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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “ความส าคญัและแนวคดิส าคญัของการจัดการเรียนรู้ 
ทีเ่น้นการปฏบิัติ” 

 
 

1. ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2544  ไดก้ล่าวในหมวดท่ี4 แนวการจดัการศึกษา        
 มาตรา ๒๒การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา  
ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

มาตรา ๒๓ การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ  
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

(๑). ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว
ชุมชนชาติ และสังคมโลกรวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๒). ความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
(๓). ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยกุตใ์ช้  
ภูมิปัญญา 
(๔). ความรู้ และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษาเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
(๕). ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
มาตรา ๒๔การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ  

ดงัต่อไปน้ี 
(๑). จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
(๒). ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใช้
เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
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(๓). จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น  
และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
(๔). จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
(๕). ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
(๖). จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา  
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

  ดงันั้น การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติสามารถตอบสนองพระราชบัญญตัิการศึกษา
พุทธศักราช 2544 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  แนวคิดส าคัญของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ 

(๑). เป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะกลุ่มปฏิบติัการท่ีเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรงจากการ
เผชิญสถานการณ์จริงและการแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากการกระท า 
(๒). ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ฝึกคน้ควา้ ฝึกลงมือท า ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง และฝึกทกัษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
(๓). ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัตามแนวทางประชาธิปไตยการแบ่งกลุ่ม
ท างานผูส้อนจะด าเนินการร่วมกบัผูเ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ยมอบใหป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เช่น ศึกษาคน้ควา้ แกปั้ญหา หรือปฏิบติักิจกรรม ฯลฯ 
(๔). เนน้การฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามแบบประชาธิปไตยการ
สอนแบบน้ีตอ้งด าเนินการอยา่งมีหลกัเกณฑคื์อ มีจุดประสงคข์องการท างานมีการก าหนด
หนา้ท่ีแต่ละคนใหแ้น่นอนและเสนอแนะใหรู้้วา่จะหาความรู้ไดอ้ยา่งไร เม่ือไร ท่ีใด 

 
เอกสารอ้างองิ 
http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm 
ส านกัเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย. 
ตนัหยง อ่ิมมาก  (2549). การศึกษาผลการเรียนรู้ด้านการคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2  

ที ่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทีเ่น้นการปฏิบัติ.  รายงานการวจิยั 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 

http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏบัิติ” 
 

 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัแบ่งออกเป็น  6 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ 

 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  เป็นขั้นตอนแรกท่ีผูส้อนจะตอ้งกระตุน้ ชกัจูง และโนม้นา้วใหผู้เ้รียนเกิด

ความกระตือรือร้นและสนใจอยากคน้ควา้หาความรู้ ผูส้อนอาจใชว้ธีิการสนทนาซกัถามและ
ทบทวนประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน เพื่อเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีจะตอ้งเรียนรู้ อาจใช้
ค  าถามย ัว่ยแุละท่ีส าคญัจะตอ้งสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนตอบสนอง เช่น การกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อโยงเขา้หาประสบการณ์ใหม่ ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์าร
เรียนรู้และร่วมกนัก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นความรู้ใหม่ 

ขัน้ท่ี ๖ 
ขัน้การประเมนิผล 

ขัน้ท่ี ๕ 
ขัน้ปรบัปรงุ/น าไปใช้ 

ขัน้ท่ี ๔ 
ขัน้สรปุ/เสนอผลการเรยีนรู้ 

ขัน้ท่ี ๓ 
ขัน้ปฏบิตั/ิฝึกหดั/ทดลอง 

ขัน้ท่ี ๒ 
ขัน้ศกึษา/วเิคราะห์ 

ขัน้ท่ี ๑ 
ขัน้น าสู่บทเรยีน 
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2. ขั้นศึกษา / วเิคราะห์  เป็นขั้นตอนการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัโดยการ
แสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกนัวเิคราะห์และหาขอ้สรุปในประเด็นท่ีไดต้ั้งไว ้ในการ
ท ากิจกรรมตามขั้นตอนน้ี ผูส้อนจะตอ้งออกแบบกลุ่มใหเ้หมาะสม เพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
มากท่ีสุด เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม ผูส้อนตอ้งจดัหาส่ือ
การสอนและแหล่งเรียนรู้ เช่น แผนภูมิ ใบความรู้ แผน่ใส รูปภาพ วดิีทศัน์ หนงัสือ เอกสาร 
หรืออ่ืนๆ เพื่อใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดช่้วยกนัศึกษาวเิคราะห์ร่วมกนั โดยตั้งประเด็นหรือหวัขอ้ใน
การศึกษาวเิคราะห์ตามแนวทางของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความตอ้งการของผูเ้รียน การ
ออกแบบงานโดยจดัท าเป็นใบงานใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมกลุ่มเป็นหวัใจส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้ง
คิดคน้และสร้างข้ึน เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมสูงสุดของผูเ้รียนและเกิดการบรรลุงานกลุ่มดว้ย 
ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานกลุ่ม ผูส้อนท าหนา้ท่ีน าอภิปราย ใหก้ลุ่มใหญ่ร่วมกนัวเิคราะห์ให้
ขอ้มูลในประเด็นท่ียงัไม่ชดัเจน หากเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์ ผูส้อนช่วยเพิ่มเติมแลว้ร่วมกนัสรุป
ส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งหมดในขั้นน้ี 

3. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดท้ดลองฝึกปฏิบติัตามขั้นตอน ฝึกคิดวเิคราะห์ 
จินตนาการ สร้างสรรค ์โดยผูส้อนเป็นท่ีปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือและประเมินการปฏิบติัเพื่อ
แกไ้ขหากมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัสถานท่ีส าหรับการปฏิบติัผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัวางแผนจะ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ในหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการในโรงเรียน หอ้งเรียนธรรมชาติ หรือสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

4. ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรู้  เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะไดป้ระมวลขอ้มูลความรู้จาก
ประสบการณ์ทั้งหมดมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ เป็นความรู้ใหม่ วธีิการใหม่ สรุปและน าเสนอส่ิง
ท่ีคน้พบต่อกลุ่มใหญ่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เกิดการ
ขยายเครือข่ายความรู้อยา่งกวา้งขวาง ท าใหก้ารเรียนรู้มีความหมายยิง่ข้ึน 

5. ข้ันปรับปรุงการเรียนรู้/น าไปใช้  เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงผลงานของตนเองท่ีได้
แนวคิดจากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม ในการปรับปรุงผลงานนั้นอาจน าความรู้ท่ีไดรั้บจากกลุ่ม
อ่ืนมาพฒันาใหดี้ข้ึนหรือเกิดความคิดใหม่ สร้างสรรคง์านท่ีต่างจากเดิม หรืออาจไดรั้บแนวคิด
จากขอ้เสนอแนะของผูส้อนมาประยกุตส์ร้างผลงานใหม่ๆ ท่ีสามารถน าไปใชใ้นสภาพการณ์จริง
ได ้

6. ขั้นการประเมินผล  วดัผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนน้การวดัผลจากการปฏิบติัจริง จาก
แฟ้มสะสมงาน ช้ินงาน/ผลงาน ผูเ้รียนประเมินตนเอง สมาชิกของแต่ละกลุ่ม ผูป้กครองและ
ผูส้อนมีบทบาทร่วมวดัประเมินผลดว้ย  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “คุณค่าของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏบัิติ” 
 

 

คุณค่าของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ 

1. ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียน ไดเ้รียนรู้อยา่งสนุกสนาน โดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลายและส่ือ
ท่ีเร้าความสนใจ 

2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสนใจตามความถนดัตามศกัยภาพของตน ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ ฝึก
ปฏิบติั ฝึกทกัษะ สรุปองคค์วามรู้ได ้ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

3. กิจกรรมกลุ่มช่วยเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์เกิดกระบวนการท างานกลุ่ม เช่น มีการ
วางแผนการท างานร่วมกนั มีความรับผดิชอบและเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีวนิยัในตนเอง มี
พฤติกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตย เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี รู้จกัรับฟังความคิดของผูอ่ื้น ผูเ้รียนท่ี
เรียนรู้ชา้จะเรียนรู้อยา่งมีความสุขมีชีวติชีวา ไดรั้บก าลงัใจและไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน 
ท าใหเ้กิดความมัน่ใจ  ผูเ้รียนท่ีเรียนดีและเรียนไดเ้ร็วจะไดแ้สดงความสามารถของตนเอง มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และแบ่งปันส่ิงท่ีดีใหแ้ก่กนั 

4. ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดจากการร่วมกิจกรรม และการคน้หาค าตอบจากประเด็นค าถามของ
ผูส้อนและเพื่อนๆ สามารถคน้หาวธีิการและค าตอบไดด้ว้ยตนเอง สามารถแสดงออกไดช้ดัเจน
มีเหตุผล 

5. ทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหผู้เ้รียนไดซึ้มซบัส่ิง
ท่ีดีงามไวใ้นตนเองอยูต่ลอดเวลา 

6. กระบวนการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยใหแ้ต่ละคนเรียนรู้เตม็ตาม
ศกัยภาพของตน ไม่น าผลงานของผูเ้รียนมาเปรียบเทียบกนั มุ่งใหผู้เ้รียนแข่งขนักบัตนเองและ
ไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป 

7. ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดการพฒันารอบดา้นมีอิสระท่ีจะเลือกสาระการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง และน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 
ทีเ่น้นการปฏบิัติ” 

 
 
 

1. บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ  
 1.1   เป็นผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองติดตามข่าวสารทนัเหตุการณ์  

1.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง อยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.3 สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองใหก้บัผูเ้รียนจนเกิดความเช่ือมัน่ 
1.4 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
1.5 จดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
1.6 เป็นแหล่งความรู้ส าหรับผูเ้รียนในการอธิบายเพิ่มเติมและสรุปบทเรียน 
1.7 วางแผนการเรียนการสอน เร่ืองหวัขอ้หรือประเด็นการอภิปราย ก าหนดรูปแบบการ  

อภิปราย 
1.8 มีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ ตีความ สรุปความคิดเห็นของผูเ้รียนหรืออภิปรายส่ิงท่ีเรียนรู้  

ร่วมกนั เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสรุปองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน  
1.9 ช่วยใหก้ารอภิปรายแต่ละกลุ่มด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ กระตุน้ใหทุ้กคนมีส่วน  

ร่วมในการน าเสนอความคิดใหค้  าปรึกษาหรือแกปั้ญหาเม่ือกลุ่มตอ้งการ  
1.10 ใหก้ าลงัใจและช่วยเหลือแนะน าผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด ตลอดจนเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  

เพื่อใหก้ระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  
1.11 กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความสนใจ วเิคราะห์ปัญหา วางแผนแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน มี  

เหตุผลท่ีถูกตอ้งของตนเอง 
1.12. ประเมินผลโดยมีขอ้ดีท่ีควรส่งเสริมและขอ้จ ากดัท่ีควรแกไ้ข 
 

2.บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบัติ  
2.1 ฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผูน้ า ผูต้าม การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและการ  

เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
2.2 ศึกษา คน้ควา้หาความรู้ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง เพื่อการอภิปราย  
2.3 กลา้แสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกนั มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
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2.4 สามารถแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ เม่ือมีการปฏิบติังาน 
2.5 เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการสังเกตและทดลองดว้ยตนเอง  
2.6 เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการฝึกปฏิบติั 
2.7 เรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตามกติกาและขอ้ตกลงร่วมกนั 
2.8 ใหค้วามช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม 
2.9 ฝึกทกัษะการประเมินตนเอง 
2.10 ติดตามผลการปฏิบติัและปรับปรุงแกไ้ขงาน 
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