คำนำ
โครงการขับเคลือ่ นการคิดสูห่ ้ องเรี ยน “กิจกรรมประชุมปฏิบตั ิการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด” มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะ
การคิดสอดคล้ องกับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้
กระบวนการฝึ กปฏิบตั ิให้ ครูเป็ นนักคิด นักวางแผน นักตรวจสอบ ด้ วยการพาครูฝึกการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพนักเรี ยน การวัดประเมินผล การกาหนดแนวทางให้ คะแนน และออกแบบกิจกรรมกระบวนการคิดตาม
ขั ้นตอน ทฤษฎี ใช้ ทกั ษะการสังเกต คัดเลือกข้ อมูลจากเอกสารประกอบการอบรม ได้ แก่ เอกสารงานวิจยั ของ
ดร.ทิศนา แขมมณี และคณะ วิธีการสอนคิดอย่างหลากหลาย และสือ่ เทคโนโลยีอื่น ๆ ซึง่ ในแต่ละขั ้นตอน
การของหลักการทฤษฎีฝึกให้ ครูคิดเชื่อมโยงกับกิจกรรมในห้ องเรี ยนเพื่อนามากาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นา
ทักษะการคิด
ผู้ดาเนินโครงการหวังว่า สามารถนาหน่วยการเรี ยนรู้ที่เน้ นทักษะการคิดตามที่ออกแบบไปใช้ สอนจริ ง
และบันทึกผลการใช้ ทั ้งในด้ านปั ญหา และความสาเร็ จ อันนาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ตรง
ตามสภาพจริ งอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป

คณะผู้ดาเนินโครงการ
มิถนุ ายน
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ข้ อควำมรู้ท่ใี ช้ ในกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรคิดสู่ห้องเรียน
โครงสร้ ำงทักษะกระบวนกำรคิด
คุณภาพของผู้เรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาที่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องในวงการศึกษาทุกระดับ
ยึดถือเป็ นเป้าหมายของการทางาน ซึง่ หากภาพความคาดหวังที่แสดงว่าผู้เรี ยนมีคุณภาพของทุกฝ่ ายตรงกัน การ
พัฒนาผู้เรี ยนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และมีพลังเพียงพอที่จะเปลีย่ นแปลงไปสูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษาที่พงึ ประสงค์
คนที่มีคณ
ุ ภาพในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้เช่นปั จจุบนั และอนาคต ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความสามารถใน
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและเป็ นระบบ สามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งรู้ เท่ า ทัน กับ การ
เปลีย่ นแปลง มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้ ปรากฏในมาตรฐานการศึกษาชาติ และถือเป็ น
กรอบมาตรฐานที่ผ้ ูใช้ ห ลักสูต รการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐานต้ อ งพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุผ ล รวมทัง้ เป็ นกรอบในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ภาพสะท้ อนผลการจัดการศึกษาจากผลการประเมินของหน่วยงานต่าง ๆ มีความสอดคล้ องกันคือ
คุณภาพของเด็กไทยยังไม่น่าพึงพอใจ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานวิธีการจัดการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพ
ผู้เรี ยนโดยตรงคือ การจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ นกั เรี ยนได้ คิด ได้ อธิบายความเข้ าใจในสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้โดยการเรี ยบเรี ยง
นาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ิและแก้ ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้ สะท้ อนคิดทบทวนในสิง่ ที่ตนเองได้ คิด
พูด ทา นาสูก่ ารปรับปรุง และหลอมรวมความรู้ต่าง ๆ เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของผู้เรี ยนแต่ละคนอย่างเป็ นธรรมชาติ
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดมีแนวทางการพัฒนา
หลากหลาย เช่น
 Bloom ประกอบด้ ว ย (1) Retrieval (2) Comprehension (3) Analysis (4) Utilization
(5) Meta cognition (6) Self Examining Motivation / Self Examining Emotional response / Self Examining
Efficacy / self Examining Importance
 กำรคิดแนวพุทธ ประกอบด้ วย คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ ากุศล รวมทั ้งคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ได้ แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบ
สามัญลักษณ์ วิธีคิดแบบอริ ยสัจจ์ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบรู้
คุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ าคุณธรรม วิธีคิดแบบอยู่กบั ปั จจุบนั และวิธีคิดแบบวิภชั ชวาท
 ดร.ทิศนำ แขมมณี ประกอบด้ วย การสังเกต การสารวจ การตั ้งคาถาม การรวบรวมข้ อมูล
การจัดหมวดหมู่ การตีความ การเชื่อมโยง การใช้ เหตุผล การระบุ การจาแนกความแตกต่าง การจัดลาดับ
การเปรี ยบเทียบ การอ้ างอิง การแปลความ การขยายความ การสรุ ปความ การนิยาม การผสมผสาน การหา
แบบแผน การหาความเชื่อพื ้นฐาน การทานาย การตั ้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การจัดระบบ การ
กาหนดกฎเกณฑ์ การพิสจู น์ การสร้ าง การจัดโครงสร้ าง การปรับโครงสร้ าง และการประยุกต์
 ดร.โกวิท ประวำลพฤกษ์ ประกอบด้ วย รวมข้ อ มูล มี ความหมาย วิ จารณ์ สร้ างสรรค์
ตัดสินใจ ปฏิบตั ิ แก้ ปัญหา มีค่านิยม และเรี ยนรู้เอง
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จากการศึกษาข้ างต้ น สพฐ. ได้ สงั เคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั ้นได้ กรอบการพัฒนาการคิด หรื อ
โครงสร้ างทักษะกระบวนการคิด 4 ประการคือ การรวบรวมและเลือ กข้ อมูล (Gathering) การจัดกระทาข้ อ มูล
(Processing) การประยุกต์ใช้ ความรู้ (Applying) และการกากับตนเอง / เรี ยนรู้ ได้ เอง (Self-regulating) ซึ่งเป็ นการ
หลอมรวมการคิดต่าง ๆ ดังนี ้
1. กำรรวบรวมและเลือกข้ อมูล (Gathering) [กาหนดประเด็นในการรวบรวมข้ อมูล (Focusing
Skills), กาหนดเป้าหมาย (Goal Setting), สังเกตด้ วยประสาทสัมผัส (Observing), รวบรวมข้ อมูลจากการสังเกต
(Collecting), เลือกข้ อมูลมาใช้ (Selecting), บันทึกข้ อมูล (Encoding & Recording), ดึงข้ อมูลเดิมมาใช้ และย่อความ
(Retrieving & Summarising)]
2. กำรจัดกระทำข้ อมูล (Processing) [จาแนก (discriminating), เปรี ยบเทียบ (comparing) จัดกลุม่
(classifying), จัดลาดับ (sequencing) สรุปเชื่อมโยง (connecting) ไตร่ ตรองด้ วยเหตุผล (reasoning) วิจารณ์
(criticizing) ตรวจสอบ (verifying)]
3. กำรประยุกต์ ใช้ ควำมรู้ (Applying) [ประเมินทางเลือก (alternative assessment), เลือกทางเลือก
(Selecting alternatives), ใช้ ความรู้ อย่างสร้ างสรรค์ (creative), ขยายความรู้ ให้ ร้ ู จริ งมากขึ ้น (expanding scenario),
การวิเคราะห์ (analysis), การสังเคราะห์ (synthesis), การตัดสินใจ (decision making), การนาความรู้ ไปปรั บใช้
(transferring), การแก้ ปัญหา (problem solving), การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (critical thinking), การคิดสร้ างสรรค์
(creative thinking)]
4. กำรกำกับตนเอง / เรี ยนรู้ ได้ เอง (Self-regulating) [การตรวจสอบและควบคุมการคิด (Meta
Cognition), การสร้ างค่านิยมการคิด (Thinking Value), การสร้ างนิสยั การคิด (Thinking Disposition)]
โครงสร้ างทักษะกระบวนการคิดทั ้ง 4 ประการนี ้ เรี ยกย่อว่า GPAS (จีแพส) โดยนาอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวแรกของโครงสร้ างทักษะกระบวนการคิดนั ้นมาใช้ ซึง่ ความว่า GPAS จะช่วยให้ จาได้ ง่าย เพราะจะใกล้ เคียงกับ
GPA (จี พีเอ) ที่ เป็ นผลการเรี ยนเฉลี่ย หาก GPA เป็ นผลที่เ กิดจากการจัด การเรี ย นรู้ แล้ ว GPAS ก็จ ะเป็ น
กระบวนการ/กิจกรรมที่ครู ควรใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ อันนาไปสู่ผลที่
มัน่ ใจได้ ว่าผู้เรี ยนคิดเป็ นแล้ ว
โมเดลโครงสร้ างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)
จัดข้ อมูล

เลือกข้ อมูล

เพิ่ มพูน
แก้ ปัญหำ

กลืนเป็ นตน
่ยนเป็
เรีเปลี
ยนรู
้ เองน
ตนเอง
มีคุณธรรม
มีคณ
ุ ธรรม

นำไปใช้
ปฏิบัติ
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กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของ GPAS
การออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดควรเริ่ มต้ นจากการมีภาพผลงานที่ชดั เจน ดังนั ้นจึงต้ อง
กาหนดภาพปลายทางด้ านคุณภาพออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ผลผลิตของระบบการศึกษาก็คือคุณภาพ
ผู้เรี ยน นอกจากนี ้ความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวความรู้ ซึ่งผู้เรี ยนจะต้ องแสดงออกมาด้ วยคาอธิบาย เรี ยงความ การ
แสดง หรื อชิ ้นงานที่ผลิตออกมาเป็ นตัวแสดงความรู้ จึงจะถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือแสดงระดับคุณภาพ ความรู้ ที่
นักเรี ยนแสดงออกย่อ มเป็ นผลมาจากการคิดแบบต่าง ๆ หรื อ กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ การลงมือ ปฏิบตั ิงาน
มาแล้ ว และการมีค่านิยม จริ ยธรรม คุณธรรมในใจ ผลรวมของคุณธรรมเหล่านี ้จะแสดงออกอย่างชัดเจนใน
ผลงานของชิ ้นงานที่นกั เรี ยนเป็ นผู้ผลิตเอง Bloom และคณะนาเสนอคุณภาพภายในบุคคลไว้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การประเมิน โดยแบ่งคุณภาพออกเป็ น 3 ด้ าน เรี ยกว่า พุทธพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
ในการพัฒนาผู้เรี ยน ครูจะต้ องรู้ว่า เมื่อผู้เรี ยนมีคณ
ุ ภาพดังกล่าวแล้ ว จะแสดงออกมาภายนอกอย่างไร
ครูจะต้ องมองเห็นเหตุและผลสัมพันธ์ของการคิดกับความรู้ การทากับความรู้ และการมีค่านิยมกับความรู้ ดังนั ้น
ครูจงึ ต้ องฝึ กฝนในการมองการแสดงออกกลับไปเป็ นคุณภาพภายในให้ สมั พันธ์ กัน หรื อในเวลาสอนต้ องมองเห็น
ว่า กิจ กรรมนีท้ าให้ เ กิด การคิ ดแบบใด จะเป็ นผลออกมาเป็ นความรู้ แบบใด ความเป็ นหนึ่ง เดี ยวกัน ของการ
แสดงออก การคิด การทา การมีค่านิยม ต้ องมารวมกันเป็ นชิ ้นงานหรื อผลงานปลายทาง องค์ประกอบ 3 ส่วนของ
หลักสูตรคือ เป้าหมาย กิจกรรม และการประเมิน ต้ องถูกนามารวมกันให้ เป็ นหนึ่งเดียว การนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
จริ ง จึงจะบรรลุผลจริ งอันเป็ นการปฏิรูปได้ สาเร็ จจริ ง
ตำรำงแสดงระดับควำมรู้ และภำพที่ป รำกฏในชัน้ เรี ยนนั น้ สะท้ อนควำมสำมำรถในกำรคิด
แบบใด
ระดับควำมรู้
ระดับข้ อมูล
ระดับ
สารสนเทศ
ระดับสร้ าง
ความหมาย

ระดับวิจารณ์

ภำพที่ปรำกฏ
คา สิง่ ของ มีเท่าที่อยู่ในเนื ้อหา เรื่ องที่นาเสนอ
คาตอบถูกคือ คาที่อยู่ในบทความที่ครูพดู
จัดกลุม่ สิง่ ของที่อยู่ในเนื ้อหา บอกความต่าง
ความเหมือนตามที่รับรู้ บอกความเกี่ยวพัน
เชื่อมโยง ลาดับตามที่ปรากฏในเรื่ องในเนื ้อหา
มีข้อมูลเพิ่มเติม ลึกซึ ้งมากกว่าที่อยู่ในเนื ้อหา
ขยายข้ อมูลจากเน้ อหาเดิม เป็ นนามธรรม จัด
กลุม่ จาแนก ด้ วยลักษณะที่เป็ นกายภาพ สรุป
เป็ นความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์และ
หลักการ
คาทานาย คาดหมาย ผลกระทบเป็ นเหตุเป็ น

ควำมสำมำรถที่ใช้
สังเกต รับรู้ ท่องจา
การจัดข้ อมูลให้ เป็ นกลุม่ เป็ นลาดับเกี่ยวโยง
สัมพันธ์กนั (ใช้ ข้อมูลเท่าที่มีในเนื ้อหา)
การคิดวิเคราะห์ จาแนก จัดหมวดหมู่
ความสัมพันธ์ เรี ยงลาดับด้ วยข้ อมูลนามธรรม
ขยายจากเนื ้อหาที่มีอยู่รองรับข้ อมูลอื่น ๆ สรุป
เป็ นภาพรวมและหลักการ (ข้ อมูลยังอยู่ในเรื่ อง
เดิม เนื ้อหาเดิม)
คิดวิจารณ์ ประเมิน คิดแบบเหตุผล คิดเชิง
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ระดับควำมรู้

ภำพที่ปรำกฏ
ผล เป็ นระบบประเมินข้ อดี ข้ อเสีย ความเชื่อถือ
ได้ สรุปแบบอ้ างอิง
ระดับสร้ างสรรค์ เสนอแนวทางหลากหลาย มองหลายมุม
เพิ่มเติมภาพใหม่ ขยายภาพเป็ นระบบใหญ่
สร้ างแผน สร้ างมุมมองใหม่ รวมข้ อดี
อุปมาอุปไมย
ระดับตัดสินใจ นาเสนอทางเหลือกหลายทาง พิจารณาข้ อดี
เป็ น
ข้ อเสีย ผลกระทบ ลาดับความสาคัญ เลือกที่
ทาได้ จริ งเหมาะสมกับเงื่อนไข
ระดับทาเป็ น
ลงมือปฏิบตั ิด้วยการคิดเอง ออกแบบเอง จน
ท่าทางเป็ นธรรมชาติ เป็ นอัตโนมัติ มุ่งผลสู่
สังคม ผลิตผลงานได้ คณ
ุ ภาพสูง
ระดับแก้ ปัญหา นาเสนอปั ญหาชัดเจน เป็ นปั ญหาที่แท้ จริ ง
เป็ น
สร้ างทางเลือกพิจารณาประเมินตามลาดับ
ความสาคัญ เลือกแนวทางที่แก้ ปัญหาได้ จริ ง
ลงมือแก้ ปัญหา ประเมินว่าแก้ ไขได้ จริ ง
ปรับปรุงเพิ่มพูน
ระดับมีค่านิยม ชื่นชมยินดีต่อผลงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม แสดงความเห็นแก่ตวั น้ อยที่สดุ ปฏิบตั ิ
เป็ นประจาจนเป็ นธรรมชาติ เป็ นอัตโนมัติ
ปกป้องแก้ ต่างยืนหยัดในแนวทางเสมอภาค
ของสังคม

ควำมสำมำรถที่ใช้
ระบบ (ยังเป็ นกรอบเรื่ องเดิม)
คิดสร้ างสรรค์ กว้ างขวาง หลายมุม
ขยายภาพใหญ่ (เปลีย่ นกรอบเรื่ อง
เปลีย่ นงาน เปลีย่ นเรื่ อง)
กระบวนการคิด ตัดสินใจ (รวมหลายวิธีคิด)

กระบวนการทางานการปฏิบตั ิจริ ง

กระบวนการคิด แก้ ปัญหา (รวมการคิด การลง
มือทา ค่านิยม)

กระบวนการสร้ างค่านิยม จริ ยธรรม คุณธรรม

รูปแบบกำรสอน 5E (5Ea learning Cycle)
วงจรการเรี ยนรู้ 5E (5Ea learning Cycle) เป็ นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจและสามารถใช้ จดั การเรี ยนรู้ที่เน้ น
โครงงานได้ ทกุ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ มีขั ้นตอนดังนี ้
1) ขั ้นสร้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นขั ้นที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนบทเรี ยน โดยการใช้
คาถามของครูและนักเรี ยนเป็ นผู้ระบุปัญหาที่สนใจศึกษา ระบุปัญหาเพื่อทาโครงงาน
2) ขั ้นสารวจและค้ นหา (Exploration) เป็ นขั ้นที่นักเรี ยนต้ องกาหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อ
ตั ้งสมมติฐ านโดยจินตนาการวิธีแก้ ปัญหา (imagine) แล้ วเลือ กวิธีแก้ ปัญ หาที่ดีที่สุด เพื่อ วางแผน (plan) แนว
ทางแก้ ไข
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3) ขัน้ อธิ บายและลงข้ อสรุ ป (Explanation) เป็ นขั ้นที่นักเรี ยนนาข้ อมูลจากการสารวจมาวิเคราะห์ แปลผล
สรุ ป ผล และน าเสนอผลที่ ไ ด้ โดยนัก เรี ย นจะสร้ างสรรค์ ผ ลผลิต ตามขัน้ ตอนที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ท าให้ เ กิ ด การ
แลกเปลีย่ นระหว่างครูกบั นักเรี ยนและนักเรี ยนกับนักเรี ยนด้ วยกัน
4) ขั ้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็ นขั ้นที่นกั เรี ยนนาความรู้ที่ได้ ไปใช้ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรื อนาแนวคิด
ที่ไ ด้ ค้นคว้ าเพิ่ม เติมไปอธิบายเหตุการณ์ ที่ทาให้ เกิดความรู้ ที่กว้ างขวางขึน้ โดยนักเรี ยนจะสร้ างสรรค์ผลผลิต
(create) ตามขั ้นตอนที่ได้ วางแผนไว้
5) ขั น้ ประเมิ น ผล (Evaluation) เป็ นขั น้ สุด ท้ า ย โดยนัก เรี ย นจะประเมิ น การเรี ย นรู้ ของตนเองในด้ า น
กระบวนการปฏิบตั ิและผลงาน ซึง่ นักเรี ยนต้ องปรับปรุง (improve) กระบวนการออกแบบ ขั ้นตอนการปฏิบตั ิจนถึง
ผลงานของกลุม่ แล้ วอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งอาจเกิดปั ญหาใหม่ หรื อสามมารถนาไปประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์ใหม่ได้
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดตำมแนวคิดของ Benjamin Bloom
พัฒนาโดยการใช้ คาถาม ดังแผนภาพ และตารางคานิยาม ดังนี ้
การสังเคราะห์
การประเมินค่า
การวิเคราะห์
การนาไปใช้
ความเข้ าใจ
ความจา

ถามการสังเคราะห์
ถามการประเมินค่า
ถามการวิเคราะห์
ถามการนาไปใช้
ถามความเข้ าใจ
ถามความจา

ระดับขั้นของการคิด

ประเภทของคาถาม

ตาราง คานิยามและตัวอย่างคาถาม/คาสัง่ จาแนกตามประเภทของคาถาม
ประเภท
คาถาม
1. ถาม
ความรู้
ความจา

คานิยาม

ค าถามที่ มี ค าตอบแน่ น อนถามเนื อ้ หา
เกี่ ย วกั บ ข้ อเท็ จ จริ ง ค าจ ากั ด ความ ค า
นิยาม คาศัพท์ กฎ ทฤษฎี ถามเกี่ยวกับ
ใคร (who) อะไร (what) เมื่อ ไร (when)ที่
ไหน (where) รวมทั ้งใช่หรื อไม่
2. ถาม
คาถามที่ต้องใช้ ความรู้ ความเข้ าใจมา
ความเข้ าใจ ประกอบเพื่ออธิบายด้ วยคาพูดของตนเอง

ตัวอย่างคาถามคาสัง่
1. การคุมกาเนิด หมายถึงอะไร
2. มนุษยสัมพันธ์หมายถึงอะไร
3. บริ เวณใดของไทยพบทองมากที่สดุ
4. มนุษย์สามารถสร้ างพิชิตดวงจันทร์ ได้ เมื่อปี ใด
1. จงอธิบายลักษณะของผู้มีสขุ ภาพจิตดี
2. จงเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่
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ประเภท
คาถาม

คานิยาม
เป็ นคาถามที่สงู กว่าถามความรู้

3. ถามการ
นา
ไปใช้
4. ถามการ
วิเคราะห์

5. ถามการ
ประเมินค่า

6. ถามการ
สังเคราะห์

ตัวอย่างคาถามคาสัง่

และการออสโมซิส
3. จงแบ่งประเภทพืชที่กาหนดให้ ตามเกณฑ์ของท่าน
4. จงยกตัวอย่างกรดที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน
คาถามที่นาความรู้และความเข้ าใจไปใช้ 1. ท่านจะมีวิธีประหยัดการใช้ น ้ามันในครอบครัวของ
แก้ ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
ท่านได้ หรื อไม่ อย่างไร
2. เมื่อเข้ าชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า ท่านควรจะปฏิบตั ิตน
อย่างไร
คาถามที่จะจาแนกแยกแยะเรื่ องราวต่าง ๆ 1. อาหารในจานนี ้ประกอบด้ วยสารอาหารประเภท
ว่าประกอบด้ วย
ใดบ้ าง
ส่วนย่อยอะไรบ้ าง โดยอาศัย
2. มูลเหตุสาคัญที่ทาให้ สถิติการมีสขุ ภาพจิต
หลักการ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราวหรื อ
ไม่ดีของคนใน กทม.สูงขึ ้น คืออะไร
เหตุการณ์นั ้น
3. สาเหตุสาคัญใดบ้ างที่ทาให้ เยาวชน
เสพยาเสพติด
4. ประชาชนในแต่ละภาคของประเทศไทยเรามีความ
เป็ นอยู่แตกต่างกันนั ้นมีปัจจัยสาคัญใดเป็ นสาเหตุ
บ้ าง
คาถามที่ให้ นกั เรี ยนตีคณ
ุ ค่าโดยใช้ ความรู้ 1. ท่านมีวิธีการใดที่จะบอกได้ ว่าบุคคลนี ้ดี บุคคลนั ้น
ความรู้สกึ ความคิดเห็นในการกาหนด
ไม่ดี
เกณฑ์เพื่อประเมินค่าสิง่ เหล่านั ้น
2. ผลการทาโครงงานของกลุม่ ใดดีที่สดุ
3. ความคิดเห็นของเพื่อนคนใดเหมาะสมที่สดุ
4. นักเรี ยนคนใดมีความสามารถในการนาเสนอผล
การทดลองเป็ นที่ชื่นชมมากที่สดุ
คาถามที่ใช้ กระบวนการคิดเพื่อสรุป
1. จงสร้ างรายการอาหารที่สามารถจัดเลี ้ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลย่อย ๆ ขึ ้นเป็ น ชาวต่างชาติ 5-6 ชาติ โดยให้ มีอาหารประจาชาติของ
ความรู้ใหม่ สิง่ ใหม่ วิธีการใหม่
แต่ละชาติด้วย
2. จงออกแบบเสื ้อที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตก
3. ให้ ออกแบบหนังสือพิมพ์ใหม่หลังจากวิเคราะห์
หนังสือพิมพ์ชนิดต่าง ๆ แล้ ว

ตัวอย่ างการตั้งคาถามระดับต่ าง ๆ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สาระฯ
ระดับ
คาถาม
ความจา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

พยัญชนะต้ นคาว่า
“ไข่” อยู่ใน
ไตรยางค์หมู่ใด

ไข่ไก่เป็ นรูปทรง
อะไร

ไข่ไก่มีสารอาหาร
ประเภทใดบ้ าง

ความเข้ าใจ คาว่า “ไข่” แจกลูก
คาสะกดอย่างไร

วัดเส้ นรอบวง
ไข่ไก่ได้ อย่างไร

ส่วนประกอบของ
ไข่ไก่แต่ละส่วนมี
ความสาคัญ
อย่างไร
การนาไปใช้ “หลายคนดูถกู ว่าคน พื ้นที่ผิวของไข่ไก่ นอกจากไข่ไก่แล้ ว
ยังมีไข่สตั ว์ชนิด
ดาสวนน้ อยกว่าคน 1 ฟองหาได้
อย่างไร
ใดบ้ างในท้ องถิ่นที่
ขาว” ประโยคนี ้มี
ฟั กนอกร่ างกาย
อักษรทีอ่ ยู่ในหมู่ไต
รยางค์เดียวกับคาว่า
“ไข่” กี่ตวั อะไรบ้ าง
การ
เล้ าเลี ้ยงไข่ไก่
ไข่ไก่มีสว่ นประกอบ
คาว่า “ไข่” แยก
วิเคราะห์
ประกอบด้ วย
และหน้ าที่เหมือน
ส่วนประกอบของ
พยางค์ได้ อะไรบ้ าง รูปร่ างและรูปทรง หรื อต่างจากเซลล์ไข่
เรขาคณิต
ในร่ างกายเพศหญิง
อะไรบ้ าง
อย่างไร
การ
เกณฑ์การให้ คะแนน วิธีวดั เส้ นรอบวง วิธีการประเมิน

ภาษาต่างประเทศ
How do you
pronounce the
word “egg”?

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
อาหารชนิดใดบ้ าง
ที่ทาจากไข่

อาหารประเภทไข่
How do you
describe “egg” in มีประโยชน์ต่อ
Tnglish?
สุขภาพหรื อไม่
อย่างไร
How do you make ควรแนะอย่างไร
a sentence from the เกี่ยวกับการนาไข่ไป
words
ประกอบอาหาร
egg/yolk/egg shell?

สังคมศึกษา
ภูมิอากาศที่เหมาะสม
กับการเลี ้ยงไข่ไก่ใน
บ้ านเราควรเป็ น
อย่างไร
ไข่ไก่มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างไร
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ศิลปะ

เส้ นที่ใช้ ในการ อาหารควรเป็ นชนิด
วาดภาพไข่ไก่มี ใดบ้ างที่ทามาจากไข่
อะไรบ้ าง
ไก่

สีอะไรบ้ างที่
ผสมกันแล้ วได้
เป็ นสีของ
เปลือกไข่
ไข่ไก่มีสว่ นเกี่ยวข้ องต่อ ออกแบบการ์ ด
การดาเนินชีวิตของคน วันเกิดด้ วย
ไทยอย่างไร
เปลือกไข่
อย่างไรให้ สวย
ถูกใจเพื่อน

What the
differences
between “egg”
and Weight”?

สารอาหารใดบ้ างพบ วัฏจักรของมนุษย์กบั
ใน
ไก่ต่างกันอย่างไร
ไข่แดง

Which story

เมนูอาหารที่มไี ข่ไก่

ความคิดเห็นของ

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ส่วนใดบ้ างของ
ไข่ที่สามารถ
นามาทาเป็ น
แม่พิมพ์ในการ
พิมพ์ได้
ภาพวาดจาก

การทาไข่ต๋นุ มีขั ้นตอน
อย่างไร

เลือกซื ้อไข่ไก่ที่สด
ใหม่มีวิธีการเลือกซื ้อ
อย่างไรเมือ่ ท่านไป
ตลาด

ไข่ไก่ที่สด กับ
ไข่ไก่ที่เน่าเปลือกเน่า
เปลือกไข่ไก่มีความ
เหมือนและแตกต่าง
กันอย่างไร
ระหว่างไข่ไก่กบั ไข่
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สาระฯ
ระดับ
คาถาม
ประเมินค่า

การ
สังเคราะห์

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

นิทานคติธรรม
ของไข่ไก่วิธีใด
เกี่ยวกับ
เหมาะสมที่สดุ
“ไข่” ควรเป็ นอย่างไร
นิทานคติธรรม
เกี่ยวกับ “ไข่” ควร
เป็ นอย่างไร

รูปทรงไข่พบใน
สัตว์ชนิดใดบ้ าง

วิทยาศาสตร์
คุณภาพของไขมัน
จากไข่ไก่ทาได้
อย่างไร

ภาษาต่างประเทศ

สุขศึกษาและ
พลศึกษา

about “egg” is the เป็ นองค์ประกอบใน
ลักษณะต่าง ๆ
funniest?
อาหารประเภทใด
นิยมมากที่สดุ
ถ้ าต้ องการสกัด
How do you write การสังเคราะห์
ไขมันออกจากไข่ไก่ a story about
“egg”?
จะออกแบบการ
ทดลองอย่างไร

สังคมศึกษา

ศิลปะ

นักเรี ยนกลุม่ ใด
เกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินผลิตภัณฑ์จาก
ไข่ไก่เหมาะสมที่สดุ
ออกแบบเมนูอาหาร
คาว-หวาน ที่มีไข่แดง
เป็ นองค์ประกอบโดย
ให้ เห็นคุณค่าอาหาร
ตามหลักโภชนาการทา
ได้ อย่างไร

เปลือกไข่ของ
กลุม่ ใด
สวยงามที่สดุ
ค่านิยมในการ
บริ โภคไข่ของ
นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนนี ้เป็ น
อย่างไร

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
เป็ ด ไข่ชนิดใด
เหมาะสมกับการทา
ขนมทองหยอดมาก
ที่สดุ
เราสามารถนาเปลือก
ไข่มาออกแบบเป็ น
ภาพได้ อย่างไร ให้
เป็ นงานสร้ างสรรค์
เพื่อขายในงาน
OTOP
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้ คาถาม
(Questioning Method)

แนวคิด
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่ม่งุ พัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรี ยน โดยผู้สอนจะป้อนคาถามในลักษณะต่าง
ๆ ที่เป็ นคาถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรี ยน ถามเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์
หรื อการประเมินค่าเพื่อจะตอบคาถามเหล่านั ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ คาถามมีขนั ้ ตอนสาคัญดังต่ อไปนี ้
1. ขัน้ วางแผนการใช้ คาถาม ผู้สอนควรจะมีก ารวางแผนไว้ ล่วงหน้ าว่า จะใช้ คาถามเพื่ อ วัตถุประสงค์ ใ ด
รูปแบบหรื อประการใดที่จะสอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรี ยน
2. ขั ้นเตรี ยมคาถาม ผู้สอนควรจะเตรี ยมคาถามที่จะใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการสร้ างคาถามอย่าง
มีเหลักเกณฑ์
3. ขั ้นการใช้ คาถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ คาถามในทุกขั ้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และอาจจะสร้ าง
คาถามใหม่ที่นอกเหนือจากคาถามที่เตรี ยมไว้ ก็ได้ ทั ้งนี ้ต้ องเหมาะสมกับเนื ้อหาสาระและสถานการณ์นั ้น ๆ
4. ขั ้นสรุปและประเมินผล
4.1 การสรุปบทเรี ยนผู้สอนอาจจะใช้ คาถามเพื่อการสรุปบทเรี ยนก็ได้
4.2 การประเมิ น ผล ผู้ส อนและผู้เ รี ยนร่ ว มกัน ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลตาม
สภาพจริ ง

ประโยชน์
1. ผู้เรี ยนกับผู้สอนสือ่ ความหมายกันได้ ดีขึ ้น
2. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้ างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน
4. ช่วยเน้ นและทบทวนประเด็นสาคัญของสาระการเรี ยนรู้ที่เรี ยน
5. ช่วยในการประเมินผลการเรี ยนการสอน ให้ เข้ าใจความสนใจที่แท้ จริ งของผู้เรี ยน และวินิจ ฉัยจุดแข็ ง
จุดอ่อนของผู้เรี ยนได้
6. ช่วยสร้ างลักษณะนิสยั การชอบคิดให้ กบั ผู้เรี ยน ตลอดจนนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนตลอดชีวิต
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วิธีสอนโดยใช้ เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
(Six Thiuking Hats)

แนวคิด
เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono) ได้ เสนอแนวการคิดหมวกหกใบเพื่อฝึ กบุคคลให้ ร้ ู จักคิดรอบด้ าน เป็ น
การส่งเสริ มให้ บคุ คลไม่ยดึ ติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะช่วยให้ ร้ ูจกั คิดอย่างรอบด้ าน คือ สามารถที่จะคิดได้ หลาย
แบบในสถานการณ์ ห นึ่ง ๆ การพัฒ นาความคิ ด รอบด้ า นจะท าให้ ส ามารถหาทางแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งชัด เจน และมี
ประสิทธิภาพ
เอ็ดเวิร์ด เอด โบโน ใช้ สีเป็ นชื่อหมวก ซึ่งมีความหมายดังนี ้
1. หมวกสีขาว สีขาวเป็ นสีที่แ สดงถึงความเป็ นกลาง หมวกสีขาวเป็ นตัวแทนของข้ อมูล ตัวเลข ข้ อเท็จ จริ ง
ต่าง ๆ มีการบันทึกข้ อ มูลซึ่งเป็ นที่ยอมรั บกันโดยทั่วไป เมื่อ บุคคลสวมหมวกสีขาว หรื อ สมมติว่าสวมหมวกสีขาว จึง
หมายความว่าบุคคลนั ้นจะต้ องทาใจเป็ นกลางให้ ข้อมูลที่เป็ นความจริ ง เชื่อถือได้ ไม่นาความคิดของตนเองเข้ าไปปะปน
คาถามที่จะให้ ได้ มาซึง่ ความคิดแบบหมวกสีขาว ได้ แก่
 มีข้อเท็จจริ งอะไร หรื อมีข้อมูลอะไรบ้ างเกี่ยวกับเรื่ องนี ้
 ต้ องการข้ อมูลอะไร
 ยังมีข้อมูลอื่นอีกไหม
 ได้ ข้อมูลมาด้ วยวิธีใด
2. หมวกสีแดง สีแดงเป็ นสีที่แสดงถึงความเกรี ย้ วกราด อารมณ์ หมวกสีแดงจึงเป็ นการมองทางด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ ทั ้งทางบวกและทางลบ การหยัง่ รู้ และมีสญ
ั ชาตญาณ เมื่อมีการสวมหมวกสีแดง สมาชิกจะมีโอกาสได้ ระบาย
อารมณ์ออกมา เป็ นการแสดงความรู้สกึ ด้ วยอารมณ์ที่แท้ จริ ง จะได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ ปัญหา คาถามที่ จะให้
ได้ มาซึง่ ความคิดแบบหมวกสีแดง ได้ แก่
 รู้สกึ อย่างไรกับเรื่ องนี ้ หรื อความคิดนี ้
 มีความเห็นอย่างไรกับเรื่ องนี ้
 รู้สกึ อย่างไรกับเหตุการณ์ครัง้ นี ้
 มีความเห็นอย่างไรกับแผนงานนี ้
 รู้สกึ อย่างไรกับการกระทาเช่นนี ้
 มีความเห็นอย่างไรกับข้ อมูลนี ้
3. หมวกสีดา สีดาเป็ นสีที่แสดงถึงความเศร้ าโศก มืดมน และการปฏิเสธ หมวกสีดาจึงเกี่ยวข้ องกับความคิด
ทางด้ านลบ การปฏิเสธและการคัดค้ าน เมื่อ สมาชิกสวมหมวกสีดาจะแสดงความคิดเห็น จุดด้ อ ย ข้ อเสีย ข้ อ ผิดพลาด
ข้ อบกพร่ อง จะต่างจากหมวกสีแดงที่สมาชิกผู้สวมหมวกนี ้จะมีเหตุผลประกอบด้ วย คาถามที่จะใช้ กับความคิดแบบหมวก
สีดา ได้ แก่
 เรื่ องนี ้มีจดุ อ่อนอะไร
 สิง่ นี ้จะคุ้มค่ากับที่จะทาหรื อไม่
 อะไรจะเกิดขึ ้นถ้ าขาดความร่ วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
 ความคิดนี ้ถูกระเบียบหรื อไม่
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4. หมวกสีเหลือง สีเหลืองเป็ นสีของตะวัน เป็ นสีที่แสดงความสดใส สว่าง แสดงถึงความร่ าเริ ง แจ่มใส หมวกสี
เหลืองจึงเป็ นการมองในด้ านบวก ในแง่ดี ความเป็ นไปได้ ความหวัง ความมัน่ ใจว่าทาได้ ต้ องการให้ สมาชิกแสดงความคด
เพื่อส่งเสริ มข้ อมูลที่มีอยู่ในด้ านดี คิดถึงประโยชน์ คุณค่า จุดเด่น และมีค วามคิดใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมและสังคม
คาถามที่ให้ ได้ มาซึง่ ความคดแบบหมวกสีเหลือง ได้ แก่
 สีนี ้มีประโยชน์อย่างไร
 จุดเด่นคืออะไร
 ทาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากขึ ้น
5. หมวกสีเขียว สีเขียวเป็ นสีที่แสดงความมีชีวิต ความเจริ ญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ความสดชื่น ความ
เป็ นธรรมชาติ สมาชิกที่สวมหมวกสีเขียวจะแสดงความคิดอย่างสร้ างสรรค์ คิดให้ มีทางเลือกหลากหลาย และความคิดใหม่
เป็ นความคิดที่แสดงถึงความพยายามเพื่อปรับปรุง และพัฒนา ตัวอย่างคาถาม เช่น
 เราจะพัฒนาอะไร
 ต้ องเปลีย่ นแปลงอะไรบ้ างเพื่อให้ สิ่งนี ้ดีขึ ้น
 จากความคิดนี ้จะทาให้ มนั ดีขึ ้น
 มีทางออกสาหรับเรื่ องนี ้อย่างไร
6. หมวกสีฟ้า สีฟ้าแสดงถึงการควบคุม เปรี ยบเทียบท้ องฟ้ าที่ปกคลุมอยู่เหนือทุกสิ่ง รู้ สึกสงบเยือกเย็น หมวก
สีฟ้าจึงเกี่ยวข้ องกับการควบคุมและบริ หารกระบวนการคิด เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในเรื่ องของความคิดรวบยอด ข้ อสรุ ป
การยุติข้อขัดแย้ ง การดาเนินการที่มีขั ้นตอนเป็ นระบบ สมาชิกที่ใส่หมวกสีฟ้าจะมีบทบาทของหัวหน้ า ทาหน้ าที่ควบคุม
บทบาทของสมาชิกให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด ตัวอย่างคาถาม
 เรื่ องนี ้ต้ องการคิดแบบไหน
 ขั ้นตอนของเรื่ องนี ้คืออะไร
 เรื่ องนี ้จะสรุปอย่างไร
 ขอบเขตของปั ญหาคืออะไร
 เรากาลังอยู่ในประเด็นหรื อไม่
เดอ โบโน กล่าวว่า หมวกหกใบสามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาการคิดของผู้เรี ยนได้ อย่างไม่จากัด เชื ้อชาติและ
วัฒนธรรม สามารถนาไปใช้ ได้ ง่าย เนื่องจากไม่มีความซับซ้ อน ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ พยายามคิด ซึง่ เป็ นการคิดอย่างรอบ
ด้ าน คิดทั ้งจุดดี จุดด้ อย จุดที่น่าสนใจ ความรู้สกึ ที่มีต่อสิง่ นั ้น ๆ แทนที่จะยึดติดอยู่กบั ความคดเพียงด้ านเดียว หรื อรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เดอ โบโน ได้ เสนอขัน้ ตอนการใช้ หมวกหกใบ ดังนี ้
1. ขั ้นนา (Lead-in) เป็ นการแนะนาให้ ทราบถึงสิง่ ที่จะสอน
2. การชี ้แจงรายละเอียด (Explanation) เป็ นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน ซึ่งเป็ นรายละเอียด
เกี่ยวกับธรรมชาติ และลักษณะของหมวกแต่ละใบ
3. การสาธิ ต (Demonstration) เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการใช้ หมวกที่มีความสัมพันธ์ กับการคิดแต่ละแบบ
พร้ อมกับอธิบายแนะนาตัวอย่าง เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
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4. การฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ฝึกใช้ หมวกคิดจากสถานการณ์ หรื อหัวข้ อ ที่
กาหนดให้ โดยพยายามให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกคิดให้ รอบคอบทุกหมวก
5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) เป็ นการร่ วมสนทนาเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ นักเรี ยน
เห็นความชัดเจนในสิง่ ที่คิด ป้องกันการสับสน
6. การสรุป (Conclusion) เป็ นการทบทวนและเรี ยบเรี ยงสิ่งที่คิด โดยเน้ นประเด็นสาคัญเพื่อให้ เห็นผลที่เกิด
จากการคิด
วิธีการใช้ หมวก
การสวมหมวก คือ การคิดโดยผู้สวมหมวก เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ให้ ผ้ สู วมหมวกคิดตามสีของหมวกที่อยู่ในขณะนั ้น
เมื่อต้ องการให้ บคุ คลใดคิดไปในทางใด ก็ให้ บคุ คลนั ้นสวมหมวกสีนั ้น โดยปกติผ้ นู าหรื อหัวหน้ ากลุม่ จะเป็ นผู้สวมหมวกสีฟ้า
ซึง่ จะเป็ นผู้ควบคุมหรื อการจัดระเบียบการคิดเพื่อให้ สมาชิกในกลุม่ คิดไปในทางเดียวกัน ดังนั ้นผู้สอนควรได้ ฝึกให้ ผ้ เู รี ยนได้
เปลีย่ นกันสวมหมวกเพื่อคิดให้ หลากหลายไปตามสีของหมวกที่สวมอยู่
ข้ อควรพิจารณาในการใช้ หมวก ผู้สอนควรเน้ นทักษะหรื อ หมวกที่กาลังสอน ทบทวนชื่อ ของหมวกที่ใช้ บ่อย ๆ
กาหนดเวลาสั ้น ๆ ในการคิดหรื อใช้ หมวกแต่ละใบ และสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนให้ สนุกสนาน
ลาดับขัน้ ของการใช้ หมวก
การใช้ หมวกแต่ละใบนั ้นจะใช้ ใบใดก่อนหลังก็ได้ ไม่มีข้อกาหนดตายตัว แต่หมวกสีฟ้า ซึง่ เป็ นผู้นาอภิปรายนั ้น
ควรเป็ นผู้นาในจุดเริ่ มต้ นแล้ วกล่าวถึกติกาขั ้นตอนการอภิปราย และในตอนสรุปสุดท้ ายก็ควรใช้ หมวกสีฟ้า

ประโยชน์
1. ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคหมวกหกใบ
(1) ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแสดงความรู้สกึ อย่างเปิ ดเผย
(2) ผู้เรี ยนระมัดระวังความคิด ไม่ด่วนสรุ ปสิ่งต่าง ๆ ก่อน จะผ่านขั ้นตอนกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
ก่อนตัดสินใจ
(3) ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการคิดในรูปแบบที่หลากหลายรอบด้ าน ส่งผลให้ เป็ นคนที่มีความรอบคอบ
(4) ผู้เรี ยนได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหลายแง่หลายมุม ไม่มองอะไรหรื อคิดอะไรด้ านเดียว และรู้จกั จัด
ระเบียบความคิด
(5) ผู้เรี ยนได้ ร้ ูจกั ฝึ กทักษะการคิดอันเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการคิดระดับสูงต่อไป
(6) ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนใจกว้ างยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ข้ อจากัดของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิคหมวกหกใบ
(1) ผู้สอนจะต้ องอธิบายให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจบทบาทของผู้สวมหมวกสีต่าง ๆ ให้ เข้ าใจชัดเจน มิฉะนั ้นจะทาให้
การแสดงบทบาทหรื อความรู้สกึ ไม่สอดคล้ องกับลักษณะของหมวก
(2) ถ้ าเรี ยนไม่เข้ าใจบทบาทของตนเองในการสวมหมวกแต่ละใบ จะทาให้ การดาเนินกิจกรรมไม่ราบรื่ น
ไม่ต่อเนื่อง
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วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
(Cippa Model)

แนวคิด
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ โมเดลซิปปา เป็ นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า ซิปปา (CIPPA) เป็ น
หลักการซึง่ สามารถนาไปเป็ นหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนตาม
หลัก “CIPPA” สามารถใช้ วิธีการและกระบวนการทีห่ ลากหลาย อาจจัดเป็ นแบบแผนได้ หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็ น
วิธีหนึง่ ในการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนศึกษาค้ นคว้ า รวบรวม
ข้ อมูลด้ วยตนเอง การมีสว่ นร่ วมในการสร้ างความรู้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น และการแลกเปลีย่ นความรู้ การได้ เคลือ่ นไหว
ทางกาย การเรี ยนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
การจัดการเรี ยนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซึ่งเป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการจัด
การศึกษา ได้ แก่
1. แนวคิดการสร้ างสรรค์ความรู้ (Constructivism)
2. แนวคิดเรื่ องกระบวนการกลุม่ และการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Group Process and Cooperative Learning)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้ อมในการเรี ยนรู้ (Learning Readiness)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้กระบวนการ (Process Learning)
5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ (Transfer of Learning)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรู ปแบบของ ทิศนา แขม
มณี มีขนั ้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม
ขั ้นนี ้เป็ นการดึงความรู้ เดิมของผู้เรี ยนในเรื่ องที่จะเรี ยน เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความพร้ อมในการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กบั ความรู้เดิมของตน ซึง่ ผู้สอนอาจใช้ วิธีการต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอนอาจใช้ การสนทนาซักถามให้ ผ้ เู รี ยน
เล่าประสบการณ์เดิม หรื อให้ ผ้ เู รี ยนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic Organizer) ของตน
ขัน้ ที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่
ขั ้นนี ้เป็ นการแสวงหาข้ อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรี ยนจากแหล่งข้ อมูล หรื อแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึง่ ผู้สอนอาจ
จัดเตรี ยมมาให้ ผ้ เู รี ยนหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนไปแสวงหาก็ได้ ในขั ้นนี ้ผู้สอนควรแนะนา
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ เู รี ยนตลอดทั ้งจัดเตรี ยมเอกสารสือ่ ต่าง ๆ
ขัน้ ที่ 3 การศึกษาทาความเข้ าใจข้ อมูล / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เดิม
ขั ้นนี ้เป็ นขั ้นที่ผ้ เู รี ยนศึกษาและทาความเข้ าใจกับข้ อมูล / ความรู้ ที่หามาได้ ผู้เรี ยนสร้ างความหมายของข้ อมูล /
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ โดยใช้ กระบวนการต่าง ๆ ด้ วยตนเอง เช่น ใช้ กระบวนการคิดและก ระบวนการกลุ่มในการอภิปราย
และสรุปความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลนั ้น ๆ ซึง่ จาเป็ นต้ องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
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ในขั ้นนี ้ ผู้สอนควรใช้ กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุม่ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างลักษณะนิสยั
กระบวนการทักษะทางสังคม ฯลฯ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ขึ ้นมาด้ วยตนเอง
ขัน้ ที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจกับกลุ่ม
ขั ้นนี ้เป็ นขั ้นที่ผ้ เู รี ยนอาศัยกลุม่ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจของตนเอง รวมทั ้งขยายความรู้
ความเข้ าใจของตนให้ กว้ างขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ แบ่งปั นความรู้ ความเข้ าใจขอตนเองแก่ผ้ อู ื่น และได้ รับประโยชน์จาก
ความรู้ ความเข้ าใจของผู้อื่นไปพร้ อม ๆ กัน
ขัน้ ที่ 5 การสรุ ปและจัดระเบียบความรู้
ขั น้ นี เ้ ป็ น ขั น้ ข อ ง ก า ร ส รุ ปค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บทั ง้ ห ม ด ทั ง้ ค ว า ม รู้ เ ดิ ม แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ แ ล ะ จั ด สิ่ ง
ที่เรี ยนให้ เป็ นระบบระเบียบ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจดจาสิง่ ที่เรี ยนรู้ได้ ง่าย ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนสรุ ปประเด็นสาคัญ ประกอบด้ วย
มโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั ้งหมด แล้ วนามาเรี ยบเรี ยงให้ ได้ สาระสาคัญครบถ้ วน ผู้สอนอาจให้ ผ้ เู รี ยนจด
เป็ นโครงสร้ างความรู้ จะช่วยให้ จดจาข้ อมูลได้ ง่าย
ขัน้ ที่ 6 การปฏิบัตแิ ละ / หรือการแสดงผลงาน
ขั ้นนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีโอกาสแสดงผลงานการสร้ างความรู้ของตนให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ เป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตอกย ้า
หรื อตรวจสอบความเข้ าใจของตน และช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ แต่หากต้ องมีการปฏิบตั ิตามข้ อมูลที่ได้
ขั ้นนี ้จะเป็ นขั ้นปฏิบตั ิ และมีการแสดงผลงานที่ได้ ปฏิบตั ิด้วย ในขั ้นนี ้ผู้เรี ยนสามารถแสดงผลงานด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
จัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ เรี ยงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจั ดให้ มีการประเมินผลงานโดยมี
เกณฑ์เหมาะสม
ขัน้ ที่ 7 การประยุกต์ ใช้ ความรู้
ขั ้นนี ้เป็ นขั ้นของการส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนการนาความรู้ ความเข้ าใจของตนไปใช้ ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เพิ่มความชานาญ ความเข้ าใจ ความสามารถในการแก้ ปัญหาและความจาในเรื่ องนั ้น ๆ เป็ นการใ ห้ โอกาส
ผู้เรี ยนใช้ ความรู้ให้ เป็ นประโยชน์ เป็ นการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
หลังจากประยุกต์ใช้ ความรู้ อาจมีการนาเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั ง้ ก็ได้ หรื ออาจไม่มีการนาเสนอ
ผลงานในขั ้นที่ 6 แต่นามารวมแสดงในตอนท้ ายหลังขั ้นการประยุกต์ใช้ ก็ได้ เช่นกัน
ขั ้นที่ 1-6 เป็ นกระบวนการของการสร้ างความรู้ (Construction of Knowledge)
ขั ้นที่ 7 เป็ นขั ้นตอนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ ไปใช้ (Application) จึงทาให้ รูปแบบนี ้มีคุณสมบัติครบตามหลัก
CIPPA

ประโยชน์
1. ผู้เรี ยนรู้จกั การแสวงหาข้ อมูล ข้ อเท็จจริ งจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ในการเรี ยนรู้
2. ผู้เรี ยนได้ ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย เป็ นประสบการณ์ที่จะนาไปใช้ ได้ ในการดาเนินชีวิต
3. ผู้เรี ยนมีประสบการณ์ในการแลกเปลีย่ นความรู้ความเข้ าใจกับสมาชิกภายในกลุม่
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วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT)

แนวคิด
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงรูปแบบการเรี ยนรู้ของกลุม่ ผู้เรี ยน 4 คุณลักษณะ กับการพัฒนาการสมองซีกซ้ าย
และซีกขวาอย่างสมดุล เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ตามแบบและความต้ องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ผู้เรี ยนแบบที่ 1(Why) ผู้เรี ยนที่มีจินตนาการเป็ นหลัก ผู้เรี ยนแบบที่ 2 (What) ผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้
ด้ วยการวิเคราะห์และเก็บรายละเอียด ผู้เรี ยนแบบที่ 3 (How) ผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ด้วยสามัญสานึกหรื อประสาทสัมผัส และ
ผู้เรี ยนแบบที่ 4 (If) ผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขัน้ สร้ างคุณ ค่าและประสบการณ์ ข องสิ่งที่ เรี ย น (พัฒ นาสมองซี กขวา) ผู้ส อนกระตุ้น ความสนใจและ
แรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนคิด โดยใช้ คาถามที่กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตการออกไปปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมจริ งของสิง่ ที่เรี ยน
2. ขั ้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (พัฒนาสมองซีกซ้ าย) ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้ และสนใจในสิ่งที่เรี ยน
โดยให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์หาเหตุผลให้ ฝึกทากิจกรรมกลุม่ อย่างหลากหลาย เช่น ฝึ กเขียนแผนผังมโนมติ (Concept Mapping)
ผู้เรี ยนช่วยกันระดมสมอง มีการอภิปรายร่ วมกัน
3. ขั ้นปรั บประสบการณ์ เป็ นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์อย่าง
ไตร่ ตรอง นาความรู้ ที่ไ ด้ ม าเชื่อ มโยงกับข้ อ มูลที่ไ ด้ ศึกษาค้ นคว้ า โดยจัดระบบการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบการจัดลาดับ
ความสัมพันธ์ของสิง่ ที่เรี ยน
4. ขั ้นพัฒนาความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกซ้ าย) ผู้สอนให้ ทฤษฎีหลักการที่ลกึ ซึ ้ง โดยเฉพาะรายละเอียด
ของข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดของตนในเรื่ องที่เรี ยน จึงควรจัดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยน
ค้ นคว้ าหาความรู้จากใบความรู้ แหล่งวิทยาการท้ องถิ่น การสาธิต การทดลอง ดูวีดิทศั น์ การใช้ ห้องสมุด
5. ขั ้นลงมือ ปฏิบตั ิจากกรอบความคิดที่กาหนด (พัฒนาสมองซีกซ้ าย) ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองทาแบบฝึ กหัด การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการทาแบบฝึ กหัดที่ถกู ต้ อง ชัดเจน ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนซักถาม
ข้ อสงสัยก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม
6. ขั ้นสร้ างชิ ้นงานเพื่อสะท้ อนความเป็ นตนเอง (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความสามารถของ
ตนเอง ตามความถนัด ความสนใจเพื่อ สร้ างสรรค์ชิน้ งานของตนเอง เป็ นการแสดงถึงความเข้ าใจในเนือ้ หาวิช าที่เรี ยน
ชิ ้นงาน ได้ แก่ สมุดรวบรวมสิง่ ประดิษฐ์ ภาพวาด นิทาน แผ่นพับ ฯลฯ
7. ขั ้นวิเคราะห์ คุณค่าและการประยุกต์ ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้ าย) ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ ชิน้ งานของตน
อธิบายขั ้นตอนการทางาน อุปสรรคในการทางานและวิธีการแก้ ไข โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง
หรื ออนาคต อาจวิเคราะห์ชิ ้นงานในกลุม่ ย่อยหรื อกลุม่ ใหญ่ตามความเหมาะสม
8. ขั ้นแลกเปลีย่ นประสบการณ์เรี ยนรู้กบั ผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนนาผลงานของตนเองมา
นาเสนอหรื อจัดแสดงในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ โดยให้ สมาชิกกลุ่มอื่นได้ ชื่นชมและผลัดกัน
วิพากษ์ วิจารณ์อย่างสร้ างสรรค์ เป็ นการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
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ประโยชน์
การจัดการเรี ยนรู้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ (4 MAT) สามารถนาไปใช้ สอนได้ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นั ้นก็ยังสามารถนาไปใช้ สอนได้ ทุกสาระการเรี ยนรู้ และควรออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้บรู ณาการทั ้งภายในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และระหว่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
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วิธีสอนแบบแก้ ปัญหา
(Problem Solving Method)

แนวคิด
เป็ นวิธีการสอนที่ผ้ สู อนฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนแก้ ปัญหาอย่างมีขั ้นตอน โดยมีการประยุกต์ใช้ ความรู้ และประสบการณ์ เดิ ม
รวมกับความรู้ ใหม่ และกระบวนการต่างๆเพื่อใช้ แก้ ปัญหา กล่าวได้ ว่าทักษะในการแก้ ปัญหา เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นสาหรั บ
มนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากทุกคนต้ อ งประสบกับปั ญหาเป็ นประจาตลอดชีวิต ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ ปัญหาสูง
ย่อมประสบผลสาเร็ จทั ้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครั ว และการงาน ดังนั ้นการฝึ กให้ มนุษย์แก้ ปัญหาได้ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น เพราะ
จะช่วยให้ ขจัดปั ญหาที่มาขัดขวางการดาเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดและมีชีวิตอย่างปกติ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีสอนแบบแก้ ปัญหาสามารถแบ่ งเป็ นขัน้ ตอนได้ ดังนี ้
1. ขั ้นกาหนดปั ญหา
ผู้สอนและผู้เรี ยนอาจร่ วมกันตั ้งปั ญหา ปั ญหาที่นามานั ้นอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ปั ญหาที่มาจากความสนใจ
ของผู้เรี ยนส่วนใหญ่ ปั ญหาที่มาจากบทเรี ยน โดยผู้สอนกาหนดขึ ้นมาเอง โดยพิจารณาจากบทเรี ยนว่า เนื ้อหาตอนใด
เหมาะสมที่จะนามาเป็ นประเด็นในการตั ้งปั ญหาเพื่อนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมเป็ นปั ญหาที่พบเห็นกันทั่วไป
ในสภาพแวดล้ อมของตัวผู้เรี ยน การหยิบยกมาเป็ นปั ญหาในการศึกษาย่อมเป็ นสภาวะที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเห็นว่ากาลังเผชิญกับ
ปั ญหาในชีวิตจริ ง ปั ญหาที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรี ยน ได้ แก่ ปั ญหากฎหมาย ปั ญหาชีวิต ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม ฯลฯ
เมื่อ กาหนดปั ญ หาแล้ ว ผู้สอนเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนทาความเข้ าใจปั ญ หาที่พบในประเด็นต่างๆ เช่น ปั ญ หาถามว่า
อย่างไร มีข้อมูลใดแล้ วบ้ าง ต้ องการข้ อ มูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้ าง การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ปัญ หาจะทาให้ มีความเข้ าใจ
ปั ญหามากขึ ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในขั ้นนี ้ ผู้สอนอาจตั ้งปั ญหา ตั ้งคาถามให้ ผ้ เู รี ยนเกิดข้ อสงสัย เช่น
 การใช้ คาถาม
 การเล่าประสบการณ์หรื อการสร้ างสถานการณ์ให้ เกิดปั ญหา
 การให้ ผ้ เู รี ยนคิดคาถามหรื อปั ญหา
 สาธิต เพื่อก่อให้ เกิดปั ญหา
2. ขั ้นตั ้งสมมติฐาน
การตั ้งสมมติฐานเป็ นการคาดคะเนคาตอบของปั ญหา โดยใช้ ความรู้ และประสบการณ์ ช่วยในการคาดคะเน
ขั ้นตอนนี ้จะเป็ นขั ้นตอนการใช้ เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและคาดคะเนคาตอบ พิจารณาแยกปั ญหาใหญ่ออกเป็ น
ปั ญหาย่อย แล้ วคิดอย่างเป็ นระบบ ผู้เรี ยนจะพยายามใช้ ความรู้ความเข้ าใจประสบการณ์เดิมมาคิดแก้ ไขปั ญหา คาดคะเน
คาตอบ แล้ วจึงหาทางพิสจู น์ว่าคาตอบที่คิดกันขึน้ มานั ้นมีความถูกต้ องอย่างไร แนวทางการคิดเพื่อตัง้ สมมติฐ าน เช่น
ปั ญหานั ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หรื อวิธีการแก้ ปัญหานั ้นน่าจะแก้ ไขได้ โดยวิธีใด
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3. ขั ้นวางแผนแก้ ปัญหา
ขั ้นนี ้จะเป็ นขั ้นที่มีการวางแผน หรื อออกแบบวิธีการหาคาตอบจากสมมติฐานที่ได้ ตั ้งไว้ โดย
ศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดปั ญ หาขึน้ และใช้ เหตุผลในการคิดหาวิธีการแก้ ปัญ หาให้ ตรงกับสาเหตุ โดยหาวิธีการแก้ ปัญ หา
หลายๆวิธี แล้ วใช้ วิธีพิจารณาเลือกวิธีแก้ ปัญหาวิธีที่ดีที่สดุ เป็ นไปได้ มากที่สดุ ในกรณีที่มีปัญหานั ้นต้ องตรวจสอบด้ วยการ
ทดลอง ก็ต้องกาหนดวิธีทดลองหรื อตรวจสอบเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือที่จะใช้ ให้ พร้ อม
4. ขั ้นการเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ขั ้นการเก็บและรวบรวมข้ อมูล เป็ นขั ้นที่ผ้ เู รี ยนจะศึกษาค้ นคว้ าความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น
 ห้ องสมุด
 อินเทอร์ เน็ต
 ตาราเรี ยน
 การสังเกต
 การทดลอง
 การไปทัศนศึกษา
 สัมภาษณ์ผ้ รู ้ ูหรื อผู้เชี่ยวชาญ
 จากสถิติต่างๆ
5. ขั ้นวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
เมื่อได้ ข้อมูลที่รวบรวมมาแล้ ว ผู้เรี ยนก็นาข้ อมูลนั ้นๆมาพิจารณาว่าจะน่าเชื่อถือหรื อไม่
ประการใด เพื่อนาข้ อมูลนั ้นๆไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ว่าเป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่
6. ขั ้นสรุป
เป็ นขั ้นที่นาข้ อมูลมาพิจารณาแปลความหมายระหว่างสาเหตุกบั ผลที่เกิดขึ ้น ผู้เรี ยนประเมินผลวิธีการแก้ ปัญหา
หรื อตัดสินใจเลือ กวิธีการที่ได้ ผลดีที่สุดในการแก้ ปัญ หา หรื อเป็ นการสรุ ปลงไปว่าเชื่อ สมมติฐานที่กาหนดไว้ นั่นเอง ซึ่ง
อาจจะสรุปในรูปของหลักการที่จะนาไปอธิบายเป็ นคาตอบ หรื อวิธีการแก้ ปัญหา และวิธีการนาความรู้ไปใช้
อนึง่ ในการสรุปผลนั ้น เมื่อได้ ข้อสรุปเป็ นหลักการแล้ ว ควรนาพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ ว่าน่าเชื่อถือหรื อไม่

ประโยชน์
วิธีการสอนแบบแก้ ปัญหาสามารถนาไปใช้ กับการจัดการเรี ยนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สาหรั บกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษาและวัฒนธรรมนั ้น สามารถนาไปใช้ ได้ กบั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทุกสาระการเรี ยนรู้ เป็ นการฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนได้
รู้จกั แก้ ปัญหาในสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมที่เป็ นจริ งในขณะนั ้นจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหาสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองตลอดจนคุณธรรม จริ ยธรรม
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วิธีสอนแบบโครงงาน
(Project Method)

แนวคิด
เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า หรื อปฏิบตั ิงานตามหัวข้ อที่ผ้ เู รี ยนสนใจ ซึ่งผู้เรี ยนจะต้ องฝึ ก
กระบวนการทางานอย่างมีขั ้นตอน มีการวางแผนในการทางานหรื อการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ จนการดาเนินงานสาเร็ จ
ลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็ นประสบการณ์ ตรงที่มีคุณค่า สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานต่างๆได้ วิธีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเนื่อ งกับวิธีสอนแบบบูร ณาการได้ ทั ้งใน
รูปแบบบูรณาการภายในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ มาบูรณาการเพื่อทาโครงงาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขั ้นกาหนดปั ญหา หรื อสารวจความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์ หรื อตัวอย่างที่เป็ นปั ญหาและกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนหาวิธีการแก้ ปัญหาหรื อยัว่ ยุให้ ผ้ เู รี ยนมีความต้ องการใคร่ เรี ยนใคร่ ร้ ู ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
2. ขั ้นกาหนดจุดมุ่งหมายในการเรี ยน ผู้สอนแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดจุดมุ่งหมายให้ ชัดเจนว่าเรี ยนเพื่ออะไร
จะทาโครงงานนั ้นเพื่อแก้ ปัญหาอะไร ซึง่ ทาให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดโครงงานแนวทางในการดาเนินงานได้ ตรงตามจุดมุ่งหมาย
3. ขั ้นวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ ผ้ เู รี ยนวางแผนแก้ ปัญ หา ซึ่ งเป็ นโครงงานเดี่ยวหรื อกลุ่ม ก็ไ ด้ แล้ ว
เสนอแผนการดาเนินงานให้ ผ้ สู อนพิจารณา ให้ คาแนะนาช่วยเหลือและข้ อเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผุ้เรี ยน ผู้เรี ยน
เขียนโครงงานตามหัวข้ อซึง่ มีหวั ข้ อสาคัญ (ชื่อโครงงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมาย เจ้ าของโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ แหล่งความรู้ สถานที่ดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ วิธีดาเนินการ เครื่ องมือที่ใช้ ผลที่
คาดว่าจะได้ รับ)
4. ขั ้นลงมือปฏิบตั ิหรื อแก้ ปัญหา ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบัติหรื อแก้ ปัญหาตามแผนการที่กาหนดไว้ โดยมีผ้ สู อน
เป็ นที่ปรึ กษา คอยสังเกต ติดตาม แนะนาให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักสังเกต เก็บรวบรวมข้ อมูล บันทึกผลดาเนินการด้ วยความมานะ
อดทน มีการประชุมอภิปราย ปรึ กษาหารื อกันเป็ นระยะๆ ผู้สอนจะเข้ าไปเกี่ยวข้ องเท่าที่จาเป็ น ผู้เรี ยนเป็ นผู้ที่ใช้ ความคิด
ความรู้ ในการวางแผนและตัดสินใจทาด้ วยตนเอง
5. ขั ้นประเมินผลระหว่างปฏิบตั ิงาน ผู้สอนแนะนาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ประเมินผลก่อนดาเนินการระหว่างดาเนินการ
และหลังดาเนินการ คือรู้จกั พิจารณาว่าก่อนที่จะดาเนินการมีสภาพเป้นอย่างไร มีปัญหาอย่างไรระหว่างที่ดาเนินงานตาม
โครงงานนัน้ ยังมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรื อ เป็ นข้ อ บกพร่ อ งอยู่ ต้ องแก้ ไ ขอะไรอี กบ้ าง มีวิธีแก้ อ ย่างไร เมื่อ ดาเนินการไปแล้ ว
ผู้เรี ยนมีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรื อไม่ ผลของการดาเนินการตามโครงงาน ผู้เรี ยนได้ ความรู้ อะไร ได้ ประโยชน์
อย่างไร และสามารถนาความรู้ นัน้ ไปพัฒนาปรั บปรุ งงานให้ ดีขึ ้น หรื อ เอาความรู้ นัน้ ไปใช้ ในชีวิตได้ อย่างไร โดยผู้เ รี ยน
ประเมินโครงงานของตนเองหรื อเพื่อนร่ วมประเมิน จากนั ้นผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึ่งผู้ปกครอง
อาจจะมีสว่ นร่ วมในการประเมินด้ วยก็ได้
6. ขั ้นสรุ ป รายงานผล และเสนอผลงาน เมื่อผู้เรี ยนทางานตามแผนและเก็บข้ อมูลแล้ วต้ องทาการวิเคราะห์
ข้ อมูล สรุ ปและเขียนรายงานเพื่อ นาเสนอผลงาน ซึ่งนอกเหนือ จากรายงานเอกสารแล้ ว อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ
แบบจาลอง หรื อของจริ งประกอบการนาเสนอ อาจจัดได้ หลายรูปแบบ เช่น จัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ
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ประโยชน์
1. เป็ นการสอนที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาท มีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ ปฏิบตั ิจริ ง คิดเอง ทาเอง
อย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็ นระบบ
2. ผู้เรี ยนรู้จกั วิธีแสวงหาข้ อมูล สร้ างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ ด้วยตนเอง
3. ผู้เรี ยนมีทกั ษะในการแก้ ปัญหา มีทกั ษะกระบวนการในการทางาน มีทกั ษะการเคลือ่ นไหวทางกาย
4. ผู้เรี ยนได้ ฝึกกระบวนการกลุม่ สัมพันธ์ ทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
5. ฝึ กความเป็ นประชาธิปไตย คือการรับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีเหตุผล มีการยอมรับในความรู้ ความ
สามรถซึง่ กันและกัน
6. ผู้เรี ยนได้ ฝึกลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน เช่น การสังเกต การจดบันทึกข้ อมูล การเก็บข้ อมูลอย่างเป็ น
ระบบ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมัน่ เพียรในการทางาน รู้จกั ทางานอย่างเป็ นระบบ ทางาน
อย่างมีแผน ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นปะโยชน์
7. ผู้เรี ยนเกิดความริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และสามารถนาความรู้ ความคิด หรือแนวทางที่ได้ ไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา
ในชีวิต หรื อในสถานการณ์อื่น ๆ ได้
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน

แนวคิด
เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เริ่ มต้ นจากปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยสร้ างความรู้ จากกระบวนการทางานกลุ่ม ตัว
ปั ญหาจะเป็ นจุดตั ้งต้ นของกระบวนการเรี ยนรู้ และเป็ นตัวกระตุ้นการพัฒนาทัก ษะการแก้ ปัญหาด้ วยเหตุผล และการสืบ
ค้ นหาข้ อมูลเพื่อเข้ าใจกลไกของตัวปั ญหา รวมทั ้งวิธีการแก้ ปัญหา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้
1. ขั ้นที่ 1 กาหนดปั ญหา จัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ มองเห็นปั ญหา กาหนดสิ่งที่
เป็ นปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนอยากรู้อยากเรี ยน และเกิดความสนใจที่จะค้ นคาตอบ
2. ทาความเข้ าใจกับปั ญหา ผู้เรี ยนจะต้ องสามารถอธิบายสิง่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาได้
3. ดาเนินการศึกษาค้ นคว้ า กาหนดสิง่ ที่ต้องการเรี ยนและดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าอย่างหลากหลาย
4. สังเคราะห์ ความรู้ ผู้เรี ยนนาความรู้ ที่ไ ด้ ค้นคว้ ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้ มาว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่
5. สรุปและประเมินค่าของคาตอบ ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ สรุปผลงานของกลุม่ ตนเอง ประเมินผลงานว่า ข้ อมูลที่ได้
ศึกษาค้ นคว้ ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มร่ วมกันสรุ ป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปั ญหาอีกครัง้
6. นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรี ยนนาข้ อมูลที่ได้ มาจัดระบบองค์ความรู้ และนาเสนอในรู ปแบบผลงานที่
หลากหลาย ผู้เรี ยนทุกคนและผู้เกี่ยวข้ องกับปั ญหา ร่ วมกันประเมินผลงาน

ประโยชน์
มุ่งเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านทักษะและกระบวนการเรี ยนรู้ และพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถเรี ยนรู้โดยการชี ้นาตนเอง
ซึง่ ผู้เรี ยนจะได้ ฝึกฝนการสร้ างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้ วยการแก้ ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรี ยน
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การจัดการเรียนรู้แบบค้ นพบ
(Discovery Method)

แนวคิด
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคาตอบ หรื อความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็ นผู้สร้ างสถานการณ์
ในลักษณะที่ผ้ เู รี ยนจะเผชิญกับปั ญหา ซึง่ ในการแก้ ปัญหานั ้น ผู้เรี ยนจะใช้ กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรื อ
ปั ญหานั ้น เช่นผู้เรี ยนจะศึกษาปั ญหาทางชีววิทยา ก็จะใช้ วิธีเดียวกันกับนักชีววิทยาศึกษา หรื อผู้เรี ยนจะศึกษาปั ญหา
ประวัติศาสตร์ ก็จะใช้ วิธีการเช่นเดียวกับนักประวัติศาสตร์ ศกึ ษา ดังนั ้น จึงเป็ นวิธีจดั การเรี ยนรู้ที่เน้ นกระบวนการ เหมาะ
สาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ก็สามารถใช้ กบั วิชาอื่น ๆ ได้ ในการแก้ ปัญหานั ้น ผู้เรี ยนจะต้ องนาข้ อมูลมาทา
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ ได้ ข้อค้ นพบใหม่หรื อเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่ องนั ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้แบบค้ นพบเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคาตอบหรื อความรู้ด้วยตนเอง ซึง่ ผู้เรี ยนจะใช้ วิธีการหรือ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพและตรงกับธรรมชาติของวิชา หรื อปั ญหา ดังนั ้น จึงมีผ้ นู าเสนอวิธีการการ
จัดการเรี ยนรู้ไว้ หลากหลาย เช่น การแนะให้ ผ้ เู รี ยนพบหลักการทางคณิตศาสตร์ ด้วยตนเองโดยวิธีอปุ นัย การที่ผ้ เู รี ยนใช้
กระบวนการแก้ ปัญหาแล้ วนาไปสูก่ ารค้ นพบ มีการกาหนดปั ญหา ตั ้งสมมติฐาน และรวบรวมข้ อมูล ทดสอบสมมติฐานและ
สรุปข้ อค้ นพบ ซึง่ อาจใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจากการทดลองด้ วย การที่ผ้ สู อนจัดโปรแกรมไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนใช้ การคิดแบบอุปนัยและ
นิรนัยในเรื่ องต่าง ๆ ก็สามารถได้ ข้อค้ นพบด้ วยตนเอง ผู้สอนจะเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา แนะนาหรื อกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนใช้ วิธีหรื อกระบวนการที่เหมาะสม
จากเหตุผลดังกล่าว ขั ้นตอนการเรี ยนรู้จงึ ปรับเปลีย่ นไปตามวิธีหรื อกรอบกระบวนการณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ แต่ในที่นี ้จะ
เสนอการค้ นพบความรู้ ข้ อสรุปใหม่ ด้ วยการคิดแบบอุปนัยและนิรมัย
การจัดการเรียนรู้แบบค้ นพบมีขนั ้ ตอนสาคัญดังต่ อไปนี ้
1. ขั ้นนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
ผู้สอนกระตุ้นและเร้ าความสนใจของผู้เรี ยนให้ สนใจที่จะศึกษาบทเรี ยน
2. ขั ้นเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
2.1 ผู้สอนใช้ วิธีจดั การเรี ยนรู้ แบบอุปนัยในตอนแรก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบข้ อสรุป
2.2 ผู้สอนใช้ วิธีจดั การเรี ยนรู้แบบนิรนัย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนนาข้ อสรุปที่ได้ ในข้ อ 2 ไปใช้ เพื่อเรี ยนรู้ หรื อค้ นพบ
ข้ อสรุปใหม่ในตอนที่สอง โดยอาศัยเทคนิคการซักถาม โต้ ตอบ หรื ออภิปรายเพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นพบ
2.3 ผู้เรี ยนสรุปข้ อค้ นพบหรื อความคิดรวบยอดใหม่
3. ขั ้นนาไปใช้
ผู้ส อนให้ ผ้ ูเ รี ยนน าเสนอแนวทางการน าข้ อ ค้ นพบที่ ไ ด้ ไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา อาจจะใช้ วิ ธี ก ารให้ ท า
แบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินผลว่าผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้จริ งหรื อไม่
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ประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนคิดอย่างมีเหตุผล
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจดจาสิง่ ที่ค้นพบได้ นานและเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง
ผู้เรี ยนมีความมัน่ ใจ เพราะได้ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่อย่างเข้ าใจจริ ง
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการทางด้ านความคิด
ปลูกฝั งนิสยั รักการค้ นคว้ าเพื่อหาคาตอบด้ วยตนเอง
ก่อให้ เกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจในตนเองต่อการเรี ยนสูง
ผู้เรี ยนรู้วิธีสร้ างความรู้ด้วยตนเอง เช่น การหาข้ อมูล การวิเคราะห์และสรุปข้ อความรู้
ทักษะที่เรี ยนจากการค้ นพบ จะถ่ายทอดไปยังการเรี ยนเรื่ องใหม่ได้ โดยง่าย
เหมาะสมกับผู้เรี ยนที่ฉลาดมีความเชื่อมัน่ ในตนเองและมีแรงจูงใจสูง
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การจัดการเรียนรู้แบบใช้ วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์

แนวคิด
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเผชิญสถานการณ์ และตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์
1. การรวบรวมข้ อมูล ข่าวสาร ข้ อเท็จจริ ง ความรู้ และหลักการ
2. ประเมินค่า ข่าวสาร หลักการ ความรู้
3. การเลือกและตัดสินใจ
4. การปฏิบตั ิ

ประโยชน์
วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดาเนินชีวิตในยุคข่าวสาร ใช้ ข่าวสารเป็ นพื ้นฐานใน
การเลือกตัดสินใจ และแก้ ปัญหา ทั ้งด้ านการศึกษา อาชีพ ครอบครัว และสังคม
การจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนภาพโครงเรื่อง

แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยแผนภาพโครงเรื่ อง เป็ นการแสดงความรู้โดยใช้ แผนภาพ เป็ นวิธีการนาความรู้ หรื อ
ข้ อเท็จจริ งมาจัดเป็ นระบบ สร้ างเป็ นแผนภาพ จัดความคิดรวบยอด หรื อนาหัวข้ อเรื่องใดเรื่ อหนึง่ มาแยกเป็ นหัวข้ อย่อย และ
นามาจัดเป็ นลาดับภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการสร้ างแผนภาพโครงเรื่อง
1. กาหนดชื่อเรื่ องหรื อความคิดรวบยอดสาคัญ
2. ระดมสมองที่เกี่ยวข้ องกับชื่อเรื่ องหรื อความคิดรวบยอดสาคัญเป็ นคาหรื อวลีสั ้น ๆ แล้ วจดบันทึกไว้
3. นาคาหรื อวลีที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั มาจับกลุม่ ตั ้งชื่อกลุม่ คา และเรี ยงลาดับกลุม่ คา
4. ออกแบบแผนภาพโครงเรื่ อ งโดยเขียนชื่อ เรื่ อ งไว้ กลางหน้ ากระดาษ วางชื่อกลุ่ม คารอบชื่อ เรื่ อง นาคาที่
สนับสนุนวางรอบกลุม่ คา ใช้ เส้ นโยงกลุ่มคาให้ เห็นความสัมพันธ์ (เส้ นโยงอาจเขียนคาอธิบาย หรื อกลุ่มคาอาจแสดงด้ วย
ภาพ)

ประโยชน์
วิธีนี ้ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิด วางแผนในการเขียน และปรั บปรุ งการเขียน
บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ พัฒนาความคิดรวบยอดชัดเจนยิ่งขึ ้น
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การสอนแบบการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ

แนวคิด
เป็ นการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ ตรอง ประมวลข้ อมูล ปั ญหาเรื่ องราวต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเชื่อ หรื อกระทาสิ่งต่าง ๆ
เพื่อให้ ได้ ความคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล ลึกซึ ้ง โดยผ่านการพิจารณาไตร่ ตรองทั ้งทางด้ านคุณโทษ และคุณค่าที่แท้ จริ ง
ของสิง่ นั ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ ตอนการเรียนการสอนแบบการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
1. การสังเกต
2. การอธิบาย
3. การรับฟั ง
4. เชื่อมโยงความสัมพันธ์
5. วิจารณ์
6. สรุปผลอย่างถูกต้ องตามหลักฐานข้ อมูล

ประโยชน์
การเรี ยนการสอนแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาการคิดจนสามารถดึงเอาความรู้ ความจา
ความเข้ าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ โยงเป็ นความคิดรวบยอด เป็ นกฎเกณฑ์ นาไปใช้
อย่างเป็ นลาดับขั ้นตอน
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การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์
(Scientific Method)

แนวคิด
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ได้ นาเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้ แสวงหาความรู้ โดยผู้เรี ยนพยายามคิด
ค้ นหาวิธีแก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ ลาดับขั ้นตอนทั ้ง 5 ขั ้นตอนวิทยาศาสตร์ มาแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ มีขนั ้ ตอนสาคัญดังต่ อไปนี ้
1. ขั ้นกาหนดปั ญหา
เป็ นขั ้นที่ผ้ สู อนนาเสนอปั ญหาให้ ผ้ เู รี ยนคิดหาคาตอบ เพราะปั ญหาจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจอยากรู้
อยากเรี ยน เกิดความกระตือรื อร้ นที่จะแก้ ไข สาหรับปั ญหาที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ นั ้น ควรจะเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับผู้เรี ยน ซึ่ง
ผู้สอนอาจนาเสนอได้ หลายวิธี เช่น การนาเสนอวัตถุสงิ่ ของ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์บางอย่างที่เป็ นปั ญหาแก่ผ้ เู รี ยน
เป็ นต้ น
2. ขั ้นกาหนดสมมุติฐาน
เป็ นขัน้ ที่ครู ผ้ สู อนให้ ผ้ ูเรี ยนตัง้ สมมุติฐาน เพื่อ คาดคะเนคาตอบของปั ญ หา หรื อ สาเหตุของปั ญหาจาก
ความรู้ และประสบการณ์ เดิม รวมทัง้ ให้ ผ้ เู รี ยนวางแผนหาวิธีการที่จะค้ นคว้ าหาข้ อ มูลมาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ ทดสอบ
สมมุติฐานอันจะนาไปสูค่ าตอบของปั ญหา
3. ขั ้นรวบรวมข้ อมูล
ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ า เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเป็ นการศึกษาจากตารา
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ การสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ หรื อทาการทดลอง แล้ วจดบันทึกและรวบรวมข้ อมูล ซึ่ง
ในขั ้นนี ้จะเป็ นขั ้นของการทดลองและลงมือแก้ ปัญหาด้ วย จึงเป็ นขั ้นการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเอง โดยการปฏิบตั ิจริ งเป็ นส่วน
ใหญ่
4. เป็ นขั ้นตอนที่ผ้ เู รี ยนนาข้ อ มูลที่รวบรวมได้ ม าทาการวิเคราะห์ วินิจฉัยว่ามีความถูกต้ อ ง เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้ มากน้ อยเพียงใดและวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ ข้อสรุป
5. ขั ้นสรุปและประเมินผล
เป็ นขั ้นสรุปและการนาไปใช้ ดาเนินการดังนี ้
5.1 ผู้สอนและผู้เรี ยนช่วยกันสรุปข้ อค้ นพบเรี ยบเรี ยงให้ เป็ นหลักการ แนวทางหรื อระเบียบ โดยอาจเรี ยบ
เรี ยงเป็ นเรื่ องหรื อบทความเพื่อการนาไปใช้
5.2 ตรวจสอบและพิจารณาว่าผลการศึกษา ทดลองนั ้นได้ ผลสอดคล้ องกับสมมุติฐานไว้ ล่วงหน้ าหรื อไม่
ถ้ าไม่สอดคล้ องต้ องแก้ ไขใหม่ให้ ถกู ต้ องต่อไป
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ประโยชน์
1. ผู้เรี ยนได้ ฝึกวิธีการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
2. ผู้เรี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ เป็ นการค้ นพบความรู้ด้วยตนเอง
3. ผู้เรี ยนได้ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลายด้ าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
กระบวนการกลุม่ เป็ นต้ น
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วิธีสอนประวัตศิ าสตร์ โดยวิธีการทางประวัตศิ าสตร์

แนวคิด
การศึกษาประวัติศาสตร์ นั ้น เป็ นการศึกษาเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นมานานแล้ ว ซึง่ นักประวัติศาสตร์ ศกึ ษาจากร่ องรอย
วัตถุ หรื อบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนั ้น การที่จะศึกษาประวัติเรื่ องราวต่าง ๆจึงต้ องมีวิธีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ น
ระบบ ซึง่ ผู้ศกึ ษาประวัติศาสตร์ จะใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าเพื่ออธิบายเหตุการณ์ตาง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในอดีตอย่างเป็ นระบบและพิสจู น์ได้ ผู้สอนสามารถใช้ วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ
ในเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ เป็ นประวัติศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อประวัติศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการต่าง ๆ ที่สง่ ผลให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามมาตรฐานการศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขัน้ ตอนของวิธีการทางประวัตศิ าสตร์
1. ขั ้นกาหนดประเด็นปั ญหาหรื อข้ อสมมติฐาน (Setting up problem or hypothesis)
เป็ นขั ้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศ าสตร์ เป็ นการเลือกเรื่ องหรื อ ประเด็นที่ตนเองสนใจ หรื อมีความ
สงสัยในความรู้เดิมว่ามีความถูกต้ องเพียงใด
จุดเริ่ มต้ นของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนนั ้น ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาเนื ้อหาของบทเรี ยนหรื อเรื่ องที่จะเรี ยน
ผู้สอนตั ้งคาถามฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั คิด เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดปั ญหาต่อจากนั ้นก็ดาเนินการศึกษาขอบเขตและแนวทางของ
ปั ญหา และคาดคะเนคาตอบของปั ญหาในรูปของการกาหนดสมมติฐาน
2. ขั ้นรวบรวมหลักฐาน เป็ นขั ้นตอนที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ทั ้ง
หลักฐานชั ้นต้ นและชั ้นสอง ซึ่งควรเริ่ มต้ นจากการศึกษาหลักฐานชั ้นสองเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษาก่อน เพื่อให้ เข้ าใจและมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องที่ศกึ ษาและรวบรวมแนวความคิดของผู้ศกึ ษามาก่อนแล้ วจึงไปศึกษาค้ นคว้ าจากหลักฐานชั ้นต้ น จะทา
ให้ เข้ าใจเรื่ องที่ศกึ ษามากขึ ้น ผู้สอนควรสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ผ้ เู รี ยนว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) หลักฐานชั ้นต้ นหรื อหลักฐานปฐมภูมิหรื อหลักฐานดั ้งเดิม คือหลักฐานที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับเหตุการณ์ นั ้น
ๆ หรื อในช่วงระยะเวลาใกล้ เคียงกัน เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็ นต้ น
(2) หลักฐานชัน้ สองหรื อ หลักฐานชัน้ ทุติยภู มิ คือผลงานค้ นคว้ าที่เขียนขึน้ ภายหลังเหตุการณ์ โดยใช้
หลักฐานปฐมภูมิและเพิ่มเติมความคิดเห็น ตลอดจนคาวินิจฉัยในเรื่ องนั ้น เช่น คาให้ การชาวกรุ งเก่า หนังสือไทยรบพม่า
สารานุกรม บทความทางวิชาการ ฯลฯ
ในชัน้ รวบรวมหลัก ฐานนี ้ ผู้สอนให้ ค าแนะนาแก่ ผ้ ูเรี ยนถึง วิธี การค้ นคว้ า บอกแหล่งข้ อ มูลที่ ผ้ ูเ รี ย นจะ
สามารถแสวงหาและรวบรวมหลักฐาน เช่น การบอกบรรณานุกรม หนังสืออ้ างอิง หรื อหลักฐานอื่น หรื อผู้สอนอาจเตรี ยม
หลักฐานเพื่อการค้ นคว้ าไว้ ให้ ผ้ เู รี ยนไว้ ในห้ องสมุด หรื อมุมหนังสือในห้ องเรี ยน
3. ขัน้ วิเคราะห์ และประเมินคุณ ค่าข้ อ มูล เป็ นขัน้ ตอนที่ผ้ ูเรี ยนวิเคราะห์ หลักฐานที่ร วบรวมมาว่ามีความ
น่าเชื่อถือถูกต้ อง เป็ นกลาง
การวิเคราะห์หลักฐานแบ่งออกเป็ น 2 วิธีคือ
3.1) การวิเคราะห์หลักฐานภายนอก เป็ นการวิเคราะห์หลักฐานสภาพที่ปรากฏภายนอกว่า ถกต้ องตามยุค
สมัยหรื อไม่
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3.2) ขั ้นวิเคราะห์หลักฐานภายใน เป็ นการวิเคราะห์หลักฐานว่าถูกต้ องทั ้งหมดหรื อไม่ เช่น การกล่าวถึงตัว
บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ว่าถูกต้ อง มีจริ งในยุคสมัยของหลักฐานนั ้นหรื อไม่
4. ขัน้ ตีค วามและสังเคราะห์ ขัน้ นีเ้ ป็ นการนาหลักฐานที่ผ่ านมาวิเคราะห์ ประเมินค่ าแล้ วมาตี ความและ
สังเคราะห์ว่าหลักฐานใดมีความสาคัญ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้ อ ง ตามเหตุการณ์ มากกว่ากัน ซึ่งอาจกระทาโดยการนา
หลักฐานหรื อข้ อเท็จจริ งมาพิจารณาวิพากษ์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้ศกึ ษาประกอบ แล้ วจึงดาเนินการสรุป
5. ขั ้นนาเสนอข้ อมูล เป็ นการเรี ยบเรี ยบข้ อมูลที่ได้ ค้นคว้ าวิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้ ว และนาเสนอข้ อมูล
ในลักษณะเน้ นการตอบหรื ออธิบายความรู้ในรูปแบบการเขียนรายงานอย่างมีเหตุผล

ประโยชน์
การสอนประวัติศาสตร์ โดยใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ สามารถนาไปใช้ สอนในเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่
ต้ องการพิสจู น์หรื อยืนยันความถูกต้ อง เที่ยงตรง สมบูรณ์

การจัดการเรียนรู้แบบ KWL
(Know – Want - Learned)

แนวคิด
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะกระบวนการอ่าน ซึง่ สอดคล้ องกับทักษะ
การคิดอย่างรู้ตวั ว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได้ และสามารถปรับเปลีย่ นกลวิธีการคิด
ของตนได้ โดยผู้เรี ยนจะได้ รับการฝึ กให้ ตระหนักในกระบวนการทาความเข้ าใจตนเอง มีการวางแผนตั ้งจุดมุ่งหมาย
ตรวจสอบความเข้ าใจของตน มีการจัดระบบข้ อมูลเพื่อการดึงมาใช้ ภายหลังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบ KWL มีขนั ้ ตอนสาคัญดังต่ อไปนี ้
1. ขั ้น K (What you know)
เป็ นขั ้นของการเตรี ยมความรู้พื ้นฐานก่อนอ่าน เช่น ถ้ าจะให้ เรี ยนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ผู้สอนอาจทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่ อง ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนช่วยกันระดมสมองในสิง่ ที่
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมา ขณะเดียวกันก็จะให้ มีการบันทึกความคิดเห็นที่เกิดจากการระดมสมอง ซึง่
อาจทาได้ หลายวิธี เช่น ผู้สอนและผู้เรี ยน
ช่วยกันบันทึกบนกระดานดาในรูปของแผนที่ความคิด (Mind Map) หรื อแผนผังใยแมงมุม (Web Diagram) ให้ ชดั เจน ซึง่
จะประกอบด้ วยความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดย่อยตามลาดับ โดยผู้สอนช่วยจัดข้ อความที่เป็ นความคิดให้
ถูกต้ องก่อนที่จะให้ ผ้ เู รี ยนคัดลอกแผนที่ความคิดหรื อแผนผังนั ้นลงในแผ่นกระดาษ แต่ถ้าผู้เรี ยนคุ้นเคยกับการเขียนแผนผัง
ความคิดแล้ ว ผู้สอนอาจให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนเขียนสิง่ ที่ตนรู้เกี่ยวกับหัวข้ อ ที่ผ้ สู อนจะให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ เป็ นแผนผังความคิดด้ วย
ตนเองหรื อเรี ยนรู้ โดยใช้ วีดิทศั น์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ กรณีตวั อย่าง เกม หรื อสถานการณ์จาลอง ฯลฯ
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2. ขั ้น W (What you want to know)
การตั ้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน หลังจากที่ผ้ ูสอนกระตุ้นความรู้ เดิมของผู้เรี ยนในชั ้น K แล้ ว ผู้สอนจะนา
ผู้เรี ยนไปสูข่ ั ้นการตั ้งจุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้ โดยการอ่านซึง่ ผู้สอนจะใช้ คาถามกระตุ้นผู้เรี ยน เช่น
 นักเรี ยนต้ องการรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้ างในเรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ
 ถ้ าพวกเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมจะเกิดผลอย่างไร
 นักเรี ยนจะมีวิธีการแนะนาเพื่อน ๆ หรื อผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิอย่างไรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
 ถ้ านักเรี ยนมีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกรั ฐมนตรี นักเรี ยนต้ อ งการจะถามอะไรบ้ าง เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
เป็ นต้ น
ผู้เรี ยนเขียนคาถาม
ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนเขียนคาถามที่ตนมีลงในกระดาษให้ มากที่สดุ
ผู้เรี ยนหาคาตอบ
ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนอ่านข้ อความที่ผ้ สู อนเตรี ยมไว้ โดยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนพยายามหาคาตอบในสิ่งที่ตนตั ้ง
คาถามไว้ แล้ วนั ้น
ในขั ้นนี ้ ผู้สอนอาจดัดแปลงจากการอ่าน เป็ นการใช้ วีบรรยายหรื อดูวีดิทัศน์ก็ได้ และจะเป็ นการเน้ น
ทักษะการฟั งแทนการอ่าน
3. ขั ้น L (What you have Learned)
หลังจากที่ผ้ เู รี ยนอ่านข้ อความแล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนคาตอบที่ได้ ลงในกระดาษเปล่ารวมทั ้งเขียนข้ อมูลอื่น ๆ
ที่ศกึ ษาเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ได้ ตั ้งคาถามไว้
การบันทึกข้ อมูลตามกิจกรรมในขั ้น K W และ L นั ้นผู้สอนควรให้ ผ้ เู รี ยนบันทึกโดยใช้ ตาราง 3 ช่องดัง
ตัวอย่างข้ างล่าง
K
(ผู้เรียนรู้อะไรบ้ าง)

W
(ผู้เรียนต้ องการรู้อะไรบ้ าง)

L
(ผู้เรียนได้ เรียนรู้อะไร)

4. ขั ้นการเขียนสรุปและนาเสนอ
กิจกรรมในขั ้นนี ้ เป็ นกิจกรรมเพิ่มเติมในขั ้นตอนหลัก KWL หลังจากผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ และเขียนข้ อมูลความรู้
ที่ได้ ในขั ้น W และ L แล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนนาข้ อมูลที่ได้ มาปรั บแผนผังความคิดเดิมที่ผ้ เู รี ยนเขียนไว้ ในขั ้น K ซึ่งอาจจะมีการตัด
ทอนเพิ่มเติม หรื อจัดระบบข้ อมูลใหม่ เพื่อให้ ผงั ความคิดมีความสมบูร ณ์ มากขึ ้น หรื ออาจมีกิจกรรมอื่นที่ผ้ สู อนเห็นว่าเป็ น
กิจ กรรมส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ เช่น มีการอภิปรายถึงเหตุและผลกระทบในเรื่ อ งสิ่งแวดล้ อ ม หรื อ ให้ ผ้ ูเรี ยนสาเสนอแผนผัง
ความคิด เป็ นต้ น

ประโยชน์
1. เป็ นการฝึ กผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และนาเสนอด้ วยตนเอง
2. อาจใช้ เทคนิค KWL เริ่ มต้ นหน่วยการเรี ยนและค้ นหาสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ มาแล้ วในหัวข้ อนัน้ และสิ่งที่
ต้ องการเรี ยนรู้ใหม่
3. เป็ นวิธีการที่เร้ าความสนใจของผู้เรี ยนได้ ดี สนองความต้ องการความสนใจของผู้เรี ยนได้
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การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแก้ ปัญหา

แนวคิด
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแก้ ปัญหา โดยการจัดสถานการณ์ หรื อปั ญ หา หรื อ เกมที่น่าสนใจ ท้ าทายให้
อยากคิด อาจเริ่ มด้ วยปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ความรู้ ที่เรี ยนมาแล้ วมาประยุกต์ก่อน ต่อจากนั ้นจึงเพิ่มสถานการณ์ หรื อ
ปั ญหาที่แตกต่างจากที่เคยพบมา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการแก้ ปัญหา 4 ขัน้ ตอน
1. ทาความเข้ าใจปั ญหาหรื อวิเคราะห์ปัญหา
2. วางแผนแก้ ปัญหา
3. ดาเนินการแก้ ปัญหา
4. ตรวจสอบหรื อมองย้ อนกลับ

ประโยชน์
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจกระบวนการและพัฒนาทักษะ เน้ นฝึ กวิเคราะห์แนวคิดอย่างหลากหลาย
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้ เหตุผล

แนวคิด
เป็ นการจัดสถานการณ์หรื อปั ญหาที่น่าสนใจให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ ผู้สอนจะใช้ คาถามกระตุ้นด้ วยคาว่า ทาไม
อย่างไร เพราะเหตุใด เป็ นต้ น พร้ อมทั ้งให้ ข้อคิดเพิ่มเติม เช่น “ถ้ า..แล้ ว ผู้เรี ยนคิดว่า จะเป็ นอย่างไร” เหตุผลที่ไม่สมบูรณ์
ต้ องไม่ตดั สินว่าไม่ถกู ต้ อง แต่ใช้ คาพูดเสริ มแรงให้ กาลังใจเช่น “คาตอบที่นกั เรี ยนให้ มีบางส่วนถูกต้ อง นักเรี ยนคนใดจะ
อธิบายหรื อให้ เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้ อีกบ้ าง” เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้
1. ให้ นกั เรี ยนพบกับโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจเป็ นปั ญหาที่ไม่ยากเกินที่นักเรี ยนจะคิดและให้ เหตุผลของคาตอบ
ได้
2. ผู้เรี ยนมีโอกาส มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใช้ และให้ เหตุผลของตนเอง
3. ผู้สอนช่ วยสรุ ปและชีแ้ จงให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจว่า เหตุผ ลของผู้เ รี ยนถูก ต้ อ งตามหลักเกณฑ์ หรื อ ไม่ ขาดตก
บกพร่ องอย่างไร

ประโยชน์
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้ เหตุผล เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้ จักให้ เหตุผล
และร่ วมกันหาคาตอบ
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การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้ เหตุผล

แนวคิด
เป็ นการจัดสถานการณ์หรื อปั ญหาที่น่าสนใจให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ ผู้สอนจะใช้ คาถามกระตุ้นด้ วยคาว่า ทาไม
อย่างไร เพราะเหตุใด เป็ นต้ น พร้ อมทั ้งให้ ข้อคิดเพิ่มเติม เช่น “ถ้ า..แล้ ว ผู้เรี ยนคิดว่า จะเป็ นอย่างไร” เหตุผลที่ไม่สมบูรณ์
ต้ องไม่ตดั สินว่าไม่ถกู ต้ อง แต่ใช้ คาพูดเสริ มแรงให้ กาลังใจเช่น “คาตอบที่นกั เรี ยนให้ มีบางส่วนถูกต้ อง นักเรี ยนคนใดจะ
อธิบายหรื อให้ เหตุผลเพิ่มเติมของเพื่อนได้ อีกบ้ าง” เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีการเรี ยนรู้ร่วมกันมากขึ ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้
1. ให้ นกั เรี ยนพบกับโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจเป็ นปั ญหาที่ไม่ยากเกินที่นกั เรี ยนจะคิดและให้ เหตุผลของคาตอบได้
2. ผู้เรี ยนมีโอกาส มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใช้ และให้ เหตุผลของตนเอง
3. ผู้สอนช่ วยสรุ ปและชีแ้ จงให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจว่า เหตุผ ลของผู้เ รี ยนถูก ต้ อ งตามหลักเกณฑ์ หรื อ ไม่ ขาดตก
บกพร่ องอย่างไร

ประโยชน์
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้ เหตุผล เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้ จักให้ เหตุผล
และร่ วมกันหาคาตอบ
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ

แนวคิด
เป็ นการฝึ กทัก ษะให้ ผ้ ูเ รี ยนรู้ จักคิ ดวิเ คราะห์ ปั ญ หา สามารถเขีย นปั ญ หาในรู ป แบบของตาราง กราฟ หรื อ
ข้ อความ เพื่อสือ่ สารความสัมพันธ์ของจานวนเหล่านั ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะ/กระบวนการสื่อสาร ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอมีแนวทาง ดังนี ้
1. กาหนดโจทย์ปัญหาที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
2. ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิและแสดงความคิดเห็นด้ วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยชี ้แนะแนวทางในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย และการนาเสนอ

ประโยชน์
การพัฒนาทักษะ / กระบวนการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ แลการนาเสนอเพื่อให้ นกั เรี ยนเกิด
ทักษะ การสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ
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การค้ นหารูปแบบ
(Pattern Seeking)

แนวคิด
เป็ นการสังเกต และบันทึกปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ หรื อทาการสารวจตรวจสอบ โดยที่ไม่สามารถควบคุมตัว
แปรได้ แล้ วคิดหารูปแบบจากข้ อมูล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การค้ นหารูปแบบ ประกอบด้ วย
1. การจาแนกประเภทและการระบุชื่อ
2. การสารวจและค้ นหา
3. การพัฒนาระบบ
4. การสร้ างแบบจาลองเพื่อการสารวจตรวจสอบ

ประโยชน์
การค้ นหารูปแบบ (Pattern Seeking) เพื่อฝึ กนักเรี ยนให้ สามารถสร้ างรูปแบบ และสร้ างความรู้ได้

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Process)

แนวคิด
เป็ นกระบวนการที่สง่ เสริ มให้ นกั เรี ยนได้ สบื ค้ น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้ นคว้ าด้ วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิด
ความเข้ าใจและรับรู้ความรู้นั ้นอย่างมีความหมาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้ วย
1. ขัน้ สร้ างความสนใจ (Engagement) เป็ นการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยนาเรื่ องที่สนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ ที่
กาลังเกิดขึน้ อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรื อ เชื่อ มโยงกับความรู้ เดิ ม ที่เรี ยนมาแล้ ว เป็ นตัวกระตุ้นให้ นักเรี ยนสร้ างคาถามเป็ น
แนวทางที่ใช้ ในการสารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
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2. ขัน้ สารวจและค้ นหา (Exploration) เมื่อทาความเข้ าใจในประเด็นหรื อคาถามที่สนใจ มีการกาหนดแนว
ทางการสารวจตรวจสอบ ตั ้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็ นไปได้ ลงมือปฏิบตั ิเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล ข้ อสนเทศ หรื อ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้ หลายวิธี เช่น ทาการทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้ อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ
3. ขัน้ อธิบายและลงข้ อสรุ ป (Explanation) เมื่อได้ ข้อมูลเพียงพอ จึงนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์แปลผล
สรุปผล นาเสนอผลที่ได้ ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้ างแบบจาลอง หรื อรูปวาด
4. ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) เป็ นการนาความรู้ที่สร้ างขึ ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม แนวคิดที่ได้ จะช่วย
เชื่อมโยงกับเรื่ องต่าง ๆ ทาให้ เกิดความรู้กว้ างขึ ้น
5. ขัน้ ประเมิน (Evaluation) เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรี ยนมีความรู้อะไรบ้ าง
อย่างไร และมากน้ อยเพียงใด จากนั ้นจะนาไปสูก่ ารนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องอื่น ๆ

ประโยชน์
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ทั ้งเนื ้อหา หลัก และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการ
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ ความรู้
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กำรวัดประเมินผลโดยใช้ มิตคิ ุณภำพ (Rubrics )
ความสามารถของนักเรี ยนที่ปรากฏเป็ นร่ องรอยตามผลการเรี ยนรู้มีหลายระดับ และหลายมิติ ดังนั ้นจึงจาเป็ นต้ อง
กาหนดแนวทางการให้ คะแนนตามระดับคุณภาพของความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดหรื อกระบวนการอื่น ๆ รวมทั ้ง
คุณลักษณะ ตรงตำมเป้ำหมำย หรือมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ที่กาหนดในหน่วยการเรี ยนรู้ (สิง่ ต้ องรู้ ต้ องทา สมรรถนะ
และคุณลักษณะ ฯ ) โดยใช้ เกณฑ์ Rubrics ดังต่อไปนี ้
มิติ
ความรู้
K

1
เสนอและ
จาแนกด้ วย
ข้ อมูลด้ าน
กายภาพ

กระบวนการคิด
P
ทักษะ
P

จาได้ บอกได้
ตามแบบ
ทาได้ ตาม
แบบ

2
เสนอ จาแนก อธิบาย
ความสัมพันธ์อย่างง่าย
ด้ วยข้ อมูลที่เปลีย่ นแปลง
เคลือ่ นไหว เปลีย่ นแปลง
รูป
จัดหมวดหมู่ จาแนกได้
ดัดแปลงแบบเหมาะสม
กับตนเองมีผ้ เู ตือนบ้ าง

ความ
คล่องแคล่ว
P

แสดงเป็ นทีละ แสดงต่อเนื่อง รวดเร็ ว ไม่
ท่า ขาดตอน หยุดคิด ต้ องใช้ สญ
ั ญาณ
หยุดคิดนาน จากภายนอกบ้ าง

ความรู้สกึ
ตระหนัก
A
ค่านิยม
A

ยินดีรับฟั ง
รับข้ อมูลเพิ่ม

ยินดีตอบสนอง
ปฏิบตั ิอย่างเต็มใจ

3
นาเสนอ ความสัมพันธ์
หลายด้ านด้ วยข้ อมูล
นามธรรมและกระบวนการ
เป็ นเหตุเป็ นผล

4
นาเสนอ ความสัมพันธ์ เห็น
ภาพรวมเป็ นระบบขยายสู่
ธรรมชาติ เชื่อมโยม
กว้ างขวาง

หาความสัมพันธ์แบบ
ต่างๆได้ หาเหตุผลได้
ออกแบบได้ เอง มีผลงาน
ดีเด่นกว่าแบบ ยังต้ องมีผ้ ู
เตือนบ้ าง แต่น้อยมาก
แสดงเข้ าจังหวะ กลมกลืน
พร้ อมเพรี ยง อารมณ์ยงั ไม่
กลมกลืน

คิดเป็ นระบบ เป็ นนามธรรม
สัมพันธ์เป็ นภาพรวม
ร่ วมกับผู้อื่น ออกแบบ
พัฒนาต่อเนื่อง ประเมิน
ตนเองได้
แสดงเป็ นธรรมชาติเข้ าถึง
อารมณ์ตามบรรยากาศของ
เรื่ องราวความหมายที่
ต้ องการสือ่
รวมเข้ าเป็ นแบบของตน
แสดงอย่างมัน่ ใจ มัน่ คงใน
เหตุผลของตนเอง
ทาเพื่อสังคม ประโยชน์ถงึ
สรรพสิง่ ผลถาวรยืนยาว

ให้ ความสาคัญมากกว่า
งานอื่นเลือกมากกว่า
อย่างอื่น
ทาเพื่อตนเอง ทาเพื่อหมู่คณะ ประโยชน์ ทาเพื่องาน เพื่อชุมชน
ประโยชน์สว่ น เพื่อกลุม่ บุคคล ผลระยะ ประโยชน์ถงึ ชุมชน
ตน
ค่อนข้ างยาว
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ตัวอย่ ำง แนวทำงกำรกำหนดแนวทำงกำรให้ คะแนน โครงงำน
ตัวบ่งชี ้การ
ระดับคะแนน
ปฏิบตั ิ
3
2
การทดลอง
1. การทดลอง ทดลองตามวิธีการและขั ้นตอน ทดลองตามวิธีการและขั ้นตอน
ตามแผนที่
ที่กาหนดไว้ อย่างถูกต้ อง
ที่กาหนดไว้
กาหนด
2. การปรับปรุง ปรับปรุงแก้ ไขเป็ นระยะ
โดยครูเป็ นผู้แนะนาในบางส่วน
มีการปรับปรุงแก้ ไข
3. การใช้
ใช้ อปุ กรณ์และ/หรือเครื่ องมือ ใช้ อปุ กรณ์และ/หรือเครื่ องมือ
อุปกรณ์และ/ ในการทดลองได้ อย่าง
ในการทดลองได้ อย่างถูกต้ อง
หรื อเครื่ องมือ คล่องแคล่วและถูกต้ องตาม
ตามหลักการปฏิบตั ิ แต่ไม่
หลักการปฏิบตั ิ
คล่องแคล่ว
4. การบันทึก บันทึกผลเป็ นระยะอย่างถูกต้ อง บันทึกผลเป็ นระยะ ไม่ระบุ
ผลการทดลอง มีระเบียบ และเป็ นไปตามการ หน่วย ไม่เป็ นระเบียบและ
ทดลอง
เป็ นไปตามการทดลอง
5. การจัด
จัดกระทาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ จัดกระทาข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ
กระทาข้ อมูล และนาเสนอด้ วยแบบต่าง ๆ
นาเสนอด้ วยแบบต่าง ๆ แต่ยงั
และการ
อย่างชัดเจนถูกต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง
นาเสนอ
6. การจัด
สรุปผลการทดลองได้ อย่าง
สรุปผลการทดลองได้ ถกู ต้ อง
สรุปผลการ
ถูกต้ อง กระชับ ชัดเจนและ
แต่ยงั ไม่ครอบคลุมข้ อมูลจาก
ทดลอง
ครอบคลุมข้ อมูลจากการ
การวิเคราะห์
วิเคราะห์ทั ้งหมด
7. การดูแลและ ดูแลอุปกรณ์และ/หรื อเครื่ องมือ ดูแลอุปกรณ์และ/หรื อเครื่ องมือ
การเก็บ
ในการทดลองและมีการทา
ในการทดลองและมีการทา
อุปกรณ์และ/ ความสะอาดและเก็บอย่าง
ความสะอาด แต่เก็บไม่ถกู ต้ อง
หรื อเครื่ องมือ ถูกต้ องตามหลักการ

1
ทดลองตามวิธีการและขั ้นตอนที่
กาหนดไว้ หรื อข้ ามขั ้นตอนที่
กาหนดไว้
ไม่มีการปรับปรุงแก้ ไข
ใช้ อปุ กรณ์และ/หรือ
เครื่ องมือไม่ถกู ต้ อง

บันทึกผลไม่ครบ ไม่มีการระบุหน่วย
และ
ไม่เป็ นไปตามการทดลอง
ไม่มีการจัดกระทาข้ อมูล และมีการ
นาเสนอ ไม่สอื่ ความหมายและไม่
ชัดเจน
สรุปผลการทดลองได้ ตามความเห็น
โดย
ไม่ใช้ ข้อมูลจากการทดลอง
ไม่ดแู ลอุปกรณ์และ/หรื อเครื่องมือ
ในการทดลองและไม่สนใจทาความ
สะอาด รวมทั ้งเก็บไม่ถกู ต้ อง
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พฤติกรรมทักษะกำรแสวงหำข้ อมูลของนักเรียน
ประเด็นการ
ปฏิบตั ิ
การทดลอง
1. การวางแผน
ค้ นคว้ า
แหล่งข้ อมูล
2. การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
3. การจัดกระทา
ข้ อมูล
4. การนาเสนอ
ข้ อมูล

5.การสรุปผล

6. การเขียน
รายงาน

3
มีการวางแผนที่จะค้ นคว้ า
แหล่งข้ อมูลจากแหล่งการ
เรี ยนรู้ที่หลากหลายเชื่อถือได้
มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลตาม
แผนที่กาหนดทุกประการ
มีการจัดกระทาข้ อมูลตามแผน
ที่กาหนดทุกประการ
นาข้ อมูลมาจัดกระทาเสนอ
ข้ อมูลด้ วยแบบนาเสนอต่างๆ
ได้ ถกู ต้ อง กะทัดรัด ชัดเจนและ
สือ่ ความหมาย
สรุปผลได้ อย่างถูกต้ อง กระชับ
และชัดเจน มีเหตุผลที่อ้างอิง
จากการสืบค้ น
เขียนรายละเอียดตรงตาม
จุดประสงค์ ถูกต้ อง และชัดเจน

ระดับคะแนน
2

1

มีการวางแผนที่จะค้ นคว้ า
แหล่งข้ อมูลจากแหล่งการ
เรี ยนรู้ด้วยหลากหลายวิธี
มีการคัดเลือกและ/หรื อ
ประเมินข้ อมูล
มีการคัดเลือกและ/หรื อ
ประเมินข้ อมูล
นาข้ อมูลมาจัดกระทาเสนอ
ข้ อมูลด้ วย แบบนาเสนอ
ต่างๆแต่ยังไม่ถกู ต้ อง

มีการวางแผนที่จะค้ นคว้ า
แหล่งข้ อมูลเพียงแหล่งเดียว และได้
ข้ อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์
มีการบันทึกผลเป็ นระยะ

สรุปผลได้ กระชับ กะทัดรัด
แต่ไม่ชดั เจน

สรุปผลโดยไม่ใช้ ข้อมูลและไม่
ถูกต้ อง

เขียนรายงานโดยใช้ ภาษา
ถูกต้ อง

เขียนรายงานโดยสือ่ ความหมายได้

มีการบันทึกผลเป็ นระยะ
นาข้ อมูลมาจัดกระทาเสนอข้ อมูลที่
ไม่สอื่ ความหมายไม่ถกู ต้ องและไม่
ชัดเจน
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ตัวอย่างแนวทางการให้ คะแนนเรี ยงความ / ข้ อเขียน
ประเด็น
Idea
(ความคิด)

3
หัวเรื่ องมีความคิดหลักหรื อแก่นเรื่ อง
และชัดเจน มีรายละเอียดสนับสนุน
ความคิด ให้ ความหมายกับหัวเรื่ องที่
กาหนดอย่างลึกซึ ้งมีแนวคิดของ
ตนเอง
โครงสร้ าง
มีการนาเสนอความคิดหลักอย่างมี
(ทักษะการ
เหตุผล มีระบบระเบียบ แสดง
คิด)
ความสัมพันธ์ของเนื ้อหา ตลอดเรื่ อง
หรื อสาระต่าง ๆ
การเลือกใช้ การเลือกใช้ คา สานวนโวหารมีความ
คา
ชัดเจน ก่อให้ เกิดความรู้สกึ คล้ อยตาม
ตลอดเรื่ อง
ความรู้สกึ ที่ เนื ้อเรื่ องตรงจุดประสงค์
สือ่ ในงานขียน สะท้ อนภาพ เกิดปฏิกริ ยาตามเนื ้อหา
ตลอดเรื่ อง
ความ
มีความไพเราะเกิดจินตนาการ สัมผัส
สละสลวยของ ได้ ด้วยประสาททั ้งห้ า
ภาษา
หลักภาษา
ตัวสะกดถูกต้ อง วลีลกั ษณะประโยค
ถูกต้ องตามหลักไวยกรณ์ครบถ้ วน

2
หัวเรื่ องมีความคิดหลักหรื อแก่น
เรื่ องกว้ าง มีเนื ้อหาเพียงผิวเผิน
ขาดรายละเอียด มีขอบเขตการ
ดาเนินเรื่ อง และขาดแนวคิดของ
ตนเอง
การนาเสนอมีการนาเสนอ
ความคิดหลักอย่างมีเหตุผล มี
ระบบระเบียบ บางส่วน

1
หัวเรื่ องมีความคิดหลักหรื อ
แก่นเรื่ องกว้ าง มีเนื ้อหา
เพียงผิวเผิน ขาด
รายละเอียด
ขาดแนวคิดของตนเอง
การดาเนินเรื่ องวกวน

การเลือกใช้ คา สานวนโวหารมี ไม่มีสานวน โวหาร
ความชัดเจน ก่อให้ เกิดความรู้สกึ
คล้ อยตาม บ้ างบางส่วน
เนื ้อเรื่ องตรงจุดประสงค์ สะท้ อน เนื ้อเรื่ องไม่ตรงจุดประสงค์
ภาพ เกิดปฏิกริ ยาตามเนื ้อหา
บางส่วน
มีความไพเราะ หรือเกิด
ไม่มีความไพเราะ
จินตนาการ สัมผัสได้ บางส่วน
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ตัวอย่ ำงแนวทำงกำรให้ คะแนนโจทย์ ปัญหำคณิตศำสตร์

ทักษะการคิด
ทาง
คณิตศาสตร์

4 คะแนน
เขียนโจทยถูก
ตอง มีประโยค
สัญลักษณ และ
แสดงวิธีทํา
แสดงวิธีทํา
ถูกตอง ได
คําตอบถูกตอง

ทักษะการ
สื่อสารทาง
คณิตศาสตร์

เขียนประโยค
สัญลักษณ
ถูกตอง

ทักษะการ
เรียนรู

3 คะแนน
ไมไดเขียนโจทย เขียน
ประโยคสัญลักษณ แต
แสดงวิธีทํา
แสดงวิธีทําถูกตอง แต
คําตอบผิด หรือแสดงวิธี
ทําถูกตองไมหมด มีผิด
เล็กนอย แตคําตอบถูก
เขียนประโยคสัญลักษณ
โดยมีที่ผิด 1 จุด

2 คะแนน
ไมไดเขียนทั้งโจทย และ
ประโยคสัญลักษณ หรือไม
ไดเขียนอยางใด
อยางหนึ่ง และแสดงวิธีทํา
แสดงวิธีทําผิดมาก
กวาถูก แตคําตอบถูก

1 คะแนน
1 คะแนน ไมไดเขียน
โจทย ไมไดเขียน
ประโยคสัญลักษณ
และไมไดแสดงวิธีทํา
แสดงวิธีทําผิดมาก
กวาถูก และคําตอบ
ผิด

เขียนประโยคสัญลักษณโดย เขียนประโยค
มีที่ผิด 2 จุด
สัญลักษณโดยมีที่ผิด
มากกวา 2 จุด

ตัวอย่ ำงแนวทำงกำรให้ คะแนนวิชำพลศึกษำ
4 คะแนน
ความรู้ด้าน เล่า และเขียนอธิบาย
ประโยชน์ ประโยชน์การออกกาลัง
กาย 4 ด้ านขึ ้นไป
ครอบคลุมคุณและโทษ
ถูกต้ องทั ้งหมด

ความมี
เหตุผล
ความรู้ด้าน
ทักษะและ
กติกา

ยกตัวอย่างแสดงเหตุผล
ครบถ้ วนทุกด้ าน
เขียนอธิบายวิธีปฏิบตั ิ
เรี ยงลาดับ
และกติกาการเล่นทักษะ
นั ้น ๆ ถูกต้ องร้ อยละ80
ขึ ้นไป

ขั ้นตอนการ ปฏิบตั ิทกั ษะได้ ถกู ต้ อง
แสดง
ตามขั ้นตอนครบทุก
ทักษะ
ขั ้นตอน (อบอุ่นร่ างกาย
ปฏิบตั ิ และผ่อน

3 คะแนน
เล่า และเขียน
อธิบายประโยชน์
การออกกาลังกาย
4 ด้ านขึ ้นไป
ครอบคลุมคุณและ
โทษถูกต้ อง
บางส่วน
ยกตัวอย่างแสดง
เหตุผลบางด้ าน
เขียนอธิบายวิธี
ปฏิบตั ิเรี ยงลาดับ
หรื อเขียนอธิบาย
กติกาการเล่น
ทักษะนั ้น ๆ
ถูกต้ องอย่างใด
อย่างหนึง่ ถูกต้ อง
ร้ อยละ 65 – 79
ปฏิบตั ิทกั ษะได้
ถูกต้ อง
2 ใน 3 ขั ้นตอน
(อบอุ่นร่ างกาย

2 คะแนน
1 คะแนน
เล่า และเขียนอธิบาย
เล่า และเขียนอธิบาย
ประโยชน์การออกกาลัง ประโยชน์การออก
กาย 2- 3 ด้ านขึ ้นไป
กาลังกาย ด้ านเดียว
ถูกต้ องบางส่วน

ยกตัวอย่างไม่แสดง
เหตุผล
เขียนอธิบายวิธีปฏิบตั ิ
เรี ยงลาดับ หรื อเขียน
อธิบายกติกาการเล่น
ทักษะนั ้น ๆถูกต้ องอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ถูกต้ อง
ร้ อยละ
45 – 65

ไม่ยกตัวอย่าง

ปฏิบตั ิทกั ษะได้ ถกู ต้ อง
1 ใน 3 ขั ้นตอน (อบอุ่น
ร่ างกาย ปฏิบตั ิ และ
ผ่อนคลาย )

ปฏิบตั ิทกั ษะไม่
ถูกต้ อง
1 ใน 3 ขั ้นตอน
(อบอุ่นร่ างกาย

เขียนอธิบายวิธี
ปฏิบตั ิและกติกา
ถูกต้ องน้ อยกว่า
ร้ อยละ 45
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4 คะแนน
คลาย )
คุณภาพของการ ได้ มากกว่าเกณฑ์ที่
แสดงทักษะ กาหนด

3 คะแนน
ปฏิบตั ิ และผ่อน
คลาย )
ได้ ร้อยละ 80 ถึง
เท่ากับเกณฑ์ที่
กาหนด
ใช้ สมรรถภาพทาง
กลไก
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กับทักษะกีฬาที่
แสดงออก 60 - 79

สมรรถภาพ ใช้ สมรรถภาพทางกลไก
ทางกลไก แสดงทักษะกีฬาที่
แสดงออกได้ อย่าง
อัตโนมัติ คล่องแคล่ว
มีประสิทธิภาพร้ อยละ 80
ขึ ้นไป (เช่น ความไว การ
เคลือ่ นที่ การทรงตัว ความ
แข็งแรง ความทนทาน
เป็ นต้ น)
น ้าใจ
แสดงพฤติกรรมยินดี
แสดงพฤติกรรม
นักกีฬา
ความสาเร็ จของเพื่อน
ยินดีความสาเร็ จ
ทั ้งทีมตนเอง และ แสดง เฉพาะทีมตนเอง
การกาลังใจ ต่อเพื่อน / ทีม
อื่นๆ
เห็นคุณค่า แสดงร่ องรอยการออก
ในการเล่น กาลังกายในยามว่าง
กีฬา
สัปดาห์ละ อย่างน้ อย
วันละ30 นาที - 1 ชัว่ โมง
จานวน 3 วัน ขึ ้นไป

แสดงร่ องรอยการ
ออกกาลังกายยาม
ว่าง
สัปดาห์ละ อย่าง
น้ อยวันละ 30 นาที
- 1 ชัว่ โมง จานวน
2 วัน หรื อ 3วันขึ ้น
ไป วันละไม่ถงึ 20 30 นาที

2 คะแนน

1 คะแนน
ปฏิบตั ิ และผ่อน
คลาย )
ได้ ร้ อยละ 45 – 80ของ ได้ น้ อยกว่าร้ อยละ
44 ของเกณฑ์ที่
เกณฑ์ที่กาหนด
กาหนด
ใช้ สมรรถภาพทางกลไก ใช้ สมรรถภาพในการ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบตั ิทกั ษะ
กับทักษะกีฬาที่
ได้ น้ อยกว่าร้ อยละ
แสดงออก 45 - 59
44

แสดงข้ ออ้ างในความ
ผิดพลาดของตนเอง
โดยกล่าวโทษผู้อื่นทุก
กรณี

แสดงร่ องรอยการออก
กาลังกายยามว่าง
สัปดาห์ละ อย่างน้ อยวัน
ละ 1 ชัว่ โมง จานวน
1 วัน หรื อ หรือ วันละไม่
ถึง 10 นาที

แสดงข้ ออ้ างในความ
ผิดพลาดของตนเอง
โดยกล่าวโทษผู้อื่น
ทุกกรณี และ แสดง
พฤติกรรม
เยาะเย้ ยผู้อื่น
ไม่มรี ่ องรอยการออก
กาลังกาย
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ตัวอย่ ำงแนวทำงกำรให้ คะแนนวิชำศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ประเด็น
การ
อธิบาย
ภาพ

4 คะแนน
พูดอธิบายภาพได้ ชดั เจน
อย่างคล่องแคล่วเป็ น
อัตโนมัติ ใช้ ภาษาน่าสนใจ
ตลอดเรื่ องราว ถูกต้ อง
ตามหลักการของศิลปะนั ้น
ๆ

3 คะแนน
พูดอธิบายได้
ชัดเจน อย่าง
คล่องแคล่วเป็ น
อัตโนมัติ ใช้ ภาษา
น่าสนใจตลอด
เรื่ องราว ถูกต้ อง
ตามหลักการของ
ศิลปะนั ้น ๆ
การเขียน เขียนอธิบายภาพได้
เขียน อธิบายได้
ชัดเจน อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน อย่าง
เป็ นอัตโนมัติ ใช้ ภาษา
คล่องแคล่วเป็ น
น่าสนใจตลอดเรื่ องราว
อัตโนมัติ ใช้ ภาษา
ถูกต้ องตามหลักการของ น่าสนใจตลอด
งานศิลป์นั ้น
เรื่ องราว ถูกต้ อง
ตามหลักการของ
งานศิลป์นั ้น ๆ
การคิดมี แสดงเหตุผล ประกอบ
แสดงเหตุผล
เหตุผล
ความคิดเห็นของตนเอง
ประกอบความคิด
ตามหลักการจัด
เห็นของตนเอง
องค์ประกอบงานศิลป์
สอดคล้ องกับ
ผลงาน
ความคิด ผลงานเป็ นงานศิลป์แปลก ผลงานเป็ นงาน
สร้ างสรรค์ ใหม่มี
ศิลป์แปลกมีสสี นั
สีสนั โดดเด่น สือ่ สารผ่าน โดดเด่น
งานศิลป์ได้ ชดั เจน
ลีลา
มีความมัน่ ใจ ลีลาท่าทาง
บุคลิกภาพ เหมาะสม
ใช้ ภาษาสุภาพเหมาะสม
แต่งกายเรี ยบร้ อย

แต่งกายเรี ยบร้ อย
ใช้ ภาษาสุภาพ
เหมาะสม
มีความสับสน
ในการนาเสนอ

2 คะแนน
1 คะแนน
พูด อธิบายได้ ชดั เจน พูด อธิบายได้ ไม่
อย่างคล่องแคล่วเป็ น คล่องแคล่วชัดเจน ตลอด
อัตโนมัติ ใช้ ภาษา เรื่ อง
น่าสนใจ ถูกต้ องตาม
หลักการของศิลปะ
นั ้น ๆ บางส่วน

เขียน อธิบายได้
ชัดเจน อย่าง
คล่องแคล่วเป็ น
อัตโนมัติ ใช้ ภาษา
น่าสนใจ ถูกต้ อง
ตามหลักการของ
ศิลป์นั ้น ๆ
บางส่วน
แสดงเหตุผล
ประกอบความคิด
เห็น

เขียนอธิบายได้ ไม่
คล่องแคล่วชัดเจน ตลอด
เรื่ อง

ผลงานเป็ นงาน
ศิลป์
มีสสี นั หรื อ รูปแบบ
แปลกอย่างใดอย่าง
หนึง่
มีความมัน่ ใจ ลีลา
ท่าทางเหมาะสม
แต่งกายไม่
เรี ยบร้ อย
ใช้ ภาษาไม่สภุ าพ

ผลงานเหมือนแบบผู้อื่น
ทั ้งสีสนั และรูปแบบ

ไม่แสดงความคิดเห็น

ขาดความมัน่ ใจ นาเสนอ
วกวน แต่งกายไม่
เรี ยบร้ อย และใช้ ภาษาไม่
สุภาพ
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