
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ผานกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

โดย ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รองเลขา กพฐ. และคณะ 

ณ รร.บางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุรี วันเสารท่ี 6 สิงหาคม 2565 

********************************************************************************** 

นโยบาย สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 10 ขอ หรือนโยบายเรงดวน (Quick Policy)  

1. พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

2. ประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม 

3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย  

4. การจัดการศึกษาดานปฐมวัย 

5. Active Learning (ซ่ึงเปนประเด็นของการประชุมเชองปฏิบัติการนี้) 

6. พานองกลับมาเรียน 

7. โรงเรียนคุณภาพ 

8. ปญหา Learning Lost (เปนปญหาเรงดวนจากเหตุการณโรคระบาด สถานการณโควิด 19) 

9. การประกันคุณภาพการศึกษา RT, NT และ O-NET  

10. ความปลอดภัยกับตัวนักเรียน 

ซ่ึงในทุกหนวยงานในทุกภาคสวนไดรับนโยบายนี้มา และพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบาย

เรงดวน หรือ Quick Policy นี้ 



 

ดร.มนัสนันท ทองศรีวัฒนา รองผูอํานวยการสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

กลาวรายงานวัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเชิงรกุ (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ

ดวยกระบวนการฝกอบรมจากการปฏิบัติและการสะทอนคิด การจัดการอบรมในครั้งนี้ไดจัดใหกับผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน เพื่อเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนใหเกิดผล และสําเร็จไป 

เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการขับเคล่ือนหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการ

หลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learing) รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีมุงพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 

 

 

  



 

ดร.เกศทิพย ศุภวานิช เกศทิพย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลาวเปดการประชุม 

การเขามารับการอบรมแลวสะทอนใหเห็นความสําเร็จ คือ การเล่ียนแปลงของนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ได

เห็นถึงคงามแตกตาง โดยเกิดการจากครูแบบพวกเราทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดย สพฐ. รวมตัวกันเพื่อทําให

เกิดการเปล่ียนแปลง ไมไดมารวมตัวกันแคเพื่อมาพูดและเพื่อมาฟงการอบรม ซึ่งในขณะนี้นักวิชาการอยากเขา

มามีสวนรวมท่ีทําใหเกิด AL ท้ังประเทศท่ี สพฐ. ไดทําอยูอยากท่ีเขามาเปน One team ดวย 

 ตัวอยางของการเรียนรูแบบ Active Learning ในวันนี้ คือการแสดงการเปดการประชุมในวันนี้ ไมใช

ทองจําเพื่อการแสดงและจบไป แตการแสดงนั้นสามารถเรียนรูไปถึงวารัชกาลใดเปนผูแตงเนื้อหาการเรียนรูนี้ 

และส่ิงท่ีรอง รํา นั้นเปนการแสดงทองถ่ินเปนตน ซึ่งวิธีการสอนเชนนี้กอ็าจจะทําใหการสอนในรายวิชาพื้นฐาน

ลดลง เนื้อหาท่ีกวางข้ึน และภาระงานท่ีลดลง 

หัวขอบรรยายพิเศษ 

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) สูการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ในศตวรรษท่ี 21  

เมื่อจบการประชุมนี้แลวทานจะสามารถ เผยแพร และนําไปใชจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยาง

มั่นใจ มี 3 ขอดวยกัน คือ  

1. อะไรท่ีเปน Active Learning 



2. สมรรถนะผูเรียนเปนอยางไร จะเห็นและเกิดจากผูเรียนไดอยางไร สถานการใดจะทําใหเกิดสมรรถนะผูเรียน

อยางชัดเจน  

3. ศตวรรษท่ี 21 ตามแบบของทานเลขา กพฐ. ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญคืออะไร และสอดรับหรือสอดคลองไหมกับสากล 

Trend เดียวกันหรือไม 

เร่ิมตนพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10  

มีทัศนคติท่ีถูกตองกับบานเมือง เปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา มีทัศคติท่ีดี ทัศนคติ

แหงการริเริ่มสรางสรรค ไมใชทัศนคติในการทําลาย เริ่มตนดีทุกอยางก็จะไปไดดี เราจะขับเคล่ือนคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 8 ประการ ไดแฝงและอยูรวมในพระบรมราโชบาย โดยเด็กไมไดฟงจากเรา แตเด็กดูตัวอยางจาก

เรา ถาใครวามาวาบานเรา สพฐ. ของเรา เราตองลุกข้ึนแกไขปญหาและเติมศักยภาพ เพื่อใหเกิดส่ิงท่ีดีตอตัว

นักเรียน เชน การมีขาวในเชิงลบ เราควรท่ีจะพูดคุยกันเพื่อใหทราบท่ีไปท่ีมา แตถาเปนการแขงขันโดยไดรับชัย

ชนะมา ควรจะมีการจัดเสนอขาวใหเปนเดือน เพราะกวาท่ีตัวนักเรียนจะไดรับรางวัลมานั้น ตองไดรับการ

ฝกซอมอยางหนัก เมื่อนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีแลวขออื่น ๆ ก็จะตามมาในภายหลัง ผูท่ีเปนผูสรางหรือผูเพาะนั้น 

ทานตองตระหนักเสมอวาทานอยาลืมหนาท่ีของทาน อยาละเลยหนาท่ีของทาน 

ตัวช้ีวัดคุณภาพผูเรียนท่ีสําคัญอีก 3 ดานท่ีสําคัญ คือ  

ดานท่ี 1 ดานองคความรู อานออก เขียนได คิดเลขเปน ใหเด็กของเรายืนในจุดหนึ่ง และเปดประตู

ไปสูการคนหาความรู และความถนัดของตนเองไดอยางสงางาม 

ดานท่ี 2 ดานทักษะอาชีพ การจําลองงานท่ีทะลุไปถึงการ Create ใหกับนักเรียน เมื่อทานจัดการ

เรียนการสอน ใหทานจําลองสถานการณเหมือนจะไปเผชิญชีวิตจริงไดอยางมีความสุข โดยไมตองปรับตัวมาก

เมื่อออกไปสูสังคม  

 ดานท่ี 3 ดานทักษะชีวิต สําคัญมาก นักเรียนอยูกับพวกเราส่ิงสําคัญคือทักษะชีวิต ทําไมตองพูดเชนนี้ 

เพราะขณะนี้มีขาวเกี่ยวกับโรคซึมเศราเยอะ การไมไดรับบมเพาะ ไมไดช้ีแนะ ไมไดพูดคุย เด็กไมสามารถ 

Control ชีวติตนเองได จําลองใหทาน Control ตนเองวาตนเองเรียนออนไลนในหองส่ีเหล่ียม ในวัยท่ีไมพรอม 

ส่ิงท่ีพบคือ เด็กจะกาวราว ไมพูดกับใคร เพราะไมไดรับในมิตินี้ท่ีเราไมไดเติม เชน มารยาทในสังคม ทักษะใน

การอยูรวมกัน รูแตวาตัวเองอยากไดอะไร ตองการอะไรไมมีความอดทนอดกล้ัน  

 ครูอยางพวกเราไมใชเคล่ือนแคความรู ไมใชวัดผลแค Mid term กับ Final แลวตัดเกรด แตกลับ

กลายเปนวาตองเนนเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค หลังจากท่ี 2 ปท่ีผานมาอาจจะเหนื่อยหนอย แตขอให

คุณครูอดทนและเดินไปดวยกัน 



ทักษะจําเปนในศตวรรษที ่21 สิ่งที่สําคัญที่เปนสากล 

1. ความรูพื้นฐาน คือ การใชภาษา การคํานวณ การใชเทคโนโลยี การใชวิทยาศาสตรกับส่ิงรอบตัว 

ท้ังหมดกอใหเกิดเปนนวัตกรรม (ทักษะพื้นฐานในสากลบูรณาการกันได) 

กลุมทักษะการจัดการปญหา การวิเคราะหปญหาใหถูกจุด การแกปญหาอยางสรางสรรค การ

สื่อสาร การทํางานเปนทีม จุดนี้ตอไปในอนาคตจะเปนความเหล่ือมล้ําท่ีแทจริง โรงเรียนใดท่ีสนุกกับการจัด

สถานการณใหเด็กคิดอยางสรางสรรค และโรงเรียนนั้นก็จะเปนโรงเรียนระดับคุณภาพ แตถาโรงเรียนใดขับ

เข่ือนแคเรื่องของความรูจะทําใหเกิดเปนความเหล่ือมล้ํา ควรจัดการเรียนการสอนกระตุนใหนักเรียนมีความคิด

ในทุก ๆ คาบ และทุก ๆ คน ประโยชนของการคิดดีมากกวาประโยชนของการติวเพื่อจํา ยกตัวอยางตัววิทยากร

เอง เปนผูท่ีเรียนไมไดติดอันดับ แตตอนเรียนเปนนางรํา เปนดีเจของโรงเรียนในตอนพักเท่ียง แตสามารถติด 1 

ใน 10 ของโรงเรียนระดับจังหวัด เพราะสามารถจัดการเวลา มีศาสนาโดยการเดินสวดมนตหลังจากการทํางาน 

นอกจากนั้นยังเปนนักกีฬาของโรงเรียนอีกดวย เมื่อพิจารณาตนเองดี ๆ แลว ไดเห็นวาส่ิงท่ีไดทําในวัยเด็กนั้น 

สามารถนํามาบริหารจัดการตนเองไดท้ังหมด ทานติวเด็กมากเทาไหรเด็กจะจําไดบางคร้ัง แตถาเด็กไดสราง

องคความรูเองเด็กจะจําไดจนถึงปจจุบัน  

เด็กคือเปาหมายของการกระเพื่อมท่ีสําคัญ ดังนั้นเราจึงตองรูหนาท่ีและบทบาทของตนเอง พรอมท้ังทําให

สมบูรณ 

ตัวช้ีวัดผูบริหารและครูของแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

ครู / อาจาย 

สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู / อาจารย 

1. ตองออกแบบการจัดการเรียนรูได เปนครผููสอนตองไมติดตํารา ตองออกแบบการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ในหองเรียนหรือนอกหองเรียนก็ได 

3. จิตวิทยาการเรียนรู ตองมีความยืดหยุนและเนนเปนส่ิงสําคัญ ครูตองพรอมท่ีจะรับฟงและพรอมท่ีจะเขาไป

แกไขปญหาในโลกของเขา เพราะส่ิงแวดลอมของนักเรียนกับของคุณครูมีความแตกตางกัน (ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ

การอยูเคียงขาง อยูเปนเพื่อนรุนพี่) 

4. การใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  



6. มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปนครู ***สําคัญมาก*** ศรัทธาจะเกิดข้ึนไดในทุก ๆ บทบาทท่ีเรา

ใหเขาเห็น เม่ือทานเปนครูใหทานตระหนักเสมอวา “ทานคือผูสรางคน” ครู ตองเปนตลอด 24 ช่ัวโมง ไมใช

ไปพร่ําบอกใหศรัทธาในตัวฉัน แตใหคนท่ีพบเห็นหรือในทุกท่ีท่ีเราปรากฏตัวนั้น ใหคนเหลานัน้ศรัทธาใน

การปฏิบัติตัวของเราเอง 

ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 

 จะตองเปนผูท่ีมีความรูท้ังทางดานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู เพราะเปนผูท่ีดูแลองคกร

ท่ีมีคุณภาพ และเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสรางคน ไมจําเปนตองรูลึกแตตองรูวาอะไรสําคัญท่ีจะตองพัฒนานักเรียน

ของทานตอไป ซึ่งสมรรถนะของทานจะมี ดังนี ้

สมรรถนะดานการบริหารงานวิชาการและการนิเทศการจัดการเรียนรู  

1. ดานหลักสูตร เช่ือวาทุกทานท่ีเปนผูบริหารมีความรูดานนี้หมดทุกทาน 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมไดจัดกิจกรรมเองแตมีความรู 

3. ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. การนิเทศการจัดการเรียนรู  

6. ผูนําทางวิชาการและสงเสริมขวัญกําลังใจ 

7. มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและการสรางระบบนิเวศท่ีปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู 

ทําไมเราจะตองนําคุณลักษณะอันพึงประสงคมาเนนในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

เพราะในยุคนี้โลกโซเซียลคือโลกท่ีอยูคูขนานกับตัวของนักเรียน นักเรียนจึงไมสามารถกรองไดวาอะไร

ท่ีควรเติมเขาไป หรืออะไรท่ีไมควรเติมเขาไป ซึ่งไมสามารถแยกแยะขอมูลไดวาเปนจริงหรือเปนเท็จ จึงเปนเหตุ

ในการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นี้ ตองปรับตัวผูสอนในเขากับสถานการณไมใชดูแคผลคะแนน Mid Term Test 

หรือ Final Test แตในปจจุบันเปนการเขามาดูเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และครูเปนผูชวย

เติมความคิดใหนักเรียนแยกแยะใหได 

VUCA WORLD (ปรับตัว 



การแพรระบาดของ Covid-19 ทําใหเกิดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษาเปนอยางมาก ทําใหครู 

นักเรียน หางกันออกเปน แตก็เปนโอกาสในการเพิ่มเติมเรื่องของเทคโนโลยีในการสอนทางไกลใหกับครูผูสอน 

แตความเหล่ือมล้ําก็จะเกิดข้ึนกับนักเรียนมี่ไมมีอุปกรณเทคโนโลยีในการรับการศึกษา 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล เขามาในชีวิตของครูผูสอนอยางเต็มท่ี ส่ิงนี้ถือวาเปนส่ิงท่ีดี เพราะ

สามารถละลายพฤติกรรมชวงวัยของครูได ครูรุนนองท่ีเกงเทคโนโลยีก็พรอมท่ีเปนผูชวยสอนคุณครูรุนพี่ ครูรุน

พี่ก็พรอมท่ีจะรับและเรียนรูถูกผิด เพราะครูทุกคนมีใจจดจอท่ีอยากจะสอนนักเรียน ไมวาจะอุปสรรคใดก็กาว

ขามไปได  

เศรษฐกิจ สังคม Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน กลายเปนท่ีมาวาอะไรท่ีไม

เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน ส่ิงนั้นคือความลาสมัย แตอะไรท่ีชวยใหเด็กไดเรียนรูและนําไปใชประโยชนใน

อนาคต ส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีเราตองรวมตัวกันของครูเพื่อทําใหศิษยเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  

การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผูเรียน 

สูศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที ่21 

 

 

 

การ 

 

 

 

การพัฒนากาเรียนการสอนสมรรถนะผูเรียน  

 โรงเรียนใดท่ีบอกวาตนเองทําแลว แตถายังไมไดปฏิบัติตามรูปแบบในสไลดดานบนนี้ ถือวายังไมไดเริ่ม

พัฒนา เพราะตองใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) คือตอง

ปรับการจัดการเรียนรูไปสูการจัดการเรียนรูเชิงรุก หรือ Active Learning เพื่อนไปสูมรรถนะผูเรียน  



 แสดงวา ถาเราใชหลักสูตรชาติหลักสูตรนี้ เพื่อตอบโจทยแผนปฏิรูปประเทศ เราตองปรับการจัดการ

เรียนรู การปรับมีเปาหมายไปท่ี สมรรถนะของผูเรียน แตจะทําอยางไรใหไปถึงสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 

ดาน ตองถามตนเองวาทําใหถึง Ultimate Outcome ใหกับนักเรียนหรือยัง หรือทําถึงแคมาตรฐานตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลัก 5 ประการ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีใชผลลัพธนําสูจุดมุงหมายการเรียนรู ไดกําหนด

สมรรถนะหลัก 5 ประการ สําหรับการพัฒนาผูเรียนอยํ่างเปนองครวมท้ังดานความรู ทักษะ เจตคติ และ

คุณลักษณะ ท่ีผสมผสานเขาดวยกันเปนความสามารถ นํามาประยุกตใชในการเรียนรู การทํางาน การใช ชีวิต 

และการแกปญหําสถานการณในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะหลัก ดังนี้ 

1. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self Management: SM) 

การรูจักตนเอง รูเทาทันการเปล่ียนแปลง สามารถกําหนดเปาหมายและนําตนเองในการเรียนรู ทํางาน และใช

ชีวิตตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตน มีวินัยในตนเอง สามารถบริหาร จัดการเวลา 

ทรัพยากร และสุขภาวะ เพื่อบรรลุเปาหมายไดอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

2. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM) 

การรับและสงสารบนความเขาใจ ความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ใหบรรลุ เปาหมาย โดย

ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และส่ือดิจิทัลไดเปนอยางดี 

3. สมรรถนะการรวมพลังทํางานเปนทีม (Teamwork and Collaboration: TC) 

การเปนสมาชิกทีมท่ีดีและมีภาวะผูนํา ใชกระบวนการทํางานแบบรวมมือรวมพลังอยางเปนระบบ ดวยความ

โปรงใสตรวจสอบได มีการประสานความคิดท่ีแตกตางสูการตัดสินใจเปนทีมอยางรับผิดชอบรวมกัน สราง

ความสัมพันธท่ีดีและจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี จนทําใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

4. สมรรถนะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking: HOT) 

การไตรตรอง คิดวิพากษ คิดอยางเปนระบบ สามารถใชขอมูลในการตัดสินใจแกปญหา มีความยืดหยุนทาง

ความคิด ริเริ่มความคิดใหม ๆ โดยคํานึงถึงผลกระทบรอบดาน 

5. สมรรถนะการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active Citizen: AC) 

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท และกฎกติกาในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบตอ สวนรวม 

(Accountability) มีสวนรวมในการสรางสรรควัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย จัดการส่ิงแวดลอม และ

สรางการเปล่ียนแปลงท่ีเปนธรรมในระดับทองถ่ิน ประเทศและโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังในโลกความจริง 



และโลกดิจิทัล โดยในแตละสมรรถนะไดกําหนดนิยาม ระดับสมรรถนะ และพฤติกรรมบงช้ีหลักตามระดับ

สมรรถนะ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนเมื่อจบในแตละชวงช้ัน 

ท่ีมา : Competency - based Education. (2564). สมรรถนะหลัก 5 ประการ สืบคน 17 สิงหาคม 

2565. //////// จาก https://cbethailand.com/หลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะ/สมรรถนะหลัก-5-

ประการ/ 

 ถาทานตอบโจทยแผนปฏิรูปประเทศและจะไปใหถึงสมรรถนะได หนวยการเรียนรูจะตองออกแบบ

ดวยหนวยบูรณาการ เพราะตางคนตางสอน 8 แนว 8 วิชา ส่ิงท่ีเปนปญหาไมใชตัวช้ีวัดแตจะเปนตัวเนื้อหาท่ีติด

แตละตัวช้ีวัด ครูจะสอนเนื้อหาทุกเนื้อหาโดยไมไดลดทอนตัวเนื้อหาท่ีซํ้าซอนในรายวิชาตาง ๆ เมื่อสดทอน

เนื้อหาไดใหครูพาเด็กไปใหถึง Bloom’s Taxonomy คือข้ัน Create ถาติดอยูท่ีตัวเนื้อหาก็จะไดแค จําไดกับ

เขาใจในเนื้อหา  

 การพูดคุยในเร่ืองการบูรณาการเนื้อหานัน้ ผูบริหารตองเปนคนจับกลุมเนือ้หาวิชา แลวเปนผู

ตัดสนิใจวาใหเนื้อหาของใครเดน ในวิชาอืน่ ๆ ไมตองเนื้อหานี้ซ้ําอีก เพราะถาใหครูผูสอนคุยกันเอง ทุกคน

ก็จะบอกวาเนื้อหานี้สาํคัญตัวเองตองสอน แตการท่ี ผอ. หรือครูใหญเขามาดูแลในเร่ืองของวิชาการนั้น ยิ่ง

จะทําใหการบูรณาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

Active Learning ทําไมตองมี 

 ยกตัวอยาง Case การสอนแบบ Active Learning เร่ืองการทํา Muffin 

 หองเรียนท่ี 1 ครูแจกสูตรการทํา Muffin ไป เด็กทําตามสูตร ไดขนม 50 ช้ิน หองนี้นักเรียนไดเรียนรู

คําศัพทใหม ภาษาไทยท่ียืมมาจากภาษาตางประเทศ ไดพัฒนากลามเนื้อมือ พัฒนาเรื่องทักษะท้ัง 5 ฯลฯ 

 หองเรียนท่ี 2 ครูแจกสูตรการทํา Muffin ไป แลวใหโจทยเพิ่มเติมวา เนื่องจากสูตรท่ีครูใหไปนั้น จะอบ

ขนมไดท้ังหมด 50 ช้ิน แตหองเรียนของเรามีนักเรียนเพียง 25 คน ดังนั้นใหนักเรียนทํา Muffin เพียงครึ่งสูตร  

 ซึ่งความแตกตางของท้ัง 2 หองเรียนนี้ นักเรียนจะไดรับประสบการณทางการคิดคํานวณท่ีแตกตางกัน

ออกไป การจัดสถานการณท่ีแตกตางกันออกไป เปนตน 

สรุป การเรียนรูจะตองใหนักเรียนไดคิดทุกคาบ และเรียนรูไปถึง Apply ใหได โดยเรื่องราวนั้นจะตอง

เปนเรื่องท่ีอยูรอบ ๆ ตัวของเด็ก และเด็กจะเห็นภาพวาเรียนไปทําไม การเรียนนัน้ไมสามารถแยกเปนรายวิชา

ได แตความรูคือการนําทุกวิชามารวมกันแลวนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

 

https://cbethailand.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
https://cbethailand.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-5-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/


อะไรคือสมรรถนะท่ีเราตองไปใหถึง  

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ประกันวาผูเรียนทุกคนจะมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ี

กําหนด กอนจะไปถึงสมรรถนะหลัก หรือ core competency โดยหลักสูตรนี้คือหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง

ประกันวาผูเรียนทุกคนสามารถประสบความสําเร็จไดตามความถนัด ความชอบ และศักยภาพในรูปแบบของ

ตนเอง 

 Competency – based Learning หรือหลักสูตรสถานศึกษา มีรากแกวแกว คือ Standard – based 

Curriculum สมรรถนะจะเกิดจากการถักทอของ องคความรู ทักษะตาง ๆ และทัศนคติพรอมท้ังการประเมิน

ผูเรียนเปนรายบุคคล โดยตองเกิดในทุก ๆ คาบ ทุก ๆ ครั้งท่ีเรียน ไมใชการเรียนแบบแยกเปนสวน ๆ  

 สิ่งสําคัญคือ PLC โดยเฉพาะ การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู เพื่อเปนการพัฒนาเด็กเปน

รายบุคคล ยกตัวอยางเชน เด็ก 3 คนไมไดการคํานวณในรายวิชาฟสิกส พรอมท้ังคํานวณในวิชาคณิตศาสตรก็

ไมได แตเกงวิชาคอมพิวเตอร ดังนั้น ครู 3 คนใน 3 รายวิชา จัดการเรียนรูใหมใหนักเรียน 3 คนนี้คํานวณผาน

ทางอุปกรณคอมพิวเตอร โดยมีท้ังโจทยพรอมท้ังภาพประกอบในคอมพิวเตอร จะทําใหนักเรียนไดรับการ

พัฒนาไปในทางท่ีถูกตอง  

 

 

 

 


