
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ให้มีการปรับลดเวลา
เรียนภาควิชาการหรือภาคทฤษฎีลดลง แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร และให้
ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเพ่ิมเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
มากขึ้น ภายใต้โครงการ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เชื่อมโยง กับการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุคประเทศไทย 4.0 
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น ครูลดบทบาท
การสอนด้วยการบอกเล่า การให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง ไปเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะทา
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ผู้สอนต้องเป็นครูแบบ 
Actively Teach คือ สอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา รวมถึงน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อ่ืน  

เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนในการน าหลักการ รูปแบบและลักษณะกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกไปใช้จัดการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้จัดท าแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพ่ือให้ศึกษานิเทศก ์ผู้เกี่ยวข้อง และครูผู้สอน ใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะน า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ตามสภาพ บริบทของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
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ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 
 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” และมอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตาม
บริบทที่ปรับเปลี่ยนไป ให้ผู้เรียนค้นพบความชอบและความถนัดของตนเองตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์

ในการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าเอกสาร 
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ครูปรับบทบาทใน      
การสอนเป็นผู้อานวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง ดังนั้น เพ่ือเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืน 
รวมถึง การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าเอกสารแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
 

เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน  

ชิงคุณภำพ  
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม แนะน า ช่วยเหลือ สามารถออกแบบการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก          

(Active learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตร และเชื่อมโยง
นโยบายลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

 

แนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) สร้างแรงบันดาลใจ ให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน า ท าหน้าที่เป็นโค้ชและ พ่ีเลี้ยง (Coach & Mentor) 
แสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful learning) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ มีความข้าใจในตนเอง ใช้สติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิ และทักษะวิชาชีพ 
บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 

 

ควำมหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) คือการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน  

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินค่า และ
สร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม และถาม อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
โดยต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้รับ
ความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ 

 

ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
1. Active Learning ส่งเสริมกำรมีอิสระทำงด้ำนควำมคิดและกำรกระทำของผู้เรียน กำรมีวิจำรณญำณ 

และกำรคิดสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนจะมีโอกาส มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีการใช้วิจารณญาณในการคิดและ
ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้กากับทิศทางการเรียนรู้ ค้นหาสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง 
สู่การเป็นผู้รู้คิด รู้ตัดสินใจด้วยตนเอง (Metacognition) เพราะฉะนั้น Active Learning จึงเป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดขั้นสูง (Higher order thinking) ในการมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา การประเมิน ตัดสินใจ และการสร้างสรรค์  

2. Active Leaning สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกลุ่มจะนาไปสู่ความส าเร็จในภาพรวม  

3. Active Learning ทำให้ผู้เรียนทุ่มเทในกำรเรียน จูงใจในกำรเรียน และท ำให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เมื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น  ในสภาพแวดล้อม            
ที่เอ้ืออ านวย ผ่านการใช้กิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเลือกเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง เกิดความรับผิดชอบและทุ่มเทเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ  

4. Active Learning ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกทั้งตัวผู้เรียน และตัวครู เป็นการปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เลือกใช้ความถนัด ความสนใจ ความสามารถที่เป็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Different) สอดรับกับแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligence) เพ่ือแสดงออกถึง
ตัวตนและศักยภาพของตัวเอง ส่วนครูผู้สอนต้องมีความตระหนัก  
 

ลักษณะกิจกรรมที่เป็นกำรเรียนรู้เชิงรุก  
1. กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการสอนและการให้ความรู้โดยตรงของครู แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ 

ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  
3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ  
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4. กิจกรรมเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่  
5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปรายและน าเสนอผลงาน  
6. กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 

รูปแบบวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) มีวิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น  
- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)  
- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
อย่างไรก็ตามรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ ให้ผู้เรียน

เป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

บทบำทของครูในกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวทาง Active Learning ครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรม ที่สะท้อนการ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง โดยดาเนินการดังนี้  
1. สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและ

เพ่ือนในชั้นเรียน  
2. ลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ 

แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นพลวัต (มีการเคลื่อนไหว/การขับเคลื่อน) ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในทุกกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นพบความส าเร็จในการเรียนรู้ สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหา
ของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ  

4. จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน รวมถึงเนื้อหาและกิจกรรม  

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีการสอนที่หลากหลาย  
6. เปิดใจกว้างยอมรับในความสามารถ การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน  
7. ผู้สอนควรทราบว่าผู้เรียนมีความถนัดที่แตกต่างกัน และทราบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน  
8. ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการเรียน ให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าตอบและมีความสุข ในการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด ครูผู้สอนต้องพยำยำมสร้ำงลักษณะกำรเรียนรู้เชิงรุก 

ให้เกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจะต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจและรู้ว่า ในขณะที่กาลังเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะ ดังนี้  
1. รู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง รู้สิ่งที่จะเรียน  
2. สิ่งที่จะเรียนรู้นั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนไปแล้วอย่างไร  
3. สิ่งที่จะเรียนรู้นั้น สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันอย่างไร  
4. ผู้เรียนต้องรู้ว่า ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อความรู้ที่ได้รับรู้นั้น ถูกต้องแน่นอน  
5. ผู้เรียนจะต้องกลับไปตรวจสอบการบ้าน หรือสิ่งที่ค้นคว้าใหม่ ว่าได้ค าตอบที่ถูกต้องหรือไม่ หรือตอบ

ถูกต้องตรงกับค าถามข้อไหน  
6. สามารถสอบถามความรู้เพ่ิมเติมจากผู้อ่ืน หรือทางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ค าตอบก่อนที่จะสรุป      

ค าตอบสุดท้าย โดยต้องฟังหรือหาค าตอบให้ได้มาอย่างสมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะสรุปน าเสนอ  
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บทบำทของครูในฐำนะเป็นผู้กระตุ้นกำรเรียนรู้  

ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) ได้กล่าวถึง บทบาทส าคัญของครูในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ว่า ครู
จะต้องแสดงบทบาทต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ขึ้น โดยครูจะต้องเป็นผู้
สังเกตการท างานของนักเรียน ครูต้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ โดยใช้คาถามปลายเปิดกระตุ้นการเรียนรู้
แทนการบอกกล่าว ครูต้องศึกษาและรู้จักข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงบทบาทให้เหมาะสมในการท าให้
เกิด Active Learning กับนักเรียนเป็นรายคน ดังนี้ 
 

 
บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้  

 
1. ใช้ค ำถำมกระตุ้นกำรเรียนรู้ ค าถามที่ใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้นั้น ต้องเป็นค าถามที่มีลักษณะเป็น  

ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เรียนได้อธิบาย โดยขึ้นต้นว่า “ทาไม” หรือ ลงท้ายว่า “อย่างไรบ้าง” “เพราะอะไร”  
2. ท ำหน้ำที่เป็นผู้สังเกต ครูจะต้องคอยสังเกตว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร ขณะปฏิบัติกิจกรรม

เพื่อหำทำงชี้แนะ กระตุ้น หรือยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม  
3. สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้กำรตั้งค ำถำม เมื่อผู้เรียนสามารถตั้งค าถามได้ จะท าให้ผู้เรียนรู้จักถามเพ่ือค้นคว้า

ข้อมูล รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  
4. ให้ค ำแนะน ำเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัย ครูจะต้องเป็นผู้คอยแนะน าชี้แจง ให้ข้อมูลต่าง ๆ หรือยกตัวอย่าง

เหตุการณ์ใกล้ตัวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ด้านอื่น ๆ ในขณะท ากิจกรรมเมื่อ
ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย หรือค าถาม โดยไม่บอกค าตอบ  

5. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนคิดหำค ำตอบด้วยตนเอง สังเกตและคอยกระตุ้นด้วยคาถามให้ผู้เรียนได้คิด
กิจกรรมที่อยากเรียนรู้และหาค าตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยตนเอง  

6. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนอยำ่งอิสระ ตามความคิดและความสามารถของตนเอง เพ่ือให้       
ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการและความสามารถของตนเองในการคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 
 

แนวคิดในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)  
สี่เสำหลักทำงกำรศึกษำ (Four Pillars of Education)  
หลักกำรพัฒนำทักษะ 4 H (Head , Heart , Hand , Health)  
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
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แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy)  
บลูม ( Benjamin S. Bloom.1976) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เชื่อว่า การเรียนการสอน ที่จะประสบ

ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้สอนก าหนดและจัดกิจกรรม
การเรียน รวมทั้งวัดประเมินผลได้ถูกต้อง โดยได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษา ที่เรียกว่า Taxonomy of 
Educational Objectives (อติญาณ์ ศรเกษตริน. 2543 : 72-74 ; อ้างอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2537 ; Bloom. 
1976 : 18) ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย  

1. ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้ทางด้าน ความรู้ ความคิด การแก้ปัญหา 
จัดเป็นพฤติกรรมด้านสมองเกี่ยวกับสติปัญญา ความคดิ ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแอนเดอร์สันและแครทโวทล์ (Anderson & Krathwohl) ได้ปรับปรุงการจ าแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาตามแนวคิดของ บลูม ขึ้นใหม่ มีการปรับเปลี่ยนระดับพฤติกรรม เป็น 6 ระดับ ดังนี้  

 1.1 จ ำ (Remember) หมายถึงความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยความจ าระยะยาว
ออกมา แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ จ าได ้(Recognizing) ระลึกได้ (Recalling)  
 1.2 เข้ำใจ (Understand) หมายถึงความสามารถในการก าหนดความหมายของค าพูดตัวอักษรและ
การสื่อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน แบ่งประเภทย่อยได้ 7 ลักษณะ คือ ตีความ (Interpreting) 
ยกตัวอย่าง (Exemplifying) จ าแนกประเภท (Classifying) สรุป (Summarizing) อนุมาน (Inferring) 
เปรียบเทียบ (Comparing) อธิบาย (Explaining)  
 1.3 ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึงความสามารถในการด าเนินการหรือใช้ระเบียบวิธีการภายใต้
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ด าเนินงาน (Executing) ใช้เป็นเครื่องมือ 
(Implementing)  
 1.4 วิเครำะห์ (Analyze) หมายถึงความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ และค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างของส่วนประกอบกับโครงสร้างรวมหรือส่วนประกอบ
เฉพาะ แบ่งประเภทย่อยได้ 3 ลักษณะคือ บอกความแตกต่าง (Differentiating) จัดโครงสร้าง (Organizing) ระบุ
คุณลักษณะ (Attributing)  
 1.5 ประเมินค่ำ (Evaluate) หมายถึงความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐาน 
แบ่งประเภทย่อยได้ 2 ลักษณะคือ ตรวจสอบ (Checking) วิพากษ์วิจารณ์ (Critiquing)  

 1.6 สร้ำงสรรค์ (Create) หมายถึงความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันด้วย
รูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลหรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบ แบ่งประเภทย่อยได้          
3 ลักษณะคือ สร้าง (Generating) วางแผน (Planning) ผลิต (Producing)  

2. ด้ำนจิตพิสัย (Affective Domain)  
พฤติกรรมด้านจิตพิสัยเป็นค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม 

พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และ
สอดแทรกสิ่งที่ดีงามตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ จิตพิสัย
ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ระดับ ได้แก่  

 2.1 กำรรับรู้ (Receiving/Attending) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน  

 2.2 กำรตอบสนอง (Responding) เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
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 2.3 กำรเกิดค่ำนิยม (Valuing) การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือ

ในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น  
 2.4 กำรจัดระบบ (Organizing) การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ 

ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับ อาจจะยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า  
 2.5 บุคลิกภำพ (Characterizing) การนาค่านิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 

ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม พฤติกรรมด้านนี้จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จาก
สิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่างๆ จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนา
ต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นการควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน  

3. ด้ำนทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  
พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 

ช านิช านาญ ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรง มีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้  
 3.1 กำรรับรู้ เลียนแบบ ท ำตำม (Imitation) เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ 

เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 
 3.2 กำรท ำเอง/กำรปรับให้เหมำะสม (Manipulation) เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่
ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า  

 3.3 กำรหำควำมถูกต้อง (Precision) พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัย 
เครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้วก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ  
 3.4 กำรท ำอย่ำงต่อเนื่อง (Articulation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะกระท า
ตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิด
ทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ  
 3.5 กำรท ำได้อย่ำงเป็นธรรมชำต ิ(Naturalization) พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจนสามารถ
ปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาตซิึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
 

สี่เสำหลักของกำรศึกษำ (Four Pillars of Education)  
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ศึกษา แนวทางการจัด

การศึกษาที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอสี่เสาหลักของการศึกษา (Four Pillars of Education) 
ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง 
(Learning to do) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (Learning to Live 
together) และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be)  

Learning to know : หมายถึง การเรียนเพ่ือรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การ
แสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับ
สภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

Learning to do : หมายถึง การเรียนเพ่ือการปฏิบัติหรือลงมือท า มุ่งพัฒนาความสามารถและความ
ช านาญ รวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถทางานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงาน
และอาชีพ กระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานที่เน้นประสบการณ์
ต่าง ๆ ทางสังคม ซึ่งอาจน าไปสู่การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง การปฏิบัติเพ่ือสร้างประโยชน์
ให้สังคมท่ีสามารถทางานได้หลายอย่าง  
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Learning to live together : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือการดeเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งการด

eเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทeงาน เป็นการดeรงชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้
สังคม การจัดการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักใน
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหา การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละบุคคลในสังคม 

Learning to be : หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจ ของตนเอง สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อ การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ การจัดการเรียนรู้
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านทั้งจิตใจและร่างกาย สติปัญญา ให้ความสาคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษา 
และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถ
ปรับตัว และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น 

   

หลัก 4 H (Head Heart Hand และ Health)  
หลัก 4 H เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้เกิดการเรยีนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง 

คิดวิเคราะห ์ท างานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ดังนี้  
 กิจกรรมพัฒนำสมอง (Head) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
 กิจกรรมพัฒนำจิตใจ (Heart) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม การท าประโยชน์เพื่อสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัย และมีจิตสานึก
ที่ด ีต่อตนเองและส่วนรวม  
 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติ (Hand) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน ทักษะทาง
อาชีพที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง  
 กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ (Health) หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือให้ผู้เรียน มีสมรรถนะ
ทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีเจตคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัย 
  

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัววชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชด ารัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่
บ้านเมือง โดยจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  

     1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดี
ต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน รู้จักแยกแยะสิ่งที่
ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิง่ที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 3. มีงำนท ำ มีอำชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน เป็นเด็กรักงาน สู้งาน ท างานจน
ส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  
 4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดี สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความ
เอ้ืออาทร ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท ำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 
 
 
 
 



8 
หลักกำรส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  

 
หลักการส าคัญของการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร ู้ 

 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อาจจัดกิจกรรมได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาหรือ

ลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น กิจกรรมบูรณาการ หรือกิจกรรมเฉพาะเรื่อง เช่นกิจกรรมที่สนองนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ โดยมีหลักการส าคัญของการจัดกิจกรรม ดังนี้ (สานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559, หน้า 30)  

1. เชื่อมโยงตัวชี้วัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. เน้นจัด 4H การจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 4H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head)  
กิจกรรมพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hand) กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health)  

3. ผู้เรียนเป็นสุข เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 
ตอบสนองความสนใจ ความถนัด ความต้องการ และความแตกต่างของผู้เรียน  

4. สนุกกำรคิดขั้นสูง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ ค้นคว้า ถกแถลง สร้างความคิดเชิง
เหตุผล อภิปราย สรุปความรู้ น าเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพ่ือแสวงหา
ความรู้ การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรม  

5. มุ่งท ำงำนเป็นกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ท าางานอย่างเป็นระบบ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี และเป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ี 

6. ลุ่มลึกแหล่งเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้  

7. สู่กำรประเมิน P&A ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เน้นการประเมินการปฏิบัติ (P : Performance Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (A : 
Attribute Assessment) 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

กำรออกแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมที่ออกแบบเป็นกิจกรรม
ลักษณะใด อาจจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน ๆ โดยผู้ออกแบบพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อัน
ประกอบด้วย แนวคิดของ บลูม (Bloom’s Taxonomy) สี่เสาหลักทางการศึกษา (Four Pillars of Education) หลักการ
พัฒนาทักษะ 4 H (Head Heart Hand และ Health) และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
วชิราลงกรณ ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. การก าหนดหัวข้อเรื่อง (Theme) 
หัวข้อเรื่อง (Theme) เป็นข้อความที่เป็นประเด็นของเรื่อง ที่ผู้เรียนจะท าการศึกษา โดยเป็นมโนทัศน์กว้าง ๆ  

ที่เอ้ือต่อการใช้ความรู้ และมุมมองหลายวิชารวมกัน สื่อความหมายเป็นแนวคิดหรือความคิดรวบยอด (Concept) แก่
ผู้เรียน ควรเป็นหัวข้อเรื่องที่ทันสมัย น่าสนใจ และมีความหมายส าหรับผู้เรียน ท าให้เกิดความกระหาย อยากจะเรียนรู้ 
และพร้อมที่จะสืบสวน (Inquiry) แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ซึ่งผู้ออกแบบกิจกรรมควรพิจารณาในประเด็น ต่อไปนี้ 

 1) หัวข้อเรื่อง มีความยากง่าย เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน ไม่ยุ่งยากหรือ
ซับซ้อนจนเกินไป และที่ส าคัญต้องมีความเป็นไปได้ 

 2) หัวข้อเรื่อง มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า 
 3) หัวข้อเรื่อง สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความพร้อมของผู้เรียน 
 
 
 

INPUT PROCESS OUTPUT/OUTCOME 

มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

สี่เสำหลักของกำรศึกษำ 

แนวคิดของ บลูม 

หลัก 4H 

พระบรมรำโชบำยดำ้น
กำรศึกษำ รัชก ำลที่ 10 

ก ำหนดหวัข้อเร่ือง 

ออกแบบกจิกรรม 

กำรจัดกิจกรรม 

วัดและประเมินผล 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

-มีควำมสุข 
-มีทักษะกำรเรียนรู้ท่ี
หลักสูตรก ำหนด 
-มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
-มีทักษะกำรคิดขึ้นสูง 
-มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
-มีทักษะชีวิตและก ำรท ำ

Feedback 
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 2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) โดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับ
ความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-Creators) ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
ดังนั้น กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องมีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการอ่าน การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือน การวิเคราะห์ปัญหา และใช้กระบวนการคิด        
ขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ท าให้
ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้นาน กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก จะสอดคล้องกับการทางานของสมอง
และความจ า โดยผู้เรียนสามารถเก็บข้อมูล และจ าสิ่งที่เรียนรู้โดยมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม 
ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถเก็บความจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อาจแยกการออกแบบกิจกรรมได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้ 2) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืน ๆ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ของผู้เรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ วิธีการ/กิจกรรมที่ครูหรือผู้เกี่ยวข้อง น ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
คือกระบวนการ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดย
กิจกรรมการเรียนรู้ มีผลต่อผู้เรียน ในการกระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหว เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย การใช้ทักษะชีวิต ฝึกความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ และคุณลักษณะที่ดี นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้  
ยังต้องส่งเสริมทักษะกระบวนการต่าง ๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม การ 
บริหารจัดการ ฝึกการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน กับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สร้างความเข้าใจบทเรียนและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน 

หลักกำรจัดประสบกำรณ์หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 1) เลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

หรือตัวชี้วัด หากเป็นทักษะ ควรเป็นทักษะที่ปฏิบัติแล้วผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 2) เลือกกิจกรรมที่ผู้เรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้ าซาก มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
 3) เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถด้านร่างกายของผู้เรียนที่จะปฏิบัติได้ และควรค านึงถึง

ประสบการณ์เดิม เพื่อจัดกิจกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4) เลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ ด้าน 
 5) เลือกกิจกรรมให้หลากหลาย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสมกับวัยความสามารถ

และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้มากที่สุด 
 6) ใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
 7) ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ 
 8) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและการประเมินผล มีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับกิจกรรม 
4. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในการตรวจสอบผลการดาเนินกิจกรรมว่าบรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาต่อไป โดยประเมินทั้งกระบวนการในการจัด
กิจกรรม และประเมินคุณภาพของผู้เรียน ใช้การประเมินหลากหลายวิธี ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสในการประเมิน เช่น 
ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินเพ่ือน ผู้เรียนประเมินตนเอง วิธีการในการประเมินควรถูกต้องเหมาะสมกับความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงรุก ควรใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงและน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1) ใช้ผู้ประเมินจาก หลายฝ่าย เช่น ผู้เรียน เพ่ือน ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง 2) ใช้
วิธีการหลากหลายวิธี/ชนิด เชน่ การสังเกต การปฏิบัติ การทดสอบ การรายงานตนเอง 3) ประเมินหลายๆ ครั้งใน
แต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน สิ้นสุดการเรียน ติดตามผล และ 4) สะท้อนผลการ
ประเมินแก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 

 

กำรประเมินผลกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

 

การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เป็นกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ผู้สอนสามารถใช้วิธีการประเมินผล ดังนี้  

1. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่ หลากหลาย
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ  
(Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน และก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rrubrics)   
ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง  

2. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย
ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมินลักษณะนี้ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ 
คือ ภาระงาน (Tasks) หรือเกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติ (Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติ จะ
ช่วยตอบคาถามที่ทาให้เรารู้ว่า “ผู้เรียนสามารถนาสิ่ง ที่เรียนรู้ไปใช้ได้ดีเพียงใด” ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติในระดับชั้นเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องทาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 

1) สิ่งที่เราต้องการจะวัด (พิจารณาจากมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลลัพธ์ที่เราต้องการ)  
2) การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการประเมินการปฏิบัติ  
3) รูปแบบหรือวิธีการประเมินการปฏิบัติ  
4) การสร้างเครื่องมือประเมินการปฏิบัติ  
5) การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน (Rubrics)  
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 3. การประเมินโดยการใช้ค าถาม (Questioning) ค าถามเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้น/ชี้แนะให้ ผู้เรียน

แสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงเป็นเครื่องมือวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังนั้น 
เทคนิคการตั้งค าถามเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และน าไปใช้ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาผู้เรียนจึงเป็นกลวิธีส าคัญที่ผู้สอนใช้ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
รวมทั้งเป็นเครื่องสะท้อนให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

 4. การประเมินโดยการการสนทนา (Communication) เป็นการสื่อสาร 2 ทางอีกประเภทหนึ่ง ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปมักใช้อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เพียงใด เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนา วิธีการนี้อาจใช้เวลา แต่มีประโยชน์ต่อการค้นหา วินิจฉัย ข้อปัญหา 
ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนรู้ เช่น วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 5. การประเมินการสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) เป็นการเก็บข้อมูลจากการดู การปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียนโดยไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้ตลอดเวลา 
แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการประเมินอะไร โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตร
ประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพื่อประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัด และควรสังเกตหลายครั้ง หลาย
สถานการณ์ และหลายช่วงเวลา เพื่อขจัดความล าเอียง  

 6. การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment) การประเมินตนเอง นับเป็นทั้งเครื่องมือประเมิน
และเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ เพราะทาให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่า ได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร และผลงานที่ทานั้นดี
แล้วหรือยัง การประเมินตนเองจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 7. การประเมินโดยเพ่ือน (Peer Assessment) เป็นเทคนิคการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าจะน าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าถึงคุณลักษณะของงานที่มีคุณภาพ เพราะการที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าชิ้นงานนั้นเป็นเช่นไร ผู้เรียนต้องมี
ความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่าเขาก าลังตรวจสอบอะไรในงานของเพ่ือน ฉะนั้นผู้สอนต้องอธิบายผลที่คาดหวังให้ผู้เรียน
ทราบก่อนที่จะลงมือประเมิน การที่จะสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจการประเมินรูปแบบนี้  

 

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
ครูผู้สอนจะมีการพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาที่สอนก่อน จึงด า เนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/รายวิชา 
 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 

โครงสร้างรายวิชา เป็นการก าหนดขอบข่ายของรายวิชาที่จะจัดสอนเพ่ือช่วยให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง เห็น 
ภาพรวมของแต่ละรายวิชาว่า ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ จ านวนเท่าใด เรื่องใดบ้าง แต่ละหน่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดใด เวลาทีใ่ช้จัดการเรียนการสอน และสัดส่วนการเก็บคะแนนของรายวิชานั้นเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 

 
การจัดท าโครงสร้างรายวิชาจะช่วยให้ครูผู้สอนเห็นความสอดคล้องเชื่อมโยงของล าดับการเรียนรู้ของ 

รายวิชาหนึ่ง ๆ ว่าครูจะสอนอะไร ใช้เวลาสอนเรื่องนั้นเท่าไร และจัดเรียงล าดับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างไร    
ท าให้มองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 1 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 2 หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3  
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โครงสร้ำงรำยวิชำ มีองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้ 
- มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนส าหรับหน่วยนั้น ๆ ซึ่งอาจมาจาก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกัน มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด อาจมีการ
สอนหรือฝึกซ้ าให้เกิดความช านาญ และมีความรู้กว้างขวางขึ้น ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า 1 หน่วยได้ 

- สำระส ำคัญ เป็นความรู้ความคิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็นหลักการของเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 

- ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ จะต้องสะท้อนให้เห็นสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย  
มีความหมายและสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 

- เวลำ การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
ให้นักเรียนมีความสามารถตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และ ควรพิจารณาในภาพรวมของทุก
หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ อย่างเหมาะสม 

- น้ ำหนักคะแนน การก าหนดน้ าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทาง การจัดเวลา การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ และการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความส าคัญของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในหน่วยการเรียนรู้นั้นว่าเป็น
มาตรฐานและตัวชี้วัด ที่เป็นความรู้ ประสบการณ์พ้ืนฐานในการต่อยอดความรู้หรือพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
หรือพิจารณาจากศักยภาพผู้เรียน ธรรมชาติวิชา ฯลฯ 
 

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน คือ หน่วยการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของ 

หน่วย และองค์ประกอบภายในหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล          
ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ จะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย 
 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดของการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพราะเป็นส่วนที่น ามาตรฐานการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง นักเรียนจะบรรลุมาตรฐาน
หรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับข้ันตอนนี้ 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยใช้ Backward Design เป็นการออกแบบที่ยึดเป้าหมายการ 
เรียนรู้แบบย้อนกลับโดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายปลายทางท่ีเป็นคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึง
คิดออกแบบองค์ประกอบอื่น เพ่ือน าไปสู่ปลายทาง และทุกข้ันตอนของกระบวนการออกแบบต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในการน า Backward Design มาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน มี
ขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ซึ่ง 
บอกให้ทราบว่าต้องการให้นักเรียนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 ก ำหนดหลักฐำน ร่องรอยการเรียนรู้ที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตาม 
เป้าหมายการเรียนรู้ มีการก าหนดให้ผู้เรียนมีการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ประจาหน่วยการเรียนรู้ ที่เป็น
ข้อสอบได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสัมพันธ์กับข้อสอบ O-NET มีการก าหนด
เกณฑ์การผ่านการสอบและเกณฑ์การผ่านของผู้เรียนที่รองรับข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  
การเรียนรู้ ที่มุ่งค านึงถึงการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในความรู้ที่ลึกซึ้งมีความหมาย สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และที่ส าคัญจะต้องตอบสนองมาตรฐานและตัวชี้วัดด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อาจระบุ
มากกว่าหนึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ไม่ควรมากเกินไป และควรมีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลากหลายลักษณะ เช่น  
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มาตรฐานที่เป็นเนื้อหา มาตรฐานที่เป็นกระบวนการ เพ่ือช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหมายต่อผู้เรียน 
สามารถสร้างเป็นแก่นความรู้ได้ชัดเจนขึ้น และน าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
ธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เนื่องจาก หน่วยการเรียนรู้หนึ่งอาจมีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมากกว่า 1 มาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด จึงควรหลอมรวมแล้วเขียนเป็นสาระส าคัญท่ีจะพัฒนาให้เกิดคุณภาพเป็นองค์รวมแก่ผู้เรียน และเพ่ือให้การ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด จึงควรวิเคราะห์และแยกแยะเป็น 3 ส่วน 
คือ ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ ทั้งนี้ มาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด บางตัวอาจมีไม่ครบทั้ง       
3 ส่วน ผู้สอนสามารถนาเนื้อหาจากแหล่งอ่ืน เช่น สาระท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาเพ่ิมเติม เสริมได้ 

ชิ้นงำน หรือภำระงำนที่นักเรียนปฏิบัติ 
ชิ้นงานและหรือภาระงาน หมายถึง สิ่งต่อไปนี้ 

ชิ้นงาน ได้แก่ 
1. งานเขียน เช่น เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน การบรรยาย การเขียนตอบ ฯลฯ 
2. ภาพ / แผนภูมิ เช่น แผนผงั แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง ฯลฯ 
3. สิ่งประดิษฐ์ เช่น งานประดิษฐ์ งานแสดงนิทรรศการ หุ่นจาลอง ฯลฯ ภาระงาน ได้แก่ การพูด/รายงาน

ปากเปล่า เช่น การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สัมภาษณ์ บทบาทสมมติ เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 
 ภาระงาน ได้แก่ การพูด/รายงานปากเปล่า เช่น การอ่าน กล่าวรายงาน โต้วาที ร้องเพลง สัมภาษณ์ 

บทบาทสมมติ เล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย ฯลฯ 
     งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างชิ้นงาน ภาระงาน ได้แก่ การทดลอง การสาธิต ละคร วีดิทัศน์  
ชิ้นงานและหรือภาระงานเป็นหลักฐาน/ร่องรอย ว่านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหน่วย 

การเรียนรู้นั้น ๆ อาจเกิดจากผู้สอนก าหนดให้ หรืออาจให้ผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดใน
หน่วยการเรียนรู้ หลักการก าหนดชิ้นงานและหรือภาระงาน มีดังนี้ 

1. ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ 
2. ภาระงานหรือชิ้นงานครอบคลุมตัวชี้วัดที่ระบุไว้หรือไม่ อาจระดมความคิดจากเพ่ือนครู หรือผู้เรียน หรือ 

อาจปรับเพิ่มกิจกรรมให้เกิดชิ้นงานหรือภาระงานที่ครอบคลุม 
3. ชิ้นงานชิ้นหนึ่ง หรือภาระงาน 1 อย่าง อาจเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกัน และ/หรือตัวชี้วัด 

ต่างมาตรฐานการเรียนรู้กันได้ 
4. ควรเลือกตัวชี้วัดที่จะให้เกิดงานที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญาหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน เช่น  

การแสดงละคร บทบาทสมมติ เคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี เป็นต้น 
5. เลือกงานที่ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และท างานที่ชอบใช้วิธีท าที่หลากหลาย 
6. เป็นงานที่ให้ทางเลือกในการประเมินผลที่หลากหลาย โดยบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ผู้สอน ตนเอง  
ชิ้นงานและหรือภาระงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละ 

เรื่อง หรือแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น าสู่การประเมินเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนคุณภาพผู้เรียน/วิธีสอน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric) เป็นการประเมินที่เน้นคุณภาพของชิ้นงานหรือภาระงานที่ชี้ให้เห็นระดับ 

ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน การประเมินโดยใช้รูบริค (rubric) ช่วยในการสื่อสารอีกทางหนึ่ง ให้ผู้เรียนมองเห็น
เป้าหมายของการท าชิ้นงานหรือภาระงานของตนเอง และได้รับความยุติธรรมในการให้คะแนนของผู้สอน ตามคุณภาพ 
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ของงาน อย่างไรก็ตามการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานอาจใช้วิธีการอ่ืนได้ตามความเหมาะสมกับ ธรรมชาติของ
ชิ้นงานหรือภาระงาน เช่น การทาแบบ check list การทดสอบ เป็นต้น 
 

กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
การเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบหลักการและขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

1. หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
1.2 น าไปสู่การเกิดหลักฐานการเรียนรู้ ชิ้นงานหรือภาระงานที่แสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ 

และตัวชี้วัดชั้นปีของนักเรียน 
1.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4 เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
1.5 มีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนและเนื้อหาสาระ 
1.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.7 ช่วยให้นักเรียนเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
1.8 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 

2. ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

เป้าหมายการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้แล้วนั้น ครูผู้สอนต้องคิดทบทวนย้อนกลับว่า มีกระบวนการ หรือขั้นตอน
กิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร จึงจะทาให้ผู้เรียนมีขั้นตอนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ 
ต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ และเกิดหลักฐานของการเรียนรู้ที่ก า หนด         
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
ความรู้ความ เข้าใจที่ลึกซึ้ง อันเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ของผู้เรียนด้วยการทาความเข้าใจหรือแปล 

ความหมายในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมตลอดแนว ด้วยวิธีการถามคาถามการแสดงออก และการ
สะท้อนผลงาน ซึ่งสามารถใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนกลายเป็นความรู้ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วหรือไม ่

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

หลักฐำนของกำรเรียนรู้ 

4 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 

2 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

จำกเป้ำหมำย 

และหลักฐำนคิด 
ย้อนกลับสู่จุดเร่ิมต้น 

ของกิจกรรม 

จำกกิจกรรมทีละขั้น 
เป็นบันไดสู่หลกัฐำน
และเป้ำหมำยกำร
เรียนร 
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ความเข้าใจ 6 ด้าน ได้แก่ 

 ผู้เรียนสามารถอธิบาย (Can explain) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีหลักการ โดยแสดงให้ 
เห็นถึงการใช้เหตุผล ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือประกอบในการอ้างอิง เชื่อมโยงกับประเด็น
ปัญหา สามารถคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

 ผู้เรียนสามารถแปลความหมาย (Can interpret) เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีความหมาย ทะลุปรุโปร่ง 
ตรงประเด็น กระจ่างชัด โดยอาจใช้แนวคิด ทฤษฎี เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือมุมมองของตนเอง
ประกอบการตีความและสะท้อนความคิดเห็น 

 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ (Can apply) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น และสง่างาม 

 ผู้เรียนสามารถมองจากมุมมองที่หลากหลาย มองเห็น รับรู้ประเด็นความคิดต่าง ๆ (Have  
perspective) และตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยผ่านขั้นตอน การวิพากษ์ วิจารณ์ และมุมมองในภาพกว้างโดยมี
แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริงสนับสนุนการรับรู้ นั้น ๆ 

 ผู้เรียนสามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น บอกคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนอ่ืนมองไม่เห็น (Can  
empathize) หรือคิดว่ายากที่จะเชื่อถือได้ ด้วยการพิสูจน์สมมติฐานเพ่ือทาให้ข้อเท็จจริงนั้น ๆ ปรากฏมีความ
ละเอียดอ่อนที่จะซึมซับ รับทราบความรู้สึกนึกคิดของ ผู้เกี่ยวข้อง 

 ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ถึงความสามารถทางด้านสติปัญญา วิถีชีวิต นิสัยใจคอ ความ 
เป็นตัวตน ของตนเอง (Have self-knowledge) ซึ่งคือเบ้าหลอมความเข้าใจ ความหยั่งรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ มีความ
ตระหนักว่า มีสิ่งใดอีกท่ียังไม่เข้าใจ และสามารถสะท้อนความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ ปรับตัวได้ 
รู้จักใคร่ครวญ และมีความเฉลียวฉลาด 

ครูผู้สอนสามารถใช้ตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจคงทน ทั้ง 6 ตัวชี้วัดนี้ เป็นเครื่องมือในการก าหนดกิจกรรม 
การเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลเรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตรงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด และเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
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กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรยีนรู้ในหน่วยกำรเรียนรู้ 
แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้สู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

                 

                              จัดแบ่งเนื้อหำเวลำ  
        ท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จากแผนภาพ ภายหลังการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เสร็จสิ้น ครูผู้สอนควรวางแผนจัดแบ่งเนื้อหาสาระ 
เวลา ให้ครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ จากนั้น น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเวลา และการพัฒนา
ผู้เรียน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายส าหรับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ โดย
สามารถก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้นั้น ๆ เพ่ือน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ จากนั้นต้องก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย ครูควรใช้เทคนิค/วิธีการสอนที่หลากหลาย โดยพิจารณาเลือกน ากระบวนการเรียนรู้
ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) รวมทั้งให้ศึกษาการน าเทคนิค
วิธีการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย และ ครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการ
จัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  สื่อที่น ามาใช้ต้องกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ยึดสื่อใดสื่อหนึ่งเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ 

ทั้งนี้ กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะท า
ชิ้นงาน/ภาระงาน เมื่อครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ผู้เรียนต้องสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน
ของหน่วยการเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ ต้องก าหนดว่าจะใช้เครื่องมือใดวัดและประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ดังนั้น ในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนตลอดการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสิ่งที่ต้องการวัด นอกเหนือจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม ที่โรงเรียนก าหนด 
โดยควรมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ ความคิดเห็น
ของผู้บริหารโรงเรียน และภาคผนวกแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 10 ชั่วโมง 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 10 ชั่วโมง 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 10 ชั่วโมง 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 10 ชั่วโมง 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
 10 ชั่วโมง 

แผนที่ 1        
1 ชั่วโมง 

แผนที่ 2        
2 ชั่วโมง 

แผนที่ 3        
3 ชั่วโมง 

แผนที่ 4        
2 ชั่วโมง 

แผนที่ 5        
2 ชั่วโมง 

แต่ละ
แผนต้อง

ตอบ
ค ำถำม… 

1.อะไรเป็นเป้ำหมำยส ำหรับผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้คร้ังนี้ (Goal Setting) 

2. ท ำอย่ำงไรผู้เรียนจึงบรรลุเป้ำหมำย (Instruction Plan) 

3.ตัดสินใจอย่ำงไรว่ำ ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำย (Technical Evaluation) 
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แบบนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
โรงเรียน...................................................เครือข่ำยท่ี...........ชื่อเครือข่ำย............................................... 

 

ค ำชี้แจง :  
1. แบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ฉบับนี้ เป็นแบบ

ประมาณค่า 3 ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ  
2. ให้ผู้นิเทศด าเนินการนิเทศและประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามท่ีก าหนด 
3. ระดับคุณภาพ หมายถึง  

ระดับคุณภาพ 1 มีการปฏิบัติระดับน้อยหรือมีความถูกต้องน้อย 
ระดับคุณภาพ 2 มีการปฏิบัติระดับปานกลางหรือมีความถูกต้องปานกลาง 
ระดับคุณภาพ 3 มีการปฏิบัติระดับมากหรือมีความถูกต้องมาก 
 

ที ่ รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1 การน านโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ห้องเรียน     
2 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ภายในสถานศึกษา  
   

3 การสร้างความรู้ความเข้าในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้ครูผู้สอน  

   

4 การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือครูผู้สอนในการนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ไปจัดการเรียนการสอน  

   

5 ครกูารวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดแยกเป็น 

- ความรู้   - ทักษะกระบวนการ   - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

6 การจัดท าแผนการการเรียนรู้ที่เน้น Active  learning  
   มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน กิจกรรมการเรียนรู้ในแผน             
มีความเหมาะสม ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในทุกขั้นตอน  

-  พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และ 
   การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
-  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

     -  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     -  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ 
        ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  
     -  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันมีวินัยในการท างาน และ 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     -  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
     -  มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น    
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ที ่ รำยกำร 
ระดับคุณภำพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

7 ด าเนินการสอนตามแผน Active learning   
    มีการด าเนินการสอนสอนตามแผน Active  learning โดย 
      - มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน 
      - ครูมีการก าหนดให้นักเรียนน าเสนอผลงาน                 
      - นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาที่เรียน 
      -  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  
         เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

   

8 วัดผลและประเมินผลการเรียน 
มีการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้ 
    - มีการวัดได้ตรงจุดประสงค์/ ผลการเรียนรู้ 
    - ใช้เครื่องท่ีมีคุณภาพและมีความยุติธรรม 
    - แปลผลได้ถูกต้อง 
    - น าผลการวัดผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 

   

9 การจัดท าบันทึกผลหลังการสอน   
   มีการจัดท าบันทึกผลหลังการสอน ดังนี้ 
    - มีบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน 
    - มีบันทึกปัญหาและอุปสรรค และ บันทึกข้อเสนอแนะ/ 
      แนวทางแก้ไข 
    - มีความคิดเห็นของผู้บริหารสานศึกษา 

   

10 ซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง 
 - มีการแบ่งกลุ่มเด็ก เก่ง ปานกลาง อ่อน สอนซ่อมเด็กอ่อน 
    เสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง อย่างเป็นระบบ 

   

 
บันทึกการนิเทศ............................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

 
ลงชื่อ…………………………………………………………………..ผู้นิเทศ 

(………………………………………………………………………………………) 
 
 
 

 
 
 



22 
ตัวอย่ำง แบบบันทึกหน่วยกำรเรียนรู้ 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง……………………………………………………………………….……………… 
รหัส-ชื่อรายวิชา..................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ ……………..…………………………  
ชั้น…….............................…….....................ภาคเรียนที่..............................เวลา…………………..……….….ชั่วโมง
ผู้สอน………………....................………….…………...……….โรงเรียน………..........…………………………..………........... 

------------------------------------------------------- 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................................................. .....................................  
ตัวชี้วัด  
1. ………………………...………………………………………………………………..………………………………………………….  
2……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................................................................................. .....  
ตัวชี้วัด  
1. ………………………...……………………………………………………………….………………………………………………….  
2………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
สำระส ำคัญ  
............................................................................................................................. .....................................  
................................................................................................................................................... ...............  
สำระกำรเรียนรู้  
ความรู้  
........................................................................................ ..........................................................................  
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................................................................. ..................... 
ทักษะ / กระบวนการ  
.......................................................................................... ........................................................................  
............................................................................................................................. .....................................  
คุณลักษณะ  
............................................................................................................................. ......................................  
........................................................................................... ........................................................................  
การประเมินผลรวบยอด  
ชิ้นงานหรือภาระงาน  
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................................................. .....................................  
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การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ 
    

     
     
     
กิจกรรมการเรียนรู้  
............................................................................................................................. .....................................  
.................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .....................................  
............................................................................................ ......................................................................  
............................................................................................................................. .....................................  
สื่อการเรียนรู้  
................................................................................................................................ ..................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
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ตัวอย่ำง แบบประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู.้......................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู ้.............................................. 
ช้ัน................................เวลา..........................ช่ัวโมง 

ครูผูส้อน ........................................................................................................ 
ค ำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพการปฏิบตั ิ

ระดับคุณภำพกำรปฏิบัต ิ 
4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูใ่นระดับมากท่ีสุด  
3 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูใ่นระดับมาก  
2 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูใ่นระดับปรบัปรุง 
1 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยูใ่นระดับปรบัปรุงมากทีสุ่ด 
 

รำยกำรประเมิน  ระดับคุณภาพ 
1. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ชดัเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวดั มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
3. สาระส าคัญกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัดมีความสอดคล้องกัน     
4. สาระส าคัญกับสาระการเรียนรูม้ีความสอดคล้องกัน     
5. ระหว่างช่ือหน่วยการเรยีนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระส าคญัและสาระการเรยีนรู้มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

    

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรูม้ีความชัดเจน ครอบคลมุการเรียนรู้ของหน่วยการเรยีนรู ้     
7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด     
8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)     
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
11. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด     
12. เครื่องมือหรือแบบทดสอบประจาหน่วยการเรยีนรู้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับกับ มาตรฐาน 
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบทดสอบสัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติ 

    

13. ประเด็นและเกณฑ์การประเมนิสามารถสะท้อนคณุภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั     
14. การก าหนดเกณฑ์การประเมนิท่ีค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจ าแนก
เกณฑ์การประเมินสาหรบัผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุม่อ่อนไว้อย่างชัดเจน 

    

15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้     
16. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทาสามารถนาไปปฏิบัตไิด้จริง     

รวม     
เฉลี่ย/สรุปผล     

 
การแปลความหมายการประเมินหน่วยการเรยีนรู ้ 
เกณฑ ์ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง 1.51 – 2.50 : พอใช้ 2.51 – 3.50 : ด ี3.51 – 4.00 : ดีมาก  
เกณฑ์กำรผ่ำน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
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ตัวอย่ำง แบบบันทึกกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้สู่แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ........ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ..................................................................................................  
รหัส-ชื่อรายวิชา .......................................................................................................................................... ..  
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................. ชั้น .................................................................  
เวลารวม.....................................ชั่วโมง 
  
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ที ่

ชื่อแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู ้

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระการ
เรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

      

 

 
 

 



26 
ตัวอย่ำง แบบบันทึกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่......... เรื่อง ........................................................................................... .............................  
สอนวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ......... ช่วงเวลาที่สอน ....................................... จานวน ……...... ชั่วโมง  
หน่วยการเรียนรู้ ที ่..... เรื่อง .......................................................................................................... .........................  
ชั้น .............................................................. โรงเรียน ..............................................................................................  
ชื่อครูผู้สอน............................................................................................................................. ...................................  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................. ....................................  
ตัวช้ีวัด  
................................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. ........................................................  
มำตรฐำนกำรเรียนรู้  
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................... ...................................................................................... ......................................  
ตัวช้ีวัด  
....................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ........................................................  
สำระส ำคัญ  
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................... ................................................................. ...........................................  
จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
........................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................  
ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะส ำคัญ  
............................................................................................................................. ......................................................... 
เจตคต ิคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
....................................................................................................................................................... ...............................  
ชิ้นงำนและหรือภำระงำน  
........................................................................... ...........................................................................................................
..................................................................................................................... .............................................................  
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................  
สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้  
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................  
 



 27 
กำรวัดและประเมินผล  
สิ่งท่ีจะประเมิน  
จุดประสงค์การเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน/ชิ้นงาน เกณฑ์การผ่าน 
K:    
P:    
A:    
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
ประเด็นการประเมิน  ระดับคุณภาพ 

   
 
 

   

 
 

   

 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
เกณฑ์กำรผ่ำน 
......................................................................................................................................................................................  
บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
............................................................................ ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................  
ปัญหาที่พบ  
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป  
......................................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................  
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  
............................................................................................................................. .....................................................  

         (…...................................................)  
ผู้บริหารโรงเรียน …..........................................................  

วันที่ ….... เดือน….........................พ.ศ. …...... 
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ตัวอย่ำงหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เนน้กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (วิทยำศำสตร์) 

หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง เรำรักตัวเรำ 
รหัส-ชื่อรำยวิชำ ว11101 วิชำวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 10 ชั่วโมง 
ผู้สอน ............................................................... โรงเรียน...................................................................... 

 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
สัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจน
การดูแลรักษาสุขภาพ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย ในการท างาน        
มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ง 1.1 ป.1/ 2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท 2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
สำระส ำคัญ 

อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต 
จึงต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพ่ือป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านั้นได้รับอันตราย 
สำระกำรเรียนรู้ 

ความรู้ 
1. ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
2. การปฏิบัติตนในการดูแล รักษาความสะอาดของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย 
4. การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 

ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะส าคัญ 
1. การใช้เครื่องมือง่าย ๆ การท างาน 
2. กระบวนการท างาน 
3. ความสามารถในการเขียนสื่อสาร 

คุณลักษณะ 
ความร่วมมือในการท างาน 
การประเมินผลรวบยอด 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
การจัดทาและใช้คู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
การทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 
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กำรประเมินผล 
1. ประเมินจากชิ้นงาน 
2. ประเมินการท างาน 
เกณฑ์กำรประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 
4 3 2 1 

การบอกอวัยวะ
ภายนอกท่ีส าคัญพร้อม
ทั้งหน้าที่ การทางาน  

บอกอวัยวะภายนอกท่ี
ส าคัญ พร้อมทั้งหน้าที่
การทางานได้ถูกต้อง
ตั้งแต ่6 รายการขึ้นไป  

บอกอวัยวะภายนอกท่ี
ส าคัญ พร้อมทั้งหน้าที่
การทางานได้ถูกต้อง4-
5 รายการ  

บอกอวัยวะภายนอกท่ี
ส าคัญ พร้อมทั้งหน้าที่
การทางานได้ถูกต้อง 3 
รายการ  

บอกอวัยวะภายนอกท่ีส าคัญ 
พร้อมทั้งหน้าที่การทางานได้
ถูกต้อง 1-2 รายการ หรือไม่
สามารถบอกได้  

2 

ตารางการดูแลรักษา
ความสะอาดของ
อวัยวะต่าง ๆ  

 

บอกการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดส่วนต่าง ๆ ได้
ถูกต้องตั้งแต ่6 
รายการขึ้นไป  

บอกการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดส่วน ต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง 4-5 รายการ  

บอกการปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดส่วนต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง 3 รายการ  

บอกการปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาความสะอาดส่วนต่าง ๆ 
ได้ถูกต้อง 1-2 รายการหรือไม่
สามารถบอกได้  

2 

การใช้เครื่องมือง่าย ๆ 
ในการท างาน  

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย ตั้งแต่ 4 
รายการขึ้นไป  

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย 3 
รายการ  

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานได้ถูกต้อง
และปลอดภัย 2 
รายการ  

ใช้เครื่องมือง่าย ๆ ในการทา
งานได้ถูกต้องและปลอดภัย 1 
รายการ หรือไม่สามารถท าได้
ถูกต้องและปลอดภัย ทุก
รายการ  

1 

กระบวน การท างาน  มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 
มีขั้นตอนชัดเจน และ
ปฏิบัต ิ 
งานได้ตามแผนและ
เวลาท่ีก าหนด  

มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
พอสมควร แต่ยังขาด
ความชัดเจนบาง
ขั้นตอน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เวลาเป็นส่วนใหญ่  

การวางแผนยังมีความ
สับสน ขาดความ
ชัดเจนในการนาไปสู่
การปฏิบัต ิปฏิบัติงาน
ไม่สาเร็จตามเวลา  

ไม่มีการวางแผนงาน ไม่
สามารถทางานได้ส าเร็จตาม
เวลา  

2  

ความ สามารถในเขียน
สื่อสาร  

เขียนค าสื่อสารด้วยคา
และประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้อง  

เขียนคาสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

เขียนคาสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่าย ๆ ได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน  

ไม่สามารถเขียนคาสื่อสารด้วย
ค าและประโยคง่าย ๆ ได้  

2  

ความร่วมมือ  เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างาน และ
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
เป็นประจาสม่ าเสมอ
ทุกครั้ง  

เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างาน
พอสมควร และร่วมมือ
กันปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ ่ 

เอาใจใส่ กระตือรือร้น
ในการท างานน้อย 
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเป็นส่วน
ใหญ่  

ขาดความเอาใจใส่ และความ
กระตือรือร้นในการท างาน 
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน  

1  

 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 1 
 กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน 

 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ ว่ามีชื่อ ลักษณะ หน้าที่และมี
ความส าคัญต่อการดารงชีวิตอย่างไร 

กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
 1. ภายหลังการสนทนานาเข้าสู่บทเรียน ครูมุ่งเน้นการใช้คาถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดและร่วมกัน

หาคาตอบเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์โดยใช้แผนภาพและหุ่นจาลอง ครู
เพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน 
 2. นักเรียนซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนยิ่งขึ้น 
 3. นักเรียนทากิจกรรมเลือกวาดรูปอวัยวะภายนอกท่ีส าคัญ บอกชื่อ ลักษณะ หน้าที่ ความส าคัญ คน
ละ 1 รูป 
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 4. ตรวจผลงานของนักเรียนทุกคน นักเรียนนาผลงานของนักเรียนทุกคนนามาติดที่บอร์ดแสดงผลงาน 
ของนักเรียน 
 5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
กิจกรรมชั่วโมงท่ี 2 
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ให้ศึกษา CAI เกี่ยวกับอวัยวะภายนอก พร้อมทั้งหน้าที่ 
ความส าคัญ และการดูแล รักษาอวัยวะภายนอกเหล่านั้น 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจัดทาเป็น 
แผนที่ความคิด นาเสนอหน้าชั้นเรียน 
 3. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 3-4 
 1.ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการทางาน การวางแผนในการทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติตน ใน

การดูแลรักษาสุขภาพ 
 2. แนะนานักเรียนให้รู้จักกับเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตน ในการดูแล
รักษาสุขภาพ 
 3. ให้นักเรียนทดลองใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตน ในการดูแลรักษา
สุขภาพ เช่น ไม้บรรทัด ดินสอสี กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ 
 4. นักเรียนร่วมกับครูสรุปวิธีการทางาน การวางแผนการทางาน และการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการทางาน จัดทาคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 5 
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ศึกษาลักษณะของคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพจาก
ตัวอย่างที่ครูให้ 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาสุขภาพจากตัวอย่างที่ครูให้ในประเด็น ลักษณะคู่มือ การจัดทาให้สวยงาม น่าสนใจ และความถูกต้องของคู่มือ 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมชั่วโมงท่ี 6-7 
1. นักเรียนกลุ่มเดิมวางแผนร่วมกันในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะ การทางานของอวัยวะและการดูแลอวัยวะ  

เพ่ือเตรียมการออกแบบคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
กิจกรรมรวบยอด 
กิจกรรมชั่วโมงท่ี 8-10 

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ ครูมอบหมายให้นักเรียน 
แต่ละคนบันทึกการปฏิบัติตนตามคู่มือในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มทั้งการจัดท าคู่มือและการใช้คู่มือการปฏิบัติตน 
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับต่างกลุ่ม 

3. ครูและนักเรียนประเมินผลงานร่วมกัน 
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

สื่อการเรียนรู้ 
1. แผนภาพและหุ่นจาลองเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
2. สื่อ CAI เกี่ยวกับอวัยวะภายนอก พร้อมทั้งหน้าที่ ความส าคัญ และการดูแล รักษาอวัยวะภายนอก 
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3. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางานการจัดทาคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ไม้ 

บรรทัด ดินสอสี กรรไกร กระดาษ กาว ฯลฯ 
 4. ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
บันทึกผลกำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
........................................................ ............................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 
............................................................................... .....................................................................................................  

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

(.............................................................) 
(ครูผู้สอน) 

ความคดิเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ....................................................... 

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

(.............................................................) 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 
 

ภำคผนวกท้ำยแผน 
1. แบบประเมินชิ้นงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
2. แบบประเมินการทางานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. แบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 
4. แบบสรุปผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรารักตัวเรา 
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ตัวอย่ำง แบบประเมินชิ้นงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียน................................................. 
กลุ่มท่ี/ 
ชื่อกลุ่ม 

การบอก
อวัยวะ

ภายนอกที่
ส าคัญพร้อม
ทั้งหน้าที่การ

ทางาน 
(8 คะแนน) 

ตารางการ
ดูแลรักษา

ความสะอาด
ของอวัยวะ 

ต่าง ๆ 
(8 คะแนน) 

ความ 
สามารถ 
ในเขียน
สื่อสาร 

(8 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(24 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

      
      

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ 22-24 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนที่ได้ 19-21 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
คะแนนที่ได้ 12-18 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนนที่ได้ 0-11 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
อยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นไป 

…………………………………………………………………………. 
ตัวอย่ำง แบบประเมินกำรท ำงำน กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติตนในกำรดูแลรักษำสุขภำพ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียน................................................. 

กลุ่มท่ี/ 
ชื่อกลุ่ม 

การใช้
เครื่องมือง่าย 

ๆ ในการ
ท างาน 

(4 คะแนน) 

กระบวนการ
ท างาน 

(8 คะแนน) 

ความร่วมมือ
(4 คะแนน) 

รวมคะแนน 
(16 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

      
      
      
      

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ 15-16 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนที่ได้ 13-14 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
คะแนนที่ได้ 8-12 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนนที่ได้ 0-7 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
อยู่ในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
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ตัวอย่ำง แบบสรุปผลกำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง เรำรักตัวเรำ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 โรงเรียน................................................. 

ชื่อ-สกุล/สมาชิก
กลุ่มท่ี 

ประเมินชิ้นงาน 
(24 คะแนน) 

ประเมิน 
การทางาน (16 

คะแนน) 

รวมคะแนน 
(40 คะแนน) 

สรุปผล 
การประเมิน
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

     
รวมเฉลี่ย     

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนที่ได้ 36-40 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก  คะแนนที่ได้ 32-35 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
คะแนนที่ได้ 20-31 คะแนน อยู่ในระดับ พอใช้     คะแนนที่ได้ 0-19 คะแนน อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

เกณฑ์กำรผ่ำน 
ยึดข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยกลุ่มเก่ง มีผลการประเมินระดับดีมาก กลุ่มปานกลาง 
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป และกลุ่มเด็กอ่อน มีผลการประเมินระดับพอใช้ขึ้นไป 

………………………………………………………………………. 
ตัวอย่ำง กำรบันทึกกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้สู่แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรารักตัวเรา รหัส-ชื่อรายวิชา ว11101 วิชาวทิยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลารวม 10 ชั่วโมง 

แผน 
การจัดการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อแผนการ
จัด 

การเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์
การเรียนรู้ 

สาระ 
การเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง 

1 อวัยวะ
ภายนอก
ของมนุษย์ 

ว 1.1 เข้าใจ
หน่วยพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่
สัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้
และนาความรู้ไป
ใช้ในการดารง
ชีวิตของตนเอง
และดูแลสิ่งมีชีวิต 

ว 1.1 ป.1/3 
สังเกตและ
อธิบาย
ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคัญ
ของอวัยวะ
ภายนอก
ของมนุษย์ 
ตลอดจน
การดูแล
รักษา
สุขภาพ  
 

อธิบาย
ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคัญ
ของอวัยวะ
ภายนอก
ของมนุษย์
ได้  
 

ลักษณะ 
หน้าที่และ
ความส าคั
ญของ
อวัยวะ
ภายนอก
ของมนุษย์  
 

1 

2 …………. …………. …………. …………. …………. ………… 
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ตัวอย่ำง กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ง อวัยวะภายนอกของมนุษย์ สอนวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลาที่สอน 
09.00 – 10.00 น               จ านวน 1 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรารักตัวเรา                                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ปลายนา  ชื่อครูผู้สอน นางสอน ตั้งใจเรียน 

................................................... 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
สัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
 ว 1.1 ป.1/3 สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
สำระส ำคัญ 
 อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความส าคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 อธิบายลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ได้ 
ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะส ำคัญ 
 กระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มและรายบุคคล 
 การสื่อสารอธิบายผลงานหน้าชั้นเรียน 
เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้ (ตัวชี้วัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้) 
ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ผลงานรายบุคคล ภาพวาดอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ บอกชื่อ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญ คนละ 1 ภาพ 
และการน าเสนออธิบายผลงานหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ขั้นตอนการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.1 นักเรียนท าสมาธิก่อนเรียน 5 นาที ครูสอดแทรกคติข้อคิดในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 1.2 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกท่ีส าคัญ ว่ามีชื่อ ลักษณะ หน้าที่และ มี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 

2. กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
 2.1 ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดเพ่ือหาค าตอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่และ
ความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์โดยใช้แผนภาพและหุ่นจ าลอง 
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2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ช่วยกันค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมในห้องสมุด เกี่ยวกับ ลักษณะ 

หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เพ่ิมเติมที่ได้จากการค้นคว้า 
2.3 น าข้อความที่เป็นชื่ออวัยวะภายนอก ลักษณะหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกที่ครูจัดเตรียม  

แจกให้แต่ละกลุ่ม ให้กลุ่มจัดท าแผนภาพแสดงลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของมนุษย์ ลงในกระดาษปรู๊ฟที่ครู
แจกให้ พร้อมทั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 

2.4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนยิ่งขึ้น 
 3. กิจกรรมรวบยอด/และสรุปการเรียนรู้ 

3.1 นักเรียนท ากิจกรรมเลือกวาดรูปอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ บอกชื่อ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญ คนละ 1 รูป 
3.2 ตรวจผลงานของนักเรียนทุกคน นักเรียนน าผลงานของนักเรียนทุกคนน ามาติดที่บอร์ดแสดงผลงานของนักเรียน 
3.3 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ 
1. แผนภาพลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
2. หุ่นจ าลองแสดงลักษณะอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 3. ห้องสมุด 
4. เอกสารประกอบการค้นคว้า เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
5. กระดาษปรู๊ฟ และชุดข้อความของชื่อ ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอก 
6. ปากกาเคมี  7. กระดาษวาดรูป  8. สีไม้หรือสีเทียน 

กำรวัดและประเมินผล 
สิ่งที่จะประเมิน 

1. ความรู้ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้(ตัวชี้วัด 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้) 

 3. กระบวนการทางานและผลงานรายบุคคล ภาพวาดอวัยวะภายนอกที่ส าคัญ บอกชื่อ ลักษณะ หน้าที่
และความส าคัญ 
 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านการสื่อสารนาเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหน้าชั้นเรียน 
วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพที่แท้จริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 วิธีการ/เครื่องมือ ผลงาน/ชิ้นงาน เกณฑ์การผ่าน 

K-ความรู้  
อธิบายลักษณะ หน้าที่และ
ความส าคัญของอวัยวะภายนอก  

แบบทดสอบ  แบบทดสอบ  ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 1  

A-คุณลักษณะ  
ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้  

การสังเกตพฤติกรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 1  

P-กระบวนการทางานรายบุคคล  ตรวจผลงาน/สังเกต
พฤติกรรมการท างาน  

รูปภาพอวัยวะภายนอกท่ี
ส าคัญ บอกชื่อ ลักษณะ 
หน้าที่และความส าคัญ  

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 1  

P-สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนใน
ด้านการสื่อสารนาเสนอผลงาน 
รายบุคคลหน้าชั้นเรียน  

การสังเกตพฤติกรรม  สมรรถนะส าคัญในด้านการ
สื่อสาร  

ผ่านเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 1  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
 

ระดับคณุภาพ น้ าหนัก 
0(ปรับปรุง) 1(ผ่าน) 2(ด)ี 3(ดีเยี่ยม) 

K-ความรู ้จากข้อสอบวัดองค์
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ 
หน้าท่ีและความส าคญัของ
อวัยวะภายนอก  

ได้คะแนน 
0-4 

ได้คะแนน 5-6 ได้คะแนน 7-8 ได้คะแนน 
9-10 

3 

A-ตัวช้ีวัดคุณลักษณะ ข้อที ่
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม  

ไม่ตั้งใจเรียน  ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้เป็น 
บางครั้ง  

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู ้และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
บ่อยครั้ง  

ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามใน
การเรยีนรู ้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้เป็น
ประจ า  

1 

P-กระบวนการท างาน
รายบุคคล  
-การสื่อสารน าเสนอผลงาน  
-ผลงาน  

 

1.ไม่มีการ
วางแผนในการ
ท างาน  

1. มีการวาง
แผนการท างาน 
แต่การวางแผน ไม่
เป็นล าดับขั้นตอน
การท างาน  

1. มีการวาง
แผนการท างาน ที่
เป็นล าดับขั้นตอน
การท างานเกือบ
สมบูรณ ์ 

1. มีการวาง
แผนการท างาน ที่
เป็นล าดับขั้นตอน
การท างานท่ี
สมบูรณ ์ 

1 

 2. ไม่มีการ
ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว ้ 

2. มีการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้
เป็นบางส่วน  

2. มีการปฏิบัตติาม
แผนที่วางไว้เป็น
ส่วนใหญ ่ 

2. มีการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้
อย่างครบถ้วน
ครบถ้วนสมบรูณ ์ 

1 

 3. ไม่มีการ
ประเมินผล
งาน หรือมีการ
ประเมินผล
งานแต่ไม่น า
ผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงงาน  

3. มีการ
ประเมินผลงาน
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงเป็น
บางส่วน  

3. มีการประเมินผล
งานและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
เป็นส่วนใหญ ่ 

3. มีการ
ประเมินผลงาน
และน าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุงครบถ้วน 
สมบูรณ ์ 

1 

 4. ไม่มีการ
อธิบายผลงาน
ภาพวาด  

4. มีการอธิบาย
ผลงานภาพวาดให้
ผู้อื่นไดเ้ข้าใจ
ชัดเจนเป็น
บางส่วน  

4. มีการอธิบาย
ผลงานภาพวาดให้
ผู้อื่นไดเ้ข้าใจชัดเจน
เป็นส่วนใหญ ่ 

4. มีการอธิบาย
ผลงานภาพวาดให้
ผู้อื่นไดเ้ข้าใจอย่าง
ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ  

1 

 5. ผลงาน
ภาพวาดต้อง
ปรับปรุง  

5. ผลงานภาพวาด
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สวยงามพอใช้  

5. ผลงานภาพวาด
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สวยงามด ี 

5. ผลงานภาพวาด
ถูกต้อง ครบถ้วน 
สวยงามดเียี่ยม  

2 

เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
คะแนน 27 – 30 หมายถึง ดีมาก คะแนน 21 – 26 หมายถึง ดี 
คะแนน 16 – 20 หมายถึง พอใช้ คะแนน 0 – 15 หมายถึง ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
นักเรียนกลุม่เก่ง ผ่านระดับดีมาก นักเรียนกลุม่ปานกลาง ผ่านระดับดีขึ้นไป และนักเรยีนกลุ่มอ่อน ผา่นระดับพอใช้ขึ้นไป 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ................................................................................  
ปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ........................................... 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
....................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ....................................................... 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................... ................................... 

(......................................................) 
ผู้บริหารโรงเรียน ............................................................. 

วันที่ ....... เดือน............................พ.ศ. ............ 
……………………………………………………………… 

 

ตัวอย่ำง แบบบันทึกกำรประเมินผล แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อวัยวะภำยนอกของมนุษย์ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรารักตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบา้นไร่ปลายนา 

เลขท่ี  ช่ือ-
สกุล  

คะแนน
ข้อสอบ  
(9 คะแนน)  

คุณลักษณะ  
(3 คะแนน) 

การปฏิบัติงานรายบุคคล(18 คะแนน)  
รวม  
(30 คะแนน)  

ผลการ  
ประ  
เมิน
(ผ่าน/
ไม่ผ่าน)  

วางแผน  
(3 คะแนน)  

การ
ปฏิบัติ
ตาม
แผน  
(3 คะแนน)  

การ
ประเมินผล
และนาผล
ปรับปรุง  
(3 คะแนน)  

การ
สื่อสาร
นาเสนอ
ผลงาน  
(3 คะแนน)  

ผลงาน  
(6 คะแนน)  
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ตัวอย่ำง แบบประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .................... ชื่อ ............................................................................................. 
ชั้น...............................................................................................................เวลา..........................ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้............................................................................................เวลาทั้งหมด............ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................. ชื่อครูผู้สอน................................................................ 

……………………………………………………… 

คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดบัคุณภาพการปฏิบัติ 
ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ
4 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัตอิยู่ในระดับมากทีสุ่ด 3 หมายถึง คุณภาพการปฏบิัติอยู่ในระดบัมาก 
2 หมายถึง คุณภาพการปฏบิัติอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 1 หมายถึง คุณภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรงุมากที่สุด 

รายการประเมิน ระดับคณุภาพการ
ปฏิบัต ิ

4 3 2 1 
1. ช่ือแผนการจัดการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
2. มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวดั จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม      
3. สาระส าคัญกับมาตรฐานการเรยีนรู้และ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้มคีวามสอดคล้อง      
4. สาระส าคัญกับสาระการเรียนรูม้ีความสอดคล้องกัน      
5. ช่ือหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ สาระส าคัญ และสาระการ
เรียนรูม้ีความเชื่อมโยงสมัพันธ์กัน  

    

6. เป้าหมายของการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรยีนรู้มคีวามชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู ้ 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู ้มาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรยีนรู ้     
8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning)      
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค ์ 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนาผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน      
11. กิจกรรมการเรียนรู้ค านึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรยีนเป็นรายบุคคล      
12. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด      
13. มีการทดสอบหรือการจดักิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู ้ความสามารถของผู้เรียนในแผนการจัดการ
เรียนรู้ทีไ่ดม้าตรฐาน สอดคล้องกับกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาต ิ 

    

14. ประเด็นและเกณฑ์การประเมนิสามารถสะท้อนคณุภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั      
15. การวัดและประเมินผลค านึงถงึผลการวเิคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
16. สื่อ แหล่งการเรยีนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน      
17. แผนการจัดการเรยีนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง      

รวม     
เฉลี่ย     

สรุปผล     
กำรแปลควำมหมำยกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
เกณฑ ์ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 : ปรับปรุง 1.51 – 2.50 : พอใช้ 2.51 – 3.50 : ดี 3.51 – 4.00 : ดีมาก  

เกณฑ์กำรผ่ำน มีผลการประเมินในระดบัดีขึ้นไป 



คณะผู้จัดท ำ 
 

 
 
 
 

ที่ปรึกษำ  
ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 1 
นายสาญัณห์  รัตนโสภา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 1 
นายพิจิตร  ทาทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  
ผู้รับผิดชอบ  
นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
นางสาววัชรากร ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  
เรียบเรียง/ร่ำงเอกสำร แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

(Active Learning) 
นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
บรรณำธิกำรกิจ  
นายพิจิตร  ทาทอง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ออกแบบปก  
นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 


