
 
ค ำน ำ 

 

 

      โครงการขบัเคลือ่นการคิดสูห้่องเรียน  “กิจกรรมประชมุปฏิบติัการออกแบบจดักิจกรรม 
การเรียนรู้เพือ่พฒันาทกัษะการคิด”   มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะ 
การคิดสอดคล้องกบัเป้าหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2551   โดยใช้
กระบวนการฝึกปฏิบติัให้ครูเป็นนกัคิด  นกัวางแผน   นกัตรวจสอบ    ด้วยการพาครูฝึกการก าหนดเป้าหมาย
คณุภาพนกัเรียน  การวดัประเมินผล   การก าหนดแนวทางให้คะแนน   และออกแบบกิจกรรมกระบวนการคิดตาม
ขัน้ตอน ทฤษฎี   ใช้ทกัษะการสงัเกต  คดัเลอืกข้อมลูจากเอกสารประกอบการอบรม  ได้แก่  เอกสารงานวิจยัของ  
ดร.ทิศนา  แขมมณี  และคณะ    วิธีการสอนคิดอย่างหลากหลาย  และสือ่เทคโนโลยีอื่น ๆ    ซึง่ในแต่ละขัน้ตอน
การของหลกัการทฤษฎีฝึกให้ครูคิดเชื่อมโยงกบักิจกรรมในห้องเรียนเพื่อน ามาก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันา
ทกัษะการคิด     
  ผู้ด าเนินโครงการหวงัว่า   สามารถน าหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะการคิดตามที่ออกแบบไปใช้สอนจริง
และบนัทกึผลการใช้ทัง้ในด้านปัญหา และความส าเร็จ  อนัน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนท่ีตรง
ตามสภาพจริงอย่างมีคณุภาพต่อไป 
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ข้อควำมรู้ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรขบัเคล่ือนกำรคิดสู่ห้องเรียน 
 

โครงสร้ำงทกัษะกระบวนกำรคิด 

  คุณภาพของผู้ เรียนเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศึกษาทุกระดับ
ยดึถือเป็นเป้าหมายของการท างาน ซึง่หากภาพความคาดหวังที่แสดงว่าผู้ เรียนมีคุณภาพของทุกฝ่ายตรงกัน การ
พฒันาผู้ เรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีพลงัเพียงพอที่จะเปลีย่นแปลงไปสูค่ณุภาพการศกึษาที่พงึประสงค์ 
  คนท่ีมีคณุภาพในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้เช่นปัจจุบนัและอนาคต ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเองอย่างรู้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลง มีคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งได้ปรากฏในมาตรฐานการศึกษาชาติ และถือเป็น
กรอบมาตรฐานที่ผู้ ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานต้องพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุผล  รวมทัง้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลการจดัการศกึษาของหน่วยงานในสงักดัและหน่วยงานภายนอก 
  ภาพสะท้อนผลการจดัการศกึษาจากผลการประเมนิของหน่วยงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกนัคือ 
คณุภาพของเด็กไทยยงัไม่น่าพงึพอใจ   เพื่อให้ผู้ เรียนมีคณุภาพได้มาตรฐานวิธีการจดัการศกึษาที่มีผลต่อคณุภาพ
ผู้ เรียนโดยตรงคือ  การจดัการเรียนรู้ที่ให้นกัเรียนได้คิด  ได้อธิบายความเข้าใจในสิง่ที่ได้เรียนรู้โดยการเรียบเรียง  
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบติัและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และได้สะท้อนคิดทบทวนในสิง่ที่ตนเองได้คิด  
พดู ท า น าสูก่ารปรับปรุง  และหลอมรวมความรู้ต่าง ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ เรียนแต่ละคนอย่างเป็นธรรมชาติ   

   
  จากผลการศกึษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดมีแนวทางการพัฒนา
หลากหลาย เช่น 

   Bloom ประกอบด้วย (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  ประกอบด้วย  คิดถกูวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ากุศล รวมทัง้คิด
แบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธีคิด ได้แก่ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  วิธีคิดแบบ
สามญัลกัษณ์  วิธีคิดแบบอริยสจัจ์  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสมัพันธ์  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก  วิธีคิดแบบรู้
คณุค่าแท้-คณุค่าเทียม  วิธีคิดแบบเร้าคณุธรรม  วิธีคิดแบบอยู่กบัปัจจบุนั และวิธีคิดแบบวิภชัชวาท 
    ดร.ทศินำ   แขมมณี  ประกอบด้วย  การสงัเกต  การส ารวจ  การตัง้ค าถาม  การรวบรวมข้อมูล  
การจัดหมวดหมู่  การตีความ  การเชื่อมโยง  การใช้เหตุผล  การระบุ  การจ าแนกความแตกต่าง  การจัดล าดับ  
การเปรียบเทียบ  การอ้างอิง  การแปลความ  การขยายความ  การสรุปความ  การนิยาม  การผสมผสาน  การหา
แบบแผน  การหาความเชื่อพืน้ฐาน  การท านาย  การตัง้สมมติฐาน  การทดสอบสมมติฐาน  การจัดระบบ  การ
ก าหนดกฎเกณฑ์  การพิสจูน์  การสร้าง  การจดัโครงสร้าง  การปรับโครงสร้าง  และการประยกุต์ 
   ดร.โกวิท  ประวำลพฤกษ์  ประกอบด้วย  รวมข้อมูล  มีความหมาย  วิจารณ์  สร้างสรรค์  
ตดัสนิใจ  ปฏิบติั  แก้ปัญหา  มีค่านิยม  และเรียนรู้เอง 
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เปลี่ยนเป็น
ตนเอง

มีคณุธรรม
เพิ่มพูน
แก้ปัญหำ

เลือกข้อมูล

กลืนเป็นตน
เรียนรู้เอง
มีคุณธรรม

จัดข้อมูล

น ำไปใช้
ปฏิบัติ

เปลี่ยนเป็น
ตนเอง

มีคณุธรรม
เพิ่มพูน
แก้ปัญหำ

เลือกข้อมูล

กลืนเป็นตน
เรียนรู้เอง
มีคุณธรรม

จัดข้อมูล

เปลี่ยนเป็น
ตนเอง

มีคณุธรรม
เพิ่มพูน
แก้ปัญหำ

เลือกข้อมูล

กลืนเป็นตน
เรียนรู้เอง
มีคุณธรรม

จัดข้อมูลจัดข้อมูล

น ำไปใช้
ปฏิบัติ

  จากการศกึษาข้างต้น สพฐ. ได้สงัเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเหล่านัน้ได้กรอบการพัฒนาการคิด หรือ

โครงสร้างทักษะกระบวนการคิด 4 ประการคือ การรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering) การจัดกระท าข้อมูล 
(Processing) การประยกุต์ใช้ความรู้ (Applying) และการก ากับตนเอง / เรียนรู้ได้เอง (Self-regulating)  ซึ่งเป็นการ
หลอมรวมการคิดต่าง ๆ ดงันี ้

   1. กำรรวบรวมและเลือกข้อมูล (Gathering) [ก าหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมลู (Focusing 
Skills), ก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting), สงัเกตด้วยประสาทสมัผสั (Observing), รวบรวมข้อมลูจากการสงัเกต 
(Collecting), เลอืกข้อมลูมาใช้ (Selecting), บนัทกึข้อมลู (Encoding & Recording), ดงึข้อมลูเดิมมาใช้และย่อความ 
(Retrieving & Summarising)] 
  2. กำรจดักระท ำข้อมูล (Processing) [จ าแนก (discriminating), เปรียบเทียบ (comparing) จดักลุม่ 
(classifying), จดัล าดบั (sequencing)  สรุปเชื่อมโยง (connecting)  ไตร่ตรองด้วยเหตผุล (reasoning) วิจารณ์ 
(criticizing) ตรวจสอบ (verifying)] 
  3. กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (Applying) [ประเมินทางเลือก (alternative assessment), เลือกทางเลือก 
(Selecting alternatives), ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (creative), ขยายความรู้ให้รู้จริงมากขึน้ (expanding scenario), 
การวิเคราะห์ (analysis), การสงัเคราะห์ (synthesis), การตัดสินใจ (decision making), การน าความรู้ไปปรับใช้ 
(transferring), การแก้ปัญหา (problem solving), การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (critical thinking), การคิดสร้างสรรค์ 
(creative thinking)] 
  4. กำรก ำกับตนเอง / เรียนรู้ได้เอง (Self-regulating) [การตรวจสอบและควบคุมการคิด (Meta 
Cognition),  การสร้างค่านิยมการคิด (Thinking Value), การสร้างนิสยัการคิด (Thinking Disposition)] 
 
   โครงสร้างทกัษะกระบวนการคิดทัง้ 4 ประการนี ้เรียกย่อว่า GPAS (จีแพส) โดยน าอักษรภาษาอังกฤษ
ตวัแรกของโครงสร้างทกัษะกระบวนการคิดนัน้มาใช้ ซึง่ความว่า GPAS จะช่วยให้จ าได้ง่าย เพราะจะใกล้เคียงกับ 
GPA (จีพีเอ) ที่เป็นผลการเรียนเฉลี่ย หาก GPA เป็นผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แล้ว GPAS ก็จะเป็น
กระบวนการ/กิจกรรมที่ครูควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนสร้างความรู้   อันน าไปสู่ผลที่
มัน่ใจได้ว่าผู้ เรียนคิดเป็นแล้ว 

  โมเดลโครงสร้างทกัษะกระบวนการคิด (GPAS)   
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กำรออกแบบกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของ GPAS 
  การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดควรเร่ิมต้นจากการมีภาพผลงานท่ีชดัเจน ดังนัน้จึงต้อง
ก าหนดภาพปลายทางด้านคณุภาพออกมาอย่างชัดเจน   ซึ่งจะน าไปสู่ผลผลิตของระบบการศึกษาก็คือคุณภาพ
ผู้ เรียน นอกจากนีค้วามเข้าใจเกี่ยวกับตัวความรู้    ซึ่งผู้ เรียนจะต้องแสดงออกมาด้วยค าอธิบาย เรียงความ การ
แสดง หรือชิน้งานท่ีผลติออกมาเป็นตวัแสดงความรู้ จึงจะถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือแสดงระดับคุณภาพ ความรู้ที่
นักเรียนแสดงออกย่อมเป็นผลมาจากการคิดแบบต่าง ๆ หรือกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ การลงมือปฏิบติังาน
มาแล้ว และการมีค่านิยม  จริยธรรม  คุณธรรมในใจ  ผลรวมของคุณธรรมเหล่านีจ้ะแสดงออกอย่างชัดเจนใน

ผลงานของชิน้งานท่ีนกัเรียนเป็นผู้ผลติเอง Bloom และคณะน าเสนอคุณภาพภายในบุคคลไว้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประเมิน โดยแบง่คณุภาพออกเป็น 3 ด้าน เรียกว่า พทุธพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 
  ในการพฒันาผู้ เรียน ครูจะต้องรู้ว่า เมื่อผู้ เรียนมีคณุภาพดงักลา่วแล้ว จะแสดงออกมาภายนอกอย่างไร 
ครูจะต้องมองเห็นเหตแุละผลสมัพนัธ์ของการคิดกบัความรู้  การท ากบัความรู้  และการมีค่านิยมกบัความรู้  ดงันัน้
ครูจงึต้องฝึกฝนในการมองการแสดงออกกลบัไปเป็นคุณภาพภายในให้สมัพันธ์กัน หรือในเวลาสอนต้องมองเห็น
ว่ากิจกรรมนีท้ าให้เกิดการคิดแบบใด จะเป็นผลออกมาเป็นความรู้แบบใด ความเป็นหนึ่งเดียวกันของการ
แสดงออก การคิด การท า การมีค่านิยม ต้องมารวมกนัเป็นชิน้งานหรือผลงานปลายทาง องค์ประกอบ 3 ส่วนของ
หลกัสตูรคือ เป้าหมาย กิจกรรม และการประเมิน ต้องถกูน ามารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว การน าหลกัสตูรไปปฏิบติั
จริง จงึจะบรรลผุลจริงอนัเป็นการปฏิรูปได้ส าเร็จจริง 
  ตำรำงแสดงระดับควำมรู้ และภำพที่ปรำกฏในชัน้เรียนนัน้สะท้อนควำมสำมำรถในกำรคิด
แบบใด 

 
ระดบัควำมรู้ ภำพที่ปรำกฏ ควำมสำมำรถที่ใช้ 
ระดบัข้อมลู ค า สิง่ของ มีเท่าที่อยู่ในเนือ้หา เร่ืองที่น าเสนอ 

ค าตอบถกูคือ ค าที่อยู่ในบทความที่ครูพดู 

สงัเกต รับรู้ ท่องจ า 

ระดบั
สารสนเทศ 

จดักลุม่สิง่ของที่อยู่ในเนือ้หา บอกความต่าง
ความเหมือนตามที่รับรู้ บอกความเกี่ยวพนั
เชื่อมโยง ล าดบัตามที่ปรากฏในเร่ืองในเนือ้หา 

การจดัข้อมลูให้เป็นกลุม่ เป็นล าดบัเกี่ยวโยง
สมัพนัธ์กนั (ใช้ข้อมลูเท่าที่มีในเนือ้หา) 

ระดบัสร้าง
ความหมาย 

มีข้อมลูเพิ่มเติม ลกึซึง้มากกว่าท่ีอยู่ในเนือ้หา 
ขยายข้อมลูจากเน้อหาเดิม เป็นนามธรรม จดั
กลุม่ จ าแนก ด้วยลกัษณะที่เป็นกายภาพ สรุป
เป็นความคิดรวบยอด ความสมัพนัธ์และ
หลกัการ 

การคิดวิเคราะห์ จ าแนก จดัหมวดหมู่ 
ความสมัพนัธ์ เรียงล าดบัด้วยข้อมลูนามธรรม 
ขยายจากเนือ้หาท่ีมีอยู่รองรับข้อมลูอื่น ๆ สรุป
เป็นภาพรวมและหลกัการ (ข้อมลูยงัอยู่ในเร่ือง
เดิม เนือ้หาเดิม) 

ระดบัวิจารณ์ ค าท านาย คาดหมาย ผลกระทบเป็นเหตเุป็น คิดวิจารณ์ ประเมิน คิดแบบเหตผุล คิดเชิง
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ระดบัควำมรู้ ภำพที่ปรำกฏ ควำมสำมำรถที่ใช้ 
ผล เป็นระบบประเมินข้อดี ข้อเสยี ความเชื่อถือ
ได้ สรุปแบบอ้างอิง 

ระบบ (ยงัเป็นกรอบเร่ืองเดิม) 

ระดบัสร้างสรรค์ เสนอแนวทางหลากหลาย มองหลายมมุ 
เพิ่มเติมภาพใหม ่ขยายภาพเป็นระบบใหญ่ 
สร้างแผน สร้างมมุมองใหม่ รวมข้อดี 
อปุมาอปุไมย 

คิดสร้างสรรค์ กว้างขวาง หลายมมุ 
ขยายภาพใหญ่ (เปลีย่นกรอบเร่ือง 
เปลีย่นงาน เปลีย่นเร่ือง) 

ระดบัตดัสนิใจ
เป็น 

น าเสนอทางเหลอืกหลายทาง พิจารณาข้อดี 
ข้อเสยี ผลกระทบ ล าดับความส าคญั เลอืกที่
ท าได้จริงเหมาะสมกบัเง่ือนไข 

กระบวนการคิด ตดัสนิใจ (รวมหลายวิธีคิด) 

ระดบัท าเป็น ลงมือปฏิบติัด้วยการคิดเอง ออกแบบเอง จน
ท่าทางเป็นธรรมชาติ เป็นอตัโนมติั มุ่งผลสู่
สงัคม ผลติผลงานได้คณุภาพสงู 

กระบวนการท างานการปฏิบติัจริง 

ระดบัแก้ปัญหา
เป็น 

น าเสนอปัญหาชดัเจน เป็นปัญหาท่ีแท้จริง 
สร้างทางเลอืกพิจารณาประเมินตามล าดบั
ความส าคญั เลอืกแนวทางที่แก้ปัญหาได้จริง 
ลงมือแก้ปัญหา ประเมินว่าแก้ไขได้จริง
ปรับปรุงเพิ่มพนู 

กระบวนการคิด แก้ปัญหา (รวมการคิด การลง
มือท า ค่านิยม) 

ระดบัมีค่านิยม ชื่นชมยินดีต่อผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
โดยรวม แสดงความเห็นแก่ตวัน้อยที่สดุ ปฏิบติั
เป็นประจ าจนเป็นธรรมชาติ เป็นอตัโนมติั 
ปกป้องแก้ต่างยืนหยดัในแนวทางเสมอภาค
ของสงัคม 

กระบวนการสร้างค่านิยม จริยธรรม คณุธรรม 

 
 
รูปแบบกำรสอน 5E (5Ea learning Cycle) 
 วงจรการเรียนรู้ 5E (5Ea learning Cycle) เป็นรูปแบบการสอนท่ีน่าสนใจและสามารถใช้จดัการเรียนรู้ที่เน้น
โครงงานได้ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ มีขัน้ตอนดงันี  ้
 1) ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขัน้ท่ีกระตุ้นให้นกัเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน โดยการใช้
ค าถามของครูและนกัเรียนเป็นผู้ระบปัุญหาท่ีสนใจศกึษา ระบปัุญหาเพื่อท าโครงงาน 
 2) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นขัน้ที่นักเรียนต้องก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ตัง้สมมติฐานโดยจินตนาการวิธีแก้ปัญหา (imagine) แล้วเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อวางแผน (plan) แนว
ทางแก้ไข 
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 3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขัน้ที่นักเรียนน าข้อมูลจากการส ารวจมาวิเคราะห์ แปลผล
สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิตตามขัน้ตอนที่ได้วางแผนไว้ ท าให้เกิดการ
แลกเปลีย่นระหว่างครูกบันกัเรียนและนกัเรียนกบันกัเรียนด้วยกนั 
 4) ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงกบัความรู้เดิม หรือน าแนวคิด
ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมไปอธิบายเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางขึน้ โดยนักเรียนจะสร้างสรรค์ผลผลิต

(create) ตามขัน้ตอนท่ีได้วางแผนไว้ 
 5) ขัน้ประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้สุดท้าย โดยนักเรียนจะประเมินการเรียนรู้ของตนเองในด้าน
กระบวนการปฏิบติัและผลงาน ซึง่นกัเรียนต้องปรับปรุง (improve) กระบวนการออกแบบ ขัน้ตอนการปฏิบติัจนถึง
ผลงานของกลุม่แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งอาจเกิดปัญหาใหม่ หรือสามมารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ได้ 
 
กำรพฒันำทกัษะกำรคิดตำมแนวคิดของ   Benjamin  Bloom   
      พฒันาโดยการใช้ค าถาม  ดงัแผนภาพ และตารางค านิยาม  ดงันี ้  
     
               การสงัเคราะห์        ถามการสงัเคราะห์ 

      การประเมินค่า   ถามการประเมินค่า 
     การวิเคราะห์      ถามการวิเคราะห์ 
     การน าไปใช้        ถามการน าไปใช้ 

 ความเข้าใจ          ถามความเข้าใจ 
  ความจ า              ถามความจ า 

 
 

 
ตาราง  ค านิยามและตวัอย่างค าถาม/ค าสัง่ จ าแนกตามประเภทของค าถาม 
 
ประเภท
ค าถาม 

ค านิยาม ตวัอย่างค าถามค าสัง่ 

1. ถาม
ความรู้ 
ความจ า  

ค าถามที่มีค าตอบแน่นอนถามเนื อ้หา
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงค าจ ากัดความ ค า
นิยาม ค าศัพท์ กฎ ทฤษฎี ถามเกี่ยวกับ
ใคร (who) อะไร (what) เมื่อไร (when)ที่
ไหน (where) รวมทัง้ใช่หรือไม่ 

1. การคมุก าเนิด หมายถงึอะไร 
2. มนษุยสมัพนัธ์หมายถงึอะไร 
3. บริเวณใดของไทยพบทองมากที่สดุ 
4. มนษุย์สามารถสร้างพิชิตดวงจนัทร์ได้เมื่อปีใด 

2. ถาม
ความเข้าใจ 

ค าถามที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจมา
ประกอบเพื่ออธิบายด้วยค าพดูของตนเอง 

1. จงอธิบายลกัษณะของผู้มีสขุภาพจิตดี 
2. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพร่ 

ระดบัขั้นของการคิด ประเภทของค าถาม 
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ประเภท
ค าถาม 

ค านิยาม ตวัอย่างค าถามค าสัง่ 

เป็นค าถามที่สงูกว่าถามความรู้ และการออสโมซิส 
3. จงแบง่ประเภทพืชที่ก าหนดให้ตามเกณฑ์ของท่าน 
4. จงยกตวัอย่างกรดที่ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

3. ถามการ
น า 
ไปใช้ 

ค าถามที่น าความรู้และความเข้าใจไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

1. ท่านจะมีวิธีประหยดัการใช้น า้มนัในครอบครัวของ
ท่านได้หรือไม่ อย่างไร 
2. เมื่อเข้าชมพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ ท่านควรจะปฏิบติัตน
อย่างไร 

4. ถามการ 
วิเคราะห์ 

ค าถามที่จะจ าแนกแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ 
ว่าประกอบด้วย 
สว่นย่อยอะไรบ้าง โดยอาศยั 
หลกัการ ทฤษฎี ที่มาของเร่ืองราวหรือ
เหตกุารณ์นัน้ 

1. อาหารในจานนีป้ระกอบด้วยสารอาหารประเภท
ใดบ้าง 
2. มลูเหตสุ าคญัที่ท าให้สถิติการมีสขุภาพจิต 
ไม่ดีของคนใน กทม.สงูขึน้ คืออะไร 
3. สาเหตสุ าคญัใดบ้างที่ท าให้เยาวชน 
เสพยาเสพติด 
4. ประชาชนในแต่ละภาคของประเทศไทยเรามีความ
เป็นอยู่แตกต่างกนันัน้มีปัจจยัส าคญัใดเป็นสาเหตุ
บ้าง 

5. ถามการ
ประเมินค่า 

ค าถามที่ให้นกัเรียนตีคณุค่าโดยใช้ความรู้ 
ความรู้สกึ ความคิดเห็นในการก าหนด
เกณฑ์เพื่อประเมินค่าสิง่เหลา่นัน้ 

1. ท่านมีวิธีการใดท่ีจะบอกได้ว่าบคุคลนีดี้ บคุคลนัน้
ไม่ดี 
2. ผลการท าโครงงานของกลุม่ใดดีที่สดุ 
3. ความคิดเห็นของเพื่อนคนใดเหมาะสมที่สดุ 
4. นกัเรียนคนใดมีความสามารถในการน าเสนอผล
การทดลองเป็นท่ีชื่นชมมากที่สดุ 

6. ถามการ
สงัเคราะห์ 

ค าถามที่ใช้กระบวนการคิดเพื่อสรุป
ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูย่อย ๆ ขึน้เป็น
ความรู้ใหม่ สิง่ใหม่ วิธีการใหม ่

1. จงสร้างรายการอาหารที่สามารถจดัเลีย้ง
ชาวต่างชาติ 5-6 ชาติ โดยให้มีอาหารประจ าชาติของ
แต่ละชาติด้วย 
2. จงออกแบบเสือ้ที่ผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ตะวนัออกและตะวนัตก 
3. ให้ออกแบบหนงัสอืพิมพ์ใหม่หลงัจากวิเคราะห์
หนงัสอืพิมพ์ชนิดต่าง ๆ แล้ว 
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สาระฯ 
ระดบั
ค าถาม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สขุศกึษาและ 
พลศกึษา 

สงัคมศกึษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ความจ า พยญัชนะต้นค าว่า 
“ไข”่ อยู่ใน 
ไตรยางค์หมู่ใด 

ไข่ไก่เป็นรูปทรง 
อะไร 

ไข่ไก่มีสารอาหาร
ประเภทใดบ้าง 

How do you 
pronounce the 
word “egg”? 

อาหารชนิดใดบ้าง 
ที่ท าจากไข่ 

ภมูิอากาศที่เหมาะสม
กบัการเลีย้งไข่ไก่ใน
บ้านเราควรเป็น
อย่างไร 

เส้นท่ีใช้ในการ
วาดภาพไข่ไก่มี
อะไรบ้าง 

อาหารควรเป็นชนิด
ใดบ้างที่ท ามาจากไข่
ไก ่

ความเข้าใจ ค าว่า “ไข”่ แจกลกู 
ค าสะกดอย่างไร 

วดัเส้นรอบวง 
ไข่ไก่ได้อย่างไร 

สว่นประกอบของ
ไข่ไก่แต่ละสว่นมี
ความส าคญั
อย่างไร 

How do you 
describe “egg” in 
Tnglish? 

อาหารประเภทไข ่
มีประโยชน์ต่อ
สขุภาพหรือไม ่
อย่างไร 

ไข่ไก่มีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างไร 

สอีะไรบ้างที่
ผสมกนัแล้วได้
เป็นสขีอง
เปลอืกไข ่

การท าไข่ตุ๋นมีขัน้ตอน
อย่างไร 

การน าไปใช้ “หลายคนดถูกูว่าคน
ด าสวนน้อยกว่าคน

ขาว” ประโยคนีม้ี
อกัษรทีอ่ยู่ในหมู่ไต
รยางค์เดียวกบัค าว่า 

“ไข”่ กี่ตวั อะไรบ้าง 

พืน้ท่ีผิวของไข่ไก่ 
1 ฟองหาได้
อย่างไร 

นอกจากไข่ไก่แล้ว
ยงัมีไข่สตัว์ชนิด
ใดบ้างในท้องถิ่นที่
ฟักนอกร่างกาย 

How do you make 
a sentence from the 
words 
egg/yolk/egg shell? 

ควรแนะอย่างไร
เกี่ยวกบัการน าไข่ไป
ประกอบอาหาร 

ไข่ไก่มีสว่นเกี่ยวข้องต่อ
การด าเนินชีวิตของคน
ไทยอย่างไร 

ออกแบบการ์ด 
วนัเกิดด้วย
เปลอืกไข่
อย่างไรให้สวย
ถกูใจเพื่อน 

เลอืกซือ้ไขไ่ก่ที่สด
ใหม่มีวิธีการเลอืกซือ้
อย่างไรเมือ่ท่านไป
ตลาด 

การ
วิเคราะห์ 

ค าว่า “ไข”่ แยก
สว่นประกอบของ
พยางค์ได้อะไรบ้าง 

เล้าเลีย้งไข่ไก่
ประกอบด้วย
รูปร่างและรูปทรง
เรขาคณิต
อะไรบ้าง 

ไข่ไก่มีสว่นประกอบ
และหน้าที่เหมือน
หรือต่างจากเซลล์ไข่
ในร่างกายเพศหญิง
อย่างไร 

What the 
differences 
between “egg” 
and Weight”? 

สารอาหารใดบ้างพบ
ใน 
ไข่แดง 

วฏัจกัรของมนษุย์กบั
ไก่ต่างกนัอย่างไร 

สว่นใดบ้างของ
ไข่ท่ีสามารถ
น ามาท าเป็น
แม่พิมพ์ในการ
พิมพ์ได้ 

ไข่ไก่ที่สด กบั 
ไข่ไก่ที่เน่าเปลอืกเน่า 
เปลอืกไข่ไก่มีความ
เหมือนและแตกต่าง
กนัอย่างไร 

การ เกณฑ์การให้คะแนน วิธีวดัเส้นรอบวง วิธีการประเมิน Which story เมนอูาหารที่มไีข่ไก่ ความคิดเห็นของ ภาพวาดจาก ระหว่างไข่ไก่กบัไข่

ตัวอย่างการต้ังค าถามระดับต่าง ๆ  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สาระฯ 
ระดบั
ค าถาม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สขุศกึษาและ 
พลศกึษา 

สงัคมศกึษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ประเมินค่า นิทานคติธรรม
เกี่ยวกบั 
“ไข”่ ควรเป็นอย่างไร 

ของไข่ไก่วิธีใด
เหมาะสมที่สดุ 

คณุภาพของไขมนั
จากไข่ไก่ท าได้
อย่างไร 

about “egg” is the 
funniest? 

เป็นองค์ประกอบใน
ลกัษณะต่าง ๆ 
อาหารประเภทใด
นิยมมากที่สดุ 

นกัเรียนกลุม่ใด
เกี่ยวกบัเกณฑ์การ
ประเมินผลติภณัฑ์จาก
ไข่ไก่เหมาะสมที่สดุ 

เปลอืกไข่ของ
กลุม่ใด
สวยงามที่สดุ 

เป็ด ไข่ชนิดใด
เหมาะสมกบัการท า
ขนมทองหยอดมาก
ที่สดุ 

การ
สงัเคราะห์ 

นิทานคติธรรม

เกี่ยวกบั “ไข”่ ควร
เป็นอย่างไร 

รูปทรงไข่พบใน
สตัว์ชนิดใดบ้าง 

ถ้าต้องการสกดั
ไขมนัออกจากไขไ่ก่
จะออกแบบการ
ทดลองอย่างไร 

How do you write 
a story about 
“egg”? 

การสงัเคราะห์ ออกแบบเมนอูาหาร
คาว-หวาน ที่มีไข่แดง
เป็นองค์ประกอบโดย
ให้เห็นคณุค่าอาหาร
ตามหลกัโภชนาการท า
ได้อย่างไร 

ค่านิยมในการ
บริโภคไข่ของ
นกัเรียนใน
โรงเรียนนีเ้ป็น
อย่างไร 

เราสามารถน าเปลอืก
ไข่มาออกแบบเป็น
ภาพได้อย่างไร ให้
เป็นงานสร้างสรรค์
เพื่อขายในงาน 

OTOP 
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การจดัการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning  Method) 

 
 
 
  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพฒันากระบวนการทางความคิดของผู้ เรียน โดยผู้สอนจะป้อนค าถามในลกัษณะต่าง 
ๆ ที่เป็นค าถามที่ดี สามารถพฒันาความคิดผู้ เรียน ถามเพื่อให้ผู้ เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ 
หรือการประเมินค่าเพื่อจะตอบค าถามเหลา่นัน้ 
 
 
  การจดัการเรียนรู้แบบใช้ค าถามมีขัน้ตอนส าคัญดงัต่อไปนี ้
  1. ขัน้วางแผนการใช้ค าถาม ผู้ สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้ค าถามเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
รูปแบบหรือประการใดท่ีจะสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระและวตัถปุระสงค์ของบทเรียน 
   2. ขัน้เตรียมค าถาม ผู้สอนควรจะเตรียมค าถามที่จะใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสร้างค าถามอย่าง
มีเหลกัเกณฑ์ 
  3. ขัน้การใช้ค าถาม ผู้สอนสามารถจะใช้ค าถามในทกุขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอาจจะสร้าง
ค าถามใหม่ที่นอกเหนือจากค าถามที่เตรียมไว้ก็ได้ ทัง้นีต้้องเหมาะสมกบัเนือ้หาสาระและสถานการณ์นัน้ ๆ 
  4. ขัน้สรุปและประเมินผล 
   4.1 การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้ค าถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้ 
   4.2 การประเมินผล ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมินผลตาม  
สภาพจริง 
 
 
  1. ผู้ เรียนกบัผู้สอนสือ่ความหมายกนัได้ดีขึน้ 
   2. ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
  3. สร้างแรงจงูใจและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 
  4. ช่วยเน้นและทบทวนประเด็นส าคญัของสาระการเรียนรู้ที่เรียน 
  5. ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน ให้เข้าใจความสนใจที่แท้จริงของผู้ เรียน และวินิจฉัยจุดแข็ง
จดุอ่อนของผู้ เรียนได้ 
  6. ช่วยสร้างลกัษณะนิสยัการชอบคิดให้กบัผู้ เรียน ตลอดจนนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
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วิธีสอนโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ 

(Six Thiuking Hats) 
 

 
 

  เอ็ดเวิร์ด  เดอ โบโน (Edward De Bono) ได้เสนอแนวการคิดหมวกหกใบเพื่อฝึกบุคคลให้รู้จักคิดรอบด้าน เป็น
การสง่เสริมให้บคุคลไม่ยดึติดกบัความคิดแบบใดแบบหนึ่ง แต่จะช่วยให้รู้จกัคิดอย่างรอบด้าน คือ สามารถที่จะคิดได้หลาย
แบบในสถานการณ์หนึ่ง ๆ การพัฒนาความคิดรอบด้านจะท าให้สามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และมี
ประสทิธิภาพ 
  เอ็ดเวิร์ด เอด โบโน ใช้สีเป็นชื่อหมวก ซึ่งมีความหมายดงันี ้
  1. หมวกสีขาว สีขาวเป็นสีที่แสดงถึงความเป็นกลาง หมวกสีขาวเป็นตัวแทนของข้อมูล ตัวเลข ข้อเท็จจริง  
ต่าง ๆ มีการบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เมื่อบุคคลสวมหมวกสีขาว หรือสมมติว่าสวมหมวกสีขาว จึง
หมายความว่าบุคคลนัน้จะต้องท าใจเป็นกลางให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เชื่อถือได้ ไม่น าความ คิดของตนเองเข้าไปปะปน 
ค าถามที่จะให้ได้มาซึง่ความคิดแบบหมวกสขีาว ได้แก่ 
    มีข้อเท็จจริงอะไร หรือมีข้อมลูอะไรบ้างเกี่ยวกบัเร่ืองนี ้
     ต้องการข้อมลูอะไร 
     ยงัมีข้อมลูอื่นอีกไหม 
     ได้ข้อมลูมาด้วยวิธีใด 
  2. หมวกสแีดง สแีดงเป็นสทีี่แสดงถงึความเกรีย้วกราด อารมณ์ หมวกสแีดงจงึเป็นการมองทางด้านอารมณ์ 
ความรู้สกึ ทัง้ทางบวกและทางลบ การหยัง่รู้ และมีสญัชาตญาณ เมื่อมีการสวมหมวกสแีดง สมาชิกจะมีโอกาสได้ระบาย
อารมณ์ออกมา เป็นการแสดงความรู้สกึด้วยอารมณ์ที่แท้จริง จะได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา ค าถามที่จะให้
ได้มาซึง่ความคิดแบบหมวกสแีดง ได้แก่ 
    รู้สกึอย่างไรกบัเร่ืองนี ้หรือความคิดนี ้
    มีความเห็นอย่างไรกบัเร่ืองนี ้
     รู้สกึอย่างไรกบัเหตกุารณ์ครัง้นี ้
     มีความเห็นอย่างไรกบัแผนงานนี ้
     รู้สกึอย่างไรกบัการกระท าเช่นนี ้
     มีความเห็นอย่างไรกบัข้อมลูนี ้
   3. หมวกสดี า  สดี าเป็นสทีี่แสดงถงึความเศร้าโศก มืดมน และการปฏิเสธ หมวกสีด าจึงเกี่ยวข้องกับความคิด
ทางด้านลบ การปฏิเสธและการคัดค้าน เมื่อสมาชิกสวมหมวกสีด าจะแสดงความคิดเห็น จุดด้อย ข้อเสีย ข้อผิดพลาด 
ข้อบกพร่อง จะต่างจากหมวกสแีดงที่สมาชิกผู้สวมหมวกนีจ้ะมีเหตุผลประกอบด้วย ค าถามที่จะใช้กับความคิดแบบหมวก  
สดี า  ได้แก่ 
    เร่ืองนีม้ีจดุอ่อนอะไร 
    สิง่นีจ้ะคุ้มค่ากบัที่จะท าหรือไม่ 
    อะไรจะเกิดขึน้ถ้าขาดความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ความคิดนีถ้กูระเบยีบหรือไม่ 

แนวคิด 
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  4. หมวกสเีหลอืง สเีหลอืงเป็นสขีองตะวนั เป็นสทีี่แสดงความสดใส สว่าง แสดงถงึความร่าเริง แจ่มใส หมวกสี
เหลอืงจงึเป็นการมองในด้านบวก ในแง่ดี ความเป็นไปได้ ความหวงั ความมัน่ใจว่าท าได้ ต้องการให้สมาชิกแสดงความคด
เพื่อสง่เสริมข้อมูลที่มีอยู่ในด้านดี คิดถึงประโยชน์ คุณค่า จุดเด่น และมีความคิดใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมและสงัคม 
ค าถามที่ให้ได้มาซึง่ความคดแบบหมวกสเีหลอืง ได้แก่ 
    สนีีม้ีประโยชน์อย่างไร 
    จดุเด่นคืออะไร 
    ท าอย่างไรจงึจะเกิดประโยชน์มากขึน้ 
  5. หมวกสเีขียว  สเีขียวเป็นสทีี่แสดงความมีชีวิต ความเจริญงอกงาม ความอดุมสมบูรณ์ความสดชื่น ความ
เป็นธรรมชาติ สมาชิกที่สวมหมวกสเีขียวจะแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดให้มีทางเลอืกหลากหลาย และความคิดใหม่ 
เป็นความคิดที่แสดงถงึความพยายามเพื่อปรับปรุง และพฒันา ตวัอย่างค าถาม เช่น 
    เราจะพฒันาอะไร   
    ต้องเปลีย่นแปลงอะไรบ้างเพื่อให้สิง่นีดี้ขึน้ 
     จากความคิดนีจ้ะท าให้มนัดีขึน้ 
    มีทางออกส าหรับเร่ืองนีอ้ย่างไร 
  6. หมวกสฟ้ีา สฟ้ีาแสดงถงึการควบคมุ เปรียบเทียบท้องฟ้าที่ปกคลมุอยู่เหนือทกุสิ่ง รู้สกึสงบเยือกเย็น หมวก
สฟ้ีาจงึเกี่ยวข้องกบัการควบคุมและบริหารกระบวนการคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ืองของความคิดรวบยอด ข้อสรุป 
การยุติข้อขัดแย้ง การด าเนินการที่มีขัน้ตอนเป็นระบบ สมาชิกที่ใส่หมวกสีฟ้าจะมีบทบาทของหัวหน้า ท าหน้าที่ควบคุม
บทบาทของสมาชิกให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด ตวัอย่างค าถาม 
    เร่ืองนีต้้องการคิดแบบไหน 
    ขัน้ตอนของเร่ืองนีคื้ออะไร 
     เร่ืองนีจ้ะสรุปอย่างไร 
     ขอบเขตของปัญหาคืออะไร 
     เราก าลงัอยู่ในประเด็นหรือไม่ 
   เดอ โบโน กลา่วว่า หมวกหกใบสามารถน าไปใช้ในการพฒันาการคิดของผู้ เรียนได้อย่างไม่จ ากดั เชือ้ชาติและ
วฒันธรรม สามารถน าไปใช้ได้ง่าย เน่ืองจากไมม่ีความซบัซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้พยายามคิด ซึง่เป็นการคิดอย่างรอบ
ด้าน คิดทัง้จดุดี จดุด้อย จดุที่น่าสนใจ ความรู้สกึที่มีต่อสิง่นัน้ ๆ แทนท่ีจะยดึติดอยู่กบัความคดเพียงด้านเดียว หรือรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่ 
 
 
  เดอ โบโน ได้เสนอขัน้ตอนการใช้หมวกหกใบ ดงันี ้
  1. ขัน้น า (Lead-in) เป็นการแนะน าให้ทราบถงึสิง่ที่จะสอน 
   2. การชีแ้จงรายละเอียด (Explanation) เป็นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน ซึ่งเป็นรายละเอียด
เกี่ยวกบัธรรมชาติ และลกัษณะของหมวกแต่ละใบ 
  3. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้หมวกที่มีความสัมพันธ์กับการคิดแต่ละแบบ
พร้อมกบัอธิบายแนะน าตวัอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  4. การฝึกปฏิบติั (Practice) เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้หมวกคิดจากสถานการณ์ หรือหัวข้อที่
ก าหนดให้ โดยพยายามให้นกัเรียนได้ฝึกคิดให้รอบคอบทกุหมวก 
  5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) เป็นการร่วมสนทนาเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียน
เห็นความชดัเจนในสิง่ที่คิด ป้องกนัการสบัสน 
   6. การสรุป (Conclusion) เป็นการทบทวนและเรียบเรียงสิ่งที่คิด โดยเน้นประเด็นส าคัญเพื่อให้เห็นผลที่เกิด
จากการคิด 
  วิธีการใช้หมวก 
  การสวมหมวก คือ การคิดโดยผู้สวมหมวก เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ให้ผู้สวมหมวกคิดตามสขีองหมวกที่อยู่ในขณะนัน้ 
เมื่อต้องการให้บคุคลใดคิดไปในทางใด ก็ให้บคุคลนัน้สวมหมวกสนีัน้ โดยปกติผู้น าหรือหวัหน้ากลุม่จะเป็นผู้สวมหมวกสีฟ้า 
ซึง่จะเป็นผู้ควบคมุหรือการจดัระเบยีบการคิดเพื่อให้สมาชิกในกลุม่คิดไปในทางเดียวกนั ดงันัน้ผู้สอนควรได้ฝึกให้ผู้ เรียนได้
เปลีย่นกนัสวมหมวกเพื่อคิดให้หลากหลายไปตามสขีองหมวกที่สวมอยู่ 
  ข้อควรพิจารณาในการใช้หมวก ผู้สอนควรเน้นทักษะหรือหมวกที่ก าลงัสอน ทบทวนชื่อของหมวกที่ใช้บ่อย ๆ 
ก าหนดเวลาสัน้ ๆ ในการคิดหรือใช้หมวกแต่ละใบ และสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนกุสนาน 
 
  ล าดบัขัน้ของการใช้หมวก 
  การใช้หมวกแต่ละใบนัน้จะใช้ใบใดก่อนหลงัก็ได้ ไมม่ีข้อก าหนดตายตวั แต่หมวกสฟ้ีา ซึง่เป็นผู้น าอภิปรายนัน้
ควรเป็นผู้น าในจดุเร่ิมต้นแล้วกลา่วถกึติกาขัน้ตอนการอภิปราย และในตอนสรุปสดุท้ายก็ควรใช้หมวกสฟ้ีา 
 

 
 
  1. ประโยชน์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
   (1) ท าให้ผู้ เรียนสามารถแสดงความรู้สกึอย่างเปิดเผย 
   (2) ผู้ เรียนระมดัระวงัความคิด ไม่ด่วนสรุปสิ่งต่าง ๆ ก่อน จะผ่านขัน้ตอนกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
ก่อนตดัสนิใจ 
   (3) ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกการคิดในรูปแบบที่หลากหลายรอบด้าน สง่ผลให้เป็นคนท่ีมีความรอบคอบ 
    (4) ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหลายแง่หลายมมุ ไม่มองอะไรหรือคิดอะไรด้านเดียว และรู้จกัจัด
ระเบยีบความคิด 
   (5) ผู้ เรียนได้รู้จกัฝึกทกัษะการคิดอนัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการคิดระดบัสงูต่อไป 
   (6) ฝึกให้ผู้ เรียนเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  2. ข้อจ ากดัของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ 
   (1) ผู้สอนจะต้องอธิบายให้ผู้ เรียนเข้าใจบทบาทของผู้สวมหมวกสต่ีาง ๆ ให้เข้าใจชดัเจน มิฉะนัน้จะท าให้
การแสดงบทบาทหรือความรู้สกึไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของหมวก 
   (2) ถ้าเรียนไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการสวมหมวกแต่ละใบ จะท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่ราบร่ืน 
ไม่ต่อเน่ือง 
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วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
(Cippa Model) 

 
 
 
  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา  แขมมณี ที่กลา่วว่า ซิปปา (CIPPA) เป็น
หลกัการซึง่สามารถน าไปเป็นหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตาม
หลกั “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการทีห่ลากหลาย อาจจดัเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็น
วิธีหนึง่ในการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเอง การมีสว่นร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และการแลกเปลีย่นความรู้ การได้เคลือ่นไหว
ทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 
  การจดัการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลกั 5 แนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการจัด
การศกึษา ได้แก่ 
  1. แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
   2. แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุม่และการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative Learning) 
  3. แนวคิดเกี่ยวกบัความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
  4. แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
  5. แนวคิดเกี่ยวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)  
 
 
  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ ทิศนา  แขม
มณี มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้
  ขัน้ที่ 1 การทบทวนความรู้เดมิ 
   ขัน้นีเ้ป็นการดึงความรู้เดิมของผู้ เรียนในเร่ืองที่จะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กบัความรู้เดิมของตน ซึง่ผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอนอาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้ เรียน
เลา่ประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้ เรียนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic Organizer) ของตน 
  ขัน้ที่  2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
  ขัน้นีเ้ป็นการแสวงหาข้อมลูความรู้ใหม่ของผู้ เรียนจากแหลง่ข้อมลู หรือแหลง่ความรู้ต่าง ๆ ซึง่ผู้สอนอาจ
จดัเตรียมมาให้ผู้ เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัแหลง่ข้อมลูต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนไปแสวงหาก็ได้ ในขัน้นีผู้้สอนควรแนะน า
แหลง่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียนตลอดทัง้จดัเตรียมเอกสารสือ่ต่าง ๆ 
   ขัน้ที่  3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดมิ 
   ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนศกึษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล / ความรู้ที่หามาได้ ผู้ เรียนสร้างความหมายของข้อมูล / 
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิดและก ระบวนการกลุ่มในการอภิปราย 
และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกบัข้อมลูนัน้ ๆ ซึง่จ าเป็นต้องอาศยัการเชื่อมโยงกบัความรู้เดิม 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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  ในขัน้นี ้ผู้สอนควรใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจดักิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุม่ กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลกัษณะนิสยั 
กระบวนการทกัษะทางสงัคม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ขึน้มาด้วยตนเอง 
  ขัน้ที่  4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนอาศยักลุม่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง รวมทัง้ขยายความรู้
ความเข้าใจของตนให้กว้างขึน้ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจขอตนเองแก่ผู้อื่น และได้รับประโยชน์จาก
ความรู้ ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กนั 
  ขัน้ที่  5 การสรุปและจดัระเบียบความรู้ 
  ขั น้ นี เ้ ป็ น ขั น้ ข อ ง กา ร ส รุ ปค วาม รู้ ที่ ไ ด้ รั บทั ง้ หมด  ทั ง้ ค ว าม รู้ เ ดิ ม แ ละค วาม รู้ ใ หม่  และ จั ดสิ่ ง 
ที่เรียนให้เป็นระบบระเบยีบ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนจดจ าสิง่ที่เรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนสรุปประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย
มโนทศัน์หลกั และมโนทศัน์ย่อยของความรู้ทัง้หมด แล้วน ามาเรียบเรียงให้ได้สาระส าคัญครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้ เรียนจด
เป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยให้จดจ าข้อมลูได้ง่าย 
  ขัน้ที่  6 การปฏิบัตแิละ / หรือการแสดงผลงาน 
  ขัน้นีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้ตอกย า้
หรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบติัตามข้อมูลที่ได้ 
ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ปฏิบติั และมีการแสดงผลงานท่ีได้ปฏิบติัด้วย ในขัน้นีผู้้ เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
จดันิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมี
เกณฑ์เหมาะสม 
  ขัน้ที่  7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
  ขัน้นีเ้ป็นขัน้ของการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นการใ ห้โอกาส
ผู้ เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  หลงัจากประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครัง้ก็ได้ หรืออาจไม่มีการน าเสนอ
ผลงานในขัน้ท่ี 6 แต่น ามารวมแสดงในตอนท้ายหลงัขัน้การประยกุต์ใช้ก็ได้เช่นกนั 
  ขัน้ท่ี 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) 
  ขัน้ที่ 7  เป็นขัน้ตอนที่ช่วยให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) จึงท าให้รูปแบบนีม้ีคุณสมบติัครบตามหลกั 
CIPPA 
    
 
 
  1. ผู้ เรียนรู้จกัการแสวงหาข้อมลู ข้อเท็จจริงจากแหลง่การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้ 
   2. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคิดที่หลากหลาย เป็นประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 
  3. ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นความรู้ความเข้าใจกบัสมาชิกภายในกลุม่ 
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วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้ 
แบบวัฏจกัรการเรียนรู้ (4MAT) 

 
 
 
  เป็นการจดัการเรียนรู้ที่ค านงึถงึรูปแบบการเรียนรู้ของกลุม่ผู้ เรียน 4 คณุลกัษณะ กบัการพฒันาการสมองซีกซ้าย
และซีกขวาอย่างสมดลุ เพื่อให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตามแบบและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพฒันา
ตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพ ผู้ เรียนแบบที่ 1(Why) ผู้ เรียนท่ีมีจินตนาการเป็นหลกั ผู้ เรียนแบบที่ 2 (What) ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้
ด้วยการวิเคราะห์และเก็บรายละเอียด ผู้ เรียนแบบที่ 3 (How) ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยสามญัส านกึหรือประสาทสมัผสั และ
ผู้ เรียนแบบที่ 4 (If) ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสูก่ารลงมือปฏิบติั 
 
 
  1. ขัน้สร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้ สอนกระตุ้ นความสนใจและ
แรงจงูใจให้ผู้ เรียนคิด โดยใช้ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนสงัเกตการออกไปปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมจริงของสิง่ที่เรียน 
   2. ขัน้วิเคราะห์ประสบการณ์ (พฒันาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้และสนใจในสิ่งที่เรียน 
โดยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์หาเหตผุลให้ฝึกท ากิจกรรมกลุม่อย่างหลากหลาย เช่น ฝึกเขียนแผนผังมโนมติ (Concept Mapping) 
ผู้ เรียนช่วยกนัระดมสมอง มีการอภิปรายร่วมกนั 
   3. ขัน้ปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนเน้นให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์อย่าง
ไตร่ตรอง น าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า โดยจัดระบบการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดล าดับ
ความสมัพนัธ์ของสิง่ที่เรียน 
  4. ขัน้พฒันาความคิดรวบยอด (พฒันาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ทฤษฎีหลกัการที่ลกึซึง้ โดยเฉพาะรายละเอียด
ของข้อมลูต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจและพฒันาความคิดรวบยอดของตนในเร่ืองที่เรียน จงึควรจดักิจกรรมที่ให้ผู้ เรียน
ค้นคว้าหาความรู้จากใบความรู้ แหลง่วิทยาการท้องถิ่น การสาธิต การทดลอง ดวูีดิทศัน์ การใช้ห้องสมดุ 
  5. ขัน้ลงมือปฏิบติัจากกรอบความคิดที่ก าหนด (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้สอนให้ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองท าแบบฝึกหดั การสรุปผลการทดลอง สรุปผลการท าแบบฝึกหดัที่ถกูต้อง ชัดเจน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซักถาม
ข้อสงสยัก่อนปฏิบติักิจกรรม 
  6. ขัน้สร้างชิน้งานเพื่อสะท้อนความเป็นตนเอง (พฒันาสมองซีกขวา) ผู้สอนให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถของ
ตนเอง ตามความถนัด ความสนใจเพื่อสร้างสรรค์ชิน้งานของตนเอง เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในเนือ้หาวิชาที่เรียน 
ชิน้งาน ได้แก่ สมดุรวบรวมสิง่ประดิษฐ์ ภาพวาด นิทาน แผ่นพบั ฯลฯ 
  7. ขัน้วิเคราะห์คุณค่าและการประยุกต์ใช้ (พัฒนาสมองซีกซ้าย) ผู้ สอนให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ชิน้งานของตน 
อธิบายขัน้ตอนการท างาน อปุสรรคในการท างานและวิธีการแก้ไข โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
หรืออนาคต อาจวิเคราะห์ชิน้งานในกลุม่ย่อยหรือกลุม่ใหญ่ตามความเหมาะสม 
  8. ขัน้แลกเปลีย่นประสบการณ์เรียนรู้กบัผู้อื่น (พัฒนาสมองซีกขวา) ผู้สอนให้ผู้ เรียนน าผลงานของตนเองมา
น าเสนอหรือจัดแสดงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ โดยให้สมาชิกกลุ่มอื่นได้ชื่นชมและผลดักัน
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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  การจดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สามารถน าไปใช้สอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม นัน้ก็ยังสามารถน าไปใช้สอนได้ทุกสาระการเรียนรู้ และควรออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการทัง้ภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุม่สาระการเรียนรู้ 
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วิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
(Problem Solving Method) 

 
 
 
  เป็นวิธีการสอนท่ีผู้สอนฝึกให้ผู้ เรียนแก้ปัญหาอย่างมีขัน้ตอน โดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม
รวมกับความรู้ใหม่ และกระบวนการต่างๆเพื่อใช้แก้ปัญหา กล่าวได้ว่าทักษะในการแก้ปัญหา เป็นเร่ืองที่จ าเป็นส าหรับ
มนุษย์ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากทุกคนต้องประสบกับปัญหาเป็นประจ าตลอดชีวิต ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูง 
ย่อมประสบผลส าเร็จทัง้ในชีวิตสว่นตวั ครอบครัว และการงาน ดังนัน้การฝึกให้มนุษย์แก้ปัญหาได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะ
จะช่วยให้ขจดัปัญหาท่ีมาขดัขวางการด าเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดและมีชีวิตอย่างปกติ 
 
 
 
 
วิธีสอนแบบแก้ปัญหาสามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนได้ ดงันี ้  
 1. ขัน้ก าหนดปัญหา 
  ผู้สอนและผู้ เรียนอาจร่วมกนัตัง้ปัญหา ปัญหาท่ีน ามานัน้อาจมาจากแหลง่ต่างๆ เช่น ปัญหาท่ีมาจากความสนใจ
ของผู้ เรียนส่วนใหญ่ ปัญหาที่มาจากบทเรียน โดยผู้สอนก าหนดขึน้มาเอง โดยพิจารณาจากบทเรียนว่า เนือ้หาตอนใด
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นประเด็นในการตัง้ปัญหาเพื่อน าไปสูก่ารเรียนรู้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับสงัคมเป็นปัญหาที่พบเห็นกันทั่วไป
ในสภาพแวดล้อมของตวัผู้ เรียน การหยิบยกมาเป็นปัญหาในการศกึษาย่อมเป็นสภาวะที่ท าให้ผู้ เรียนเห็นว่าก าลงัเผชิญกับ
ปัญหาในชีวิตจริง ปัญหาท่ีเกิดจากประสบการณ์ของผู้ เรียน ได้แก่ ปัญหากฎหมาย ปัญหาชีวิต ปัญหาสิง่แวดล้อม ฯลฯ 
  เมื่อก าหนดปัญหาแล้ว ผู้ สอนเน้นให้ผู้ เรียนท าความเข้าใจปัญหาที่พบในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาถามว่า
อย่างไร มีข้อมูลใดแล้วบ้าง ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง การฝึกให้ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาจะท าให้มีความเข้าใจ
ปัญหามากขึน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้นี ้ผู้สอนอาจตัง้ปัญหา ตัง้ค าถามให้ผู้ เรียนเกิดข้อสงสยั เช่น 
    การใช้ค าถาม 
    การเลา่ประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ให้เกิดปัญหา 
    การให้ผู้ เรียนคิดค าถามหรือปัญหา 
    สาธิต เพื่อก่อให้เกิดปัญหา 
 2. ขัน้ตัง้สมมติฐาน 
  การตัง้สมมติฐานเป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหา โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ช่วยในการคาดคะเน 
ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและคาดคะเนค าตอบ พิจารณาแยกปัญหาใหญ่ออกเป็น
ปัญหาย่อย แล้วคิดอย่างเป็นระบบ ผู้ เรียนจะพยายามใช้ความรู้ความเข้าใจประสบการณ์เดิมมาคิดแก้ไขปัญหา คาดคะเน
ค าตอบ แล้วจึงหาทางพิสจูน์ว่าค าตอบที่คิดกันขึน้มานัน้มีความถูกต้องอย่างไร แนวทางการคิดเพื่อตัง้สมมติฐาน เช่น 
ปัญหานัน้น่าจะมีสาเหตมุาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหานัน้น่าจะแก้ไขได้โดยวิธีใด 
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3. ขัน้วางแผนแก้ปัญหา 
ขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ท่ีมีการวางแผน หรือออกแบบวิธีการหาค าตอบจากสมมติฐานที่ได้ตัง้ไว้ โดย 

ศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาขึน้ และใช้เหตุผลในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุ โดยหาวิธีการแก้ปัญหา
หลายๆวิธี แล้วใช้วิธีพิจารณาเลอืกวิธีแก้ปัญหาวิธีที่ดีที่สดุ เป็นไปได้มากที่สดุ ในกรณีที่มีปัญหานัน้ต้องตรวจสอบด้วยการ
ทดลอง ก็ต้องก าหนดวิธีทดลองหรือตรวจสอบเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองมือที่จะใช้ให้พร้อม 
 4. ขัน้การเก็บและรวบรวมข้อมลู 
  ขัน้การเก็บและรวบรวมข้อมลู เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนจะศกึษาค้นคว้าความรู้จากแหลง่ต่างๆ เช่น 
    ห้องสมดุ 

 อินเทอร์เน็ต 
 ต าราเรียน 
 การสงัเกต 
 การทดลอง 
 การไปทศันศกึษา 
 สมัภาษณ์ผู้ รู้หรือผู้ เชี่ยวชาญ 
 จากสถิติต่างๆ 

5. ขัน้วิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมติฐาน 
 เมื่อได้ข้อมลูที่รวบรวมมาแล้ว ผู้ เรียนก็น าข้อมลูนัน้ๆมาพิจารณาว่าจะน่าเชื่อถือหรือไม่ 

ประการใด เพื่อน าข้อมลูนัน้ๆไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ 
6. ขัน้สรุป 

  เป็นขัน้ท่ีน าข้อมลูมาพิจารณาแปลความหมายระหว่างสาเหตกุบัผลที่เกิดขึน้ ผู้ เรียนประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา
หรือตัดสินใจเลือกวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหา หรือเป็นการสรุปลงไปว่าเชื่อสมมติฐานที่ก าหนดไว้นั่นเอง ซึ่ง
อาจจะสรุปในรูปของหลกัการที่จะน าไปอธิบายเป็นค าตอบ หรือวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการน าความรู้ไปใช้ 
  อนึง่ในการสรุปผลนัน้ เมื่อได้ข้อสรุปเป็นหลกัการแล้ว ควรน าพิจารณาตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ 
    
 
 
 
 วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาสามารถน าไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษาและวฒันธรรมนัน้ สามารถน าไปใช้ได้กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนได้
รู้จกัแก้ปัญหาในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในขณะนัน้จะท าให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสงัคมและ
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองตลอดจนคณุธรรม จริยธรรม 
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วิธีสอนแบบโครงงาน 
(Project Method) 

 
 
 
  เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้า หรือปฏิบติังานตามหวัข้อที่ผู้ เรียนสนใจ ซึ่งผู้ เรียนจะต้องฝึก
กระบวนการท างานอย่างมีขัน้ตอน มีการวางแผนในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จนการด าเนินงานส าเร็จ
ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ สง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อันเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่า สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่างๆได้วิธีการสอนโครงงานสามารถสอนต่อเนื่องกับวิธีสอนแบบบูรณาการได้ ทัง้ใน
รูปแบบบรูณาการภายในกลุม่สาระการเรียนรู้ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้น าองค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้มาบรูณาการเพื่อท าโครงงาน 
 

 
 
  1. ขัน้ก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหาและกระตุ้นให้
ผู้ เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือยัว่ยใุห้ผู้ เรียนมีความต้องการใคร่เรียนใคร่รู้ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
  2. ขัน้ก าหนดจดุมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพื่ออะไร 
จะท าโครงงานนัน้เพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึง่ท าให้ผู้ เรียนก าหนดโครงงานแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตามจดุมุ่งหมาย 
  3. ขัน้วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้ เรียนวางแผนแก้ปัญหา ซึ่ งเป็นโครงงานเด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ แล้ว
เสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณา ให้ค าแนะน าช่วยเหลอืและข้อเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผุ้ เรียน ผู้ เรียน
เขียนโครงงานตามหวัข้อซึง่มีหวัข้อส าคญั (ชื่อโครงงาน หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์หรือจดุมุ่งหมาย เจ้าของโครงการ 
ทีป่รึกษาโครงการ แหล่งความรู้ สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ วิธีด าเนินการ เคร่ืองมือที่ใช้ ผลที่
คาดว่าจะได้รับ) 
  4. ขัน้ลงมือปฏิบติัหรือแก้ปัญหา ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการที่ก าหนดไว้โดยมีผู้สอน
เป็นที่ปรึกษา คอยสงัเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จักสงัเกต เก็บรวบรวมข้อมูล บนัทึกผลด าเนินการด้วยความมานะ
อดทน มีการประชมุอภิปราย ปรึกษาหารือกันเป็นระยะๆ ผู้สอนจะเข้าไปเกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็น ผู้ เรียนเป็นผู้ที่ใช้ความคิด 
ความรู้ ในการวางแผนและตดัสนิใจท าด้วยตนเอง 
  5. ขัน้ประเมินผลระหว่างปฏิบติังาน ผู้สอนแนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัประเมินผลก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการ
และหลงัด าเนินการ คือรู้จกัพิจารณาว่าก่อนท่ีจะด าเนินการมีสภาพเป้นอย่างไร มีปัญหาอย่างไรระหว่างที่ด าเนินงานตาม
โครงงานนัน้ ยังมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องอยู่ ต้องแก้ไขอะไรอีกบ้าง มีวิธีแก้อย่างไร เมื่อด าเนินการไปแล้ว
ผู้ เรียนมีแนวคิดอย่างไร มีความพึงพอใจหรือไม่ ผลของการด าเนินการตามโครงงาน ผู้ เรียนได้ความรู้อะไร ได้ประโยชน์
อย่างไร และสามารถน าความรู้นัน้ไปพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึน้ หรือเอาความรู้นัน้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร โดยผู้ เ รียน
ประเมินโครงงานของตนเองหรือเพื่อนร่วมประเมิน จากนัน้ผู้สอนจึงประเมินผลโครงงานตามแบบประเมิน ซึ่งผู้ปกครอง
อาจจะมีสว่นร่วมในการประเมินด้วยก็ได้  
  6. ขัน้สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เมื่อผู้ เรียนท างานตามแผนและเก็บข้อมูลแล้วต้องท าการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปและเขียนรายงานเพื่อน าเสนอผลงาน ซึ่งนอกเหนือจากรายงานเอกสารแล้ว อาจมีแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ 
แบบจ าลอง หรือของจริงประกอบการน าเสนอ อาจจดัได้หลายรูปแบบ เช่น จดันิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ  

แนวคิด 
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   1. เป็นการสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไ ด้ปฏิบติัจริง คิดเอง ท าเอง 
อย่างละเอียดรอบคอบ อย่างเป็นระบบ 
   2. ผู้ เรียนรู้จกัวิธีแสวงหาข้อมลู สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   3. ผู้ เรียนมีทกัษะในการแก้ปัญหา มีทกัษะกระบวนการในการท างาน มีทกัษะการเคลือ่นไหวทางกาย 
   4. ผู้ เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุม่สมัพนัธ์ ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
   5. ฝึกความเป็นประชาธิปไตย คือการรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั มีเหตผุล มีการยอมรับในความรู้ ความ
สามรถซึง่กนัและกนั 
   6. ผู้ เรียนได้ฝึกลกัษณะนิสยัที่ดีในการท างาน เช่น การสงัเกต การจดบนัทกึข้อมลู การเก็บข้อมลูอย่างเป็น
ระบบ ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส ่ความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน รู้จกัท างานอย่างเป็นระบบ ท างาน
อย่างมีแผน ใช้เวลาว่างให้เป็นปะโยชน์ 
   7. ผู้ เรียนเกิดความริเร่ิมสร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ ความคิด หรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในชีวิต หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ 
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การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
 
  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เร่ิมต้นจากปัญหาที่เกิดขึน้โดยสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม ตัว
ปัญหาจะเป็นจดุตัง้ต้นของกระบวนการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการสืบ
ค้นหาข้อมลูเพื่อเข้าใจกลไกของตวัปัญหา รวมทัง้วิธีการแก้ปัญหา 
 
 
 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
  1. ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหา จดัสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ มองเห็นปัญหา ก าหนดสิ่งที่
เป็นปัญหาท่ีผู้ เรียนอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะค้นค าตอบ 
   2. ท าความเข้าใจกบัปัญหา ผู้ เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิง่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาได้ 
  3. ด าเนินการศกึษาค้นคว้า ก าหนดสิง่ที่ต้องการเรียนและด าเนินการศกึษาค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
  4. สังเคราะห์ความรู้ ผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปรายผลและสังเคราะห์
ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
  5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้ เรียนแต่ละกลุม่สรุปผลงานของกลุม่ตนเอง ประเมินผลงานว่า ข้อมูลที่ได้
ศกึษาค้นคว้ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยการตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มร่วมกันสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครัง้ 
  6. น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้ เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอในรูปแบบผลงานที่
หลากหลาย ผู้ เรียนทกุคนและผู้ เกี่ยวข้องกบัปัญหา ร่วมกนัประเมินผลงาน 
 
 
 
  มุ่งเน้นพฒันาผู้ เรียนในด้านทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการชีน้ าตนเอง 
ซึง่ผู้ เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้ เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
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การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ 
(Discovery  Method) 

 
 
  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบ หรือความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์
ในลกัษณะที่ผู้ เรียนจะเผชิญกบัปัญหา ซึง่ในการแก้ปัญหานัน้ ผู้ เรียนจะใช้กระบวนการที่ตรงกบัธรรมชาติของวิชาหรือ
ปัญหานัน้ เช่นผู้ เรียนจะศกึษาปัญหาทางชีววิทยา ก็จะใช้วิธีเดียวกนักบันกัชีววิทยาศกึษา หรือผู้ เรียนจะศกึษาปัญหา
ประวติัศาสตร์ ก็จะใช้วิธีการเช่นเดียวกบันกัประวติัศาสตร์ศกึษา ดงันัน้ จงึเป็นวิธีจดัการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ เหมาะ
ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่ก็สามารถใช้กบัวิชาอื่น ๆ ได้ ในการแก้ปัญหานัน้ ผู้ เรียนจะต้องน าข้อมลูมาท า
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอด 
ในเร่ืองนัน้ 
 

 
 
  การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบเน้นให้ผู้ เรียนค้นหาค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง ซึง่ผู้ เรียนจะใช้วิธีการหรือ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีประสทิธิภาพและตรงกบัธรรมชาติของวิชา หรือปัญหา ดงันัน้ จงึมีผู้น าเสนอวิธีการการ
จดัการเรียนรู้ไว้หลากหลาย เช่น การแนะให้ผู้ เรียนพบหลกัการทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองโดยวิธีอปุนัย การที่ผู้ เรียนใช้
กระบวนการแก้ปัญหาแล้วน าไปสูก่ารค้นพบ มีการก าหนดปัญหา ตัง้สมมติฐาน และรวบรวมข้อมลู ทดสอบสมมติฐานและ
สรุปข้อค้นพบ ซึง่อาจใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากการทดลองด้วย การที่ผู้สอนจดัโปรแกรมไว้ให้ผู้ เรียนใช้การคิดแบบอปุนยัและ  
นิรนยัในเร่ืองต่าง ๆ ก็สามารถได้ข้อค้นพบด้วยตนเอง ผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน าหรือกระตุ้น 
ให้ผู้ เรียนใช้วิธีหรือกระบวนการที่เหมาะสม 
  จากเหตผุลดงักลา่ว ขัน้ตอนการเรียนรู้จงึปรับเปลีย่นไปตามวิธีหรือกรอบกระบวนการณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ แต่ในที่นีจ้ะ
เสนอการค้นพบความรู้ ข้อสรุปใหม่ ด้วยการคิดแบบอปุนยัและนิรมยั 
  การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบมีขัน้ตอนส าคัญดงัต่อไปนี ้
  1. ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน 
    ผู้สอนกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้ เรียนให้สนใจที่จะศกึษาบทเรียน 
   2. ขัน้เรียนรู้ ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้สอนใช้วิธีจดัการเรียนรู้ แบบอปุนยัในตอนแรก เพื่อให้ผู้ เรียนค้นพบข้อสรุป 
   2.2 ผู้สอนใช้วิธีจดัการเรียนรู้แบบนิรนยั เพื่อให้ผู้ เรียนน าข้อสรุปที่ได้ในข้อ 2 ไปใช้ เพื่อเรียนรู้ หรือค้นพบ
ข้อสรุปใหม่ในตอนท่ีสอง โดยอาศยัเทคนิคการซกัถาม โต้ตอบ หรืออภิปรายเพื่อเป็นแนวทางในการค้นพบ 
   2.3 ผู้ เรียนสรุปข้อค้นพบหรือความคิดรวบยอดใหม่ 
  3. ขัน้น าไปใช้ 
   ผู้ สอนให้ผู้ เรียนน าเสนอแนวทางการน าข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา อาจจะใช้วิธีการให้ท า
แบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อประเมินผลว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่ 
 
 
 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



 23 

 
 
 
  1. ช่วยให้ผู้ เรียนคิดอย่างมีเหตผุล 
  2. ช่วยให้ผู้ เรียนจดจ าสิง่ที่ค้นพบได้นานและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
  3. ผู้ เรียนมีความมัน่ใจ เพราะได้เรียนรู้สิง่ใหม่อย่างเข้าใจจริง 
  4. ช่วยให้ผู้ เรียนมีพฒันาการทางด้านความคิด 
  5. ปลกูฝังนิสยัรักการค้นคว้าเพื่อหาค าตอบด้วยตนเอง 
  6. ก่อให้เกิดแรงจงูใจ ความพงึพอใจในตนเองต่อการเรียนสงู 
  7. ผู้ เรียนรู้วิธีสร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น การหาข้อมลู การวิเคราะห์และสรุปข้อความรู้ 
  8. ทกัษะที่เรียนจากการค้นพบ จะถ่ายทอดไปยงัการเรียนเร่ืองใหม่ได้โดยง่าย 
  9. เหมาะสมกบัผู้ เรียนท่ีฉลาดมีความเชื่อมัน่ในตนเองและมีแรงจงูใจสงู 
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การจดัการเรียนรู้แบบใช้วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ 
 
 
  เป็นการจดักระบวนการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ และตดัสนิใจได้ถกูต้อง 
 

 
 
   วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ 
  1. การรวบรวมข้อมลู ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ และหลกัการ 
   2. ประเมินค่า ข่าวสาร หลกัการ ความรู้ 
  3. การเลอืกและตดัสนิใจ 
  4. การปฏิบติั 
 
 
  วิธีคิดเพื่อสามารถเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินชีวิตในยุคข่าวสาร ใช้ข่าวสารเป็นพืน้ฐานใน
การเลอืกตดัสนิใจ และแก้ปัญหา ทัง้ด้านการศกึษา อาชีพ ครอบครัว และสงัคม 
 

การจดัการเรียนรู้ด้วยแผนภาพโครงเร่ือง 
 
 
  การจดัการเรียนรู้ด้วยแผนภาพโครงเร่ือง เป็นการแสดงความรู้โดยใช้แผนภาพ เป็นวิธีการน าความรู้ หรือ
ข้อเท็จจริงมาจดัเป็นระบบ สร้างเป็นแผนภาพ จดัความคิดรวบยอด หรือน าหวัข้อเร่ืองใดเร่ือหนึง่มาแยกเป็นหวัข้อย่อย และ
น ามาจดัเป็นล าดับภาพ 
 

 
 
   ขัน้ตอนการสร้างแผนภาพโครงเร่ือง 
  1. ก าหนดชื่อเร่ืองหรือความคิดรวบยอดส าคญั 
   2. ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกบัชื่อเร่ืองหรือความคิดรวบยอดส าคญัเป็นค าหรือวลสีัน้ ๆ แล้วจดบนัทกึไว้ 
  3. น าค าหรือวลทีี่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนัมาจบักลุม่ ตัง้ชื่อกลุม่ค า และเรียงล าดบักลุม่ค า 
  4. ออกแบบแผนภาพโครงเร่ืองโดยเขียนชื่อเร่ืองไว้กลางหน้ากระดาษ วางชื่อกลุ่มค ารอบชื่อเร่ือง น าค าที่
สนบัสนนุวางรอบกลุม่ค า ใช้เส้นโยงกลุ่มค าให้เห็นความสมัพันธ์ (เส้นโยงอาจเขียนค าอธิบาย หรือกลุ่มค าอาจแสดงด้วย
ภาพ) 

 
  วิธีนีช้่วยให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิด วางแผนในการเขียน และปรับปรุ งการเขียน 
บรูณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ พฒันาความคิดรวบยอดชดัเจนยิ่งขึน้ 
 

แนวคิด 
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การสอนแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

 
 
  เป็นการวิเคราะห์ วิพากษ์ ไตร่ตรอง ประมวลข้อมลู ปัญหาเร่ืองราวต่าง ๆ ก่อนตดัสนิใจเชื่อ หรือกระท าสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้ความคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล ลกึซึง้ โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองทัง้ทางด้านคุณโทษ และคุณค่าที่แท้จริง
ของสิง่นัน้ 
 

 
 
   ขัน้ตอนการเรียนการสอนแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  1. การสงัเกต 
   2. การอธิบาย 
  3. การรับฟัง 
  4. เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ 
  5. วิจารณ์ 
  6. สรุปผลอย่างถกูต้องตามหลกัฐานข้อมลู 
 
 
  การเรียนการสอนแบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ผู้ เรียนพฒันาการคิดจนสามารถดงึเอาความรู้ ความจ า 
ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โยงเป็นความคิดรวบยอด เป็นกฎเกณฑ์ น าไปใช้
อย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน 
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การจดัการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method) 

 
 
  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้น าเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ โดยผู้ เรียนพยายามคิด
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ล าดบัขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ตอนวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 
 
 
   การจดัการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์มีขัน้ตอนส าคัญดงัต่อไปนี ้
  1. ขัน้ก าหนดปัญหา 
    เป็นขัน้ท่ีผู้สอนน าเสนอปัญหาให้ผู้ เรียนคิดหาค าตอบ เพราะปัญหาจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจอยากรู้
อยากเรียน เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ไข ส าหรับปัญหาท่ีใช้ในการเรียนรู้นัน้ ควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ เรี ยน ซึ่ง
ผู้สอนอาจน าเสนอได้หลายวิธี เช่น การน าเสนอวตัถสุิง่ของ เหตกุารณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่เป็นปัญหาแก่ผู้ เรียน  
เป็นต้น 
   2. ขัน้ก าหนดสมมติุฐาน 
   เป็นขัน้ที่ครูผู้สอนให้ผู้ เรียนตัง้สมมุติฐาน เพื่อคาดคะเนค าตอบของปัญหา หรือสาเหตุของปัญหาจาก
ความรู้และประสบการณ์เดิม รวมทัง้ให้ผู้ เรียนวางแผนหาวิธีการที่จะค้นคว้าหาข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อทดสอบ
สมมติุฐานอนัจะน าไปสูค่ าตอบของปัญหา 
  3. ขัน้รวบรวมข้อมลู 
   ผู้สอนให้ผู้ เรียนศึกษาค้นคว้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาจากต ารา 
การสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ การสบืค้นข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ หรือท าการทดลอง แล้วจดบนัทึกและรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ของการทดลองและลงมือแก้ปัญหาด้วย จึงเป็นขัน้การเรียนรู้ของผู้ เรียนเอง  โดยการปฏิบติัจริงเป็นส่วน
ใหญ่ 
  4. เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ วินิจฉัยว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดและวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป 
   5. ขัน้สรุปและประเมินผล 
   เป็นขัน้สรุปและการน าไปใช้ด าเนินการดงันี ้
   5.1 ผู้สอนและผู้ เรียนช่วยกนัสรุปข้อค้นพบเรียบเรียงให้เป็นหลกัการ แนวทางหรือระเบียบ โดยอาจเรียบ
เรียงเป็นเร่ืองหรือบทความเพื่อการน าไปใช้ 
    5.2 ตรวจสอบและพิจารณาว่าผลการศึกษา ทดลองนัน้ได้ผลสอดคล้องกับสมมุติฐานไว้ล่วงหน้าหรือไม่  
ถ้าไม่สอดคล้องต้องแก้ไขใหม่ให้ถกูต้องต่อไป  
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  1. ผู้ เรียนได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  2. ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
  3. ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและ
กระบวนการกลุม่ เป็นต้น 
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วิธีสอนประวัตศิาสตร์โดยวิธีการทางประวัตศิาสตร์ 
 

 
 
  การศึกษาประวติัศาสตร์นัน้ เป็นการศกึษาเร่ืองราวที่เกิดขึน้มานานแล้ว ซึง่นักประวัติศาสตร์ศกึษาจากร่องรอย
วตัถ ุหรือบนัทกึที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันัน้ การที่จะศกึษาประวติัเร่ืองราวต่าง ๆจงึต้องมีวิธีการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ ซึง่ผู้ศกึษาประวติัศาสตร์จะใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์เป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าเพื่ออธิบายเหตกุารณ์ตาง ๆ 
ที่เกิดขึน้ในอดีตอย่างเป็นระบบและพิสจูน์ได้ ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองต่าง ๆ ซึง่เป็นประวติัศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อประวติัศาสตร์ มีทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ที่สง่ผลให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะ
ตามมาตรฐานการศกึษา 
 
 
   ขัน้ตอนของวิธีการทางประวัตศิาสตร์ 
  1. ขัน้ก าหนดประเด็นปัญหาหรือข้อสมมติฐาน (Setting up problem or hypothesis) 
    เป็นขัน้ตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นการเลือกเร่ืองหรือประเด็นที่ตนเองสนใจ หรือมีความ
สงสยัในความรู้เดิมว่ามีความถกูต้องเพียงใด 
   จดุเร่ิมต้นของการเรียนรู้ของนกัเรียนนัน้ ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเนือ้หาของบทเรียนหรือเร่ืองที่จะเรียน 
ผู้สอนตัง้ค าถามฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัคิด เพื่อน าไปสูก่ารก าหนดปัญหาต่อจากนัน้ก็ด าเนินการศึกษาขอบเขตและแนวทางของ
ปัญหา และคาดคะเนค าตอบของปัญหาในรูปของการก าหนดสมมติฐาน 
   2. ขัน้รวบรวมหลกัฐาน เป็นขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมลูหลกัฐาน และรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ทัง้
หลกัฐานชัน้ต้นและชัน้สอง ซึ่งควรเร่ิมต้นจากการศึกษาหลกัฐานชัน้สองเกี่ยวกับเร่ืองที่จะศึกษาก่อน เพื่อให้เข้าใจและมี
ความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองที่ศกึษาและรวบรวมแนวความคิดของผู้ศกึษามาก่อนแล้วจงึไปศกึษาค้นคว้าจากหลกัฐานชัน้ต้น จะท า
ให้เข้าใจเร่ืองที่ศกึษามากขึน้ ผู้สอนควรสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ เรียนว่าหลกัฐานทางประวติัศาสตร์แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 
   (1) หลกัฐานชัน้ต้นหรือหลกัฐานปฐมภมูิหรือหลกัฐานดัง้เดิม คือหลกัฐานท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัเหตุการณ์นัน้ 
ๆ หรือในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกนั เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถ ุเป็นต้น 
   (2) หลักฐานชัน้สองหรือหลักฐานชัน้ทุติยภูมิ คือผลงานค้นคว้าที่เขียนขึน้ภายหลังเหตุการณ์ โดยใช้
หลกัฐานปฐมภมูิและเพิ่มเติมความคิดเห็น ตลอดจนค าวินิจฉัยในเร่ืองนัน้ เช่น ค าให้การชาวกรุงเก่า หนังสือไทยรบพม่า 
สารานกุรม บทความทางวิชาการ ฯลฯ 
   ในชัน้รวบรวมหลักฐานนี ้ผู้ สอนให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนถึงวิธีกา รค้นคว้าบอกแหล่งข้อมูลที่ผู้ เรียนจะ
สามารถแสวงหาและรวบรวมหลกัฐาน เช่น การบอกบรรณานุกรม หนังสืออ้างอิง หรือหลกัฐานอื่น หรือผู้สอนอาจเตรียม
หลกัฐานเพื่อการค้นคว้าไว้ให้ผู้ เรียนไว้ในห้องสมดุ หรือมมุหนงัสอืในห้องเรียน 

3. ขัน้วิเคราะห์และประเมินคุณค่าข้อมูล เป็นขัน้ตอนที่ผู้ เรียนวิเคราะห์หลักฐานที่รวบรวมมาว่ามีความ
น่าเชื่อถือถกูต้อง เป็นกลาง 

    การวิเคราะห์หลกัฐานแบง่ออกเป็น 2 วิธีคือ 
   3.1) การวิเคราะห์หลกัฐานภายนอก เป็นการวิเคราะห์หลกัฐานสภาพที่ปรากฏภายนอกว่า ถกต้องตามยุค
สมยัหรือไม่ 
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    3.2) ขัน้วิเคราะห์หลกัฐานภายใน เป็นการวิเคราะห์หลกัฐานว่าถกูต้องทัง้หมดหรือไม่ เช่น การกล่าวถึงตัว
บคุคล สถานท่ี เหตกุารณ์ว่าถกูต้อง มีจริงในยคุสมยัของหลกัฐานนัน้หรือไม่ 
  4. ขัน้ตีความและสังเคราะห์ ขัน้นีเ้ป็นการน าหลักฐานที่ผ่านมาวิเคราะห์ประเมินค่าแล้วมาตีความและ
สงัเคราะห์ว่าหลกัฐานใดมีความส าคัญ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตามเหตุการณ์มากกว่ากัน ซึ่งอาจกระท าโดยการน า
หลกัฐานหรือข้อเท็จจริงมาพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้ศกึษาประกอบ แล้วจงึด าเนินการสรุป 
  5. ขัน้น าเสนอข้อมลู เป็นการเรียบเรียบข้อมลูที่ได้ค้นคว้าวิเคราะห์และสงัเคราะห์มาแล้ว และน าเสนอข้อมูล
ในลกัษณะเน้นการตอบหรืออธิบายความรู้ในรูปแบบการเขียนรายงานอย่างมีเหตผุล 
 
 
 
  การสอนประวติัศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถน าไปใช้สอนในเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ต้องการพิสจูน์หรือยืนยนัความถกูต้อง เท่ียงตรง สมบรูณ์   
 

 
การจดัการเรียนรู้แบบ KWL 
(Know – Want - Learned) 

 
 
 
  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนการอ่าน ซึง่สอดคล้องกบัทกัษะ 
การคิดอย่างรู้ตวัว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนได้ และสามารถปรับเปลีย่นกลวิธีการคิด
ของตนได้ โดยผู้ เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผนตัง้จดุมุ่งหมาย 
ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจดัระบบข้อมลูเพื่อการดงึมาใช้ภายหลงัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
   การจดัการเรียนรู้แบบ KWL มีขัน้ตอนส าคัญดงัต่อไปนี ้
  1. ขัน้ K (What you know) 
    เป็นขัน้ของการเตรียมความรู้พืน้ฐานก่อนอ่าน เช่น ถ้าจะให้เรียนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ผู้สอนอาจทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกบัเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติรอบตวั แล้วให้ผู้ เรียนช่วยกนัระดมสมองในสิง่ที่
ผู้ เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมา ขณะเดียวกนัก็จะให้มีการบนัทกึความคิดเห็นท่ีเกิดจากการระดมสมอง ซึง่
อาจท าได้หลายวิธี เช่น ผู้สอนและผู้ เรียน 
ช่วยกนับนัทกึบนกระดานด าในรูปของแผนท่ีความคิด (Mind Map) หรือแผนผงัใยแมงมมุ (Web Diagram)  ให้ชดัเจน ซึง่
จะประกอบด้วยความคิดหลกั ความคิดรองและความคิดย่อยตามล าดบั โดยผู้สอนช่วยจดัข้อความที่เป็นความคิดให้
ถกูต้องก่อนท่ีจะให้ผู้ เรียนคดัลอกแผนท่ีความคิดหรือแผนผงันัน้ลงในแผ่นกระดาษ แต่ถ้าผู้ เรียนคุ้นเคยกบัการเขียนแผนผงั
ความคิดแล้ว ผู้สอนอาจให้ผู้ เรียนแต่ละคนเขียนสิง่ที่ตนรู้เกี่ยวกบัหวัข้อที่ผู้สอนจะให้ผู้ เรียนเรียนรู้ เป็นแผนผังความคิดด้วย
ตนเองหรือเรียนรู้ โดยใช้วีดิทศัน์ ข่าวจากหนงัสอืพิมพ์ กรณีตวัอย่าง เกม หรือสถานการณ์จ าลอง ฯลฯ 
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  2. ขัน้ W (What you want to know) 
   การตัง้จุดมุ่งหมายในการอ่าน หลงัจากที่ผู้ สอนกระตุ้นความรู้เดิมของผู้ เรี ยนในชัน้ K แล้ว ผู้สอนจะน า
ผู้ เรียนไปสูข่ัน้การตัง้จดุมุ่งหมายในการเรียนรู้ โดยการอ่านซึง่ผู้สอนจะใช้ค าถามกระตุ้นผู้ เรียน เช่น 
    นกัเรียนต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างในเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ 
     ถ้าพวกเราไม่ช่วยกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมจะเกิดผลอย่างไร 
    นกัเรียนจะมีวิธีการแนะน าเพื่อน ๆ หรือผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องปฏิบติัอย่างไรเกี่ยวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
     ถ้านักเรียนมีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีนักเรียนต้องการจะถามอะไรบ้าง เกี่ยวกับเร่ืองนี ้  
เป็นต้น 
    ผู้ เรียนเขียนค าถาม 
    ผู้สอนให้ผู้ เรียนเขียนค าถามที่ตนมีลงในกระดาษให้มากที่สดุ 
    ผู้ เรียนหาค าตอบ 
    ผู้สอนให้ผู้ เรียนอ่านข้อความที่ผู้สอนเตรียมไว้ โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามหาค าตอบในสิ่งที่ตนตัง้
ค าถามไว้แล้วนัน้ 
    ในขัน้นี ้ ผู้สอนอาจดดัแปลงจากการอ่าน เป็นการใช้วีบรรยายหรือดูวีดิทัศน์ก็ได้ และจะเป็นการเน้น
ทกัษะการฟังแทนการอ่าน 
  3. ขัน้ L (What you have Learned) 
   หลงัจากที่ผู้ เรียนอ่านข้อความแล้ว ให้ผู้ เรียนเขียนค าตอบที่ได้ลงในกระดาษเปล่ารวมทัง้เขียนข้อมูลอื่น ๆ 
ที่ศกึษาเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ได้ตัง้ค าถามไว้ 
   การบนัทึกข้อมูลตามกิจกรรมในขัน้ K  W  และ L นัน้ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนบนัทึกโดยใช้ตาราง 3 ช่องดัง
ตวัอย่างข้างลา่ง 
   

K 
(ผู้ เรียนรู้อะไรบ้าง) 

W 
(ผู้ เรียนต้องการรู้อะไรบ้าง) 

L 
(ผู้ เรียนได้เรียนรู้อะไร) 

   
 
  4. ขัน้การเขียนสรุปและน าเสนอ 
    กิจกรรมในขัน้นี ้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในขัน้ตอนหลกั KWL หลงัจากผู้ เรียนได้เรียนรู้และเขียนข้อมูลความรู้
ที่ได้ในขัน้ W และ L แล้ว  ให้ผู้ เรียนน าข้อมูลที่ได้มาปรับแผนผังความคิดเดิมที่ผู้ เรียนเขียนไว้ในขัน้ K ซึ่งอาจจะมีการตัด
ทอนเพิ่มเติม หรือจดัระบบข้อมลูใหม่ เพื่อให้ผงัความคิดมีความสมบูรณ์มากขึน้ หรืออาจมีกิจกรรมอื่นที่ผู้สอนเห็นว่าเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น มีการอภิปรายถึงเหตุและผลกระทบในเร่ืองสิ่งแวดล้อม หรือให้ผู้ เรียนส าเสนอแผนผัง
ความคิด เป็นต้น 
 
  1. เป็นการฝึกผู้ เรียนให้มีทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอด้วยตนเอง 
  2. อาจใช้เทคนิค KWL เร่ิมต้นหน่วยการเรียนและค้นหาสิ่งที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้มาแล้วในหัวข้อนัน้ และสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ใหม่ 
  3. เป็นวิธีการที่เร้าความสนใจของผู้ เรียนได้ดี สนองความต้องการความสนใจของผู้ เรียนได้ 
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การพฒันาทกัษะ / กระบวนการแก้ปัญหา 
 

 
 
  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการแก้ปัญหา โดยการจัดสถานการณ์ หรือปัญหา หรือเกมที่น่าสนใจ ท้าทายให้
อยากคิด อาจเร่ิมด้วยปัญหาท่ีผู้ เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ก่อน ต่อจากนัน้จึงเพิ่มสถานการณ์หรือ
ปัญหาท่ีแตกต่างจากที่เคยพบมา 
 
 
   กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขัน้ตอน 
   1. ท าความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 
  2. วางแผนแก้ปัญหา 
  3. ด าเนินการแก้ปัญหา 
  4. ตรวจสอบหรือมองย้อนกลบั 
 
 
  เพื่อให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจกระบวนการและพฒันาทกัษะ เน้นฝึกวิเคราะห์แนวคิดอย่างหลากหลาย  
 

การพฒันาทกัษะ / กระบวนการให้เหตุผล 
 
 
  เป็นการจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติั ผู้สอนจะใช้ค าถามกระตุ้นด้วยค าว่า ท าไม 
อย่างไร เพราะเหตใุด เป็นต้น พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเพิ่มเติม เช่น “ถ้า..แล้ว ผู้ เรียนคิดว่า จะเป็นอย่างไร” เหตผุลที่ไม่สมบรูณ์
ต้องไม่ตดัสนิว่าไม่ถกูต้อง แต่ใช้ค าพดูเสริมแรงให้ก าลงัใจเช่น “ค าตอบที่นกัเรียนให้มีบางสว่นถกูต้อง นกัเรียนคนใดจะ
อธิบายหรือให้เหตผุลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง” เพื่อให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัมากขึน้ 
 
 
   วิธีการจดัการเรียนรู้ 
  1. ให้นกัเรียนพบกบัโจทย์ปัญหาท่ีน่าสนใจเป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกินที่นักเรียนจะคิดและให้เหตุผลของค าตอบ
ได้ 
  2. ผู้ เรียนมีโอกาส มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใช้และให้เหตผุลของตนเอง 
  3. ผู้ สอนช่วยสรุปและชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าเหตุผลของผู้ เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ขาดตก
บกพร่องอย่างไร 
 
 
  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้เหตุผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักให้เหตุผล 
และร่วมกนัหาค าตอบ 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 



 32 

 
การพฒันาทกัษะ / กระบวนการให้เหตุผล 

 
 
 
  เป็นการจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติั ผู้สอนจะใช้ค าถามกระตุ้นด้วยค าว่า ท าไม 
อย่างไร เพราะเหตใุด เป็นต้น พร้อมทัง้ให้ข้อคิดเพิ่มเติม เช่น “ถ้า..แล้ว ผู้ เรียนคิดว่า จะเป็นอย่างไร” เหตผุลที่ไม่สมบรูณ์
ต้องไม่ตดัสนิว่าไม่ถกูต้อง แต่ใช้ค าพดูเสริมแรงให้ก าลงัใจเช่น “ค าตอบที่นกัเรียนให้มีบางสว่นถกูต้อง นกัเรียนคนใดจะ
อธิบายหรือให้เหตผุลเพิ่มเติมของเพื่อนได้อีกบ้าง” เพื่อให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกนัมากขึน้ 
 
 
   วิธีการจดัการเรียนรู้ 
  1. ให้นกัเรียนพบกบัโจทย์ปัญหาท่ีน่าสนใจเป็นปัญหาท่ีไม่ยากเกินที่นกัเรียนจะคิดและให้เหตผุลของค าตอบได้ 
  2. ผู้ เรียนมีโอกาส มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการใช้และให้เหตผุลของตนเอง 
  3. ผู้ สอนช่วยสรุปและชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าเหตุผลของผู้ เรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ขาดตก
บกพร่องอย่างไร 
 

 
  การพัฒนาทักษะ / กระบวนการให้เหตุผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและรู้จักให้เหตุผล 
และร่วมกนัหาค าตอบ 

 
การพฒันาทกัษะ / กระบวนการส่ือสาร 

การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 
 

 
 
  เป็นการฝึกทักษะให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือ
ข้อความ เพื่อสือ่สารความสมัพนัธ์ของจ านวนเหลา่นัน้ 
 
 
   การพฒันาทกัษะ/กระบวนการส่ือสาร ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอมีแนวทาง  ดงันี ้
  1. ก าหนดโจทย์ปัญหาท่ีน่าสนใจ และเหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน 
  2. ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัและแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยผู้สอนช่วยชีแ้นะแนวทางในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย และการน าเสนอ 
 
 

  การพฒันาทกัษะ / กระบวนการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ แลการน าเสนอเพื่อให้นกัเรียนเกิด
ทกัษะ การสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 
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การค้นหารูปแบบ 
(Pattern Seeking) 

 
 
  เป็นการสงัเกต และบนัทกึปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ หรือท าการส ารวจตรวจสอบ โดยที่ไม่สามารถควบคุมตัว
แปรได้ แล้วคิดหารูปแบบจากข้อมลู 
  
 
 
   การค้นหารูปแบบ ประกอบด้วย 
  1. การจ าแนกประเภทและการระบชุื่อ 
   2. การส ารวจและค้นหา 
  3. การพฒันาระบบ 
  4. การสร้างแบบจ าลองเพื่อการส ารวจตรวจสอบ 
 
 
 
  การค้นหารูปแบบ (Pattern Seeking) เพื่อฝึกนกัเรียนให้สามารถสร้างรูปแบบ และสร้างความรู้ได้ 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

(Inquiry Process) 
 
 

 
  เป็นกระบวนการที่สง่เสริมให้นกัเรียนได้สบืค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิด
ความเข้าใจและรับรู้ความรู้นัน้อย่างมีความหมาย 
  

 
 
   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ประกอบด้วย 
  1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยน าเร่ืองที่สนใจ อาจมาจากเหตุการณ์ที่
ก าลังเกิดขึน้อยู่ในช่วงเวลานัน้ หรือเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรียนมาแล้ว เป็นตัวกระตุ้ นให้นักเรียนสร้างค าถามเป็ น
แนวทางที่ใช้ในการส ารวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 

แนวคิด 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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   2. ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจ มีการก าหนดแนว
ทางการส ารวจตรวจสอบ ตัง้สมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ 
  3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมลูเพียงพอ จงึน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล 
สรุปผล น าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง หรือรูปวาด 
  4. ขัน้ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึน้ไปเชื่อมโยงกบัความรู้เดิม แนวคิดที่ได้จะช่วย
เชื่อมโยงกบัเร่ืองต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้กว้างขึน้ 
  5. ขัน้ประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านกัเรียนมีความรู้อะไรบ้าง 
อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากนัน้จะน าไปสูก่ารน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในเร่ืองอื่น ๆ 
 
 
 
  กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ทัง้เนือ้หา หลกั และหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจนการ
ลงมือปฏิบติัเพื่อให้ได้ความรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ 
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กำรวัดประเมินผลโดยใช้มิตคุิณภำพ (Rubrics  ) 
 ความสามารถของนกัเรียนท่ีปรากฏเป็นร่องรอยตามผลการเรียนรู้มีหลายระดบั  และหลายมิติ ดงันัน้จงึจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางการให้คะแนนตามระดบัคณุภาพของความรู้  ทกัษะ  กระบวนการคิดหรือกระบวนการอื่น ๆ รวมทัง้ 
คณุลกัษณะ  ตรงตำมเป้ำหมำย หรือมำตรฐำนกำรเรียนรู้  ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ (สิง่ต้องรู้  ต้องท า  สมรรถนะ 

และคณุลกัษณะ ฯ ) โดยใช้เกณฑ์ Rubrics ดงัต่อไปนี ้
 

มิติ 1 2 3 4 
ความรู้ 

K 
เสนอและ
จ าแนกด้วย
ข้อมลูด้าน
กายภาพ 

เสนอ จ าแนก อธิบาย 
ความสมัพนัธ์อย่างง่าย
ด้วยข้อมลูที่เปลีย่นแปลง
เคลือ่นไหว เปลีย่นแปลง
รูป 

น าเสนอ ความสมัพนัธ์
หลายด้านด้วยข้อมลู
นามธรรมและกระบวนการ 
เป็นเหตเุป็นผล 

น าเสนอ ความสมัพนัธ์ เห็น
ภาพรวมเป็นระบบขยายสู่
ธรรมชาติ เชื่อมโยม
กว้างขวาง 

กระบวนการคิด 
P 

จ าได้ บอกได้
ตามแบบ 

จดัหมวดหมู่ จ าแนกได้ หาความสมัพนัธ์แบบ
ต่างๆได้หาเหตผุลได้ 

คิดเป็นระบบ เป็นนามธรรม 
สมัพนัธ์เป็นภาพรวม 

ทกัษะ 
P 
 

ท าได้ตาม
แบบ 

ดดัแปลงแบบเหมาะสม
กบัตนเองมีผู้ เตือนบ้าง 

ออกแบบได้เอง มีผลงาน
ดีเด่นกว่าแบบ ยงัต้องมีผู้
เตือนบ้าง แต่น้อยมาก 

ร่วมกบัผู้อื่น ออกแบบ
พฒันาต่อเน่ือง ประเมิน
ตนเองได้ 

ความ
คลอ่งแคลว่ 

P 

แสดงเป็นทีละ
ท่า ขาดตอน 
หยดุคิดนาน 

แสดงต่อเน่ือง รวดเร็ว ไม่
หยดุคิด ต้องใช้สญัญาณ
จากภายนอกบ้าง 

แสดงเข้าจงัหวะ กลมกลนื 
พร้อมเพรียง อารมณ์ยงัไม่
กลมกลนื 

แสดงเป็นธรรมชาติเข้าถงึ
อารมณ์ตามบรรยากาศของ
เร่ืองราวความหมายที่
ต้องการสือ่ 

ความรู้สกึ
ตระหนกั 

A 

ยินดีรับฟัง  
รับข้อมลูเพิ่ม 

ยินดีตอบสนอง 
ปฏิบติัอย่างเต็มใจ 

ให้ความส าคญัมากกว่า
งานอื่นเลอืกมากกว่า
อย่างอื่น 

รวมเข้าเป็นแบบของตน 
แสดงอย่างมัน่ใจ มัน่คงใน
เหตผุลของตนเอง 

ค่านิยม 
A 

ท าเพื่อตนเอง 
ประโยชน์สว่น
ตน 

ท าเพื่อหมู่คณะ ประโยชน์
เพื่อกลุม่บคุคล ผลระยะ
ค่อนข้างยาว 

ท าเพื่องาน เพื่อชมุชน 
ประโยชน์ถงึชมุชน 

ท าเพื่อสงัคม ประโยชน์ถงึ
สรรพสิง่ ผลถาวรยืนยาว 
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ตวัอย่ำง  แนวทำงกำรก ำหนดแนวทำงกำรให้คะแนน โครงงำน 
 

ตวับง่ชีก้าร
ปฏิบติั 

การทดลอง 

ระดบัคะแนน 
3 2 1 

1. การทดลอง
ตามแผนท่ี
ก าหนด 

ทดลองตามวิธีการและขัน้ตอน
ที่ก าหนดไว้อย่างถกูต้อง 

ทดลองตามวิธีการและขัน้ตอน
ที่ก าหนดไว้ 

ทดลองตามวิธีการและขัน้ตอนท่ี
ก าหนดไว้ หรือข้ามขัน้ตอนท่ี
ก าหนดไว้ 

2. การปรับปรุง ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ โดยครูเป็นผู้แนะน าในบางสว่น 
มีการปรับปรุงแก้ไข 

ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 

3. การใช้
อปุกรณ์และ/
หรือเคร่ืองมอื 

ใช้อปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมอื
ในการทดลองได้อย่าง
คลอ่งแคลว่และถกูต้องตาม
หลกัการปฏิบติั 

ใช้อปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมอื
ในการทดลองได้อย่างถกูต้อง
ตามหลกัการปฏิบติั แต่ไม่
คลอ่งแคลว่ 

ใช้อปุกรณ์และ/หรือ 
เคร่ืองมือไม่ถกูต้อง 

4. การบนัทกึ
ผลการทดลอง 

บนัทกึผลเป็นระยะอย่างถกูต้อง 
มีระเบยีบ และเป็นไปตามการ
ทดลอง 

บนัทกึผลเป็นระยะ ไม่ระบุ
หน่วย ไม่เป็นระเบยีบและ
เป็นไปตามการทดลอง 

บนัทกึผลไม่ครบ ไมม่ีการระบหุน่วย 
และ 
ไม่เป็นไปตามการทดลอง 

5. การจดั
กระท าข้อมลู
และการ
น าเสนอ 

จดักระท าข้อมลูอย่างเป็นระบบ
และน าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ 
อย่างชดัเจนถกูต้อง 

จดักระท าข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
น าเสนอด้วยแบบต่าง ๆ แต่ยงั
ไม่ถกูต้อง 

ไม่มีการจดักระท าข้อมลู และมีการ
น าเสนอ ไม่สือ่ความหมายและไม่
ชดัเจน 

6. การจดั
สรุปผลการ
ทดลอง 

สรุปผลการทดลองได้อย่าง
ถกูต้อง กระชบั ชดัเจนและ
ครอบคลมุข้อมลูจากการ
วิเคราะห์ทัง้หมด 

สรุปผลการทดลองได้ถกูต้อง 
แต่ยงัไม่ครอบคลมุข้อมลูจาก
การวิเคราะห์ 

สรุปผลการทดลองได้ตามความเห็น 
โดย 
ไม่ใช้ข้อมลูจากการทดลอง 

7. การดแูลและ
การเก็บ
อปุกรณ์และ/
หรือเคร่ืองมอื 

ดแูลอปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือ
ในการทดลองและมีการท า
ความสะอาดและเก็บอย่าง
ถกูต้องตามหลกัการ 

ดแูลอปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือ
ในการทดลองและมีการท า
ความสะอาด แต่เก็บไม่ถกูต้อง 

ไม่ดแูลอปุกรณ์และ/หรือเคร่ืองมือ
ในการทดลองและไม่สนใจท าความ
สะอาด รวมทัง้เก็บไม่ถกูต้อง 
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พฤตกิรรมทกัษะกำรแสวงหำข้อมูลของนักเรียน 

 
ประเด็นการ
ปฏิบติั 

การทดลอง 

ระดบัคะแนน 
3 2 1 

1. การวางแผน
ค้นคว้า
แหลง่ข้อมลู 

มีการวางแผนท่ีจะค้นคว้า
แหลง่ข้อมลูจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อถือได้ 

มีการวางแผนท่ีจะค้นคว้า
แหลง่ข้อมลูจากแหล่งการ
เรียนรู้ด้วยหลากหลายวิธี 

มีการวางแผนท่ีจะค้นคว้า
แหลง่ข้อมลูเพียงแหลง่เดียว และได้
ข้อมลูที่ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

2. การเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

มีการเก็บรวบรวมข้อมลูตาม
แผนท่ีก าหนดทกุประการ 

มีการคดัเลอืกและ/หรือ
ประเมินข้อมลู 

มีการบนัทกึผลเป็นระยะ 

3. การจดักระท า
ข้อมลู 

มีการจดักระท าข้อมลูตามแผน
ที่ก าหนดทกุประการ 

มีการคดัเลอืกและ/หรือ
ประเมินข้อมลู 

มีการบนัทกึผลเป็นระยะ 

4. การน าเสนอ
ข้อมลู 

น าข้อมลูมาจดักระท าเสนอ
ข้อมลูด้วยแบบน าเสนอต่างๆ
ได้ถกูต้อง กะทดัรัด ชดัเจนและ
สือ่ความหมาย 

น าข้อมลูมาจดักระท าเสนอ
ข้อมลูด้วย แบบน าเสนอ
ต่างๆแต่ยังไม่ถกูต้อง 

น าข้อมลูมาจดักระท าเสนอข้อมลูที่
ไม่สือ่ความหมายไม่ถกูต้องและไม่
ชดัเจน 

5.การสรุปผล สรุปผลได้อย่างถกูต้อง กระชบั
และชดัเจน มีเหตผุลที่อ้างอิง
จากการสบืค้น 

สรุปผลได้กระชบั กะทดัรัด 
แต่ไม่ชดัเจน 

สรุปผลโดยไม่ใช้ข้อมลูและไม่
ถกูต้อง 

6. การเขียน
รายงาน 

เขียนรายละเอียดตรงตาม
จดุประสงค์ ถกูต้อง และชดัเจน 

เขียนรายงานโดยใช้ภาษา
ถกูต้อง 

เขียนรายงานโดยสือ่ความหมายได้ 
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ตวัอย่างแนวทางการให้คะแนนเรียงความ / ข้อเขียน  
 
ประเด็น 3 2 1 
Idea  

(ความคิด) 
หวัเร่ืองมีความคิดหลกัหรือแก่นเร่ือง 
และชดัเจน มีรายละเอียดสนบัสนนุ
ความคิด  ให้ความหมายกบัหวัเร่ืองที่
ก าหนดอย่างลกึซึง้มีแนวคิดของ
ตนเอง 

หวัเร่ืองมีความคิดหลกัหรือแก่น
เร่ืองกว้าง  มีเนือ้หาเพียงผิวเผิน 
ขาดรายละเอียด  มีขอบเขตการ 
ด าเนินเร่ือง และขาดแนวคิดของ
ตนเอง 

หวัเร่ืองมีความคิดหลกัหรือ
แก่นเร่ืองกว้าง  มีเนือ้หา
เพียงผิวเผิน ขาด
รายละเอียด   
ขาดแนวคิดของตนเอง 

โครงสร้าง 
(ทกัษะการ
คิด) 

มีการน าเสนอความคิดหลกัอย่างมี
เหตผุล  มีระบบระเบยีบ แสดง
ความสมัพนัธ์ของเนือ้หา ตลอดเร่ือง 
หรือสาระต่าง ๆ  

การน าเสนอมีการน าเสนอ
ความคิดหลกัอย่างมีเหตุผล  มี
ระบบระเบยีบ บางสว่น 

การด าเนินเร่ืองวกวน  

การเลอืกใช้
ค า 

การเลอืกใช้ค า  ส านวนโวหารมีความ
ชดัเจน ก่อให้เกิดความรู้สกึคล้อยตาม
ตลอดเร่ือง  

การเลอืกใช้ค า  ส านวนโวหารมี
ความชดัเจน ก่อให้เกิดความรู้สกึ
คล้อยตาม บ้างบางสว่น 

ไม่มีส านวน โวหาร 

ความรู้สกึที่
สือ่ในงานขียน 

เนือ้เร่ืองตรงจดุประสงค์  
สะท้อนภาพ เกิดปฏิกริยาตามเนือ้หา
ตลอดเร่ือง 

เนือ้เร่ืองตรงจดุประสงค์ สะท้อน
ภาพ เกิดปฏิกริยาตามเนือ้หา
บางสว่น 

เนือ้เร่ืองไม่ตรงจดุประสงค์ 

ความ
สละสลวยของ
ภาษา 

มีความไพเราะเกิดจินตนาการ  สมัผสั
ได้ด้วยประสาททัง้ห้า  

มีความไพเราะ หรือเกิด
จินตนาการ  สมัผสัได้บางสว่น  

ไม่มีความไพเราะ 

หลกัภาษา ตวัสะกดถกูต้อง  วลลีกัษณะประโยค
ถกูต้องตามหลกัไวยกรณ์ครบถ้วน    
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ตวัอย่ำงแนวทำงกำรให้คะแนนโจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ 
 

 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ทักษะการ 
เรียนรู 
 

เขียนโจทยถูก 
ตอง มีประโยค
สัญลักษณ และ
แสดงวิธีทํา 

ไมไดเขียนโจทย เขียน
ประโยคสัญลักษณ แต
แสดงวิธีทํา 

ไมไดเขียนท้ังโจทย และ
ประโยคสัญลักษณ หรือไม
ไดเขียนอยางใด 
อยางหน่ึง และแสดงวิธีทํา 

1 คะแนน ไมไดเขียน
โจทย ไมไดเขียน
ประโยคสัญลักษณ
และไมไดแสดงวิธีทํา 

ทักษะการคิด
ทาง
คณิตศาสตร์ 

แสดงวิธีทํา 
ถูกตอง ได
คําตอบถูกตอง 
 

แสดงวิธีทําถูกตอง แต
คําตอบผิด หรือแสดงวิธี
ทําถูกตองไมหมด มีผิด
เล็กนอย แตคําตอบถูก 

แสดงวิธีทําผิดมาก 
กวาถูก แตคําตอบถูก 
 

แสดงวิธีทําผิดมาก 
กวาถูก และคําตอบ
ผิด 
 

ทักษะการ
สื่อสารทาง 
คณิตศาสตร์ 

เขียนประโยค
สัญลักษณ 
ถูกตอง 

เขียนประโยคสัญลักษณ
โดยมีท่ีผิด 1 จุด 

เขียนประโยคสัญลักษณโดย
มีท่ีผิด 2 จุด 

เขียนประโยค
สัญลักษณโดยมีท่ีผิด
มากกวา 2 จุด 

 
ตวัอย่ำงแนวทำงกำรให้คะแนนวิชำพลศึกษำ 
 

 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
ความรู้ด้าน
ประโยชน์ 

เลา่ และเขียนอธิบาย
ประโยชน์การออกก าลงั
กาย 4 ด้านขึน้ไป 
ครอบคลมุคณุและโทษ
ถกูต้องทัง้หมด 
 

เลา่ และเขียน
อธิบายประโยชน์
การออกก าลงักาย 
4 ด้านขึน้ไป 
ครอบคลมุคณุและ
โทษถกูต้อง
บางสว่น  

เลา่ และเขียนอธิบาย
ประโยชน์การออกก าลงั
กาย 2- 3 ด้านขึน้ไป 

ถกูต้องบางสว่น 

เลา่ และเขียนอธิบาย
ประโยชน์การออก
ก าลงักาย ด้านเดียว 

ความมี
เหตผุล 

ยกตวัอย่างแสดงเหตุผล 
ครบถ้วนทกุด้าน 

ยกตวัอย่างแสดง
เหตผุลบางด้าน 

ยกตวัอย่างไม่แสดง
เหตผุล 

ไม่ยกตวัอย่าง 

ความรู้ด้าน
ทกัษะและ
กติกา 

เขียนอธิบายวิธีปฏิบติั 
เรียงล าดบั 
และกติกาการเลน่ทกัษะ
นัน้ ๆ ถกูต้องร้อยละ80 
ขึน้ไป 

เขียนอธิบายวิธี
ปฏิบติัเรียงล าดบั 
หรือเขียนอธิบาย
กติกาการเลน่
ทกัษะนัน้ ๆ  
ถกูต้องอย่างใด
อย่างหนึง่ ถกูต้อง
ร้อยละ 65 – 79   

เขียนอธิบายวิธีปฏิบติั 
เรียงล าดบั หรือเขียน 
อธิบายกติกาการเลน่
ทกัษะนัน้ ๆถกูต้องอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ถกูต้อง
ร้อยละ  
45 – 65   

เขียนอธิบายวิธี
ปฏิบติัและกติกา
ถกูต้องน้อยกว่า 
ร้อยละ 45  

ขัน้ตอนการ
แสดง
ทกัษะ  

ปฏิบติัทกัษะได้ถกูต้อง
ตามขัน้ตอนครบทกุ
ขัน้ตอน (อบอุ่นร่างกาย 
ปฏิบติั และผ่อน 

ปฏิบติัทกัษะได้
ถกูต้อง 
2 ใน 3 ขัน้ตอน 

(อบอุ่นร่างกาย 

ปฏิบติัทกัษะได้ถกูต้อง 
1 ใน 3 ขัน้ตอน (อบอุ่น
ร่างกาย ปฏิบติั และ
ผ่อนคลาย ) 

ปฏิบติัทกัษะไม่
ถกูต้อง 
1 ใน 3 ขัน้ตอน 

(อบอุ่นร่างกาย 
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 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
คลาย ) ปฏิบติั และผ่อน

คลาย ) 
ปฏิบติั และผ่อน
คลาย ) 

คุณภาพของการ
แสดงทักษะ 

ได้มากกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ได้ร้อยละ 80 ถงึ 
เท่ากบัเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ได้ ร้อยละ 45 – 80ของ
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ได้ น้อยกว่าร้อยละ 
44 ของเกณฑ์ที่
ก าหนด 

สมรรถภาพ
ทางกลไก 

ใช้สมรรถภาพทางกลไก 
แสดงทกัษะกีฬาที่
แสดงออกได้อย่าง
อตัโนมติั คลอ่งแคลว่ 

มีประสทิธิภาพร้อยละ 80 
ขึน้ไป (เช่น  ความไว การ
เคลือ่นท่ี การทรงตวั ความ
แข็งแรง  ความทนทาน 
เป็นต้น) 

ใช้สมรรถภาพทาง
กลไก 
ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
กบัทกัษะกีฬาที่
แสดงออก 60 - 79 

ใช้สมรรถภาพทางกลไก 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
กบัทกัษะกีฬาที่
แสดงออก 45 - 59 

ใช้สมรรถภาพในการ
ปฏิบติัทกัษะ 
ได้ น้อยกว่าร้อยละ 
44 

น า้ใจ
นกักีฬา 

แสดงพฤติกรรมยินดี
ความส าเร็จของเพื่อน 
ทัง้ทีมตนเอง และ แสดง
การก าลงัใจ ต่อเพื่อน / ทีม
อื่นๆ  

แสดงพฤติกรรม
ยินดีความส าเร็จ
เฉพาะทีมตนเอง 

แสดงข้ออ้างในความ
ผิดพลาดของตนเอง 
โดยกลา่วโทษผู้อื่นทกุ
กรณี 

แสดงข้ออ้างในความ
ผิดพลาดของตนเอง
โดยกลา่วโทษผู้อื่น
ทกุกรณี และ แสดง
พฤติกรรม 
เยาะเย้ยผู้อื่น 

เห็นคณุค่า
ในการเลน่
กีฬา 

แสดงร่องรอยการออก
ก าลงักายในยามว่าง
สปัดาห์ละ อย่างน้อย 
วนัละ30 นาที - 1  ชัว่โมง 
จ านวน 3 วนั ขึน้ไป  

แสดงร่องรอยการ
ออกก าลงักายยาม
ว่าง 
สปัดาห์ละ อย่าง
น้อยวนัละ 30 นาที 
- 1 ชัว่โมง จ านวน 
2 วนั หรือ 3วนัขึน้
ไป วนัละไม่ถงึ 20 - 
30 นาที 

แสดงร่องรอยการออก
ก าลงักายยามว่าง 
สปัดาห์ละ อย่างน้อยวนั
ละ 1 ชัว่โมง จ านวน  
1 วนั หรือ หรือ วนัละไม่
ถงึ 10 นาที 

ไม่มร่ีองรอยการออก
ก าลงักาย 

 
 
 
 
 
 



 41 

ตวัอย่ำงแนวทำงกำรให้คะแนนวิชำศิลปะ (ทศันศิลป์) 
 
ประเด็น 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
การ
อธิบาย 
ภาพ 

พดูอธิบายภาพได้ชดัเจน 
อย่างคลอ่งแคลว่เป็น
อตัโนมติั ใช้ภาษาน่าสนใจ
ตลอดเร่ืองราว ถกูต้อง
ตามหลกัการของศิลปะนัน้ 
ๆ  

พดูอธิบายได้
ชดัเจน อย่าง
คลอ่งแคลว่เป็น
อตัโนมติั ใช้ภาษา
น่าสนใจตลอด
เร่ืองราว ถกูต้อง
ตามหลกัการของ
ศิลปะนัน้ ๆ 

พดู อธิบายได้ชดัเจน 
อย่างคลอ่งแคลว่เป็น
อตัโนมติั ใช้ภาษา
น่าสนใจ ถกูต้องตาม
หลกัการของศิลปะ
นัน้ ๆ  บางสว่น 

พดู อธิบายได้ไม่
คลอ่งแคลว่ชดัเจน ตลอด
เร่ือง 

การเขียน เขียนอธิบายภาพได้
ชดัเจน อย่างคลอ่งแคลว่
เป็นอตัโนมติั ใช้ภาษา
น่าสนใจตลอดเร่ืองราว 
ถกูต้องตามหลกัการของ
งานศิลป์นัน้ 

เขียน อธิบายได้
ชดัเจน อย่าง
คลอ่งแคลว่เป็น
อตัโนมติั ใช้ภาษา
น่าสนใจตลอด
เร่ืองราว ถกูต้อง
ตามหลกัการของ
งานศิลป์นัน้ ๆ 

เขียน อธิบายได้
ชดัเจน อย่าง
คลอ่งแคลว่เป็น
อตัโนมติั ใช้ภาษา
น่าสนใจ ถกูต้อง
ตามหลกัการของ
ศิลป์นัน้ ๆ  
บางสว่น 

เขียนอธิบายได้ไม่
คลอ่งแคลว่ชดัเจน ตลอด
เร่ือง 

การคิดมี
เหตผุล 

แสดงเหตผุล ประกอบ
ความคิดเห็นของตนเอง
ตามหลกัการจดั
องค์ประกอบงานศิลป์  

แสดงเหตผุล 
ประกอบความคิด
เห็นของตนเอง 
สอดคล้องกบั
ผลงาน  

แสดงเหตผุล 
ประกอบความคิด
เห็น 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

ความคิด 
สร้างสรรค์ 

ผลงานเป็นงานศิลป์แปลก
ใหม่ม ี
สสีนัโดดเด่น สือ่สารผ่าน
งานศิลป์ได้ชดัเจน 

ผลงานเป็นงาน
ศิลป์แปลกมีสสีนั
โดดเด่น  

 

ผลงานเป็นงาน
ศิลป์ 
มีสสีนั หรือ รูปแบบ 
แปลกอย่างใดอย่าง
หนึง่ 

ผลงานเหมือนแบบผู้อื่น
ทัง้สสีนัและรูปแบบ 

ลลีา
บคุลกิภาพ 

มีความมัน่ใจ ลลีาท่าทาง
เหมาะสม   
ใช้ ภาษาสภุาพเหมาะสม 
แต่งกายเรียบร้อย 

แต่งกายเรียบร้อย 
ใช้ภาษาสภุาพ
เหมาะสม 
มีความสบัสน  
ในการน าเสนอ   

มีความมัน่ใจ ลลีา
ท่าทางเหมาะสม   
แต่งกายไม่
เรียบร้อย 
ใช้ภาษาไม่สภุาพ 

ขาดความมัน่ใจ น าเสนอ
วกวน แต่งกายไม่
เรียบร้อย และใช้ภาษาไม่
สภุาพ 
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เอกสำรอ้ำงอิง  
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วิชาการ,  กรม.  คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ รสพ,  2545 

วิชาการ,  กรม.  คู่มือการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ รสพ,  2545. 
สภาการศกึษา ส านกังานเลขาธิการ.การจดัการเรียนรู้แบบพฒันากระบวนการคิด ด้วยการใช้ 
   ค าถามหมวดความคิด 6 ใบ. กรุงเทพฯ : สกส,2550  
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.  การจดัการเรียนรู้ของครูนกัปฏิรูป.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ รสพ,  2548.  
สคุนธ์  สนิธพานนท์.  สดุยอดวิธีสอนสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม น าไปสูก่ารจดัการเรียนรู้ของครูยคุใหม่.   
    กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั, 2550. 
สมุน  อมรวิวฒัน์.  คิดเป็นตามนยัแห่งพทุธธรรม.  กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์,  2545. 
สวุิทย์  มลูค า และ อรทยั มลูค า. 21 วิธีจดัการเรียนรู้ : เพื่อพฒันากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั   
    ภาพพิมพ์,  2545. 
 
 

 


