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คำนำ 

 
แผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ 

ภาคีเครือข่าย ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   มีวัตถุประสงค์  คือ          
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ 
และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning Cookbook สําหรับโรงเรียนนําไปใช้ได้ตามความต้องการ
และเหมาะสมกับบริบท 3) เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่
ประสบผลสําเร็จ ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สําหรับนําไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ใน
วงกว้าง และเป็นเครื่องมือในการดำเนิน การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4  จึงได้ดำเนินโครงการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการการเรียนการสอนรูปแบบ Active 
Learning  ในระดับสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ต่อไป  
 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
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บทที่ 1  
บทนำ 

หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันโลกกําลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นกว่าอดีตหลายเท่าตัว ทําให้แต่ละประเทศต้องเร่งพัฒนายกระดับ
ตนเอง ให้เท่าทันกับนานาประเทศ และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนของโลกที่ เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้หลายประเทศที่เจริญแล้วจึงได้มีการลงทุนใน  “ทรัพยากรมนุษย์” อย่างมหาศาล  
อันเนื่องมาจากมนุษย์ เป็นทนที่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ในการสร้างความมั่งคั่ง และมั่นคงให้ประเทศ ดังนั้น การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์จึงเปรียบเสมือน     
การวางรากฐานสู่ความยั่งยืน ของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอื ่น ๆ จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2547)         
เป็นแผนแม่บท ในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกําหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งใน ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ทุกช่วงวัย เพื่อก้าวมาเป็นกําลังหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่ง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็น
นวัตกรรมขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา (สนก.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานจึงได้ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด สพฐ. ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน
สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตาม ความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยง
สื่อนวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและ
ระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงได้ดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนา
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นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้
ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้
จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบ ที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  

ไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active  

Learning Cookbook สําหรับโรงเรียนนําไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
3. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ      

ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สําหรับนําไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 

เป้าหมาย 
เป้าหมายปริมาณ (Output) 

1. ประสทธิภาพในการจัดการเรียนรู้   Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่ายของ 
โรงเรียน 

2. จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี 
เครือข่ายไปใช้ 

3. ร้อยละความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนรู้  
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4. ระดับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  Active Learning  
ร่วมกับโรงเรียน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)  
1. จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี 

เครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ 
2. รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอน Active Learning ที่โรงเรียนเลือกนำไปใช้ 

ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท 
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3. จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่โรงเรียน 
พัฒนาตามความเหมาะสมกับความต้องการและบริบทระดับคุณภาพของเครือข่ายที่ร่วมมือของโรงเรียนใน
การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 
ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและความสนใจผ่าน 
กิจกรรมเรียนรู้แบบ  Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  

2. ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ Active  
Learningนำมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

3. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู้ Active  
Learningร่วมกับภาคีเครือข่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้  Active Learning ร่วมกับภาสีเครือข่ายที่ 
หลากหลายตอบสนองความต้องการและบริบท 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active  
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สามารถ
นำไปวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามต้องการแลพเหมาะสมกับบริบท 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีนำไปใช้ 
ต่อยอดและยกระดับคุณภาพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  
 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1. โรงเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
2. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอน Active Learning  

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 
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บทท่ี 2 
เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย (Research) 

การวิจัยเป็นการสืบค้นอย่างเป็นระบบเพื่อบรรยาย อธิบาย ทำนาย และควบคุมปรากฏการณ์      
การวิจัยเกี่ยวข้องกับวิธีอุปนัยและนิรนัย ((inductive and deductive methods) (Babbie, 1998)  
วิธีอุปนัยเป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และค้นพบหลักการ โครงสร้าง หรือกระบวนการที ่รองรั บ
ปรากฏการณ์นั้น  วิธีนิรนัยเป็นการพิสูจน์หลักการที่เป็นสมมติฐานโดยการสังเกตปรากฏการณ์  วิธีอุปนัย
และวิธีนิรนัยมีวัตถุประสงค์ต่างกันคือ วิธีอุปนัยทำเพื่อสร้างข้อสรุปที่เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์  ส่วนวิธี
นิรนัยทำเพ่ือทดสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของคำอธิบาย 

แพตตัน (Patton, 1990) จำแนกประเภทการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน เป็น 4 ประเภท  
ได้แก่ 

การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  มุ่งทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ในรูปแบบของ
ทฤษฎี (theory) เพื่อเป็นการสร้างความรู้  การวิจัยประเภทนี้ค่อนไปทางการค้นหาเพื่อตอบคำถาม 
“อะไร”  “ทำไม” และ “อย่างไร”  

การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เพื่อช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และปัญหาทาง
สังคม เพื่อให้มนุษย์สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยประเภทนี้มุ่งตอบ
คำถาม “อย่างไร” 

การวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) ศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง โดยมี
การประเมินผลย่อย (formative) และประเมินผลรวม (summative)  วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
ย่อย เพื ่อปรับปรุงการเข้าแทรกแซงของมนุษย์ในเงื ่อนไขเฉพาะ เช่น กิจกรรม เวลา และกลุ ่มคน  
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลรวมเพ่ือตัดสินประสิทธิผลของโครงการ นโยบาย หรือผลผลิต     

การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research)  มุ่งที่การแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในโครงการ 
องค์กร หรือชุมชน การออกแบบและการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยปฏิบัติการอาจไม่มีแบบแผนที่เคร่งครัด
ตามระเบียบวิธีวิจัย  และผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหาเป็นผู้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง 

การจำแนกประเภทของการวิจัย ยังมีการจำแนกตามเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น จำแนกตามลักษณะ
ของข้อมูล  จำแนกตามวิธีการวิจัย และจำแนกตามระยะเวลาของการวิจัย เป็นต้น 
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การวิจัยปฏิบัติการของครู 
การวิจัยปฏิบัติการของครูมุ่งที่การแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ครูรับผิดชอบอยู่เอง โดยครูเป็นผู้

รวบรวมข้อมูล ศึกษา แก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง  แม้ว่าการออกแบบและการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยแบบปฏิบัติการจะไม่เคร่งครัดในแบบแผนตามระเบียบวิธีวิจัย  ครูก็ ต้อง
ดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้    
วงจรการวิจัยปฏิบัติการ (The Action Research Cycles)  
 
 

 
 

แผนภาพ 1   วงจรการวิจัยปฏิบัติการ (The Action Research Cycles) 
ที่มา: http://celt.ust.hk/teaching-resources/action-research/การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 

งานวิจัยทางการศึกษาจำนวนมากยืนยันว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วม       
ใน  การปฏิบัติการเรียนรู้นั้นอย่างจริงจัง (actively involved)  แม้แต่การเรียนรู้จากการฟัง ผู้เรียนก็ต้อง
ได้ปฏิบัติการฟังจริงๆ อย่างตั้งใจ จึงจะเกิดการเรียนรู้ได้  อย่างไรก็ตาม  ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา
ไม่ต่ำกว่าสองทศวรรษให้ข้อเสนอว่า ผู้เรียนต้อง “ทำ” มากกว่าเพียงแต่ฟัง  กล่าวคือ ผู้เรียนต้องอ่าน 
เขียน อภิปราย หรือแก้ปัญหา   ที่สำคัญที่สุด ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ในงานที่ใช้การคิดขั้นสูงในระดับ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน  (Chickering and Gamson, 1987)  จึงได้มีการเสนอว่า กลวิธี          
ที่สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) คือกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ ทำ และ   
คิด ในสิ่งที่ทำ  (Bonwell and Eison, 1991)  

วางแผน   (Plan) 

ปฏิบัต ิ     (Act) 

สังเกต     (Observe) 

ไตร่ตรองผล(Reflect) 



6 
 

กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) 
1. ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ 

เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย  ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร 
ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 70 

2.  การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี 
การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดข้ึนถึงร้อยละ 90 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
1. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
2. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนํา 

ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 
3. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
4. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
5. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
6. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ 

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน  

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
8. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
9. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 
10. ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเชื่อพ้ืนฐาน 2 ประการคือ 

   1.1 การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์   
1.2 แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาท 

จากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ 
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3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่
เขาได้กระทำลงไป 

4. ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

บทบาทของครูผู้สอน 
ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ 

พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
1. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                    

ที่หลากหลาย 
6. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของผู้เรียน 

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)  ครอบคลุมวิธี                       

การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 
- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)   
- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)   
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 
- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)   
- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)  

ฯลฯ 
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อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง  

ข้อพึงระมัดระวัง 
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษา 

ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist)   โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมาใหม่
ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที ่ผ่านมาในอดีต  นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมที่
เกี ่ยวข้องอยู ่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู ้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Activity)  ผู้นำไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความ
ตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม
จะทำให้เกิดความตื ่นตัวในกิจกรรมด้านการรู ้คิด (Cognitively Active) ไปเอง จึงเป็นที ่มาของการ
ประยุกต์ใช้ผิดๆว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและบริหาร
จัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเอง ตามยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด 

2. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การที่ผู้สอนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและการ
อภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การลำดับความคิดและ
การจัดองค์ความรู้ จะทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

3. กรณีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
นี้  ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะเหมาะ
กับการพัฒนาในขั้น การทำความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ ขึ้นไปมากกว่าขั้นให้ข้อมูล
ความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

โดยสรุป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอาวิธีการสอน 
เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต และถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
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โครงการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย
.............................................................................. .........................................................................................  
ผู้ประสานงานหลัก   นางสาวชมพูนุท  ทองปาน 
โทรศัพท์/โทรสาร   064-2359366 
E-mail   chompoonut032527@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : M1                                      
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน*   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(หลัก)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)ประเด็น (12)*  การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                    ในศตวรรษท่ี 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย(Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
            และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
                                        อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 
หมายเหตุ(ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมีปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)  ชื่อองค์ประกอบ: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
                                รว่มกับภาคีเครือข่าย  
          ชื่อปัจจัย: การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
(สนับสนุน ถ้ามี)   ชื่อองค์ประกอบ : การวิจัย นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
              ชื่อปัจจัย : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา 
                       ชื่อปัจจัย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ(X):M2–M3 
หลักการและเหตุผล  

ด้วย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน  โดยมุ่ง
พัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการพัฒนาระบบ
การเรียน เชิงบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสุข ตามความถนัด และความสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ครบทั้ง 3  ด้าน ได้แก่ ทักษะ วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต และมีทักษะการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
จึงได้ดําเนินโครงการการขับเคลื ่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning เพื ่อวางพ้ืน
ฐานรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคํานึงถึง  ความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรี ยนแต่ละคน สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์ สู่การเป็นคนไทยที่เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ 
ดังกล่าว จึงได้ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด สพฐ. ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู ้ แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ Active Learning ที่สนับสนุนให้
โรงเรียนสามารถ วิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้ง
เชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วย
รูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวก และมีคุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  

ไปประยุกต์ใช้   และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active  

Learning Cookbook สําหรับโรงเรียนนําไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
3. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ             

ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สําหรับนําไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายปริมาณ (Output) 

1. ประสทธิภาพในการจัดการเรียนรู้   Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่ายของ 
โรงเรียน 

2. จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี 
เครือข่ายไปใช้ 

3. ร้อยละความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการ 
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4. ระดับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  Active Learning  
ร่วมกับโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome)  
1. จำนวนโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี 

เครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ 
2. รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอน Active Learning ที่โรงเรียนเลือกนำไปใช้ 

ได้ออย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท 

3. จำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ 
โรงเรียนพัฒนาตามความเหมาะสมกับความต้องการและบริบท 

4. ระดับคุณภาพของเครือข่ายที่ร่วมมือของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active  
Learning  

ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรม 

เรียนรู้แบบ  Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  
2. ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

นำมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
3. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 
4. โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้  Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย  

ตอบสนองความต้องการและบริบท 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active  
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Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สามารถ
นำไปวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามต้องการแลพเหมาะสมกับบริบท 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีนำไปใช้ 
ต่อยอดและยกระดับคุณภาพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายบรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. โรงเรียนมีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
2. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการจัดการเรียนการสอน Active Learning  

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
 
ส่วนที่  3 กิจกรรมและงบประมาณ                                             :M4 - M5 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

ประมาณการงบประมาณ 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ขั้นเตรียมการ  ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น วางแผน
ดำเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน 

1,000  1,000  

กิจกรรมที่ 1 :  
ขั้นดำเนินการ  
คัดเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นใน 
การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 
 
 

3,000  
 
 
 

3,000 
 

 

 ประมาณการงบประมาณ 
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กิจกรรม 
 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 :  
ถอดบทเรียนกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “129 สุดยอด Bast Practices 
การจัดการเรียนรู้ Active Learning 

3,000  3,000  

กิจกรรมที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

500  500  

กิจกรรมที่ 5 : สรุปประเมินผลและรายงานผล สพฐ. 500  500  
รวมวงเงิน   8,000  

รวมทั้งสิ้น 8,000 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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บทท่ี 3 

กระบวนการดำเนินงาน 
 

แนวทางการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ Active Learning  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจําปี ๒๕๖๔ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับ    
ขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
เน้นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  (Active Learning)   
อย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข ตามความถนัด และความสนใจ เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพแวดล้อม 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะ วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต และมีทักษะ          
การเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต จึงได้ดําเนินโครงการการขับเคลื ่อน พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้           
แบบ Active Learning เพ่ือวางพ้ืนฐานรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคํานึงถึง ความแตกต่างในการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
สู่การเป็นคนไทยที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถ นํามาปรับ
ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จึงได้ดําเนินโครงการ 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน     
ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ วิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับ
บริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตาม
บริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบนที่เข้าถึงสะดวก และมีคุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ  

1. วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  
1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไป

ประยุกต์ใช้ และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
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1.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active 
Learning Cookbook สําหรับโรงเรียนนําไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 

1.3 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ 
ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สําหรับนําไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 
2. แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การดําเนินงาน 
2.1.1 อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
2.1.2 ร่วมส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning พร้อมทั้ง 

พิจารณา สนับสนุนงบประมาณที่ได้รับโอนจัดสรรจาก สพฐ. 
2.1.3 ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียน 

 ตามแบบถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ประสบผลสําเร็จ  
2.2 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรให้สําหรับการบริหารจัดการ ตามแนวทางการ 
ดําเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ  

2.3 การรายงานผล 
รายงานผลการดําเนินการโครงการ 

ปฏิทินการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม 

ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ 2564  

ระยะเวลา กิจกรรม 
2–7 มิถุนายน 2564 จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active  

Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
14–18 มิถุนายน 
2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

21–25 มิถุนายน 
2564 

สร้างความเข้าใจกับศึกษานิเทศก์และโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 

28 มิถุนายน – 16 
กรกฎาคม 2564 

นิเทศ กำกับติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้โรงเรียน
สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ของโครงการ ดังนี้  
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ระยะเวลา กิจกรรม 
19–28 กรกฎาคม 
2564 

โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสำนักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา 

30-31กรกฎาคม 2564 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ส่ง สพฐ. 

 
รูปแบบการนิเทศ  

1. วางแผน (Plan : P)  
ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก  
1. จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning  

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาเพ่ือ 

ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ  
2. ปฏิบัติการ (Do : D)   

ขั้นที่ 2 ให้ความรู้และทักษะ  
1. ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  

ที ่เข้าร่วมโครงการฯ เพื ่อขับเคลื ่อนกระบวนการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย  ของโครงการ  

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ  
แห่งศตวรรษท่ี 21 ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนา  

  ขั้นที่ 3 สร้างพันธกรณี  
1. มอบนโยบาย/กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการในระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. มอบนโยบาย/กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการในระดับ 

สถานศึกษา  
3. ตรวจสอบประเมินผล (Check : C)  

ขั้นที่ 4 นิเทศ ติดตามผลและให้ผลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา  
นิเทศ กำกับติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถ 

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้  
1. การพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ Active Learning    

สู่ระดับห้องเรียน  
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2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ 
คุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน  

 ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ สรุปและรายงาน  
1. โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุป วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ปรับปรุงพัฒนา (Act : A)  

ขั้นที่ 6 เสริมความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ 

ด้วยกระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

   ขั้นที่ 7 เสริมแรงและชื่นชมความสำเร็จ  
1. ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษาดีเด่น  
2. ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :   

 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงานในอดีต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active  
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ระดับ - - ร้อยละ 100 

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
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บทที่ 4 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย เสร็จเรียบร้อย จึงขอสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการดังนี้  

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนํากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  

ไปประยุกต์ใช้ และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active  

Learning Cookbook สําหรับโรงเรียนนําไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
3. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จ      

ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สําหรับนําไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
 2.1 วัตถุประสงค์   ครบตรงตามวัตถุประสงค์ 
 2.2 ผลการดำเนินงาน 
ลำดับ เป้าหมายโครงการ ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนเป้าหมาย  
192  โรงเรียน 

 
 ครูในสังกัด 192 โรงเรียน  

1. ประสทธิภาพในการจัดการเรียนรู้   
Active Learning  ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2. นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active  
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายไปใช้ 

 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละ 100 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีประสทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้   Active  
Learning  ร่วมกับภาคี
เครือข่ายของโรงเรียน 

 
ครูในสังกัด 192 โรงเรียน  
มีการจัดการเรียนรู้   Active Learning   
 
 
 

 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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2.3 กิจกรรมและผลการดำเนินการตามกิจกรรม 
ขั้นตอน รูปแบบ/วิธีการ 

วางแผน (Plan : P)  
 

1. จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ 
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องใน 
ระดับเขตพื ้นที ่ การศึกษาเพื ่อขับเคลื ่อนกระบวนการดำเนินงาน
โครงการฯ  

ปฏิบัติการ (Do : D)  1. โรงเรียนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ
ดำเนินงานในระดับสถานศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ  

3. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
ที่การจัดการเรียนรู้   Active Learning  ด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา  

ตรวจสอบประเมินผล 
(Check : C)  

นิเทศ กำกับติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ 
โรงเรียน สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้  

1. การพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ      
 การจัดการเรียนรู้   Active Learning  สู่ระดับห้องเรียน  

2. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
ที ่ครอบคลุมด้านทักษะคุณลักษณะ ความสามารถตามบริบทของ
โรงเรียน  
       3. โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุป วิเคราะห์และรายงานผล
การดำเน ินงาน โครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ขั้นตอน รูปแบบ/วิธีการ 
ปรับปรุงพัฒนา (Act : A)  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานบรรลุตาม 

เป้าหมาย  ของโครงการฯด้วยกระบวนการนิเทศ กำกับติดตาม ดูแล 
และให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2. จัดประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้   Active Learning  สำหรับครูและนักเรียน  

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มี 
ผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษาดีเด่น  

4. ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

 
2.4 งบประมาณ  

งบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน งบประมาณที่ใช้จริง 
30,800 - 

* เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
จึงดำเนินการจัดประชุม/อบรมพัฒนา/นิเทศ ติดตาม ในรูปแบบออนไลน์ 
 

2.5 ผลสำเร็จที่ได้ผลจากกการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในโครงการ ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80   
บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์  
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 

โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน 
ร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมายโครงการ 
และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  
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3. ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบปกติได้  
 

4. ผลกระทบ 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid-19) ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 

5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. มีการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
2. กำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบอ่ืน ๆ /หลักฐาน/ร่องรอย  

1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ฯ 

3. แนวทางการนิเทศ ติดตาม ฯ 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

5. วิดีทัศน์/รูปภาพ 
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