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The background of the trainees of the Semi-International EIS training course is Thai teachers as 

beginners’ EIS teachers. They also have experience in science/maths teaching in the Thai 

language and Thai context, but almost, never use English as a medium of their teaching before, 

so the steps of the core concepts of this training are: 

1. Using Classroom English through participation of Science or Maths teachers in the 

training from the Special trainers 

2. Using Basic English through the participants by using frequency questions that was 

used in Science and Maths subjects: Yes/No questions and “Wh” questions; who, whom, 

which, where, what, when, why, how.  

3. Using OK model Strategy or Basic science learning skills integrate in the step 2 

4. Training through the Science-Maths contents, because those teachers known and have 

background of their contents and  

- For Mathematics training course use the Singapore Method for learning mathematics 

through the mathematical methodology model. 

- For Science training course use Singapore Science Teaching-Learning approach for 

primary to secondary students 

5. Summarize or wrap up the concept of each Topic by applying Mind Mapping concept.  

 

 

 

Reference:  

OK MODEL; LEARNING 

PROCUDURE,  BACK TO THE 

BASICS 

Human was the living things that have been developed from the intuitive 

learning revolution such that was built when they have born undifferent from 

intuitive animals, The development of humanity in obseving skills from was born 

need to continuity embed in learning process.  

http://eisschoolnetwork.net/
http://sites.google.com/site/ngamsomeisth


 

Observing Knowledge (OK) Model is a model designed to perceive knowledge from 

the basic scientific learning skills, which are naturally learned skills of human beings. 

 

OK model is composed of the following 5 steps. 

 

1. Observation is the act of noticing or paying attention to any material thing or action 

which uses the different senses of an individual. Observation can also be done by using 

some observation tools which helps human beings to undergo a keen observation to a 

certain specimens to be used in further scientific studies. 

2. Comparison is the act of perceiving resemblances and contrasts, similarities and 

differences of a certain thing or act or can use such as basic measurements or basic 

calculators or calculating. 

3. Classification is the grouping together of different material things or acts with 

resemblances or similarities or of the results of using the basic measurements or basic 

calculators or calculating. 

4. Transferring (from previous knowledge) is the application of skill learned in one 

situation to a different but similar situation. 

5. Inferring (to generate knowledge) is the act of drawing conclusion through reasons 

from gathered facts and evidences of the step 1-4 above.  

The OK model can conclusion as the facts which were gained observation will then 

be use to compare and classify using their similarities and differences and / or 

resemblances and contrasts, then be transfer to similar situation before drawing 

conclusion through inferring method. 

The followings  three stages of OK model can be applied for human learning follow 

from theirs development. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stage 1:OK Model: Basic Learning Procedure (1-12 years) 

 

 

โมเดล1 ข้างต้นนี้ ควรน ามาพัฒนาการเรียนรู้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นสุดวัยเด็ก(Nursesary to 

Primary:อายุแรกเกิดจนถึง12 ปี) โดยแต่ละขั้นตอนมีล าดับขั้นดังนี้  

1. Observing: ท าการสังเกต โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู ควรจัดสถานะการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากสิ่ง

หรือปรากฎการณ์ต่างๆ โดยการฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า( การมองเห็น การได้ยิน การ

สัมผัส การดมกลิ่น และการลิ้มรส) กับสิ่งหรือปรากฎการณ์ต่างๆเหล่านั้น  

2. Comparing: ท าการเปรียบเทียบ กับสิ่งต่างๆ โดยให้ผู้เรียนได้คาดคะเนจากการสัมผัสโดยใช้อวัยวะส่วน

ต่างๆของร่างกายและฝึกทักษะการใช้เครี่องมือพื้นฐานเพื่อท าการเปรียบเทียบ อาทิเช่น การชั่ง ตวง วัด 

เครื่องคิดเลข หรือค านวณเลขง่ายๆ เป็นต้น 



3. Classifying: น าผลจากการเปรียบเทียบมาด าเนินการจัดเป็นหมู่ พวกเพื่อให้ง่ายต่อการท่ีจะเชื่อมโยงกับ

สิ่งท่ีเคยรับรู้หรือเป็นความรู้มาก่อนในขั้นท่ี 4 

4. Transfering: น าผลลัพทธ์จากขั้นท่ี 2 และ/หรือ 3 มาท าการเชื่อมโยงกับสิ่งหรือปรากฎการณ์ต่างๆท่ีเคย

รับรู้หรือที่เป็นความรู้มาก่อน เพื่อที่จะน าไปสู่การอนุมานหรือสรุป  

5. Infering: ท าการอนุมานหรือสรุปสิ่งก าลังศึกษาจากขั้นตอนที่1-4 ซึ่งจะเป็นความรู้ใหม่ท่ีได้รับจาก

กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะเรียกกระบวนการเรียนรู้นี้ว่า รูปแบบความรู้ที่เกิดจากการการสังเกต

(Observing KnowledgeModel)และจะเรียกสั้นๆว่า OK Model 

 

Stage 2: OK Model; Cyclical Learning (13-17 years) 

 

 

 

โมเดล 2 ข้างต้นนี้ ควรน ามาพัฒนาการเรียนรู้กับมนุษย์ตั้งแต่วัยแรกรุ่น จนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่(Secondary:อายุ

12 ปีจนถึง17 ปี) โดยกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนท านองเดียวกับโมเดลท่ี1 เพียงแต่สิ่งหรือสถานะการณ์

Observing

Comparing

classifyingtransfering    

infering



ต่างๆที่จัดให้ผู้เรียนศึกษาควรซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเขาได้รับมา  และเน้นการจัดสถานการณ์

การเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องจนเป็นวัฎจักร( Cycle)  

 

Stage 3: Adult/Experiential Learning Process; Applied 

OK Model  

 

โมเดล 3 ได้ประยุกต์การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ OK model 1 & 2 ข้างต้นเชื่อมโยงต่อเนื่องกับ 

แนวความคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ของ  Knowles Malcolm S & Kolb, David A  
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