gallery Walk) 

 - การเรียนรูโดยการสอน (Learning by Teaching) 

ฯลฯ

 กิจกรรมการเรียนรูที่นิยมใช  กิจกรรมการเรียนรูที่นิยมใช 
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 การเรียนรูเชงิประสบการณ หรอืการเรยีนรูผานประสบการณเชิงประจกัษ (Experiential 
Learning) เปนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากกิจกรรมหรือการปฏิบัติซึ่งเปน
ประสบการณที่เปนรูปธรรมเพื่อนําไปสูความรูความเขาใจเชิงนามธรรมโดยผานการสะทอน
ประสบการณ การคิดวิเคราะห การสรุปเปนหลักการ ความคิดรวบยอด และการนําความรู
ไปประยุกตใชในสถานการณจริง 

 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงประสบการณ

 ๑. เปนการเรียนรูที่ผานประสบการณเชิงประจักษจากกิจกรรม หรือการปฏิบัติของ
ผูเรียน

 ๒. ทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ที่ทาทายอยางตอเนื่อง และเปนการเรียนรูที่เกิดจาก
บทบาทการมีสวนรวมของผูเรียน 

 ๓. มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเอง และระหวางผูเรียนกับผูสอน

 ๔. ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความรูที่ทุกคนมีอยูออกไปอยาง
กวางขวาง

 ๕. อาศัยกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ เชน การพูด การเขียน การวาดรูป การแสดง
บทบาทสมมุติ การนําเสนอดวยสื่อตางๆ ฯลฯ ซึ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห 
และสังเคราะหการเรียนรู

วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning Cycles)

๒.๒ การเรียนรูเชิงประสบการณ

 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงประสบการณ ลักษณะสําคัญของการเรียนรูเชิงประสบการณ
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 วงจรการเรียนรูเชิงประสบการณ ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ ๔ องคประกอบ 
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียนควรมีทักษะการเรียนรู ท้ัง ๔ องคประกอบ แมบางคน
จะชอบ/ถนัด หรือมีบางองคประกอบมากกวา เชน ไมชอบหรือไมกลาแสดงความคิดเห็น หรือ
ไมนําประสบการณจากการปฏิบัติมารวมอภิปราย ผูเรียนจะขาดการมีทักษะในองคประกอบอื่น 
ฉะน้ัน ผู เรียนควรไดรับการกระตุ นสงเสริมใหมี่ทักษะการเรียนรูครบทุกดาน และควรมี
พัฒนาการการเรียนรูใหครบทั้งวงจร หรือทั้ง ๔ องคประกอบ ดังนี้

 ๑. ประสบการณรูปธรรม (Concrete Experience) เปนข้ันท่ีผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ผูสอนกําหนดไว กิจกรรมอาจเปนการทดลอง การ
อาน การดูวีดิทัศน การฟงเรื่องราว การพูดคุยสนทนา การทํางานกลุม เกม บทบาทสมมุติ 
สถานการณจําลอง และการนําเสนอผลการปฏิบัติ เงื่อนไขสําคัญคือผูเรียนมีบทบาทหลักในการ
ทํากิจกรรม (Do, Act)

 ๒. การสะทอนประสบการณจากกิจกรรม และอภปิราย (Reflective Observation 
and Discussion) หรือ Reflect เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงความคิดเห็น และความรูสึกของตนเอง
จากประสบการณในการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม ผูเรียนจะไดเรียนรูถึง
ความคิด ความรูสึกของคนอื่นที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น 
และผลของการสะทอนความคดิเหน็ หรอืการอภปิรายจะทาํใหไดแนวคดิ หรอืขอสรปุทีม่นีํา้หนกั
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูเรียนจะรูสึกวาตัวเองไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสําคัญ
ที่มีคนฟงเรื่องราวของตนเอง และไดมีโอกาสรับรูเร่ืองของคนอื่น ซ่ึงจะทําใหมีความรูเพ่ิมข้ึน 
ทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี องคประกอบนี้ จะชวยทําใหผูเรียนไดพัฒนา
ทั้งดานความรู และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย
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 ๓. การสรปุความคิดรวบยอด หลกัการ องคความรู (Abstract Conceptualization) 
เปนขั้นที่ผูเรียนรวมกันสรุปขอมูล ความคิดเห็น ที่ไดจากการสะทอนความคิดเห็น และอภิปราย
ในขัน้ที ่๒ ในขัน้นีผู้สอนอาจใชคาํถามกระตุนผูเรียนใหชวยกนัสรุปขอคดิเหน็ กรณทีีก่จิกรรมนัน้
เปนเรือ่งของขอมลูความรูใหม ผูสอนอาจเสรมิขอมลู ขอเทจ็จรงิในประเดน็นัน้ๆ เพิม่เตมิ (Adding) 
โดยการอธิบาย บอกกลาว การใหอานเอกสาร การดูวีดิทัศน ฯลฯ เพื่อเติมเต็มประสบการณใหม 
ใหผูเรียนสามารถสรุปเปนหลักการ ความคิดรวบยอด หรือองคความรูใหมได แลวอาจใหผูเรียน
สรุปโดยการเขียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู การเขียนแผนภาพมโนทัศน (Mind Mapping) 
การเสนอแผนภาพ แผนภูมิโดยใช Graphic Organizers การสรุปเปนกรอบงาน (Framework) 
ตัวแบบ หรือแบบจําลองความคิด (Model) 

 ๔. การทดลอง/ประยุกตใชความรู (Active Experimentation / application) 
ในขั้นนี้ ผู เรียนจะตองนําความคิดรวบยอด องคความรู หรือขอสรุปท่ีไดจากข้ันตอนท่ี ๓ 
ไปทดลอง ประยุกตใช กิจกรรมการเรียนการสอนสวนมากมักจะขาดองคประกอบการทดลอง/
ประยุกตใชแนวคิด ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนสําคัญที่ผู สอนจะไดเปดโอกาสใหผู เรียนไดรู จัก
การประยุกตใชความรู และนําไปใชไดจริง กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการประยุกตใชความรู เชน การ
ทําโครงงาน การจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลความรู การจัดกิจกรรมรณรงค (Campaign) ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงประสบการณจําเปนตองจัดกิจกรรมใหครบวงจรทั้ง ๔ องคประกอบ 
เพราะองคประกอบทั้ง ๔ มีความสัมพันธเกี่ยวของอยางเลื่อนไหล ตอเนื่อง สงผลถึงกัน 
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 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) เปนกระบวนการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปญหานั้น 
รวมถงึการคนควาความรูพืน้ฐานทีเ่กีย่วของกบัปญหา เพ่ือนาํไปสูการแกปญหาตอไป โดยผูเรียน
อาจไมมีความรูในเรื่องนั้นๆ มากอน แตอาจใชความรูที่ผูเรียนมีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา

 นอกจากนี้ยังมุงใหผูเรียนใฝหาความรูเพื่อแกไขปญหา ไดคิดเปน ทําเปน มีการตัดสินใจ
ที่ดี และสามารถเรียนรูการทํางานเปนทีม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และ
สามารถนําทักษะจากการเรียนมาชวยแกปญหาในชีวิต

 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยเริ่มจากการ
ไดประสบการณตรงจากโจทยปญหาผานกระบวนการคิดและการสะทอนกลับไปสูความรูและ
ความคิดรวบยอด อันจะนําไปใชในสถานการณใหมตอไป การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ยังเปนการตอบสนองตอแนวคิด constructivism โดยใหผู เรียนวิเคราะหหรือตั้งคําถาม
จากโจทยปญหาผานกระบวนการคิดและสะทอนกลับ เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนในกลุม 
เนนการเรยีนรูทีม่สีวนรวม นาํไปสูการคนควาหาคําตอบหรือสรางความรูใหม บนฐานความรูเดิม
ที่ผูเรียนมีมากอนหนานี้

  นอกจากนี้ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานยังเปนการสรางเงื่อนไขสําคัญที่สงเสริม
การเรียนรู กลาวคือ

 ๑. การเรียนรูสิ่งใหมจะไดผลดีขึ้น ถาไดมีการเชื่อมโยงหรือกระตุนความรูเดิมที่ผูเรียน
มีอยู 

 ๒. การเรยีนรูเนือ้หาทีใ่กลเคยีงสถานการณจรงิหรือมปีระสบการณตรงจากโจทยปญหา
จะทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น 

 ๓. เนื่องจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนกลุมยอย การไดแสดงออก 
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายถกเถียงกันจะทําใหผูเรียนเขาใจและเรียนรูสิ่งนั้นไดดีขึ้น

 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎี
การเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใช
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก เปนบริบทของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห
และคิดแกปญหา รวมทัง้ไดความรูตามศาสตรในสาขาวชิาทีต่นศกึษาไปพรอมกนัดวย การเรยีนรู
โดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไข
ปญหาเปนหลัก

๒.๓ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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 สิง่สําคญัในการจดัการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานคอืปญหา เพราะปญหาท่ีดีจะเปน
สิง่กระตุนใหผูเรยีนเกดิแรงจงูใจใฝแสวงหาความรูในการเลอืกศกึษาปญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูสอน
จะตองคํานึงถึงพื้นฐานความรู ความสามารถ ประสบการณ ความสนใจ และภูมิหลังของ
ผูเรยีน เพราะคนเรามแีนวโนมทีจ่ะสนใจเรือ่งใกลตัวมากกวาเร่ืองไกลตัว สนใจส่ิงทีม่คีวามหมาย
และความสาํคญัตอตนเองและเปนเรือ่งทีต่นเองสนใจใครรู ดังนัน้การกาํหนดปญหาจึงตองคํานงึ
ถึงตัวผูเรียนเปนหลัก รวมถึงสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ที่เอื้ออํานวยตอการแสวงหาความรูของผูเรียนดวย 

  การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้จะเนนการสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
เผชิญหนากับปญหาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิด
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค เปนตน 

 วตัถปุระสงคหรอืผลลพัธทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ไดแก

  ๑. ไดความรูที่สอดคลองกับบริบทจริงและสามารถนําไปใชได

  ๒. พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ การใหเหตุผล และนําไปสูการแกปญหาที่มี
ประสิทธิผล

  ๓. ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองอยางตอเนื่อง 

 ๔. ผูเรียนสามารถทํางานและสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕. สรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 ๖. ความคงอยู (retention) ของความรูจะนานขึ้น
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 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

 ๑. ใชปญหาท่ีสอดคลองกับสถานการณจริงเปนตัวกระตุนการแกปญหาและเปนจุด
เริ่มตนในการแสวงหาความรู ปญหาที่เหมาะสมกับการนํามาจัดกิจกรรมควรมีลักษณะดังนี้

 - เปนเรือ่งจรงิเกีย่วของกบัชีวิตประจําวนัทีเ่กดิขึน้ในชวีติจริงและเกดิจากประสบการณ
ของผูเรียนหรือผูเรียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปญหานั้น 

 - ทาทาย กระตุนความสนใจ อาจตืน่เตนบาง เปนปญหาทีย่งัไมมคีาํตอบชดัเจนตายตวั 
เปนปญหาที่มีความซับซอน คลุมเครือ หรือผูเรียนเกิดความสับสน

 - เปนปญหาที่พบบอย มีความสําคัญ มีขอมูลประกอบเพียงพอสําหรับการคนควาได
ฝกทักษะการตัดสินใจโดยขอเท็จจริง ขอมูลขาวสาร ตรรกะ เหตุผล และตั้งสมมติฐาน

 - เชื่อมโยงความรูเดิมกับขอมูลใหม สอดคลองกับเนื้อหา/แนวคิดของหลักสูตร มีการ
สรางความรูใหม บูรณาการระหวางบทเรียน นําไปประยุกตใชได

 - ปญหาซับซอนท่ีกอใหเกิดการทํางานกลุ มรวมกัน มีการแบงงานกันทําโดย
เชื่อมโยงกันไมแยกสวน เหมาะสมกับเวลา เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรูใหม

 - ชักจูงใหเกิดการอภิปรายไดกวางขวาง ปญหาที่เปนประเด็นขัดแยง ขอถกเถียงใน
สงัคมทีย่งัไมมขีอยตุ ิเปนปลายเปด ไมมคีาํตอบทีช่ดัเจน มหีลายทางเลอืก/หลายคาํตอบ สัมพนัธ
กับสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว มีขอพิจารณาที่แตกตาง แสดงความคิดเห็นไดหลากหลาย

 - ปญหาท่ีสรางความเดือดรอน เสียหาย เกิดโทษภัย เปนสิ่งท่ีไมดี หากใชขอมูล
โดยลําพัง คนเดียวอาจทําใหตอบปญหาผิดพลาด

 - ปญหาที่มีการยอมรับวาจริง ถูกตอง แตผูเรียนไมเชื่อจริง ไมสอดคลองกับความคิด
ของผูเรียน

 - ปญหาที่อาจมีคําตอบหรือแนวทางในการแสวงหาคําตอบไดหลายทาง ครอบคลุม
การเรียนรูที่กวางขวางหลากหลายเนื้อหา

 - ปญหาที่มีความยากความงายเหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียน

 - ปญหาที่ไมสามารถหาคําตอบไดทันที ตองการการสํารวจ คนควา และการรวบรวม
ขอมูลหรือทดลองดูกอน ไมสามารถที่จะคาดเดาหรือทํานายไดงายๆ วาตองใชความรูอะไร

 - ปญหาที่สงเสริมความรูดานเนื้อหาทักษะ สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา

 - ใชสื่อหลากหลายรูปแบบในการระบุปญหา เชน ขอความบรรยาย รูปภาพ วีดิทัศน
สั้นๆ ขอมูลจากผลการทดลองในหองปฏิบัติการ ขาว บทความจากหนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ

 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ลักษณะสําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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 ๒. บูรณาการเนื้อหาความรูในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหานั้น

 ๓. เนนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ

 ๔. เรียนเปนกลุมยอย โดยมีครูหรือผูสอนเปนผูสนับสนุนและกระตุนใหผูเรียนรวมกัน
สรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในกลุม

 ๕. ผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู และเรียนโดยการกํากับตนเอง (Self-directed 
learning) กลาวคือ

 - สามารถประเมินตนเองและบงชี้ความตองการได

 - จัดระบบประเด็นการเรียนรูไดอยางเที่ยงตรง

 - รูจักเลือกและใชแหลงเรียนรูที่เหมาะสม

 - เลือกกิจกรรมการศึกษาคนควา แกปญหา ที่ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ

 - บงชี้ขอมูลที่ไมเกี่ยวของได และคัดแยกออกไดอยางรวดเร็ว

 - ประยุกตใชความรูใหมเชิงวิเคราะหได

 - รูจักขั้นตอนการประเมิน 
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 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

ขั้นที่ ๑ กําหนดปญหา จัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็น
 ปญหา สามารถกําหนดส่ิงที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรู อยากเรียน เกิดความสนใจ
 ที่จะคนหาคําตอบ

 ๑. จัดกลุมผูเรียนใหมีขนาดเล็ก (ประมาณ ๓-๕ /๘-๑๐ คน)

 ๒. ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู โดยลักษณะของปญหาที่นํามาใช ควรมี
ลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน มีวิธีแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย อาจมีคําตอบไดหลายคําตอบ 
โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม ความซับซอนของปญหาจากงายไปสูยาก 
ระดับและประสบการณผูเรียน เวลาที่กําหนดใหผูเรียนใชดําเนินการ และแหลงคนควาขอมูล

ขั้นที่ ๒ ทําความเขาใจกับปญหา ปญหาที่ตองการเรียนรูตองสามารถอธิบายสิ่งตางๆ ที่
 เกี่ยวของกับปญหาได

 ๓. ผูเรียนทําความเขาใจหรือทําความกระจางในคําศัพทที่อยูในโจทยปญหานั้น เพื่อให
เขาใจตรงกัน

 ๔. ผูเรียนจับประเด็นขอมูลที่สําคัญหรือระบุปญหาในโจทย วิเคราะหหาขอมูลที่เปน
ขอเทจ็จรงิ ความจรงิท่ีปรากฏในโจทย แยกแยะขอมลูระหวางขอเทจ็จริงกบัขอคดิเหน็ จบัประเดน็
ปญหาออกเปนประเด็นยอย

 ๕. ผูเรียนระดมสมองเพื่อวิเคราะหปญหา อภิปรายแตละประเด็นปญหาวาเปนอยางไร 
เกิดขึ้นไดอยางไร ความเปนมาอยางไร โดยอาศัยพื้นความรูเดิมเทาที่ผูเรียนมีอยู

 ๖. ผูเรยีนรวมกนัตัง้สมมตฐิานเพ่ือหาคาํตอบปญหาประเด็นตางๆ พรอมจัดลําดับความ
สําคัญของสมมติฐานที่เปนไปไดอยางมีเหตุผล

 ๗. จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ผูเรียนจะประเมินวามีความรูเรื่องอะไรบาง มีเรื่องอะไรที่ยัง
ไมรูหรือขาดความรู และความรูอะไรจาํเปนทีจ่ะตองใชเพือ่พสิจูนสมมตฐิาน ซึง่เชือ่มโยงกบัโจทย
ปญหาที่ได ขั้นตอนนี้กลุมจะกําหนดประเด็นการเรียนรูหรือวัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อจะไป
คนควาหาขอมูลตอไป

ขั้นที่ ๓ ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย

 ๘.  ผูเรยีนคนควาหาขอมลูและศกึษาเพ่ิมเติมจากทรัพยากรการเรียนรูตางๆ เชน หนงัสือ
ตํารา วารสาร สื่อการเรียนการสอนตางๆ การศึกษาในหองปฏิบัติการ คอมพิวเตอรชวยสอน 
อินเทอรเน็ต หรือปรึกษาผูรูในเนื้อหาเฉพาะ เปนตน พรอมทั้งประเมินความถูกตองโดย

   - ประเมินแหลงขอมูล ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูล 

 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน



๓๖

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

   - เลือกนําความรูที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงวาตรงประเด็นเพียงพอท่ีจะแกปญหา
อยางไร

   - หาประเด็นความรูเพิ่มเติม ถาจําเปน

   - สรุป เตรียมสื่อ เลือกวิธีนําเสนอผลงาน

ขั้นที่ ๔ สังเคราะหความรู ผูเรียนนําความรูที่ไดคนความาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

 ๙. ผูเรียนนําขอมูลหรือความรูที่ไดมาสังเคราะห อธิบาย พิสูจนสมมติฐานและประยุกต
ใหเหมาะสมกับโจทยปญหา พรอมสรุปเปนแนวคิดหรือหลักการทั่วไปโดย

   - นําเสนอผลงานกลุมดวยสื่อหลากหลาย

   - สะทอนความคิด ใหขอมูลยอนกลับ อภิปราย ทําความเขาใจ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางกลุม ถึงกระบวนการเรียนรู  การแกปญหา การเชื่อมโยง การสราง
องคความรูใหม

   - สรุปภาพรวมเปนความรูทั่วไป

ขั้นที่ ๕ สรุปและประเมินคาหาคําตอบ 

 ๑๐. ผูเรียนแตละกลุม สรุปผลงานของกลุมตนเอง และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษา
คนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเอง
อยางอิสระ ทุกกลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

 ๑๑. ประเมินผลจากสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ
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 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

 ๑. ทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก หรือผูใหคําปรึกษาแนะนํา

 ๒. เปนผูกระตุนใหเกิดการเรียนรู มิไดเปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียนโดยตรง

 ๓. ใชทักษะการตั้งคําถามที่เหมาะสม

 ๔. กระตุนและสงเสริมกระบวนการกลุม ใหกลุมดําเนินการตามขั้นตอนของการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน

 ๕. สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนและเนนใหผูเรียนตระหนักวาการเรียนรูเปนความ
รับผิดชอบของผูเรียน

 ๖. กระตุนใหผูเรียนเอาความรูเดิมที่มีอยูมาใชอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น

 ๗. สนับสนุนใหกลุ มสามารถตั้งประเด็นหรือวัตถุประสงคการเรียนรู /แกปญหาได
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมที่ครูกําหนด

 ๘. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินวาถูกหรือผิด

 ๙.  สงเสริมใหผูเรียนประเมินการเรียนรูของตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของ
ผูเรียนและกลุม พรอมการใหขอมูลยอนกลับ

 ขอพึงระมัดระวัง

 “การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน” (Problem-based Learning) ไมใช “การสอน
แบบแกปญหา” (Problem solving method) ซึ่งเปนความเขาใจคลาดเคลื่อน เชน สอน
เนื้อหาไปบางสวนกอน จากนั้นก็ทดลองใหนักเรียนแกปญหาเปนกลุมยอย ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาว เปนวิธีสอนแบบแกปญหาไมใชการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

 การสอนโดยใชปญหาเปนฐานน้ัน ใชปญหาเปนตัวกระตุ นหรือเปนตัวนําทาง
ใหผูเรียนไปแสวงหาความรูความเขาใจดวยตนเอง เพื่อจะไดคนพบคําตอบของปญหา
ดังกลาว กระบวนการหาความรูดวยตนเองนี้ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกไขปญหา 
(Problem solving skill)

 ขอพึงระมัดระวัง
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 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หมายถึง การเรียนรู
ที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอยางมีระบบ 
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา วิธีการหาความรู
ความจริงอยางมีเหตุผล ไดทําการทดลอง ไดพิสูจนสิ่งตางๆ ดวยตนเอง รูจักการวางแผนการ
ทํางาน ฝกการเปนผูนํา ผูตาม ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง และ
การประเมินตนเอง โดยมีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวผูเรียนมาใชในการทํา
กิจกรรมคนควาหาความรูดวยตวัเอง นาํไปสูการเพิม่ความรูทีไ่ดจากการลงมอืปฏบิตั ิการฟง และ
การสังเกตจากผูรู โดยผูเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุม ที่จะนํามาสูการสรุป
ความรูใหม มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบ
รูปธรรม 

 นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ยังเนนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณชีวิตขณะที่เรียน ไดพัฒนาทักษะตางๆ ซึ่งสอดคลองกับหลักพัฒนาการตามลําดับ
ขั้นความรูความคิดของบลูม ทั้ง ๖ ขั้น คือ ความรูความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช 
การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา รวมท้ังการคิดสรางสรรค การจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานเปนฐานถือไดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากผูเรียน
ไดลงมอืปฏิบตัเิพือ่ฝกทกัษะตางๆ ดวยตนเองทกุขัน้ตอน โดยมคีรูเปนผูใหการสงเสริม สนบัสนนุ

 ลักษณะสําคัญของจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

 ๑. ยดึหลกัการจดัการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนไดทาํงานตาม
ระดับทักษะที่ตนเองมีอยู

 ๒. เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนบทบาทและการมีสวนรวมของ
ผูเรียน (Active Learning)

 ๓. เปนเรื่องที่ผูเรียนสนใจและรูสึกสบายใจที่จะทํา 

 ๔. ผูเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะตั้งคําถามอะไร และตองการผลผลิตอะไรจากการ
ทําโครงงาน

 ๕. ครูทําหนาที่เปนผูสนับสนุนอุปกรณและจัดประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนการ
แกไขปญหา และสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน 

 ๖. ผูเรียนกําหนดการเรียนรูของตนเอง

 ๗. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดลอมจริง

๒.๔ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน

 ลักษณะสําคัญของจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ลักษณะสําคัญของจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน



๓๙

 ๘.  มีฐานจากการวิจัย ศึกษาคนควา หรือองคความรูที่เคยมี

 ๙.  ใชแหลงขอมูลหลายแหลง

  ๑๐. ฝงตรึงดวยความรูและทักษะตางๆ 

  ๑๑. สามารถใชเวลามากพอเพียงในการสรางผลงาน

  ๑๒. มีผลผลิต

 ประเภทของโครงงาน 

 โครงงานทีเ่กีย่วของกบัการจดัการเรยีนรูของผูเรียน อาจจาํแนกไดเปน ๒ ประเภทหลกัๆ 
คอื โครงงานทีแ่บงตามระดบัการใหคาํปรึกษาของครู และโครงงานท่ีแบงตามลักษณะกิจกรรม ดังน้ี

 ๑. โครงงานทีแ่บงตามระดบัการใหคําปรกึษาของครหูรอืระดบัการมบีทบาทของผูเรยีน

  ๑) โครงงานประเภทครูนําทาง (Guided Project)

 ประเภทของโครงงาน  ประเภทของโครงงาน 

ครูกําหนดปญหาให

ครูออกแบบการรวบรวมขอมูล
กําหนดวิธีทํากิจกรรม

ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม

ตามวิธีที่กําหนด

ทักษะการ
ตีความหมายขอมูล

ทักษะการสรุปผล

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด        ทักษะการบันทึกผล



๔๐

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

 ๒) โครงงานประเภทครลูดการนาํทาง - เพิม่บทบาทผูเรยีน (Less – guided Project)

ครูและผูเรียนรวมกันระบุปญหา

ครูและผูเรียนรวมกันออกแบบ
การรวบรวมขอมูลเพื่อหาคําตอบ

ทักษะการสรุปผล

ผูเรียนใชเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล

ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด       ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการ
ตีความหมายขอมูล



๔๑

 ๓) โครงงานประเภทผูเรียนนําเอง ครูไมตองนําทาง (Unguided Project)

ผูเรียนระบุปญหาตามความสนใจ

ผูเรียนออกแบบการรวบรวม
ขอมูลเพื่อหาคําตอบดวยตนเอง

ทักษะการสรุปผล

ผูเรียนใชเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล

ทักษะการสังเกต    ทักษะการวัด       ทักษะการบันทึกผล

ทักษะการ
ตีความหมายขอมูล



๔๒

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

 ๒. โครงงานที่แบงตามลักษณะกิจกรรม

  ๑) โครงงานเชิงสํารวจ (Survey Project)

   ลักษณะกิจกรรมคือผู เรียนสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลเหลานั้น
มาจําแนกเปนหมวดหมู และนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเห็นลักษณะหรือความสัมพันธ
ในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ๒) โครงงานเชิงการทดลอง (Experiential Project)

   ขัน้ตอนการดาํเนนิงานของโครงงานประเภทนีจ้ะประกอบดวยการกาํหนดปญหา 
การกําหนดจุดประสงค การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การดําเนินการทดลอง การ
รวบรวมขอมูล การตีความหมายขอมูลและการสรุป 

  ๓) โครงงานเชงิพฒันา สรางสิง่ประดิษฐ แบบจาํลอง (Development Project)

   เปนโครงงานเกี่ยวกับการประยุกตองคความรู  ทฤษฎี หรือหลักการทาง
วิทยาศาสตรหรือศาสตรดานอื่นๆ มาพัฒนาสรางสิ่งประดิษฐ เครื่องมือ เคร่ืองใช อุปกรณ 
แบบจาํลอง เพือ่ประโยชนใชสอยตางๆ ซึง่อาจจะเปนส่ิงประดิษฐใหม หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได อาจจะเปนดานสังคม หรือดานวิทยาศาสตร 
หรือการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิดตางๆ 

  ๔) โครงงานเชิงแนวคิดทฤษฎี (Theoretical Project)

   เปนโครงงานนําเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหมๆ ซึ่งอาจจะอยูในรูปของ
สูตรสมการ หรือคําอธิบายก็ได โดยผูเสนอไดต้ังกติกาหรือขอตกลงขึ้นมาเอง แลวนําเสนอ
ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด หรือจินตนาการของตนเองตามกติกาหรือขอตกลงนั้น หรืออาจจะ
ใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายก็ได ผลการอธิบายอาจจะใหมยังไมมีใครคิดมากอน หรือ
อาจจะขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรืออาจจะเปนการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได การทํา
โครงงานประเภทนี้ตองมีการศึกษาคนควาพื้นฐานความรูในเรื่องนั้นๆ อยางกวางขวาง

  ๕) โครงงานดานบริการสงัคมและสงเสรมิความเปนธรรมในสังคม (Community 
Service and Social Justice Project)

   เปนโครงงานที่มุงใหผูเรียนศึกษาคนควาประเด็นที่เปนปญหา ความตองการใน
ชุมชนทองถิ่นและดําเนินกิจกรรมเพื่อการใหบริการทางสังคม หรือรวมกับชุมชน องคกรอื่นๆ 
ในการแกปญหา หรือพัฒนาในเรื่องนั้นๆ 



๔๓

  ๖) โครงงานดานศิลปะและการแสดง (Art and Performance Project)

   เปนโครงงานท่ีมุงสงเสริมใหผูเรียนศึกษา คนควา นําความรูที่ไดจากการเรียน
ตามหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษาและสังคมมาตอยอด สรางผลงานดานศิลปะและ
การแสดง เชน งานศิลปกรรม ประติมากรรม หนังสือการตูน การแตงเพลง ดนตรี แสดง
คอนเสิรต การแสดงละคร การสรางภาพยนตรสั้น ฯลฯ

  ๗) โครงงานเชิงบูรณาการการเรียนรู 

   เปนโครงงานท่ีมุงสงเสรมิใหผูเรยีนบรูณาการเชือ่มโยงความรูจากตางสาระการเรยีนรู
ตั้งแตสองสาขาวิชาข้ึนไปมาดําเนินการแกปญหา หรือสรางประเด็นการศึกษาคนควา ทั้งในแง
มิติเชิงประวัติศาสตร ทักษะการประกอบอาชีพขามสาขาวิชา การแกปญหาส่ิงแวดลอม สังคม 
ทีต่องนาํความรูตางสาขามาประยกุตใช การคดิคนสรางนวตักรรมจากการบรูณาการความรู ฯลฯ 

 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แนวคิดที่ ๑ ขั้นการจัดการเรียนรูตามรูปแบบจักรยานแหงการเรียนรู

   แนวคิดนี้ มีความเช่ือวา หากตองการใหการเรียนรูมีพลังและฝงในตัวผูเรียนได 
ตองเปนการเรียนรูที่เรียนโดยการลงมือทําเปนโครงงาน มีการรวมมือกันทําเปนทีม และทํากับ
ปญหาที่มีอยูในชีวิต ดังรูป

โมเดล จักรยานแหงการเรียนรูแบบ PBL



๔๔

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

 ๑. Define คือ ขั้นตอนการระบุปญหา ขอบขาย ประเด็นที่จะทําโครงงาน เปนการ
สรางความเขาใจระหวางสมาชิกของทีมงานรวมกับครู เก่ียวกับคําถาม ปญหา ประเด็น 
ความทาทายของโครงงานคืออะไร และเพื่อใหเกิดการเรียนรูอะไร

 ๒. Plan คอื การวางแผนการทาํโครงงาน ครูกต็องวางแผนในการทําหนาท่ีโคช รวมท้ัง
เตรยีมเครือ่งอาํนวยความสะดวกในการทําโครงงานของผูเรียน เตรยีมคาํถามเพือ่กระตุนใหคดิถงึ
ประเด็นสําคัญบางประเด็นที่ผู เรียนอาจมองขาม โดยถือหลักวาครูตองไมเขาไปชวยเหลือ
จนทีมงานขาดโอกาสคิดเองแกปญหาเอง ผูเรียนท่ีเปนทีมงานก็ตองวางแผนงานของตน 
แบงหนาทีก่นัรบัผดิชอบ การประชมุพบปะระหวางทมีงาน การแลกเปลีย่นขอคนพบ แลกเปลีย่น
คําถาม แลกเปลี่ยนวิธีการ ยิ่งทําความเขาใจรวมกันไวชัดเจนเพียงใด งานในขั้นตอไป (Do) 
ก็จะสะดวกเลื่อนไหลดีเพียงนั้น

  ๓. Do คือ การลงมือทํา ผูเรียนจะไดเรียนรูทักษะในการแกปญหา การประสานงาน 
การทํางานรวมกันเปนทีม การจัดการความขัดแยง ทักษะในการทํางานภายใตทรัพยากรจํากัด 
ทักษะในการคนหาความรูเพิ่มเติม ทักษะในการทํางานในสภาพท่ีทีมงานมีความแตกตาง
หลากหลาย ทักษะการทํางานในสภาพกดดัน ทักษะในการบันทึกผลงาน ทักษะในการ
วิเคราะหผล และแลกเปลี่ยนขอวิเคราะหกับเพื่อนรวมทีม เปนตน

 ในขั้นตอน Do นี้ ครูจะไดมีโอกาสสังเกตทําความรูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายคน และ
เรียนรูหรือฝกทําหนาที่เปนผูดูแล สนับสนุน กํากับ และโคชดวย

 ๔. Review คือ ผูเรียนจะทบทวนการเรียนรูวาโครงงานไดผลตามความมุงหมาย
หรือไม รวมถึงทบทวนวางานหรือกิจกรรม หรือพฤติกรรมแตละขั้นตอนไดใหบทเรียนอะไรบาง 
ทั้งขั้นตอนที่เปนความสําเร็จและความลมเหลว เพื่อนํามาทําความเขาใจและกําหนดวิธีทํางาน
ใหมที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งเอาเหตุการณระทึกใจ หรือเหตุการณที่ภาคภูมิใจ ประทับใจ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ข้ันตอนนี้เปนการเรียนรูแบบทบทวนไตรตรอง (reflection) หรือ
เรียกวา AAR (After Action Review)

 ๕. Presentation ผูเรยีนนาํเสนอโครงงานตอช้ันเรยีน เปนขัน้ตอนทีใ่หการเรยีนรูทกัษะ
อีกชุดหนึ่ง ตอเนื่องกับขั้นตอน Review เปนขั้นตอนที่ทําใหเกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและ
การเรียนรูที่เกิดข้ึนอยางเขมขน แลวเอามานําเสนอในรูปแบบที่เราใจ ใหอารมณและใหความรู 
ทีมงานอาจสรางนวัตกรรมในการนําเสนอก็ได โดยอาจเขียนเปนรายงาน และนําเสนอเปนการ
รายงานหนาชั้น มีสื่อประกอบ หรือจัดทําวีดิทัศนนําเสนอ หรือนําเสนอเปนละคร เปนตน
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แนวคิดที่ ๒ แนวคิดที่ปรับจากการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ PBL ที่ไดจากโครงการสราง
ชุดความรูเพื่อสรางเสริมทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ
ความสําเร็จของโรงเรียนไทย

มีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน 
(ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, ๒๕๕๗: ๒๐-๒๓)

 ๑. ขั้นใหความรูพื้นฐาน ครูใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทําโครงงานกอนการเรียนรู 
เนือ่งจากการทาํโครงงานมรีปูแบบและขัน้ตอนทีช่ดัเจนและรัดกมุ ดังนัน้ผูเรียนจึงมคีวามจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับโครงงานไวเปนพ้ืนฐาน เพื่อใชในการปฏิบัติขณะทํางาน
โครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู

 ๒. ขั้นกระตุนความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุนความสนใจของผูเรียน โดย
ตองคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดใหผูเรียนสนใจ ใครรู ถึงความสนุกสนานในการทําโครงงาน
หรือกิจกรรมรวมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเปนกิจกรรมที่ครูกําหนดขึ้น หรืออาจเปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนมีความสนใจตองการจะทําอยูแลว ทั้งนี้ในการกระตุนของครูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียน
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เสนอจากกิจกรรมท่ีไดเรียนรูผานการจัดการเรียนรูของครูที่เกี่ยวของกับชุมชนที่ผูเรียนอาศัยอยู
หรือเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง

 ๓. ขั้นจัดกลุมรวมมือ ครูใหผูเรียนแบงกลุมกันแสวงหาความรู ใชกระบวนการกลุม
ในการวางแผนดําเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเปนผูรวมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง 
โดยระดมความคิดและหารอื แบงหนาทีเ่พือ่เปนแนวทางปฏบิติัรวมกนั หลังจากทีไ่ดทราบหวัขอ
สิ่งที่ตนเองตองเรียนรูในภาคเรียนนั้นๆ เรียบรอยแลว

 ๔. ขั้นแสวงหาความรู ในขั้นแสวงหาความรูมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูเรียนในการ
ทํากิจกรรม ดังนี้ นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามหัวขอที่กลุมสนใจผูเรียนปฏิบัติ
หนาที่ของตนตามขอตกลงของกลุ มพรอมท้ังรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคําปรึกษา
จากครูเปนระยะเมื่อมีขอสงสัยหรือปญหาเกิดขึ้น ผูเรียนรวมกันเขียนรูปเลม สรุปรายงาน
จากโครงงานที่ตนปฏิบัติ

 ๕. ข้ันสรุปส่ิงทีเ่รยีนรู ครใูหผูเรยีนสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูจากการทาํกจิกรรม โดยครใูชคาํถาม 
ถามผูเรียนนําไปสูการสรุปสิ่งที่เรียนรู

 ๖. ขั้นนําเสนอผลงาน ครูใหผูเรียนนําเสนอผลการเรียนรู โดยครูออกแบบกิจกรรม
หรือจัดเวลาใหผูเรียนไดเสนอสิ่งที่ตนเองไดเรียนรู เพื่อใหเพ่ือนรวมช้ันและผูเรียนอื่นๆ ใน
โรงเรียนไดชมผลงานและเรียนรูกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติในการทําโครงงาน

 การประเมินผล

 ๑. ประเมินตามสภาพจริง โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลวากิจกรรมที่ทําไป
นั้นบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไมอยางไร ปญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไรบาง ไดใช
วิธีการแกไขอยางไร ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากการทําโครงงานนั้นๆ 

 ๒. ประเมินโดยผูเกี่ยวของ ไดแก 

  (๑) ผูเรียนประเมินตนเอง

  (๒) เพื่อนชวยประเมิน

  (๓) ผูสอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน

  (๔) ผูปกครองประเมิน

  (๕) บุคคลอื่นๆ ที่สนใจและมีสวนเกี่ยวของ

 การประเมินผล
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บทบาทของครูผูสอน

บทบาทของครูในฐานะผูกระตุนการเรียนรู

 ๑. ใชคาํถามกระตุนการเรยีนรู  คาํถามทีใ่ชในการกระตุนการเรียนรูนัน้ ตองเปนคาํถาม
ที่มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเรียนไดอธิบาย โดยขึ้นตนวา “ทําไม” หรือ ลงทายวา 
“อยางไรบาง” “อะไรบาง” “เพราะอะไร”

 ๒. ทําหนาที่เปนผูสังเกต ครูจะตองคอยสังเกตวา ผูเรียนแตละคนมีพฤติกรรมอยางไร 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาทางชี้แนะ กระตุน หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

 ๓. สอนใหผู เรียนเรียนรูการตั้งคําถาม  เมื่อผู เรียนสามารถตั้งคําถามไดจะทําให
ผูเรียนรูจักถามเพื่อคนควาขอมูล รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และรวมแสดงความคิดเห็น
ของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนรู  

 ๔. ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนเกิดขอสงสัย ครูจะตองเปนผูคอยแนะนํา ชี้แจง ใหขอมูล
ตางๆ หรือยกตัวอยางเหตุการณใกลตัวตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของผูเรียนเชื่อมโยงไปสู
ความรูดานอื่นๆ ในขณะทํากิจกรรมเมื่อผูเรียนเกิดขอสงสัย หรือคําถาม โดยไมบอกคําตอบ

 ๕. เปดโอกาสใหผูเรียนคิดหาคําตอบดวยตนเอง  สังเกตและคอยกระตุนดวยคําถาม
ใหผูเรียนไดคิดกิจกรรมที่อยากเรียนรูและหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยดวยตนเอง

 ๖. เปดโอกาสใหผู เรียนสรางสรรคผลงานอยางอิสระ  ตามความคิดและความ
สามารถของตนเอง เพื่อใหผู เรียนไดใชจินตนาการและความสามารถของตนเองในการ
คิดสรางสรรคอยางเต็มที่
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 ทักษะกลไก หมายถึง ความสามารถของรางกายท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถประกอบ
กิจกรรมทางกายไดดี เปนความสามารถในการทํางานเฉพาะอยางของกลไกรางกาย ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบและทดสอบไดโดยมีองคประกอบสําคัญ ๗ ประการ คือ การทรงตัว พลังกลามเนื้อ 
ความคลองตัว ความเร็ว เวลาเคลื่อนไหว เวลาปฏิกิริยา และ การทํางานประสานสัมพันธ

 การทรงตัว (Balance) 

  การทรงตัว หมายถึง ความสามารถในการรักษาสมดุลของรางกายในขณะอยูกับท่ี
และเคลื่อนท่ี ดวยรูปแบบและความเร็วตางๆ เชน การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลและวิ่งอยางมั่นคง 
โดยไมเสียหลักหรือหกลม 

 พลังกลามเนื้อ (Power)

 พลังกลามเนื้อ หรือกําลัง หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งหรือ
หลายๆ สวนของรางกาย ในการหดตัวเพื่อทํางานดวยความเร็วสูง แรงหรืองานที่ไดเปนผลรวม
ของความแข็งแรงและความเรว็ท่ีใชในชวงระยะเวลาสัน้ๆ เปนขีดความสามารถในการเคลือ่นไหว
รางกายอยางทันทีทันใด โดยที่รางกายตองใชแรงเต็มท่ี ในระยะเวลาส้ันท่ีสุด เพ่ือใหเกิด
สัมฤทธิผลสูงสุด เชน การขวางลูกเบสบอล การพุงแหลน การทุมนํ้าหนัก กระโดดไกลได
ระยะทางไกลที่สุด กระโดดสูงไดสูงที่สุด ตบลูกวอลเลยบอลไดความแรงที่สุด

 ความคลองตัว (Agility) 

  ความคลองตัว หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศทางในการเคล่ือนที่ได
อยางรวดเร็วโดยใชแรงเต็มท่ี พรอมท้ังควบคุมการเคลื่อนไหวนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
การวิ่งซิกแซก การเคลื่อนไหวหลบหลีกสิ่งกีดขวางอยางรวดเร็ว 

 ความเร็ว (Speed) 

 ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดอยางรวดเร็ว
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เชน การวิ่งระยะสั้น ๕๐ เมตร ๖๐ เมตร หรือ ๑๐๐ เมตร 

 เวลาเคลื่อนไหว (Movement Time) 

 เวลาเคลื่อนไหว หมายถึง เวลาการเคลื่อนที่ดวยอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
จากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่ เชน การวดัเวลาเคลือ่นไหวของแขนและไหลโดยการขวางลกูเบสบอล
ใหไกลที่สุด 

๒.๕ การเรียนรูทักษะกลไกการเคลื่อนไหวและการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพการเรียนรูทักษะกลไก

 การทรงตัว (Balance)  การทรงตัว (Balance) 

 พลังกลามเนื้อ (Power) พลังกลามเนื้อ (Power)

 ความคลองตัว (Agility)  ความคลองตัว (Agility) 

 ความเร็ว (Speed) 

 เวลาเคลื่อนไหว (Movement Time) 
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 เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time)

 เวลาปฏิกิริยา หมายถึง เวลาที่ผานไปนับตั้งแตการเสนอสิ่งเรา จนถึงเวลาเริ่มการ
เคลื่อนไหว และหยุดการเคลื่อนไหว ซึ่งสิ่งเราอาจจะเปนทั้งแสง เสียง สัมผัสตางๆ เชน 
นักกรีฑาเริ่มออกว่ิงเมื่อไดยินเสียงปนปลอยตัว ในกีฬาประเภททีม เห็นผูเลนฝายตรงขาม 
สามารถหลบหลีกฝายตรงขามไดอยางรวดเร็ว 

 การทํางานประสานสัมพันธ (Coordination) 

  การทํางานประสานสัมพันธ หมายถึง การเคลื่อนไหวในการทํางานตางๆ อยางตอเนื่อง 
นุมนวล สมํา่เสมอ รวมถึงการผสมผสานกลมกลนือยางเปนระบบระเบยีบระหวางการเคลือ่นไหว
ที่แตกตางกัน จนประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย ซึ่งเปนความจําเปนตอกลไกการเคลื่อนไหว
ทุกประเภท ความสามารถทางกลไกมีลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคล เชน บางคนทรงตัวไดดี 
แตความคลองตัวอาจไมดี

 การพัฒนาการการเรียนรูทักษะกลไกการเคลื่อนไหว

 หมายถงึหลงัจากการฝกหดั ผูเรียนเปลีย่นแปลงความสามารถไดตามขัน้ตอนกระบวนการ
เรียนรูของทักษะ ซึ่งประกอบดวย ๓ ขั้นตอน ดังนี้

 ๑. ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive Stage)

  เปนขัน้เรยีนรูเก่ียวกบัหลกัและวธิกีารทีส่าํคญัเพือ่ใหบรรลเุปาหมายของทกัษะ ขัน้นี้
ผูเรยีนอาจเกดิความผดิพลาดในการปฏบิติัมาก และยงัไมสามารถรับรูผลการปฏบิติัไดดวยตนเอง
วาถูกตองหรือไม ซึ่งจําเปนตองไดรับการสะทอนผลยอนกลับจากผูสอน และโสตทัศนูปกรณ 
เพื่อชวยใหปรับปรุงแกไขการปฏิบัติไดถูกตองขึ้น

 ๒. ขั้นการเชื่อมโยง (Associative Stage)

  เปนขั้นที่ผู เรียนนําหลักการ วิธีการตางๆ มาฝกหัดใหเกิดความชํานาญมากขึ้น 
ความผิดพลาดเริ่มลดนอยลง เร่ิมรูจักความผิดพลาดดวยตัวเองและสามารถปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติได ทั้งจากตนเองและการสะทอนผลจากครูและสื่อ แตทักษะการปฏิบัติยังไมเกิดผล
ขั้นสูงหรือดีเลิศ

 ๓. ขั้นอัตโนมัติ (Autonomous Stage)

  เปนข้ันท่ีผูเรียนแสดงทักษะอยางคลองแคลว รวดเร็ว เปนอัตโนมัติโดยไมตองคอย
คํานึงถึงหลักการพื้นฐาน เปนขั้นเกิดมาตรฐานของทักษะ คือมีความคงเสนคงวาของระดับ
ความสามารถ และมีความตั้งใจในสวนสําคัญที่มีความยากหรือซับซอนยิ่งขึ้น

 เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time) เวลาปฏิกิริยา (Reaction Time)

 การทํางานประสานสัมพันธ (Coordination)  การทํางานประสานสัมพันธ (Coordination) 

 การพัฒนาการการเรียนรูทักษะกลไกการเคลื่อนไหว



๕๐

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกลไก

 ครสูามารถจดักจิกรรมสงเสรมิทกัษะกลไกไดโดยสนบัสนนุใหผูเรียนไดเรียนรู ฝกปฏบิติั 
ตามขั้นตอนดังนี้

 ๑. ใหผูเรียนทําความเขาใจ รับรูเปาหมาย ทักษะของกิจกรรมนั้นๆ 

 ๒. สงเสริม กระตุน ใหผูเรียนกระทํากิจกรรมนั้นดวยความแมนยํา 

 ๓. ใหผูเรียนปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 ๔. ฝกดวยแบบแผนที่งายไปหายาก และออกแบบฝกที่ทาทายสอดคลองขั้นการเรียนรู
ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 

 ๕. ฝกจนทําใหมีสมรรถภาพสูงสุดเทาที่จะทําได 

  อยางไรก็ดี การฝกควรจะตองกระทําดวยอยางถูกตองและตองมีการใหผลยอนกลับ 
(สะทอนผล) การปฏิบัติอยูเสมอ ถาการกระทําไมถูกตองจะทําใหผลการฝกผิดพลาด การวัด
และประเมินพัฒนาการของการเรียนรู ทักษะกลไกกระทําไดโดยการสังเกต และบันทึก
การเปลี่ยนแปลงความสามารถที่แสดงออกแตละครั้งตอเนื่องกัน

 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health Related Fitness)

  สมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถในการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายมนุษย 
ที่ทํางาน ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ กระฉับกระเฉง คลองแคลว 
และสงผลดีตอสุขภาพโดยรวม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เปนการปรับปรุง
สภาวะของรางกายใหอวัยวะตางๆ ของรางกายมีประสิทธิภาพในการทําหนาที่สูง และมีการ
ประสานงานกันของระบบตางๆ ภายในรางกายไดดี

 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีองคประกอบที่สําคัญ ๕ ประการคือ องคประกอบ
ของรางกาย ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ความออนตัวหรือ
ความยืดหยุน ความอดทนของกลามเนื้อ และความแข็งแรงของกลามเนื้อ

 ๑. องคประกอบของรางกาย (Body Composition) 

  หมายถึงสัดสวนของปริมาณไขมันภายในรางกายกับมวลของรางกายที่ปราศจาก
ไขมัน โดยการวัดออกมาเปนดัชนีมวลภายหรือวัดเปนคาเปอรเซ็นตไขมัน (% fat) 

 การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ (Health Related Fitness)



๕๑

 ๒. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardio respiratory 
Endurance) 

  หมายถึง สมรรถนะเชิงปฏิบัติการของหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจในการ
ลําเลียงออกซิเจนไปยังเซลลกลามเนื้อตางๆ ทําใหรางกายสามารถทํางานที่ตองใชกลามเนื้อ
มัดใหญเปนระยะเวลานานได

 ๓. ความออนตัวหรือความยืดหยุน (Flexibility)

  หมายถึง ความสามารถของการเคลื่อนไหวที่สูงที่สุดเทาที่จะทําไดของขอตอหรือ
กลุมขอตอ

 ๔. ความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular Endurance) 

  หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุมกลามเนื้อในการหดตัว
ซํ้าๆ เพื่อตานแรงหรือความสามารถในการคงสภาพการหดตัวครั้งเดียวไดเปนระยะเวลานาน

 ๕. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ(Muscular Strength) 

  หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงที่กลามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ มกลามเนื้อ 
สามารถออกแรงตานทานไดในชวงการหดตัว ๑ ครั้ง

 

 การจัดกิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

 การจัดกิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เปนการมุงเนนการปรับปรุง
สภาวะของรางกายใหอวัยวะตางๆ ของรางกายใหมีประสิทธิภาพในการทําหนาท่ีสูง และมี
การประสานงานกันของระบบตางๆ ภายในรางกายไดดี วิธีการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพ คือ การออกกําลังกายที่เหมาะสม โดยมีหลักการ ๓ ประการคือ

 ๑. ความถ่ี คอืการออกกาํลงับอยครัง้เทาท่ีทําได แตไมควรนอยกวา ๓ คร้ัง ใน ๑ สัปดาห

 ๒. ความนาน คือระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย ในแตละคร้ังตองออกกําลังกาย
ติดตอกันใหนานอยางนอย ๑๕-๓o นาทีตอคร้ัง ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพได

 ๓. ความหนักในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายแตละครั้งควรใหมีความหนัก
หรือความเหนื่อย โดยวัดไดจากอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดรอยละ ๕๕-๘๕ ของอัตราการเตน
หัวใจสูงสุด 



๕๒

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

 ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ ออกแรงทํางาน
หรือออกกําลังกายใหมากกวาปกติและมากข้ึนเรื่อยๆ เทาที่รางกายสามารถรับได โดยการ
เพิ่มนํ้าหนักของงาน เพิ่มระยะเวลา หรือเพิ่มจํานวนชุดในการฝกปฏิบัติใหมากขึ้น

 กิจกรรมที่จัดในโรงเรียน อาจเปนเกม ชุดการฝก กีฬาที่เหมาะสม หรือชิ้นงานท่ีมุง
สรางเสริมสมรรถนะ  ที่อาจประกอบดวย การเดิน-วิ่ง การนั่งงอตัว การลุก-นั่ง การดันพ้ืน 
กิจกรรมที่จะชวยสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและหัวใจได ตองเปนกิจกรรมที่ใชกลามเนื้อ
มัดใหญในการออกกําลัง เชน การวิ่ง การขี่จักรยาน การวายนํ้า

 การประเมินการออกกําลังกาย 

 นิยมใชดัชนีกิจกรรมออกกําลังกาย ซ่ึงเปนการประเมินกิจกรรมการออกกําลังกาย
อยางมีแบบแผน โดยมีการวัดโดยคํานวณคาดัชนีจากความถี่ของการกระทํากิจกรรมนั้นๆ 
ความหนักหรือความเหนื่อย และชวงเวลาเวลาหรือความนานในการทํากิจกรรม

 คาดัชนีกิจกรรมออกกําลังกาย = ความถี่ x ความนาน x ความหนัก

 การประเมินการออกกําลังกาย การประเมินการออกกําลังกาย



๕๓

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

ดานสมอง (Head) ดานคุณลักษณะและคานิยม (Heart) 

ดานทักษะปฏิบัติ (Hand) และดานสุขภาพ (Health)

 ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนการเพิม่เวลารูแกผูเรยีน สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดจัดกลุมกิจกรรมตางๆ ที่สถานศึกษาสามารถดําเนินการไดเปนหมวดหมู ๔ หมวด ๑๖ กลุม
กิจกรรม ดังนี้

หมวด กลุมกิจกรรม

๑. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 

๑. กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

๒. สรางเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู

๔. พัฒนาความสามารถดานการสื่อสาร 
๕. พัฒนาความสามารถดานการคิดและการพัฒนากรอบ

ความคิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset) 
๖. พัฒนาความสามารถดานการแกปญหา 
๗. พัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
๘. พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรู ๘ กลุม

สาระการเรียนรู

แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อพัฒนา ๔ H
ตอนที่ ๓



๕๔

แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

หมวด กลุมกิจกรรม

๓. สรางเสริมคุณลักษณะและ
คานิยม

๙. ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกการทําประโยชนตอสังคม 
มีจิตสาธารณะและการใหบริการดานตางๆ ทั้งที่เปน
ประโยชนตอตนเองและตอสวนรวม

๑๐. ปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑๑. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต 

เสียสละ อดทน มุงมั่นในการทํางาน กตัญู) 
๑๒. ปลูกฝงความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และ

หวงแหนสมบัติของชาติ

๔. สรางเสริมทักษะการทํางาน 
การดํารงชีพและทักษะชีวิต

๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและความตองการ
ของผูเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล

๑๔. ฝกการทํางาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพยสินทางปญญา 
อยูอยางพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน

๑๕. พัฒนาความสามารถดานการใชทักษะชีวิต 
๑๖. สรางเสริมสมรรถนะทางกาย

 กลุมกิจกรรมตางๆ ดังกลาวขางตนนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใน ๔ ดาน คือ ดานสมอง 
(Head) ดานคุณลักษณะและคานิยม (Heart) ดานทักษะปฏิบัติ (Hand) และดานสุขภาพ 
(Health) หรือเรียกโดยยอวา ๔ H
 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดและดําเนินกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท้ัง ๔ ดานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานจึงไดเสนอแนวทางการนเิทศการจดักจิกรรมการเรยีนรูเพือ่พฒันาผูเรยีนแตละดาน 
ดังตอไปนี้
 ๓.๑ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Head
 ๓.๒ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Heart
 ๓.๓ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Hand
 ๓.๔ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา Health
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