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คำนำ 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการศึกษาอย่างจริงจังทั้งระบบ และเป็นไปตามที่รัฐบาลมี
นโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  และเป็นไปตาม
กระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดนโยบายสำคัญท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่วยกันดำเนินการให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้างความมั่นคง ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคประกอบกับโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการ
เปล่ียนแปลงท่ีท้าทาย  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการ
พัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ จึงดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดในเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) สู่ระดับห้องเรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
 

 
 
 
                                                                           (นายสุชาติ ศศิภัทรกุล) 
                                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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    บทนำ 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือและช่วยกัน

ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ       
ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน   
ที่สนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาคประกอบกับโลก
สมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสังคม
ความรู้ (knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนยงัสอน
ด้วยการบรรยาย ไม่เน้นการสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ในการจัดการ
เรียนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการสร้างผู้เรียนให้มี
ศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม จึงมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21  และศึกษานิเทศก์ต้องช่วยเหลือและทำงานร่วมกันกบัครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เห็นถึงความจำเป็นอยา่งยิ่ง
ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดในเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) สู่ระดับห้องเรียน  ทั้งนี้ 
การจัดการเรียนการสอนของครูต้องเป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
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วัตถุประสงค ์
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห ์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
2) เพื่อศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการท่ีสอดคล้องกับทักษะ 

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
3) เพื่อศักยภาพผู้บริหารนด้านการนิเทศภายใน เทคนิค วิธีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของ 

ครูผู้สอนท่ีสอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
1)  ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาใหม้ีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  
2) ร้อยละ 95 ของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการท่ีสอดคล้องกับทักษะ

ศตวรรษท่ี ๒๑ และมีการเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู ้
          3) ร้อยละ 95 ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการร่วมกระบวนการนิเทศภายใน ติดตาม    
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสอน 
 4)  ร้อยละ 95 ของโรงเรียนในโครงการมีการดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการครบทุกกิจกรรม       
การพัฒนา 

    เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการมีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีการท่ีสอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ีสอดคล้องกับทักษะ 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
3. ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศติดตาม และมีนวัตกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียน      

การสอน เทคนิค วิธีการท่ีสอดคล้องกับทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  
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กิจกรรมการดำเนินการของโครงการ 
 
 

กิจกรรม 
1.  จัดทำแผนงานโครงการ 
2.  เสนอแผนงานโครงการต่อ  ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3.  จัดกิจกรรมการพัฒนา  
     กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผน ขับเคล่ือน พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ระดับห้องเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) ภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น  
     กิจกรรมที่ 2 พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ  
ความสามารถด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ตามบริบทของ
โรงเรียน 
     กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning  ท่ีสอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม(Learning and Innovation Skills) ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น (มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพครู) 
     กิจกรรมที่ ๔ จัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) สำหรับครูและนักเรียน            
(มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพครูและมิติท่ี 3 การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน) 
     กิจกรรมที่ 5 นเิทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน (มิติท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา
การนิเทศภายใน)  
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รายละเอียดวิธดีำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
 

 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ระดับห้องเรียนด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills)   

ขอบข่าย/รูปแบบกิจกรรม 
การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

จัดทำเอกสารแนวทางการขับเคล่ือน
โครงการ 

1) เอกสารแนวทางพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น 

2) เอกสารแนวทางการ 
ดำเนินการโรงเรียน โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำเอกสาร 

- พฤษภาคม 
– 

กรกฎาคม
2564 

ประชุมประสานแผนการขับเคล่ือน
โครงการ และเทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) สู่ระดับ
ห้องเรียน ภายใต้แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น  

ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดการประชุม
ประสานแผนโรงเรียน
ในโครงการด้วยระบบ   
on line ผ่าน 
google meet 

ผู้บริหาร รร.
และครูวิชาการ
เข้าร่วมรับฟัง
จัดการประชุม
ประสานแผน
ด้วยระบบ      
on line ผ่าน 
google meet 
ตามวันเวลาท่ี
กำหนด 

      
สิงหาคม 
2564 

 
 
 
 
 



  

แนวทางการดำเนินการโรงเรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21             
ปีการศึกษา 2564  สพป.พะเยา เขต 2 

Page | ๕ 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ  
ความสามารถด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ตามบริบทของโรงเรียน 

ขอบข่าย/รูปแบบกิจกรรม 
การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

เผยแพร่ เอกสารแนวทางพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น 
และเอกสารแนวทางการ 
ดำเนินการโรงเรียน โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
โรงเรียนในโครงการท้ัง 13 โรงเรียน 
ได้ศึกษาเพื่อออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดส่งเอกสารให้ทาง
โรงเรียน และนิเทศ
ติดตามการศึกษาองค์
ความรู้ 

ดำเนิน 
การศึกษาองค์
ความรู้จาก
เอกสาร
แนวทาง แล้ว
วางแผนนำสู่
การปฏิบัติ 

สิงหาคม  
2564 

 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้  Active Learning  ท่ีสอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) 
ภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น (มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพครู) 

ขอบข่าย/รูปแบบ
กิจกรรม 

การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

พัฒนาศักยภาพครู 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning  
ภายใต้การนิเทศ 
ติดตาม และการ
ขับเคล่ือนนโยบาย 3 
มิติ 8 จุดเน้น และ 1 
ศึกษานิเทศก์ 1 รร. 
1 นวัตกรรม 

ศึกษานิเทศก์ 
แต่ละกลุ่มสาระ
ดำเนินการ
พัฒนาครูผู้สอน 
และนิเทศ 
ติดตาม ตาม
แนวคิด 1
ศึกษานิเทศก์ 1 
รร. 1 นวัตกรรม 

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning  ส่ือ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ภายใต้แนวทาง 3 มิติ 8 จุดเน้น 
และแนวทางการดำเนินการโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   

ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
ภาคเรียนท่ี 1
สิงหาคม-
ธันวาคม 2564 
ภาคเรียนท่ี 2 
มกราคม -
เมษายน 2565 
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 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning  ท่ีสอดคล้องกับ 
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ภายใต้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น (มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพครู มิติ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐาน) 

ขอบข่าย/รูปแบบ
กิจกรรม 

การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

  

โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  
1) โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ Active Learning  พร้อมอัด
คลิปการจัดการเรียนรู้ นำส่งกลุ่มนิเทศ 
กำกับติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา สพป. พะเยา เขต 2 ผ่าน 
Google form ตามท่ีแบบรายงานการ
ดำเนินกิจกรรมท่ี 3 สพป. พะเยา เขต 2
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอแนะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  
3) โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้การ
ขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ มิติ
ท่ี 1 การนิเทศภายใน เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 
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 กิจกรรมที่ ๔ จัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี  
๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) สำหรับครูและนักเรียน  
 

ขอบข่าย/รูปแบบ
กิจกรรม 

การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

จัดการประกวด/
แข่งขัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงาน
ของโรงเรียนใน
โครงการบูรณาการ
ร่วมกับนโยบาย 3 
มิติ 8 จุดเน้น  

1)จัดการ
ประกวด/
แลกเปล่ียนการ
ดำเนินการของ
โรงเรียนใน
โครงการ ด้าน
การนิเทศ
ภายใน/ด้านการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้/ด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
2) มอบเกียรติ
บัตรทุกรร.ใน
โครงการ 

โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรมท่ีดำเนินการภายในโรงเรียนตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีและ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น  การประกวด
โครงงาน การเปิดบ้านวิชาการ ผลงานของ
ผู้เรียนตลาดความรู้ ตลาดอาชีพ                
มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้เรียน เป็นต้น 

กันยายน 
2564 
เมษายน 
2565 
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 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
 

ขอบข่าย/รูปแบบ
กิจกรรม 

การดำเนินการ 
ระดับเขตพื้นที่ 

การดำเนินการ 
ระดับโรงเรียน 

ระยะเวลา 

นิเทศ กำกับติดตาม 
ให้คำปรึกษา 

ศึกษานิเทศก์ นิเทศ 
ติดตาม  
วิเคราะห์ข้อมูลการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน
ในภาพรวมเพื่อจัดทำ
รายงานผลโครงการ 
 

รับการนิเทศติดตามตามกิจกรรมท่ี
ดำเนินการ 

 

ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 
ภาคเรียนท่ี 
1 
สิงหาคม-
ธันวาคม 
2564 
ภาคเรียนท่ี 
2 มกราคม 
-เมษายน 
2565 
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ความเช่ือมโยงของโครงการสง่เสรมิผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กับการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น 

การดำเนินการโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การดำเนินการแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ตามบริบทของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning   
ท่ีสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี  21  
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 
จุดเน้นท่ี1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
การขับเคล่ือนห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติ         มี
แนวคิดในการพัฒนางาน ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  
1. ครูผู้นำการเปล่ียนแปลง  
2. การจัดการเรียนรู้ Active Learning  
3. ICT สำหรับการจัดการเรียนการสอน  
4. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นวินัยเชิงบวก  
5. การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

 กิจกรรมที่ 4 จัดการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 ด้านทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) สำหรับครูและนักเรียน  

มิติที่ 2   การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน 
จุดเน้นท่ี1 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 การขับเคล่ือนห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติ  
มีแนวคิดในการพัฒนางาน ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  
1. ครูผู้นำการเปล่ียนแปลง 2. การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning  3. ICT สำหรับการจัดการเรียน
การสอน 4. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้น
วินัยเชิงบวก 5. การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 
มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน  
จุดเน้นที่ 1 ความสมารถด้านภาษาและการคิด
คำนวณ  จุดเน้นที่ 2 การรู้และเข้าใจเทคโนโลยี 
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จุดเน้นที่ 3 การคิดและ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
จุดเน้นที่ 4 การมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ  
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กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน  

มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน  
จุดเน้นที่ 2 การบริหารจัดการโดยใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
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ภาคผนวก 
การจัดการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

การจัดการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
แนวคิดสำคัญการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ การท่ีได้รับรู้ประสบมาจากการอบรมจากผู้รู้ ซึ่งมีความเช่ือและเห็น

ด้วยกับแนวคิดในจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น  การเรียนรู้จากการสัมผัสประสบการณ์จริง ได้กระทำกิจกรรม
ต่างๆ และได้ปฏิบัติจริงจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว รวมไปถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในระบบนิเวศวิทยาหรือ  
ความเป็นอยู่ของตนในบ้าน ครอบครัว ชุมชน สังคม ชาติ และสังคมโลกเป็น การเรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งเรามีความเช่ือว่า 
ผู้เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้และเป็นความรู้ท่ียังยืนถาวรในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งให้
ความสำคัญไปท่ีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  

โดยแนวคิดของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2555) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทักษะท่ีคุณครู      
ควรได้นำไปใช้จัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพบันได 5 ขั้น ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

1. การเรียนรู้ด้วยการต้ังคำถาม (Learn to Question)  
2. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น (Learn to Search)  
3. การเรียนรู้ด้วยการสร้างองค์ความรู้ (Learn to Construct)  
4. การเรียนรู้ด้วยการส่ือสาร (Learn to Communicate)  
5. การเรียนรู้ด้วยการสร้างจิตสาธารณะ (Learn to Serve)  
การเรียนรู้ด้วยการต้ังคำถาม (Learn to Question) ถือว่าเป็นทักษะแรกที่เราควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถ

ใช้เพื่อสร้างประเด็นปัญหาท่ีจะนำทางไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาคำตอบท่ีถูกต้องและสามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการคิดหา
เหตุผลมาตอบคำถามซึ่งการจัดกิจกรรมด้วย ทักษะการตั้งคำถามนั้นจะให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพต้องนำเทคนิค 5 Why 
มาเป็นวิธีกาหนดการตั้งคำถามให้ผู้เรียนทุกคนได้คิด ด้วยการต้ังคำว่า“ทำไม”แล้วให้ผู้เรียนคิดเหตุผลท่ีเป็นคำตอบว่า 
“เป็น เพราะอะไร” เริ่มจากประเด็นคำถามท่ีหนึ่ง ถามว่าทำไมแตกคำตอบท่ีเป็นเหตุผลเพราะว่าอะไร  จำนวนสอง
คำตอบจากนั้นนำคำตอบมาต้ังคำถามท่ีขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทำไมได้อีก  2 คำถาม  สรุปได้วา่ คำถามจากหนึ่งเป็นสอง    
จากสองเป็นส่ี ส่ีเป็นแปด และแปดเป็นสิบหกเหตุผลทุกเหตุผลท่ีผู้เรียนคิด ตอบคำถามท่ีขึ้นต้นว่าทำไม  เราสามารถไป
กำหนดเป็นสมมติฐานการวิจัย และการศึกษาค้นคว้าได้ทุกเหตุผล ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จะถูกนำไปพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริงว่า
คำตอบท่ีได้จะเป็นไปตามท่ีเรา คาดการไว้หรือไม่เพียงใด  นั่นก็คือ 5 Why เป็นคำถามท่ีนำไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบโครงงานงานวิจัยในช้ันเรียนสำหรับครู หรือการเรียนรู้จากปัญหาการสอนแบบทดลองการเรียน จากการปฏิบัติ
จริง การทำงานร่วมกันท่ีจะคิดหาความรู้ใหม่  ส่วนทักษะอื่นๆ  เช่น การเรียนรู้ด้วย การสืบค้น การสร้างองค์ความรู้     
การเรียนรู้ด้วยการส่ือสารและการเรียนรู้ด้วยการสร้างจิตสาธารณะ ผู้เรียนก็จะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคิด
หาความรู้ใหม่ซึ่งจะถูกแทรกไว้ในกระบวนการเรียนหลังจากผู้เรียนสามารถต้ังประเด็นปัญหาแล้ว กล่าวคือ ทักษะการ
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สืบค้นก็จะอยูในกระบวนการค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน เมื่อผู้เรียนพิสูจน์ได้ว่าคำตอบหรือเหตุผลนั้นเป็นจริง
สามารถพิสูจน์ได้แล้วกิจกรรมการใช้ทักษะการส่ือสารก็เป็นขั้นตอน  ท่ีสำคัญมากเนื่องจากจะเป็นการถ่ายถอดความรู้จาก
องค์ความรู้ใหม่ท่ีผู้เรียนค้นพบแล้ว  ยังเป็นการสะท้อน  ให้ครูผู้สอนได้ ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตังช้ีวัดความสำเร็จหรือไม่และเป็นการสะท้อนให้ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ของคุณครู
มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด   ส่ิงท่ีเป็นผลกระทบตามมาก็คือ ความภาคภูมิใจท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน ครูผู้สอนผู้ปกครอง 
นักเรียน ผู้บริหารและชุมชนในสังคมเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21  

ศตวรรษท่ี 21 ถือ เป็นช่วงเวลาท่ีท้าท้ายความสามารถของมนุษยชาติเพราะเป็นยุคท่ีโลก ต้องเผชิญกบความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัวเราอีกต่อไปแค่เพียงคลิกท่ีปลาย
นิ้ว เราก็สามารถกาวข้ามพรมแดนไปได้ทุกซอกทุกมุมโลกซึ่งแวดวงทางการศึกษาท่ัวโลกต่างก้าวพ้นรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีใช้ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่ง
เทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm ในขณะท่ีประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญและมุมมองของการเตรียม
เด็กไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 ในประเด็นดังต่อไปนี้  
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คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21   จะต้องมีคุณลักษณะท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
1. มีทักษะท่ีหลากหลายเช่นสามารถทำงานร่วมกับคนเยอะๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง      

และรู้จักพลิกแพลงกระบวนการแกไขปัญหาได้  
2. มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็กๆไม่ได้จำกดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทยเพื่อมองหา โอกาสใหม่ๆ ท่ีมีอยู่     

อย่างมากมาย  
3. เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา เพราะหากพูดหรือใช้แต่ภาษาไทย ก็เหมือนกบมี “กะลา” มาครอบไว้

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะต้องทำให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้
ตลอดชีวิตและมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะทำให้ เด็กมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดและทักษะด้านไอที 

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีความสำคัญท่ี 
นักการศึกษาหลากหลายฝ่ายต่างร่วมกันวิจัย เพื่อสร้างเป็นรูปแบบและนำเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดข้ึน ดังนั้น การสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นลักษณะของการ
ศึกษาวิจัยในเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญ และสมรรถนะให้เกิด      
กับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้สาหรับการดำรงชีพในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 

คุณสมบัติหรือทักษะที่สำคัญ คือ 3R และ 8C 
     3R คือ  

Reading -อ่านออก,  
(W)  Riting -เขียนได้, 
(A)  Rithmatic -มีทักษะในการคำนวณ 

8C คือ 
•  Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไข

ปัญหาได้ 
•  Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
•  Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
•  Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ 
•  Cross-cultural Understanding : ความเขา้ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
•  Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุค

ปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมาก หรือเป็น Native Digital  
•  Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
•  Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้น

ท้ังหมด และเป็นคุณลักษณะท่ีเด็กไทยจำเป็นต้องมี 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและทักษะ 
ของผู้เรียนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 

Active Learning : การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว 

Active Learning คืออะไร 
ความหมายของ Active Learning 
Active Learning คือ การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ี

เขาได้ลงมือปฏิบัติ ดังท่ี Bonwell & Eison (1991) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า Active Learning is “Instructional 
Activities involving students in doing things and thinking about what they are doing” ปัจจุบัน Active 
Learning ถูกแปลความหมายและใช้คำในภาษาไทยหลายคำ อาทิ การเรียนรู้เชิงรุก , การเรียนรู้แบบกระตือรือร้น ,     
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ , วิธีสอนท่ีเน้นการเรียนรู้เชิงรุก 

 

หลักการ/แนวคิด 
Active Learning เป็นแนวการจัดการเรียนรู้ท่ีมาจากฐานคิดมาจากปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

และทฤษฎีสร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructivist) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีมีความเช่ือว่า ความรู้เกิดจากการท่ีผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อม การได้รับประสบการณ์ตรง หรือการฝึกปฏิบัติ เป็นการจัด การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student - 
centered) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะท่ีสำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การประเมินและลงข้อสรุป การส่ือสาร ครูมีบทบาทในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitators) ในการ
เรียนรู้ และเป็นผู้ช้ีแนะ (Coach) ให้กับผู้เรียน ท้ังนี้ การเรียนรู้ด้วย Active Learning ต้ังอยู่บนสมมติฐาน 2 ประการ คือ 
1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) บุคคลแต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
(Mayers and Jones, 1993) 
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Active Learning สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมีลำดับข้ันตอน ได้แก่ การเรียนรู ้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL ) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
Learning : PBL) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL) การเรียนรู้แบบสืบค้นความรู้ (Inquiry-
based Learning : IBL) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning : ABL)  การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ด้วย การค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(Stem Education) เป็นต้น Active Learning ลักษณะนี้จะมีลำดับข้ันตอนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีชัดเจน  แต่ใช้
เวลาจัดกิจกรรมมาก และอาจไม่เหมาะกับการเรียนรู้ทุกเนื้อหา 

2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Active Learning  เป็นเทคนิคท่ีสามารถนำไปบูรณาการ 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ ใช้ได้ท้ังในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป ผู้สอนสามารถเลือก
กิจกรรมท่ีเหมาะสมไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ และเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด เทคนิคจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรม Active Learning มีหลากหลายเทคนิค เช่น Active reading , Brain storming , Gallery walk , Jigsaw , 
Think-Pair-Share , Question and Answer Pairs , Round table เป็นต้น 

 

ความสำคัญของการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบโจทย์ของการสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากกว่าการจดจำเนื้อหาความรู้  การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจท่ีกระจ่างชัด ได้ฝึกทักษะท่ีสำคัญหลากหลายประการ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำบทเรียน    
ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายเรื่องยืนยันว่า Active Learning สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติ  
ท่ีดีต่อเพื่อนและกระบวนการเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างประสบการทางสังคมระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับครู อีกท้ัง
ช่วยสร้างชุมชนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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ความสำคัญของ Active Learning ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถอธิบายได้     
ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นีไ้ด้แบ่งเป็น  2 กระบวนการ คือ 
1.  กระบวนการเรียนรู้แบบรับความรู้ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน                  

การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะท่ีครูสอน  เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20 % หากในกิจกรรม การเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30 % 

- การเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มข้ึน เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต  
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็น  50 % 

2.  กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  

นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ 
รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย  ให้ฝึกทักษะการส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70 % 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเช่ือมโยง 
กับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC84T1qvjXAhWMPI8KHQPqDwAQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/juy1kVu6Rd9a-w/teaching-methods&psig=AOvVaw0LOe1v5UsPuFyTUHDTAJ5k&ust=1512750940430701
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องค์ประกอบ/ลักษณะสำคัญ 
 ลักษณะสำคัญของ Active Learning มีดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. ตระหนักถึงคุณค่าในตัวผู้เรียน 
3. เน้นการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญมากกว่าการจดจำเนื้อหาการเรียน 
4. ผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทันทีจากผู้สอน 
5. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
6. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
1 Active reading  

 
ให้นักเรียนอ่านบทความ/บทอ่าน แล้วแลกเปล่ียน
ความคิดกับเพื่อนเกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่าน สรุปส่ิงท่ีอ่านเป็น   
ผังมโนทัศน์ (Concept Map) 

2 Brain storming กำหนดหัวข้อและเวลา แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 4-5  
คน ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของกลุ่ม บันทึก
แนวคิดของทุกคนในกลุ่ม นำเสนอข้อสรุปของกลุ่ม 

3 Agree & Disagree statement ผู้สอนต้ังคำถามให้ผู้เรียนตอบ อาจใช้สัญลักษณ์แสดง
คำตอบ เช่น กระดาษสีแดง : เห็นด้วย , กระดาษสีน้ำเงิน 
: ไม่เห็นด้วย เมื่อนักเรียนยกสัญลักษณ์แล้ว ผู้สอนให้
นักเรียนเข้ากลุ่มท่ีเหมือนกัน ร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียน
เกี่ยวกับเหตุผลท่ีเลือกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หลังจาก
นั้นจึงให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ 
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ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
4 Carousel กำหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ได้จำนวนกลุ่มเท่ากับ
จำนวนหัวข้อย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อย่อยๆ ลงบน
กระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง แต่ละกลุ่มระดม
ความคิดและเขียนลงในกระดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 2-3 
นาที เปล่ียนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์ถัดไป โดย
อ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็นด้วยให้ใส่
เครื่องหมายถูกและเพิ่มส่ิงท่ีคิดเห็นแตกต่าง จากนั้นสรุป
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน 

5 Gallery Walk กำหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วิธีการ ลงบนกระดาษ
โปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบๆ ห้อง เพื่อให้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างการเดินชมผลงาน (อาจมอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม 
และในขั้นตอนการนำเสนอ ให้มีตัวแทนกลุ่ม 1 คน 
ประจำอยู่ท่ีผลงานกลุ่มติดอยู่ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ท่ีมาเย่ียม
ชมผลงาน) 

6 Jigsaw ผู้สอนเลือกเนื้อหาท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ 3-4 ช้ิน แบ่งผู้เรียน
เป็นกลุ่มๆ โดยมีสมาชิกในกลุ่มเท่าๆ กันกับเนื้อหา  
(Home group) สมาชิกแต่ละคนเลือกเนื้อหาท่ีตนสนใจ
แล้วไปร่วมกับสมาชิกจากกลุ่มอื่น (Expert group) เพื่อ
ศึกษา ทาความเข้าใจหรือหาคำตอบร่วมกันในกลุ่ม 
จากนั้นกลับไปสอนท่ีกลุ่มเดิมของตนจนครบถ้วน  

7 Think – Pair – Share ผู้สอนเป็นผู้ต้ังคำถามให้ผู้เรียนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง 
หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันกับ
เพื่อนในช้ันเรียน เริ่มจากกลุ่มละ 2-3 คน แล้วจึงเสนอ
ต่อกลุ่มใหญ่ 
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8 Predict – Observe – Explain จำลองสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะเรียนรู้ โดย

ผู้เรียนเขียนทำนายส่ิงท่ีน่าจะเกิดขึ้น สังเกตและบันทึก
ผล อธิบายส่ิงท่ีสังเกตได้ อาจทาการทดลอง สำรวจหรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เช่น กิจกรรมพลังงานเพื่ออนาคต 
ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์
การทดลอง ได้แก่ แผ่นโซลาเซลล์ 2 ชนิด มัลติมิเตอร์   
ไม้บรรทัด กระดาษสีดา และโคมไฟ เพื่อให้แต่ละกลุ่ม  
ทำการทดลองเพื่อวิเคราะห์ว่าแผ่นโซลาเซลล์ชนิดใดมี
ประสิทธิภาพดีกว่ากัน และให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ 
นาเสนอผลงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน เป็นต้น 

9 Card Sorts ผู้สอนจัดเตรียมบัตรคำ/บัตรภาพไว้ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มบัตร
ภาพนั้นๆ และต้องอธิบายเกณฑ์ท่ีใช้จัดกลุ่มให้เพื่อนและ
ผู้สอนฟัง และอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน  

10 Chain Note ผู้สอนเตรียมคำถาม/ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ี
ต้องการไว้ โดยอาจพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 แล้วให้
ผู้เรียนแต่ละคนตอบคำถามหรือข้อความนั้นๆ เพียง 1-2 
ประโยค จากนั้นส่งต่อกระดาษแผ่นนั้นให้เพื่อนท่ีนั่งถัดไป
เพื่อช่วยกันตอบคำถามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถใช้
ก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้ และควรส่งกระดาษแผ่นนั้น
กลับในทิศทางเดิม เพื่อให้ผู้ท่ีเขียนก่อนได้อ่านความเห็น
ท้ังหมดด้วย 

11 Students’ Reflection เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด อาจจะให้ผู้เรียน
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในคาบเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการ
เรียน ถามคำถามท่ียังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียน เช่น 
- Know – Want – Learned เมื่อเริ่มต้นบทเรียน      
ให้ผู้เรียนเขียนส่ิงท่ีรู้และส่ิงท่ีอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะ
เรียน เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้  
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- Got – Need และ Exit Ticket เมื่อจบบทเรียน ให้
ผู้เรียนเขียนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ อาจเป็นการสรุปร่วมกันหน้า
ช้ันเรียน และวางแผนกิจกรรมการเรียนจากส่ิงท่ีอยากรู้
เพิ่มเติม  
- Diary/ Journal Note เขียนสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ คำถาม
ท่ียังสงสัย ความในใจ  

12 One minute paper เป็นกิจกรรมท่ีกำหนดให้ผู้เรียนเขียนส่ิงท่ีกำหนดให้ลงใน
กระดาษ โดยกำหนดเวลาให้ 1 นาที อาจปรับใช้สำหรับ
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้เดิม
ของผู้เรียน หรือขั้นสรุป สำหรับให้ผู้เรียนสรุปความรู้จาก
การเรียน 

13 Rally robin 
 

เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือท่ีนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อย  แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด ตอบ แสดง
ความคิดเห็นเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่จะผลัดกันพูด และฟัง    
โดยใช้เวลาเท่าๆ กัน 

14 Rally table 
 

เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่ ต่างกันเพียงแต่ละคู่
ผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด 

15 Round robin 
 

เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มผลัดกันพูด  
ตอบ อธิบายซึ่งเป็นการพูดท่ีผลัดกันทีละคนตามเวลาท่ี
กำหนดจนครบทุกคน (อาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย) 

16 Round table  
 

เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกับการพูดรอบวงแตกต่างกันท่ีเน้น
การเขียนแทนการพูด เมื่อครูถามปัญหาหรือให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกันเขียนลงใน
กระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีกำหนด 

17 Simultaneous round table 
 

เทคนิคนี้เหมือนการเขียนรอบวง แตกต่างกันท่ีเน้นให้
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเขียนคำตอบพร้อมกัน 
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18  Pairs check  

 
เป็นเทคนิคท่ีให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันทำงาน  เมื่อได้รับ
คำถามหรือปัญหาจากครู  นักเรียนคนหนึ่งจะเป็นคนทำ
และอีกคนหนึ่งทำหน้าท่ีเสนอแนะหลังจากท่ีทำข้อท่ี 1  
เสร็จ  นักเรียนคู่นั้นจะสลับหน้าท่ีกัน  เมื่อทำเสร็จครบ
แต่ละ 2 ข้อ แต่ละคู่จะนำคำตอบมาและเปล่ียนและ
ตรวจสอบคำตอบของคู่อื่น 

19 Numbered  heads  together  
 

เทคนิคนี้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มด้วยกลุ่มละ  4  คน  ท่ีมี
ความสามารถคละกัน  แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว  
แล้วครูถามคำถาม หรือมอบหมายงานให้ทำ  แล้วให้
นักเรียนได้อภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนเข้าใจคำตอบ  ครูจึงเรียนหมายเลขประจำตัว
ผู้เรียน  หมายเลขท่ีครูเรียกจะเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว 

20 Line-ups 
 

เป็นเทคนิคท่ีง่าย ๆ โดยให้นักเรียนยืนแถวเรียงลำดับ
ภาพ  คำ  หรือส่ิงท่ีครูกำหนดให้  เช่น ครูให้ภาพต่างๆ  
แก่นักเรียน  แล้วให้นักเรียนยืนเรียงลำดับภาพขั้นตอน
ของวงจรชีวิตของแมลง  ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น 

21 Inside–outside circle  
 

เป็นเทคนิคท่ีให้นักเรียนนั่งหรือยืนเป็นวงกลมซ้อนกัน  2 
วง  จำนวนเท่ากัน วงในหันหน้าออก  วงนอกหันหน้าเข้า  
นักเรียนท่ีอยู่ตรงกับจับคู่กันเพื่อสัมภาษณ์ซึ่งกันและกัน  
หรืออภิปรายปัญหาร่วมกัน  จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อ
เปล่ียนคู่ใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ำคู่กัน  โดยนักเรียนวงนอก
และวงในเคล่ือนไปในทิศทางตรงข้ามกัน  

22 Corners  
 

เป็นเทคนิควิธีท่ีครูเสนอปัญหา และประกาศมุมต่าง ๆ  
ภายในห้องเรียนแทนแต่ละข้อ แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ย่อยเขียนหมายเลขข้อท่ีชอบมากกว่า และเคล่ือนเข้าสู่
มุมท่ีเลือกไว้ นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มตามมุม
ต่างๆ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในมุมใดมุม
หนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ได้ศึกษาให้เพื่อนในมุมอื่นฟัง 
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23 Pair discussion  

 
เป็นเทคนิคท่ีครูกำหนดหัวข้อหรือคำถาม แล้วให้สมาชิก
ทีนั่งใกล้กันร่วมกันคิดและอภิปรายเป็นคู่ 

24 Team - pair – solo 
 

เป็นเทคนิคท่ีครูกำหนดปัญหาหรืองานให้แล้วนักเรียน
ทำงานร่วมกันท้ังกลุ่มจนงานสำเร็จ  จากนั้นจะแยก
ทำงานเป็นคู่จนงานสำเร็จ  สุดท้ายนักเรียนแต่ละคน  
แยกมาทำเองจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 

25 Team – interview 
 

เป็นเทคนิคท่ีมีการกำหนดหมายเลขของสมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่ม  แล้วครูผู้สอนกำหนดหัวข้อและอธิบายหัวข้อให้
นักเรียนท้ังช้ันสุ่มหมายเลขของนักเรียนในกลุ่มยืนขึ้นแล้ว
ให้เพื่อนๆ ร่วมทีมเป็นผู้สัมภาษณ์และผลัดกันถาม  โดย
เรียงลำดับเพื่อนให้ทุกคนมีส่วนร่วมเท่า ๆ กัน เมื่อหมด
เวลาตามท่ีกำหนด  คนท่ีถูกสัมภาษณ์นั่งลง  และ
นักเรียนหมายเลขต่อไปนี้และถูกสัมภาษณ์หมุนเวียน
เช่นนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน  

26 The  power of two 
 

1. ให้นักเรียนจับบัตรคำถาม คนละ 1  คำถาม  
2. ให้นักเรียนแต่ละคนคิดหาคำตอบด้วยตนเอง แล้ว
เขียนตอบ 
3. ให้นักเรียนจับคู่กันแลกเปล่ียนคำถามและคำตอบ 
4. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันเรียบเรียงคำตอบใหม่ 
5. นำคำตอบของแต่ละคู่ไปเปรียบเทียบกับคำตอบของคู่
อื่น ๆ ในช้ันเรียน 
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคำตอบ 
 
 
 
 
 
 
  



  

แนวทางการดำเนินการโรงเรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21             
ปีการศึกษา 2564  สพป.พะเยา เขต 2 

Page | ๒๔ 

ท่ี เทคนิค วิธีการดำเนินการ 
27 Gallery of Learning 

 
1.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน ครูติด
กระดาษปรู๊ฟท่ีบริเวณผนังห้อง 
2. สมาชิกของกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับ
จากการเรียนรู้ อาจระบุเป็นหัวข้อ เช่น ความรู้ใหม่, 
ทักษะใหม,่ ส่ิงท่ีได้รับการพัฒนา, ค้นพบความสนใจใหม่
ในเรื่อง.., มีความมั่นใจในเรื่อง.. 
3. นักเรียนแต่ละคนเขียนประเด็นท่ีได้เรียนรู้ลงใน
กระดาษ post-it หรือกระดาษท่ีตัดเป็นชิ้น นำไปติดลง
ในกระดาษปรู๊ฟให้ตรงตามคอลัมน์ของประเด็นท่ีตนเอง
เขียน 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผล แล้วสรุปข้อดี
และข้อควรปรับปรุงในการเรียน  

28 Poster Session 
 

1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบเนื้อหา
ย่อยในหัวข้อท่ีกำลังเรียน 
2. แต่ละคนรับผิดชอบไปสืบค้นข้อมูลตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลมาจัดทำเป็นโปสเตอร์ 
ตกแต่งให้สวยงาม 
4. จัดแสดงผลงาน โดยครู นักเรียนคนอื่นและแขก       
ท่ีได้รับเชิญคนอื่นเดินชม แล้วให้นักเรียนนำเสนอและ
ตอบคำถามจากโปสเตอร์ของตนเอง 
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บทบาทของผู้สอน 
จากกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญ

กล่าวคือ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนเชิงรุกหรือไม่ ผู้สอนควรมีบทบาทดังนี้ 
1. จัดให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียน กิจกรรมหรือเป้าหมายท่ีต้องการต้องสะท้อนความต้องการ 

ท่ีจะพัฒนาผู้เรียน และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 

ผู้สอน และเพื่อนในช้ันเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีสนใจรวมทั้ง 

กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน กิจกรรมท่ีเป็นพลวัต ได้แก่ การฝึกแก้ปัญหาการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่ม 

ผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลายมากกว่า 

การบรรยายเพียงอย่างเดียว แม้รายวิชาที่เน้นทางด้านการบรรยายหลักการ และทฤษฎีเป็นหลัก ก็สามารถจัดกิจกรรม
เสริม อาทิ การอภิปราย การแก้ไขสถานการณ์ท่ีกำหนด เสริมเข้ากับกิจกรรมการบรรยาย 

6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในเรื่องของเนื้อหา และกิจกรรมในการเรียนท้ังนี้ 
เนื่องจากการเรียนเชิงรุกจำเป็น ต้องใช้เวลาการจัดกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องวางแผนการสอน
อย่างชัดเจน โดยสามารถกำหนดรายละเอียดลงในประมวลรายวิชา เป็นต้น 

7. ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นท่ีผู้เรียนนำเสนอ 
 บทบาทของผู้เรียน 

1. กําหนดเปาหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง         
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความคิดเห็น และสะท้อนผล  
3. ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง  ๆ  
4. มีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
5. เคารพในตนเองและผู้อื่น 
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การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดหลักการ แนวคิด ในการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ ดังภาพ 
 

           

        
      
       

        
       
      

                   
         

             
           

         
             

                      

                       

               

                     

                     

 
 จากภาพ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด  เช่ือว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญท้ัง
ความรู้และคุณธรรม ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของผู้เรียน ใช้ส่ืการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปสู่การสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวทางดังนี้ 
1. วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) 
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Experience) 
3. ออกแบบการประเมินผล (Evaluation) หรือ การประเมินการเรียนรู้ (Assessment) 

ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ (Objective) 

ตัวชี้วัด 
 

ว 1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหน้าท่ีของท่อลำเลียง
และปากใบของพืช 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
1) อธิบายลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชแต่ละชนิดได้  
2) เปรียบเทียบพืชท่ีมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันและ
แตกต่างกันได้ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1. ความสามารถในการคิด 
2. ความสามารถในการส่ือสาร 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการทำงาน  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Experience) 
 ขั้นนำ 

1. ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลม ครูแจกการ์ดให้ 
นักเรียนคนละ 1 ใบ ดินสอสีคนละ 1 แท่ง ให้แต่ละคน
วาดภาพ พืช 2 ชนิด ลงใน กระดาษแต่ละด้าน 

2. ให้แต่ละคนนำเสนอภาพท่ีวาด และให้บอกว่า  
พืชท่ีวาดมีความสำคัญกับตนเองอย่างไร ท้ังสองภาพมี
อะไรท่ีเหมือนกัน อะไรท่ีต่างกัน 

3. ครูยกตัวอย่างคำตอบของนักเรียนท่ีแสดงถึง 
ความชัดเจนของแนวคิดเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืช 
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ขั้นสอน 
1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่ม 

ประจำศูนย์การเรียนท่ีครูจัดไว้ ใช้เทคนิค Brain storming 
โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร้างภายนอกของพืช บันทึกลงในใบงาน 

2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันนำเสนอผลงาน 
3. ครูนำอภิปรายสรุป 
4. ครูนำเสนอความรู้เรื่อง ลักษณะโครงสร้าง 

ภายนอกของพืช โดยใช้คลิป 
5. ใช้เทคนิค  Round table โดยให้นักเรียนแต่ละ 

คนเขียนสรุปส่ิงท่ีได้ดูในคลิป แล้วพูดให้เพื่อนฟัง 
6. ครูนำตัวอย่างพืชมาให้นักเรียนแต่ละคนทำการ 

จัดกลุ่มพืชโดยใช้เทคนิค Card Sort  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Experience) 

 1. ครูสรุปมโนทัศน์สำคัญของเนื้อหาการเรียน 
ขั้นสรุป 
     นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย 
ร่วมกันสรุปความรู้แล้วจัดทำผังความคิด 

การประเมินการเรียนรู้ (Assessment) 
 1. ตรวจใบงาน การจำแนกลักษณะโครงสร้าง

ภายนอกของพืช 
2. ตรวจผลงาน การจัดกลุ่มพืชโดยใช้เทคนิค Card 

Sort  
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้าน ใฝ่เรียนรู้และ

ความมุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
 
 



  

แนวทางการดำเนินการโรงเรียน โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21             
ปีการศึกษา 2564  สพป.พะเยา เขต 2 

Page | ๒๙ 

จากตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning จะเห็นว่า  
บทบาทของครูไม่ได้เป็นผู้บอกความรู้ แต่จะเป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมสรุปบทเรียน บทบาทของผู้เรียนจะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมเด่ียว และกิจกรรมกลุ่ม โดยกิจกรรมท่ีออกแบบมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญในการเรียนรู้
ของผู้เรียน และส่ิงสำคัญ คือ ผู้เรียนเป็นผู้สรุปองค์ความรู้ของตนเอง และจัดระเบียบโครงสร้างความรู้ของตนเองผ่านการ
เขียนผังความคิด 
การประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน 
ขึ้นอยู่กับการออกแบบและวางแผนของผู้สอนในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Active Learning 
หรือ เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถนำ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ไปปรับใช้ 

1. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับการแก้ปัญหาตามสภาพจริง 
(Authentic situation) 

2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้กำหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรับ การประเมินผล และการนำเสนอผลงาน 
3. บูรณาการเนื้อหารายวิชา เพื่อเช่ือมโยงความเข้าใจวิชาต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน 
4. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) 
5. ใช้กลวิธีของกระบวนการกลุ่ม (Group processing) 
6. จัดให้มีการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน (Peer assessment) 

การประเมินการเรียนรู้ Active Learning 
 ประเมินอะไร 
 Active Learning มุ่งเน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีสำคัญผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย การออกแบบการประเมิน
สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมท้ังในด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะกระบวนการ/ทักษะปฏิบัติ 
(Process/Performance/Skill) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute)  
 ประเมินอย่างไร 
 การประเมินการเรียนรู้เป็นกิจกรรมสำคัญท่ีดำเนินการเพื่อตรวจสอบกระบวนการ คุณภาพ และความสามารถ
ของผู้เรียน  ซึ่งจะแตกต่างหลากหลายไปตามลักษณะธรรมชาติของวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีครูออกแบบ  ในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการประเมินตามสภาพ
จริงเพื่อให้ได้ข้อมูล/ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนมากท่ีสุดมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2547. 66-78)   
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1. การประเมินคุณภาพ/ความสามารถของผู้เรียน       
การประเมินความสามารถของผู้เรียน ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จส้ิน 

การเรียนเท่านั้น แต่ควรประเมินระหว่างกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น การประเมินผลจึงควรมีลักษณะเป็นการประเมิน    
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
งานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
ซึ่งเป็นงานท่ีมีความซับซ้อนและเป็นองค์รวมมากกว่างานท่ีปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ท่ัวไป การประเมินตามสภาพจริง
นั้น จะเป็นการประเมินความสามารถ ทักษะกระบวนการทำงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการประเมินตามสภาพจริงนี้นอกจากท่ี
ครูผู้สอนจะทราบทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแล้ว ยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้เรียนท่ีต้องการพัฒนาให้สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ 

2. การประเมินผลการปฏิบัติและประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) จะเน้นประเมินทักษะการปฏิบัติและ 

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ สำหรับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) จะเน้นการประเมินทักษะ  
การปฏิบัติและผลงานท่ีได้จากการคิดออกแบบสร้างสรรค์และปฏิบัติตามบริบทของส่ิงท่ีเรียนรู้ หรือบริบทของชีวิตจริง 
เช่น การเรียนรู้ของแพทย์ พยาบาล ในการลงมือปฏิบัติตนกับคนไข้จริง ๆ หรือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ จะเห็นว่า การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตจริง แต่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนในวิชาพื้นฐาน (ตามสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ) ยังเป็นองค์ความรู้แท้ ๆ ดังนั้น ความรู้นั้น ๆ จะต้องถูก
นำไปประยุกต์ใช้ (Application) โดยการสร้างเป็นภาระงาน/ช้ินงาน (Task) ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์นั้น ๆ เช่น การนำ
ความสามารถทางการเขียน มาจัดทำวารสาร หนังสือพิมพ์  เรื่องส้ัน นวนิยาย หรือ การนำความสามารถทางวิทยาศาสตร์
มาสร้างโครงงานต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน เป็นต้น  ถ้าจะเทียบเคียงกิจกรรมท่ีเป็นการประเมินการปฏิบัติ
และการประเมินตามสภาพจริง ท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีเป็นกรณีตัวอย่าง เช่น การประเมินการทดลองในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ท่ี สสวท. ได้กำหนดขั้นตอนการทดลองและวัสดุอุปกรณ์มาให้แล้ว การประเมินจึงเป็นเพียงการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามข้ันตอนหรือไม่ ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองถูกต้องหรือไม่  ซึ่งต่างจากการประเมินตามสภาพจริงในสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีนักเรียนคิดวิธีการทดลองขึ้นเอง ต้องประเมินความคิดของผู้เรียนด้วยว่าคิดถูกต้องหรือไม่ แปลก
ใหม่หรือไม่ หรือสร้างสรรค์เพียงใด หรือถ้าเป็นผลงานอื่น ๆ จะประเมินว่าผลงานนัน้ถูกคิดขึ้นมาอย่างถูกต้องเพียงใด 
แปลกใหม่หรือสร้างสรรค์เพียงใด ดังนั้น การประเมินตามสภาพจริงท่ีได้กล่าวมาแล้วเน้นท้ังการคิดและการปฏิบัติ       
ส่วนการประเมินการปฏิบัติเน้นท่ีปฏิบัติถูกต้องเพียงใด 
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การพัฒนาต่อยอดทำอย่างไร 
 การเรียนรู้ Active Learning เป็นการเรียนรู้ท่ีกำหนดเป็นจุดเน้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้   
อย่างรอบด้าน  ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร บริบทและความต้องการของผู้เรียน แล้วนำมาวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยสามารถเลือกจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือสอดแทรกเทคนิคการเรียนรู้
แบบ Active Learning ลงไปในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ ๆ 
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โรงเรียนสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ผ่านการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกัน ในลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน ทำเป็นระดับช้ัน 
และระดับช้ันเรียน หากผู้สอนนำการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้เป็นประจำจะช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรูแ้บบใหม่ เมื่อผู้เรียนมีความเคยชินกับการได้ฝึกปฏิบัติ ได้สะท้อนผล    
ได้แก้ปัญหา ได้ส่ือสาร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะเป็นการสะสมทักษะท่ีสำคัญอันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจำวันต่อไป 
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