การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝรู
ศูนยการจัดการความรู คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.พระนคร

ตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน
1.1 ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกบั ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
1.3 ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม
1.4 ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมี
เหตุผล
1.5 ผูเรียนไดรบั การเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน
1.6 ผูเรียนไดฝก คนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง
1.7 ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข
1.8 ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน
1.9 ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอื่น ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ตัวบงชี้การสอนของผูส อน
2.1 ผูส อนเตรียมการสอนทัง้ เนื้อหาและวิธีการ
2.2 ผูส อนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
2.3 ผูส อนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง
2.4 ผูส อนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
2.5 ผูส อนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง
2.6 ผูส อนสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจ ากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดีและปรับปรุงสวนดอยของ
ผูเรียน
2.7 ผูส อนใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรูข องผูเรียน
2.8 ผูส อนใชแหลงเรียนรูท ี่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูกบั ชีวิตจริงของผูเรียน
2.9 ผูส อนฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวี ฒ
ั นธรรมไทย
2.10 ผูส อนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
สรุปสาระสําคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมสี วนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพความตองการ

ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล โดยไดคิดเอง ทําเอง ลงมือปฏิบัติ ไดมีโอกาสสรางความรูดว ยตนเอง
โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้งไดมีโอกาสประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพ
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ
เปนองคประกอบที่ผสู อนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบาย
ประสบการณหรือเหตุการณใหม แลวนําไปสูก ารขบคิดเพือ่ เกิดขอสรุปหรือองคความรูใหม และแบงปน
ประสบการณของตนกับผูอื่นที่อาจมีประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่
หลากหลายจากแตละคน เพื่อนําไปสูก ารเรียนรูสงิ่ ใหมรว มกัน
องคประกอบนี้ทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูส อน ดังนี้
ผูเรียน รูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสว นในฐานะสมาชิก มีผูฟงเรือ่ งราวของตนเอง และไดรับรู
เรื่องราวของคนอื่น นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลว ยังทําใหสมั พันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี
ผูสอน ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอย กระตุนใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยังชวยใหผสู อนไดทราบถึงความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของผูเรียนซึ่งจะ
เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป
ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรือมีนอย ผูสอนอาจตองจัดประสบการณให ซึ่งทําไดทั้งทรงตรง
เชน การนําตัวอยางดินเหนียว ดินรวนและดินทราย ใหเด็กไดสัมผัส เพื่อสังเกตความแตกตาง และทางออม
เชน การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส เนื่องจากเรื่องเชนนี้ไมสามารถจัดประสบการณตรงได
กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนไปได 2 ลักษณะ คือ การตั้งคําถามเพื่อใหไดคาํ ตอบที่มาจาก
ประสบการณหลากหลายของผูเรียน และจัดประสบการณทจี่ ําเปนใหผูเรียนเพื่อความเขาใจหรือกระตุนใหเกิดการ
คิด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแ ตละดาน ดังนี้
ดานความรู เปนประสบการณที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน
ดานเจตคติ เปนการจัดประสบการณดา นอารมณความรูสกึ ใหผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความรูส ึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนําไปสูการสะทอนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยว กับความคิดความ
เชื่อตอไป
ดานทักษะ เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะนั้น ๆ ตามประสบการณเดิมหรือสาธิตการทําทักษะ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน
2. การสรางองคความรูรว มกัน
เปนองคประกอบที่ทาํ ใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคมวลประสบการณ ขอมูลความ
คิดเห็น ฯลฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจทีถ่ องแทชัดเจน หรือเกิดขอสรุป / องคความรูใหม หรือตรวจสอบ / ปรับ /
เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง
กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุม ที่เนนการตัง้ ประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอนความคิดหรือบอก
ความคิดเห็นตนเองใหผูอื่นรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึง้ จนเกิดความเขาใจ
ชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด / ปรับ / เปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงคทกี่ ําหนด โดยมี
จุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแ ตละดาน ดังนี้

ดานความรู ตั้งประเด็นใหอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรุปความรูใหมที่ไดผา น
กระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ ตัวอยางเชน การสรุป
สาระสําคัญ การวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหเปรียบเทียบ การ วิเคราะหประเด็นความรูเพื่อหาขอสรุป
และนําไปสูค วามคิดรวบยอด ฯลฯ
ดานเจตคติ
ตั้งประเด็นอภิปรายที่ทา ทาย กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย เนนในเรื่องคุณคา
อารมณ ความรูส ึก ใหผูเรียน ความคิดความเชื่อ มีความสอดคลองกับความรูสกึ ของผูเรียนและนําไปสู
จุดประสงคที่ตองการ ขอสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบยอดที่ได จะสอดคลองกับจุดประสงคที่กาํ หนด
ดานทักษะ
ตั้งประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทําทักษะ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจถองแทในแนวทางปฏิบัติทกั ษะนั้น และเกิดความมั่นใจกอนจะไดลงมือปฏิบัตจิ นชํานาญ
3. การนําเสนอความรู
เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน หรือขอสรุปตาง ๆ
โดยครูเปนผูจ ัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยใหการเรียนรูบรรลุจุดประสงค
กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก
- การใหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขอมูลความรู ขั้นตอนทักษะ ซึ่งทําไดโดยการ บรรยาย ดูวิดีทัศน
ฟงแถบเสียง อานเอกสาร / ใบความรู / ตํารา ฯลฯ
- การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น
ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและอภิปราย
ประเด็นที่ไดมอบหมายให
กิจกรรมเหลานีค้ วรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอื่น ๆ โดยมีจุดเนน สําหรับ
จุดประสงคการเรียนรูแ ตละดาน ดังนี้
ดานความรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ ขอมูลความรูอยางชัดเจน
ดานเจตคติ ผูเรียนเกิดความรูส ึกและความคิดความเชื่อทีส่ อดคลองกับจุดประสงคทกี่ าํ หนดให ผูเรียน
รับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ อยางชัดเจน
ดานทักษะ ผูเรียนรับรูแ นวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ อยางชัดเจน
4. การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ
เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนาํ ความคิดรวบยอดหรือขอสรุปหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือ
ทดลองใช หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งผูส อนสามารถใชกจิ กรรมใน
องคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรูได เมื่อพิจารณาใหดจี ะเห็นวาเปนองคประกอบที่สาํ คัญที่จะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดรจู ักการนําไปใชในชีวิตจริง ไมใชแคเรียนรูเทานั้น
จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้ สําหรับจุดประสงคการเรียนรูแ ตละดาน มีดังนี้
ดานความรู เปนการผลิตซ้าํ ความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ เชน สรางคําขวัญ ทําแผนภาพ จัด
นิทรรศการ เขียนเรียงความ ทํารายงานสรุปสาระสําคัญ ทําตารางวิเคราะห / เปรียบเทียบ ฯลฯ

ดานเจตคติ เปนการแสดงออกทีส่ อดคลองกับเจตคติทเี่ ปนจุดประสงคการเรียนรู เชน เขียนจดหมายให
กําลังใจผูติดเชื้อเอดส สรางคําขวัญรณรงครักษาความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ
ดานทักษะ เปนการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ไดเรียนรู
การนําองคประกอบทั้ง 4 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู จะใชองคประกอบใดกอนหลัง หรือใหองคประกอบ
ใดกี่ครัง้ ในแตละแผนการเรียนรู สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู และจุดประสงคการ
เรียนรูที่กาํ หนด ควรตองใหมคี รบทัง้ 4 องคประกอบ เพื่อใหเกิดความสมบูรณของการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู Active Learning

