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ค ำน ำ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
จะเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต โดยยึด
หลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งผู้สอน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิธีสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ครูเป็นผู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้รู้วิธีคิด วิธีตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบ การ
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในชุดฝึกอบรมครู การจัดการเรียนรู้แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
เป็นเอกสารให้ครูได้ศึกษาพร้อมกับฝึกอบรม ซ่ึงชุดฝึกอบรมมีทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ 
 เล่มที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 เล่มที่ 2 วิธีการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 เล่มที่ 3 วัฐจักรการวิจัยและวัฐจักรการสืบเสาะ 
 เล่มที่ 4 แนวทางการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 เล่มที่ 5 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 เอกสารเล่มนี้ เป็นเอกสารเล่มที่ 1 ผู้จัดท าหวังว่าชุดฝึกอบรมครูเล่มนี้ จะช่วยให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ขอให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาใบความรู้และท าใบกิจกรรมให้ครบทุกใบกิจกรรม เพ่ือน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ค ำชี้แจง 
  
 ชุดฝึกอบรมครู การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เล่มที่ 1 การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นเอกสารให้ครูได้ศึกษาในการเข้าฝึกอบรม เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และเกิดแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ให้แก่ผู้ เรียน  ได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริง ทุกชุดฝึกอบรม 
มีเนื้อหาที ่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกัน ผู้ฝึกอบรมควรท าความเข้าใจโดยศึกษาเอกสารให้ละเอียด พร้อม
ทั้งปฏิบัติตาม ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกอบรม ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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ตอนที่ 1  
โครงกำรบำ้นนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษำ 

 



ใบควำมรู้ที่ 1.1 

ควำมเป็นมำและเป้ำหมำยของโครงกำร 
 
 
ควำมเป็นมำของโครงกำร : ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด าริ
ให้คณะกรรมการน าไปพิจารณาริเริ่มด าเนินการน าร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่าง
โครงการนี้ คราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher 
โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพ่ือขออนุญาตน ากิจกรรมนี้ มาทดลอง 
ท าในประเทศไทย บัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้ท าความตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ 
PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยัง
ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า  
เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจ ามากที่สุด  
ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้น าร่องจัดกิจกรรมโครงการฯ ในระดับ
ปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  ถึงปัจจุบัน และได้ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประศึกษา โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ในปีการศึกษา 2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยด าเนินความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง 12 แห่ง เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการด าเนินโครงการดังกล่าวเริ่มต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 แห่ง ท าหน้าที่หลัก (Core Trainer : CT) ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ฝึกอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้น า
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT)  
 

               หน่วยงำนพันธมิตร โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



 ใบกิจกรรมที่ 1.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 ให้ท่านชมคลิปวิดิโอนี้ https://www.youtube.com/watch?v=9-oyrCfa230 
จากคลิปท่านคิดว่า ครูควรมีบทบาทอย่างไรบ้าง ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
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ใบควำมรู้ที่ 1.2  
กำรเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) กล่าวถึง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด า 
รงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงโลกใน
ศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายด้านนักเรียน (Learner Aspiration) ที่จะมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ 3Rs x 8Cs  นอกจากนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้กล่าวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ว่า มีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทยในฐานะพลเมืองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่าง
สมดุล มีทักษะจ าเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีภาวะผู้น าการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพ่ึงพาตนเองได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  
ทั้งนี้หลักสูตร วิธีการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจ าเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของ
นักเรียนอย่างแท้จริง อีกทั้งลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วย
ตนเอง ครูต้องสามารถสร้างและออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย มีการเชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวม 
จัดการเรียนรู้ผ่านบริบทความเป็นจริง ตลอดจนการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 
ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิล บริษัท
ไมโครซอฟท์ บริษัทวอลต์ดิสนีย์องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ 
รวมตัวและก่อตั้ งเป็น  เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่านี้มี
ความกังวลและเห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ส าหรับทักษะส าคัญที่เด็กและเยาวชนควรมีทักษะการเรียนรู้ (3Rs) 
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคิดเลขได้(Arithmetic) และนวัตกรรม (4Cs) 
ได้ แ ก่  การคิ ด วิ เค ร าะห์  (Critical Thinking) ก ารสื่ อ ส าร  (Communication) ก ารร่ ว ม มื อ
(Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นอกจากนั้นยังรวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ  
ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 
 

 



ในประเทศไทย สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (2561) ได้ระบุทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21ที่นักเรียนในระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเหมาะสม
กับสถานการณ์มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ ประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่
หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมายและจัดท าข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
ใช้ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ทักษะกำรแก้ปัญหำ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือปัญหาใหม่ 
โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ที่เคยเรียนรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้
วิธีการใหม่มาใช้แก้ปัญหานอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพ่ือท าความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง
หลากหลาย เพ่ือให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ดีขึ้น 
 3. ทักษะกำรสื่อสำร หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน  เชื่อมโยง  
เรียบเรียงความคิดและมุมมองต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยการใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
หลากหลาย ทั้งรูปแบบและวัตถุประสงค์นอกจากนี้ยังรวมถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร 
 4. ทักษะควำมร่วมมือ หมายถึง ความสามารถในการท างานกับคนกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย
อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การท างาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ท าร่วมกัน และเห็นคุณค่าของงานที่
พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 
 5. ทักษะกำรสร้ำงสรรค์ หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง ทั้งความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิมหรือได้แนวคิดใหม่  และ
ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวนวิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงแนวคิดที่จะส่งผล
ให้ ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 
 6. ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมายถึง ความสามารถใน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือสืบค้น จัดกระท าข้อมูล ประเมิน และสื่อสาร
ข้อมูลความรู้ ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยศาสตร์พระราชา และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
อีกท้ังยังเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของนักเรียนและครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะต่าง 
ๆ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา จนเกิดชิ้นงานที่หลากหลายที่เป็นต้นแบบและ
ใช้งานได้จริง ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่และต่อยอด 
ในการพัฒนาชิ้นงานต่อไป 
 
 
 

 



2. กำรประยุกต์ใช้ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทห้องเรียน 
 การประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียนนั้น สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 
(2561) ยกตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ
การสร้างบรรยากาศทางการเรียน ดังนี้ 

1. หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูควรให้ความส าคัญ
กับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้
และทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยควรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/
สมรรถนะ (Competency-Based Approach: CBA) น าวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการ 
บูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง 
และการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญ (Inquiry-Based and Problem-Based Approaches: 
IBA and PBA) กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการระดมสรรพก าลังและทรัพยากร 
 การเรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2. กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้อย่างสมดุลและเหมาะสม เช่น การใช้แบบทดสอบ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงในห้องเรีย น อีกทั้งควรให้ความส าคัญกับการให้การสะท้อนกลับ (Feedback) หรือผลการ
ประเมินความสามารถของ นักเรียนที่เป็นประโยชน์ ทุกครั้งที่มีการประเมินผล การเรียนรู้ การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ควรให้นักเรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการ
ใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. บรรยำกำศกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องสร้างการเรียนรู้ที่เน้น
การลงมือปฏิบัติจริงให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  เช่น การเรียนรู้โดยการใช้
โครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นต้น การสร้างชุมชนการเรียนรู้โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูด้วยกัน  เพ่ือบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  
ในบริบทห้องเรียน น าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้ เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน การ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่มและ
แบบทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์  จัดให้มีการเชื่อมต่อการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียนรู้ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



                                       ใบกิจกรรมท่ี 1.2 
 
 
จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนามีอะไรบ้าง 
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2. ในบริบทห้องเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไรบ้าง 
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ตอนที่ 2  

แนวทำงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส ำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบควำมรู้ที่ 2.1 
 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบทดลอง 

 
 วิธีสอนแบบทดลองหรือแบบปฏิบัติการ เป็นวิธีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการ 
ค้นพบ โดยวิธีการปฏิบัติ ในห้องทดลองผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการสังเกต
และการทดลอง  กระบวนการสอนแบบทดลอง มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมกำรทดลอง 
          1.1 ก าหนดจุดประสงค์ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หรือแผนการสอนแล้วตั้ง
จุดประสงค์การสอนให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมแต่ละด้านอย่างไรบ้างจากากรเรียน
ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ 
          1.2 วางแผนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้สอนต้องล าดับขั้นตอนการสอนและเตรียมก าหนด
กิจกรรมไว้ล่วงหน้าว่าจะน าเข้าสู่บทเรียนอย่างไรให้ผู้เรียนได้ทดลองตามล าดับขั้นอย่างไรบ้าง สรุปผล
การทดลองและเสนอผลตอนใด อย่างไร หรือโดยวิธีใด เป็นต้น 
          1.3 จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ตลอดจนแบบบันทึกผลการทดลองและแบบแระเมินผล 
ผู้สอนต้องเตรียมไว้ให้พร้อม ให้มีจ านวนมากพอเพียงกับจ านวนนักเรียน และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
          1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของเครื่องมือ วัสดุที่ใช้ ผู้สอนควรได้ทดลอง 
ใช้เครื่องมือก่อนสอน เพ่ือให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแนะน า 
ตักเตือน ผู้เรียนในขณะทดลอง 
         1.5 เตรียมแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนต้องก าหนดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่
มาก เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีทดลองอย่างทั่วถึง การแบ่งกลุ่มผู้เรียนต้องสอดคล้องกับจ านวน
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
2. ขั้นทดลอง  
      2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์ การทดลอง 

ขั้นตอน วิธีการทดลอง แนะน าการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ทราบบทบาทของตน และให้
ศึกษาคู่มือปฏิบัติการก่อนการลงมือทดลอง 
          2.2 ขั้นทดลอง ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการทดลอง โดยมีผู้สอนคอยดูแล แนะน า ช่วยเหลือ 
ถ้าเป็นการทดลองท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้สอนต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
3. ขั้นเสนอผลกำรทดลอง  

ผู้เรียนน าเสนอผลการทดลองและรายละเอียดประกอบ เช่น โครงการทดลอง การเตรียมการ 
วิธีการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลอง 
4. ขั้นอภิปรำยสรุปผล 

ในขั้นนี้ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนได้รับ เช่น บางกลุ่มอาจได้ผลการทดลองที่
คลาดเคลื่อนก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุผิดพลาดที่ขั้นตอนใดและมีแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างไร ในขั้นนี้ผู้สอนจะมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ย้ าประเด็นส าคัญ และสรุปหลักการ 
ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง 
 



5. ขั้นประเมินผล 
 เมื่อการอภิปรายสรุปผลเสร็จสิ้นลง ผู้สอนควรได้ประเมินผลผู้เรียนในด้านต่างๆ และแจ้งให้
ผู้เรียนทราบผู้เรียนทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการทดลองที่จะมีข้ึนในครั้งต่อไป เช่น ประเมินด้าน
การใช้เครื่องมือ ด้านความละเอียดรอบคอบในการทดลอง ด้านการจดบันทึก ผลการทดลอง ด้านการ
รายงานผล ด้านการให้ความร่วมมือกับกลุ่ม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 2.1 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้างจงอธิบาย 
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2. จงออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ท าการทดลอง 1 เรื่อง 
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ใบควำมรู้ที่ 2.2  
กำรจัดกำรเรียนรู้โครงงำนเปน็ฐำน 

 
  
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
ให้ ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงสู่การเรียนรู้ค้นหาค าตอบด้วยการลงมือ ค้นคว้า 
ปฏิบัติจริง หลายคนอาจจะคุ้นกับการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน แต่ PBL  
ไม่ใช่การ ทดลองในห้องปฏิบัติการ PBL เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับ
การท างานในชีวิตจริง อย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา ได้ท า การ ทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่านการวางแผน การท างานเป็นทีม และการคิดเชิง
วิพากษ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้น ให้สามารถบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการท าโครงการ 
นั้นๆ ได้ 
ท ำไมต้องใช้ PBL ในกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่21  
  นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดและความรู้พ้ืนฐานซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท าโครงงาน  
  การท าโครงงานช่วยสร้างทักษะและนิสัยรักการเรียนรู้  
  นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ (Collablration) 
การสื่อสาร (Communication) การมีวิธีคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จากการเรียนรู้ ปัญหา
ชุมชน ส ารวจอาชีพท่ีตนเองสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่ให้ค าแนะน า  
  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และสามารถน าเสนองานให้กับผู้ฟังนอกเหนือจากใน
ห้องเรียน  

 PBL สามารถกระตุ้นนักเรียนให้ใส่ใจการเรียนแทนที่จะมองว่าโรงเรียนเป็นที่ที่น่าเบื่อ
หรือไม่มีความหมายส าหรับเขา 
เรำจะสร้ำงกำรเรียนรู้จำก PBL ได้อย่ำงไร 
5 คุณลักษณะหลักที่ท าให้เกิดการเรียนรู้  

1. การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real-World Connection)  
2. มีสาระหลักเชื่อมสู่การเรียนรู้ (Core to Learning)  
3. การสร้างความร่วมมือในเชิงโครงสร้าง (Structured Collaboration)  
4. พลังขับเคลื่อนของนักเรียน (Student Driven)  
5. มีการแนวทางการประเมินผลที่หลากหลาย (Mutifacted Assessment) 

การสอน PBL ท าอย่างไร? 
บทบาทของครู 
ครูท าหน้าที่เป็นผู้แนะน าและกระตุ้นการเรียนรู้(Teacher as Coach) 
บทบาทของนักเรียน 
นักเรียนเป็นผู้ออกแบบ (Designer) และฝึกปฏิบัติ (Practice) รวมถึงสะท้อนและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 
 



 

มีนักวิชาการได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 :4-5) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด มีดังนี้ 

1. ขัน้น า เป็นขั้นที่ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ ศึกษาสถานการณ์ เกม รูปภาพ หรือการใช้ 
การตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน 
 2. ขั้นวางแผน เป็นขั้นวางแผนโดยการระดมความคิดเห็นจากการอภิปราย หรือข้อสรุปของ 
กลุ่มเพ่ือให้ได้แนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขั้นปฏิบัติ เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือท าตามแผนแล้วเขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการ
วางแผนร่วมกัน 
 4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกันประเมิน 
วิมลศรี สุวรรณรัตน์และมาฆะ ทิพย์คีรี (2555) เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โครงงาน 
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิด มีดังนี้ 
 1. ขั้นน า เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันก าหนดเป้าหมายร่วมกันสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
 2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้เดิม 
 3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

4. ขั้นสร้างความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้น าความรู้จากการตีความ แล้วเชื่อมโยงกับความรู้เก่า 
ไปสู่ความรู้ใหม่ 

5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงวิธีการต่าง ๆ 



ไปใช้ในสถานการณ์ชีวิต 
ดังนั้นสรุปได้ว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน า ครูตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเพ่ือน าไปสู่ปัญหา เพ่ือหาค าตอบ 
2. ขั้นวางแผน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผน โดยการระดมความคิด รวบรวมข้อมูลแนวทางต่าง 
ๆ และหาข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
3. ขั้นปฏิบัติ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม แก้ปัญหา หาค าตอบ บันทึกผล เขียนรายงานผลที่ 
เกิดข้ึนจากการวางแผนท างานร่วมกัน 
4. ขั้นประเมินผล การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้ที่ก าหนด
ไว้ โดยมีคร ูผู้เรียนและเพ่ือนร่วมกันประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 2.2 
 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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2. ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
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ใบควำมรู้ที่ 2.3  
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ 

 
 การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) เป็นกระบวนการคิดการจ าแนก  แยกแยะ 
เปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
และตรวจสอบข้อมูล หรือหาข้อมูลเพ่ือให้เพียงพอในการตัดสินใจ แก้ปัญหา เพ่ือหาข้อสรุปอันเป็น
หลักการของข้อมูลนั้น แล้วน าหลักการนั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งหาความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ จนได้ความคิดน า ไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ การท านายหรือคาดการณ์
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
เทคนิควิธีกำรสอนสร้ำงเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
มีนักวิชาการกล่าวถึงเทคนิคการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ไว้ดังนี้ 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97-98) กล่าวโดยสรุปว่า เทคนิคการตั้งค าถามอยู่ใน
ขอบข่าย “5 Ws 1H” การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้
ของผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
ใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของ
ค าถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ขอบเขตของค าถามเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
จ าแนกแจกแจงองค์ประกอบและการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องที่วิเคราะห์ โดยใช้
ค าถามในขอบข่าย “ 5 Ws 1H” เพ่ือน าไปสู่การค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆทุกแง่ทุกมุม โดยตั้ง
ค าถาม ใคร (Who) ... ท าอะไร (What) ... ที่ไหน (Where) ... เมื่อไร (When) ...อย่างไร (How) ... 
เพราะเหตุใด...ท าไม (Why) 
วีระ สุดสังข ์(2550 : 26-28) ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการคิดวิเคราะห์ สามารถฝึกตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
 1. ก าหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ เป็นการก าหนดวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ขึ้นมา เพ่ือเป็นต้นเรื่องที่จะใช้วิเคราะห์ 
 2. ก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดประเด็นสงสัยจากปัญหาหรือสิ่งที่ 
วิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถาม หรือก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาความจริง 
 3. ก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ เพ่ือใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่ก าหนดให้ เช่น 
เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 

4. ก าหนดการพิจารณาแยกแยะ เป็นการก าหนดการพินิจพิเคราะห์ แยกแยะ และ 
กระจายสิ่งที่ก าหนดให้ออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอาจใช้เทคนิคค าถาม 5 W 1 H ประกอบด้วย What 
Where When Why Who และ How 

5. สรุปค าตอบ เป็นการรวบรวมประเด็นที่ส าคัญเพ่ือหาข้อสรุปเป็นค าตอบหรือตอบ 
ปัญหาของสิ่งที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 



เทคนิคกำรปูพื้นฐำนให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ได้ 
ชำตรี ส ำรำญ ได้กล่าวถึงเทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ 
สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ครูจะต้องฝึกให้เด็กหัดคิดตั้งค าถาม โดยยึดหลักสากลของค าถาม คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร เพราะเหตุใด อย่างไรโดยการน าสถานการณ์มาให้นักเรียนฝึกค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตัว หรือ
สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามเอง โดยสอนวิธีตั้งค าถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น ฝึกท า
บ่อย ๆ นักเรียนจะฝึกได้เอง 
 2. ฝึกหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยค าถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้ค าถามที่ชี้บ่งถึงเหตุ 
และผลกระทบที่จะเกิด ฝึกจากการตอบค าถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้เด็ก ๆ น าตัวเอง
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี ที่ส าคัญครูจะต้องกระตุ้นด้วยค าถามย่อยให้นักเรียนได้คิดบ่อย ๆ  
จนเป็นนิสัย เป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสงสัยก่อน แล้วพฤติกรรมศึกษาวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นแก่
นักเรียน 
สุวิทย์ มูลค ำ ได้กล่าวถึงเทคนิคการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ การคิดวิเคราะห์เป็นการใช้สมองซีกซ้าย 
เป็นหลัก เน้นคิดเชิงลึกจากเหตุไปสู่ผลเชื่อมนยงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล เชิงเงื่อนไข การจัดล าดับ 
ความส าคัญ และเชิงเปรียบเทียบ แต่เทคนิคที่ง่ายคือ 5W1H เป็นที่นิยมใช้ค าตอบ What (อะไร) 
Where (ที่ไหน) When (เมื่อไร) Why (ท าไม) Who (ใคร) How (อย่างไร) ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ท าให้
เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ นิยมใช้เทคนิคค าถามในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มต้น การคิดวิเคราะห์นอกจากนี้ 
ไพรินทร์ เหมบุตร (2549:3-4) ได้บอกวิธีการและขั้นตอนในการฝึกคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย 
6 ขั้น คือ 
 1. ศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการคิดวิเคราะห์ 
 3. แยกแยะแจกแจงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการวิเคราะห์ 
 4. ตรวจสอบนครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และย่อย 
 5. น าเสนอข้อมูลการคิดวิเคราะห์ 
 6. น าผลมาวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์มีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ศึกษาข้อมูลหรือสิ่งที่ตองการวิเคราะห์ ประเด็นกรณีศึกษา 
 ขั้นที ่2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการคิดวิเคราะห์ 
 ขั้นที ่3 จ าแนก แยกแยะ สิ่งต่าง ๆ ที่ตองการวิเคราะห์ 

ขั้นที ่4 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อย 
ขั้นที ่5 น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ 
ขั้นที ่6 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 2.3 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้    
1. ให้ท่านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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ใบควำมรู้ที่ 2.4  
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก 

 
 Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือ เป็นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติหรือการลงมือท า “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการแก้ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการคิดข้ึนสูง ได้แก่การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 “เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอน และการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไป
เพ่ิมกระบวนการ และกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มาก
ขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การ
อภิปรายกับเพื่อนๆ 
 การสอนแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การลงมือกระท า และใช้กระบวนการคิด โดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receivers) 
ไปสู่การมีส่วนรวมในการสร้างความรู้ (Co - creators) ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร
และการเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การสื่อสารไร้พรมแดน การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจ าเป็น
จะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีท าให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะ
เรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้
ผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของผู้เรียน จาก
ผู้สอนคือผู้ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2545,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม
,2545,ทิศนา แขมมณ,ี2548,บัณฑิต ทิพากร,2550) 
 Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคตหลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการ
เรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีก
ทั้ งยั งช่ วยส่ งเสริม  student engagement ,enhance relevance, and improve motivation 
ของผู้เรียน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปจะเห็นได้ว่า กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
 1. กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning 
  - กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจ าผู้เรียนจะจ าได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10% 
  - การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจ าได้เพียง 20% หากใน
การเรียนการสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 
30% 
  - กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ดู
ภาพยนตร์การสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้ เรียนได้ดู รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ท า
ให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนเป็น 50% 

2. กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
- การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิด

ความรู้ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วม
อภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสารท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 70% 
  - การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ  
ในสภาพจริงมีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

 
 



ลักษณะกำรเรียนรู้เชิงรุก 
 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ในรูปแบบ ของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
  3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด  

4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และ ประเมินค่า  

5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปของผู้เรียน  
7. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

ลักษณะของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด  
4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ สู่ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

และประเมินค่า 
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปของผู้เรียน  

7. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
ลักษณะของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 1. จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการน าความรู้
ไป ประยุกต์ใช้  

2. จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด  
3. จัดให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
4. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันสร้างร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
5. จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง

หน้าที่ความ รับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ  
6. จัดกระบวนการเรียนที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะ

เป็นผู้ จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
7. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง  

 8. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ
ความคิด รวบยอด  
 9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง  



 10. จัดกระบวนการสร้างความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และการสรุป
ทบทวนของ ผู้เรียน 
ลักษณะกิจกรรมที่เป็นกำรเรียนรู้เชิงรุก 

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรงของครู แต่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้น าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น  
 3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน กับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือ
ประเทศชาติ  

4. กิจกรรมเป็นการน าความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล มีโอกาสร่วมอภิปราย และ

น าเสนอ ผลงาน  
6. กิจกรรมเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรูจากสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ เช่น การทดลองการส ารวจ
ตรวจสอบ การคนหาค าตอบ การร่วมกันอภิปราย และน าเสนอเพ่ือหาข้อสรุป และน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยครูเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การสร้างความสนใจให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้  อยากเห็นและ
ต้องการหาค าตอบการดูภาพ การดูวิดีโอ ข่าว เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา เป็นต้น 
 2. ขั้นปฏิบัติ การสร้างองค์ความรูร่วมกัน โดยผู้เรียนร่วมกันลงมือค้นคว้าหาค าตอบโดยการ 
สืบค้นการทดลอง การเชื่อมโยงความรู้เก่าและใหม่ แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาข้อสรุปแนวคิด 
หลักการของเนื้อหาในบทเรียน เพ่ือผู้เรียนจะได้น าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณใหม่
ต่อไป 
 3. การน าเสนอ โดยตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานที่สะทอนความคิดเห็นจากการลงมือปฏิบัติ
จริงในรูปแบบต่าง ๆ 
 4. ขั้นสรุป เป็นการสรุปผลร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 2.4 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้  
1. กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอธิบายมาพอสังเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) มีลักษณะอย่างไร พร้อมกับยกตัวอย่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้มา 5 รูปแบบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบควำมรู้ที่ 2.5  
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 

 
กระบวนกำรวัฏจักรกำรเรียนรู้ 5 E 
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ 
กระบวนการการสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบาย
(Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทั้ง 5 ขั้นตอน 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสผู้เรียนได้
ใช้ความคิดของตนเองได้มากที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนส ารวจตรวจสอบ จะต้องเชื่อมโยงกับ
ความคิดเดิม และน าไปสู่การแสวงหาความรู้ ใหม่  และได้ ใช้กระบวนการและทักษะต่าง  ๆ  
ทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ไดก้ล่าวถึงแต่ละข้ันตอนไว้  ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงควำมสนใจ เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ มากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง 
ค าถาม ก าหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจจะจัดกิจกรรมหรือ
สถานการณ์เพ่ือกระตุ้น ยั่วยุ หรือท้าทายให้ค้นคว้า แต่ไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนยอมรับประเด็นหรือ
ปัญหาที่ครูก าลังสนใจเป็นเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้หลายแบบ เช่น 
สาธิต ทดลองน าเสนอข้อมูล เล่าเรื่อง/เหตุการณ์ ให้ค้นคว้า/อ่านเรื่อง อภิปราย/พูดคุย สนทนา  
ใช้เกม ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สร้างสถานการณ/์ปัญหาที่น่าสนใจ ที่น่าสงสัยแปลกใจ 
 2. กำรส ำรวจและค้นคว้ำ ผู้เรียนด าเนินการส ารวจ ค้นหาและรวบรวมข้อมูล วางแผน
ก าหนดการส ารวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติ 

3. กำรอธิบำย ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและค้นหามาวิเคราะห์ แปลผล สรุปและ
อภิปรายพร้อมทั้งน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผัง โดยมีการอ้างอิง
ความรู้ประกอบการให้เหตุผลการลงข้อสรุปถูกต้องเชื่อถือได้ มีเอกสารอ้างอิงและหลักฐานชัดเจน 

4. กำรขยำยควำมรู้ 
  4.1 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ลึกซึ้งขึ้น หรือขยาย
กรอบความคิดกว้างขึ้นหรือเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าทดลอง  
เพ่ิมขึ้น เช่น ตั้งประเด็นเพ่ือให้ผู้เรียน ชี้แจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซักถามให้ผู้เรียนชัดเจนหรือกระจ่างในความรู้ที่ได้หรือเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับความรู้เดิม 
  4.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เพ่ิมเติมมีความ
ละเอียดมากขึ้นยกสถานการณ์ ตัวอย่าง อธิบายเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เป็นระบบและลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือ
สมบูรณ์ละเอียดขึ้นน าไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในเรื่องอ่ืน
หรือสถานการณ์อ่ืน ๆหรือสร้างค าถามใหม่และออกแบบการส ารวจ ค้นหา และรวบรวมเพ่ือน าไปสู่
การสร้างความรู้ใหม่ 

5. กำรประเมิน ให้ผู้เรียนได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านกระบวนการและผลผลิต  เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความความถูกต้องของความรู้ที่ได้ โดยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์วิจารณ์แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน คิดพิจารณาให้รอบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง 



เพ่ิมเติมและสรุปถ้ายังมีปัญหาให้ศึกษาทบทวนใหม่อีกครั้ง อ้างอิงทฤษฎีหรือหลักการและเกณฑ์ 
เปรียบเทียบผลกับสมมติฐาน เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
ดังนั้น สรุปได้ว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน หรือวัฏจักรการเรียนรู้ 5 E มี 
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการสร้างความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น 
กระตุ้น 
 2. การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันในการส ารวจ
ตรวจสอบร่วมกันอภิปรายระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิดแสดงหลักฐาน 
ให้เหตุผลและอธิบาย 
 4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 
หรือขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ อธิบายอย่างมีความหมาย อ้างอิงข้อมูล พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐาน 
 5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าแนวคิดและทักษะใหม่ไปประยุกต์ใช้ ประเมิน
ความรู้และทักษะผู้เรียนรูปแบบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมท่ี 2.5 
 

จงตอบค ำถำมต่อไปนี้  
1. ให้ท่านออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) จ านวน 1 แผนการสอน  
ซ่ึงมีองค์ประกอบหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 2. สาระส าคัญ/ความคดิรวบยอด 
 3. สาระการเรียนรู้ 
 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 8. สื่อการเรียนรู้ 
 9. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 10. การวัดและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 



 
แบบทดสอบหลังฝึกอบรม 

 
 

1. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีใครเป็นผู้ริเริ่มโครงการ 
 ก. ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 ข. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ค. ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 ง. ถูกทุกข้อ 
2. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่น ากิจกรรมมาจากประเทศใด 
 ก. สหรัฐอเมริกา 
 ข. ญี่ปุ่น 
 ค. เยอรมณี 
 ง. จีน 
3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มุ่งเน้นผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างไร 
 ก. ผู้เรียนได้ลงมือกระท า 
 ข. ผู้เรียนสามารถอ่านออก 
 ค. ผู้เรียนต้องมีทักษะในการพูด 
 ง. ผู้เรียนมีทักษะตื่นตัวในกิจกรรม   
4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สิ่งใดที่ส าคัญที่สุด 
 ก. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ข. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ 
 ค. ศึกษาการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ง. ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ 
5. การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. การเรียนรู้จากการค้นพบ โดยวิธีการปฏิบัติ 
 ข. การเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 ค. การเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
 ง. การเรียนรู้ตามสิ่งที่ตนเองสนใจ 
6. Active Learning มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. ผู้สอนเป็นผู้กระท าหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
 ข. ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
 ค. ผู้บริหารลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับผู้สอน  
 ง. ผู้สอนมีบทบาทส าคัญที่สุดในการชี้แนะผู้เรียน 



7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและแสวงหา 
 ความรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน  สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบใดมากท่ีสุด 
 ก. โครงงาน 
 ข. วิทยาศาสตร์ 
 ค. ปัญหาเป็นหลัก 
 ง. ระดมพลังสมอง 
8. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เป้าหมายในการท าโครงงาน 
 ก. เปิดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
 ข. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ กระบวนการ และแนวคิดท่ีหลากหลาย 
 ค. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับครู     
 ง. เสริมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
9. การก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ความแปลกใหม่ ไม่มีเคยมีใครท ามาก่อนและยาก 
 ข. ต้องมีประโยชน์และแก้ปัญหาได้ 
 ค. น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ว่าจะท าได้ส าเร็จ 
 ง. ต้องอยู่ในสาระการเรียนรู้หรืออยู่ในบทเรียน 
10. ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ก. ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นการส ารวจและค้นคว้า ขั้นการอธิบาย ขั้นการขยายความรู้ และขั้นการ
ประเมิน 
 ข. ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นการส ารวจและค้นคว้า ขั้นการขยายความรู้ ขั้นการอธิบาย และขั้นการ
ประเมิน 
 ค. ขั้นการส ารวจและค้นคว้า ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นการอธิบาย ขั้นการขยายความรู้ และขั้นการ
ประเมิน 
 ง. ขั้นการส ารวจและค้นคว้า ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นการขยายความรู้ ขั้นการอธิบาย และขั้นการ
ประเมิน 

 


