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ตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 
1.ตัวบงชี้การเรียนของผูเรียน  
 1.1 ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1.2 ผูเรียนฝกปฏบิัติจนคนพบความถนัดและวธิีการของตนเอง 
 1.3 ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
 1.4 ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชัดเจนและมี
เหตุผล 
 1.5 ผูเรียนไดรบัการเสรมิแรงใหคนหาคาํตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเองและรวมดวยชวยกัน 
 1.6 ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
 1.7 ผูเรียนเลือกทาํกจิกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสขุ 
 1.8 ผูเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทาํงาน 
 1.9 ผูเรียนฝกประเมิน ปรบัปรงุตนเอง และยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเน่ือง 
ตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
 
2. ตัวบงชี้การสอนของผูสอน  
 2.1 ผูสอนเตรียมการสอนทัง้เน้ือหาและวธิีการ 
 2.2 ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 2.3 ผูสอนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบคุคล และแสดงเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถงึ 
 2.4 ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
 2.5 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทาํ และฝกปรบัปรุงตนเอง 
 2.6 ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกตสวนดแีละปรับปรงุสวนดอยของ
ผูเรียน 
 2.7 ผูสอนใชสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรูของผูเรียน 
 2.8 ผูสอนใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูกับชวีิตจริงของผูเรียน 
 2.9 ผูสอนฝกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถวีฒันธรรมไทย 
 2.10 ผูสอนสงัเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเน่ือง 
สรปุสาระสาํคญั 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู  Active  Learning 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู  Active  Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกจิกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพความตองการ 



ความสนใจและความถนัดของแตละบคุคล  โดยไดคิดเอง ทําเอง ลงมือปฏบิัติ ไดมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง
โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้งไดมีโอกาสประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธภิาพ 
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ     
 เปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบาย  
ประสบการณหรือเหตุการณใหม  แลวนําไปสูการขบคิดเพือ่เกิดขอสรุปหรอืองคความรูใหม  และแบงปน
ประสบการณของตนกบัผูอื่นที่อาจมปีระสบการณเหมือนหรอืตางจากตนเอง  เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่
หลากหลายจากแตละคน  เพ่ือนําไปสูการเรียนรูสิง่ใหมรวมกัน 
 องคประกอบน้ีทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูสอน ดังน้ี  
 ผูเรียน     รูสึกวาตนมีความสาํคัญเพราะไดมีสวนในฐานะสมาชิก มีผูฟงเรือ่งราวของตนเอง  และไดรับรู
เรื่องราวของคนอ่ืน   นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลว ยังทาํใหสมัพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี  
 ผูสอน     ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเลก็นอย  กระตุนใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยังชวยใหผูสอนไดทราบถงึความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของผูเรียนซึ่งจะ
เปนประโยชนในการจัดกจิกรรมการเรียนรูตอไป  
ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรอืมีนอย  ผูสอนอาจตองจัดประสบการณให  ซึ่งทาํไดทั้งทรงตรง  
เชน  การนําตวัอยางดินเหนียว  ดินรวนและดินทราย  ใหเด็กไดสัมผสั เพ่ือสงัเกตความแตกตาง  และทางออม 
เชน  การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส  เน่ืองจากเรื่องเชนน้ีไมสามารถจัดประสบการณตรงได   
 กิจกรรมในองคประกอบน้ีเปนไปได  2  ลักษณะ  คือ  การตั้งคาํถามเพ่ือใหไดคาํตอบที่มาจาก
ประสบการณหลากหลายของผูเรียน และจัดประสบการณทีจ่ําเปนใหผูเรียนเพ่ือความเขาใจหรือกระตุนใหเกิดการ
คิด  โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังน้ี 
 ดานความรู    เปนประสบการณที่เก่ียวของเชื่อมโยงกบัเนื้อหาที่สอน  
 ดานเจตคติ    เปนการจัดประสบการณดานอารมณความรูสกึใหผูเรียน  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนาํไปสูการสะทอนความคิดเห็นและอภปิรายเก่ียว    กับความคิดความ
เชื่อตอไป 
 ดานทักษะ     เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะน้ัน ๆ  ตามประสบการณเดิมหรือสาธิตการทาํทักษะ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 
 
2.   การสรางองคความรูรวมกัน  
 เปนองคประกอบที่ทาํใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห  สงัเคราะห  สรางสรรคมวลประสบการณ ขอมูลความ
คิดเห็น ฯลฯ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจทีถ่องแทชัดเจน หรือเกิดขอสรปุ / องคความรูใหม หรือตรวจสอบ / ปรบั / 
เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง  
 กิจกรรมในองคประกอบน้ีเปนกจิกรรมกลุมที่เนนการต้ังประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอนความคิดหรอืบอก
ความคิดเห็นตนเองใหผูอื่นรบัรู และไดอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึง้จนเกิดความเขาใจ
ชัดเจน ไดขอสรปุหรือองคความรูใหม หรือเกิด / ปรบั / เปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงคทีกํ่าหนด  โดยมี
จุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังน้ี 



 ดานความรู      ต้ังประเด็นใหอภปิรายและเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือสรุปความรูใหมที่ไดผาน
กระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ัน ๆ ตัวอยางเชน  การสรปุ
สาระสาํคัญ  การวิเคราะหกรณีศึกษา    การวิเคราะหเปรียบเทียบ  การ    วิเคราะหประเด็นความรูเพ่ือหาขอสรุป
และนําไปสูความคิดรวบยอด ฯลฯ  
 ดานเจตคติ ต้ังประเด็นอภิปรายที่ทาทาย    กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย  เนนในเรื่องคุณคา
อารมณ   ความรูสึก  ใหผูเรียน  ความคิดความเชื่อ มคีวามสอดคลองกับความรูสกึของผูเรียนและนําไปสู
จุดประสงคที่ตองการ ขอสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบยอดที่ได  จะสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด  
 ดานทักษะ ต้ังประเด็นใหอภปิรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทาํทักษะ  เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจถองแทในแนวทางปฏบิัติทกัษะน้ัน  และเกิดความม่ันใจกอนจะไดลงมือปฏิบัติจนชาํนาญ 
 
3.   การนําเสนอความรู  
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอน  หรอืขอสรุปตาง ๆ  
โดยครูเปนผูจัดใหเพ่ือใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยใหการเรียนรูบรรลจุุดประสงค  
 กิจกรรมในองคประกอบน้ีไดแก  
 - การใหแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขอมลูความรู   ขั้นตอนทักษะ ซึ่งทาํไดโดยการ  บรรยาย  ดูวิดีทัศน  
ฟงแถบเสียง  อานเอกสาร /  ใบความรู / ตํารา   ฯลฯ 
 - การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรยีนรูเน้ือหาสาระเพ่ิมขึ้น 
ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรปุของการสะทอนความคิดและอภปิราย 
ประเด็นที่ไดมอบหมายให 
 กิจกรรมเหลาน้ีควรทาํเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอื่น ๆ  โดยมีจุดเนน สําหรบั
จุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี ้ 
 ดานความรู     ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระ  ขอมูลความรูอยางชัดเจน  
 ดานเจตคติ     ผูเรียนเกิดความรูสึกและความคิดความเชื่อทีส่อดคลองกับจุดประสงคทีกํ่าหนดให ผูเรียน
รับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทกัษะน้ัน ๆ  อยางชัดเจน  
 ดานทักษะ      ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทกัษะน้ัน ๆ  อยางชัดเจน 
 
4.   การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ  
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรอืขอสรปุหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือ
ทดลองใช  หรอืเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบอ่ืน ๆ   ซึ่งผูสอนสามารถใชกิจกรรมใน
องคประกอบน้ีในการประเมินผลการเรียนรูได  เม่ือพิจารณาใหดจีะเห็นวาเปนองคประกอบที่สาํคัญที่จะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชวีิตจริง  ไมใชแคเรียนรูเทานั้น 
จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบน้ี  สาํหรบัจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  มีดังน้ี  
 ดานความรู  เปนการผลิตซ้าํความคิดรวบยอดในรปูแบบตาง ๆ   เชน  สรางคาํขวญั  ทําแผนภาพ  จัด
นิทรรศการ  เขียนเรียงความ  ทํารายงานสรปุสาระสาํคญั  ทําตารางวิเคราะห /  เปรียบเทียบ ฯลฯ  



 ดานเจตคติ  เปนการแสดงออกทีส่อดคลองกบัเจตคติทีเ่ปนจุดประสงคการเรียนรู  เชน เขียนจดหมายให
กําลังใจผูติดเชื้อเอดส   สรางคาํขวญัรณรงครักษาความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ  
 ดานทักษะ   เปนการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ไดเรียนรู 
 การนําองคประกอบทั้ง 4 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู  จะใชองคประกอบใดกอนหลงั  หรอืใหองคประกอบ
ใดก่ีครัง้ในแตละแผนการเรียนรู  สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  และจุดประสงคการ
เรียนรูที่กาํหนด  ควรตองใหมีครบทัง้  4  องคประกอบ  เพ่ือใหเกิดความสมบรูณของการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู  Active  Learning 
 


