
PLC มหาสารคาม  
 

หลักสูตร 3PBL 
 

ความเป็นมา 
 จากประสบการณ์ในการขับเคล่ือนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
(Professional Learning Community) หรือ PLC ครสูอนดี จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
ความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดกับผู้เรียน โดยนําการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
(Project-based Learning) มาใช้  แตย่ังขาดประสบการณ์ในการเป็นผู้อํานวย (Facilitator) ให้เกิด
แรงบันดาลใจและกระบวนการเรียนรู้ ขาดทักษะการตั้งคําถาม ไม่สามารถแยกกระบวนการ (Process) 
กับเน้ือหาออกจากกันได้ เพื่อช่วยเหลือครูให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ง่ายข้ึน จึง
ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 3PBL น้ีข้ึน  

หลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
 แนวคิดสําคญัคือ การแบ่งกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน ออกเป็น 3 
แบบย่อย ได้แก่  

- พัฒนาการคดิเบ้ืองต้น เพือ่สร้างความม่ันใจให้กล้าคิดกล้าพูด ข้ันน้ีเน้นท่ีสุดคอื เจตคติและ
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ วิธีการคือ ยกตัวอย่าง หรือส่ือท่ีน่าจะทําให้เกิดข้อถกเถียงหรือแสดงความ
คิดเห็นได้ง่าย หลากหลาย ไม่มีคําตอบท่ีตายตัว ไม่มีผิดไม่มีถูก นําเสนอต่อนักเรยีน แล้วครูใช้คําถาม
กระตุ้นเพื่อให้เกิดการโตเ้ถียงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน กรณีน้ีครูอาจใช้แบบฟอร์มหรือใบงานช่วย 

- พัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ละการทํางานจากการปฏิบัตจิริง ข้ันน้ีเน้นท่ีสุดคือ กระบวนการ
เรยีนรู้จากการลงมือทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีครูหรือโรงเรียนกําหนด วธีิการคือ ครทํูาหน้าที่เป็นครูฝึก โดย
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เช่น 
BAR, AAR ฯลฯ และฝึกทักษะการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการศึกษา จัดให้มีการถอดบทเรียน หรือถอดประสบการณ์ จากการทํากิจกรรมทกุ
กิจกรรมในโรงเรียน เช่น กจิกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ฯลฯ กรณีน้ีครูสามารถใช้
แบบฟอร์มหรือชุมคําถามช่วยในการถอดบทเรียนได้เช่นกัน ส่ิงสําคัญคือ ครูจะต้องมีการสรปุและให้ 
feedback กบันักเรียนในทุกกิจกรรม 

- พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการเรยีนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยครูทําหน้าที่เป็น
เพียงผู้อํานวย ช่วยเหลือแนะนําเท่าที่จําเป็น คอยตั้งคําถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้เรยีนรู้อยา่งรอบ
ด้าน รู้ลึกข้ึน ละเอียดข้ึน ข้ันตอนน้ีเน้นการจัดการเรียนรู้บนฐานปญัหาจริง เพื่อฝึกทักษะชีวิต ทักษะ
การแก้ปัญหา สามารถเช่ือมโยงส่ิงที่ได้เรียนรูก้ับการดําเนินชีวิตได้ ส่ิงสําคัญคอื ผู้เรียนจะตอ้ง คิดเอง 
ทําเอง แก้ปญัหาเอง และนําเสนอผลงานด้วยตนเอง 

คําอธิบายลักษณะของหลักสูตร  
 หลักสูตร 3PBL เป็นเคร่ืองมือช่วยครูในการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3PBL นําเสนอรูปแบบในการเรียนรู้ 3 วิธี ได้แก่  

- 1st PBL คือ Pattern-based Learning ได้แก่ การเรียนรูใ้นรูปแบบ โดยอาจใช้แบบฟอร์ม 
ใบงาน หรือคําถามจากครู มีเป้าประสงค์เพ่ือทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
การประเมินค่า และเสริมสรา้งความมั่นใจในตนเองของผู้เรียนให้กล้าคิดกล้าพูด 
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- 2nd PBL คือ Project-based Learning ได้แก่ การเรียนรูจ้ากการทําโครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ มีเป้าประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะการทํางานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) การแก้ปัญหา และทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 3rd PBL คือ Problem-based Learning ได้แก่ การเรียนรู้บนฐานปัญหาหรือโครงงาน มี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้ การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ และการเรียนรู้เป็นทีม ทีผู่้เรยีนได้ คิดเอง ทําเอง แก้ปัญหาเอง และนําเสนอผลงานด้วยตนเอง  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ และการคิดสร้างสรรค์  
2. พัฒนาทักษะการทํางาน การแก้ปัญหา การสื่อสาร และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการศึกษา 

ระยะเวลาในการใช้หลักสูตร 3PBL 
 ระยะเวลาทั้งหมด 1 ปีการศึกษา  

การประเมินผล 
1. ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม จากผลงาน ใบงาน แบบสังเกต แบบบันทึก

พฤติกรรม ฯลฯ 
2. ประเมินความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า (แบบทดสอบพัฒนา

โดยผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
3. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 (แบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดย PLC มหาสารคาม) 
4. พิจารณาจากผลการสอบตามมาตรฐาน (O-Net) 
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วัตถุประสงค์: BAR 
โดย:  
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้ทุกครั้งก่อนนักเรยีนลงมือทําโครงการหรือกจิกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น โดยทํารายบุคคลก่อน รว่มกันถอด
บทเรียนของกลุ่ม  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม_________________________________________________________________________________________________ 

ท่านความคาดหวังอะไรบ้าง/มี
เป้าหมายอะไรบ้าง 

ภาพแห่งความสําเร็จเป็นอย่างไร/
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรคใด 
อาจเกิดขึ้นได้บ้าง 

หากปัญหาและอุปสรรคนั้นเกิดขึ้น 
จะทําอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
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วัตถุประสงค์: AAR 
โดย:  
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้ทุกครั้งหลังนักเรยีนลงมือทําโครงการหรือกจิกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น โดยทํารายบุคคลก่อน รว่มกันถอด
บทเรียนของกลุ่ม  
ชื่อโครงการ/กิจกรรม_________________________________________________________________________________________________ 
อะไรที่บรรลุความคาดหวัง/เป้าหมาย

ใดที่บรรลุ 
อะไรที่ไม่บรรลุความคาดหวัง/ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
เพราะใดจึงไม่บรรลุเป้าหมาย/ปัญหา

หรืออุปสรรคขัดขวาง 
หากมีโอกาสทําอีกครั้งหนึ่งจะทํา

อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

   

   

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
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วัตถุประสงค์: รู-้เข้าใจ-และได้กระบวนการ 
โดย: ยืนกันนา 
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียนหลังกิจกรรมการเรียนการสอน หรือหลังกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นการ AAR หลังเรียน 
หัวข้อ___________________________________________________________________________________________________________ 

รู้อะไร  
(K, Knew) 

อยากรู้อะไรอีก  
(W, want to know) 

จะรู้ได้อย่างไร 
(P, Process) 

ความรู้ที่ได้รับ 
(L, Learned) 

นําไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(A, Apply) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
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วัตถุประสงค์: รู-้เข้าใจ บ่มเพาะอุปนิสัยพอเพียง 
โดย:  
กิจกรรม: ให้นักเรียนดู หนัง ละครทีวี การรต์ูน โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นที่สนใจของนักเรียนอยู่แล้ว แล้วให้ถอดบทเรียนโดยใช้แบบฟอร์มนี้  
หัวข้อ___________________________________________________________________________________________________________ 

 คนดี (คุณธรรม) ไม่แน่ใจ (กลางๆ) คนไม่ดี (อธรรม) สรุป 

ชื่อตัวละคร 

 
 
 
 
 

  - นักเรียนชอบใคร 
- เพราะอะไร 
- อยากช่วยเหลือใคร 
- จะช่วยอย่างไร 
- ถ้าเป็นเราจะทําอย่างไร 
- ได้ข้อคิดอะไรจากละคร 

การกระทํา 

 
 
 
 
 

   

ผลของการ
กระทํา 

 
 
 
 
 

   

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
วัตถุประสงค์: ทักษะการคดิ และกระบวนการเรียนรู ้
โดย: ยืนกันนา 
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้ถอดบทเรียน ก่อน ระหว่าง และ หลังการทาํกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนทกุคนในกลุ่มได้ลงมือทําร่วมกัน  



PLC มหาสารคาม  
 

ชื่อกิจกรรม ____________________________________________________________________________________________________ 
 

รายการ ทําอะไร -> สําคัญอย่างไร -> ทําอย่างไร -> ผลที่เกิดขึ้น -> ปัญหาที่พบ -> แก้ปัญหาอย่างไร -> ประโยชน์ที่ได้รับ 
ก่อนทํา 

 

 
 
 
 

 
ระหว่างทํา  

 
 
 

 
หลังทํา  

 
 
 

 
 

ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
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วัตถุประสงค์: ทักษะการคดิ 
โดย: KITO 
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้กับการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น ฐานใจ โดยยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เหตกุารณ์จริง เช่น ตัวอย่างนักเรยีนติดเอดส์ เป็นต้น 
หัวข้อ___________________________________________________________________________________________________________ 

รู้อะไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร จะทําอย่างไรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
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วัตถุประสงค์: แรงบันดาลใจ ทักษะการฟัง และทักษะการคดิ 
โดย: KITO 
กิจกรรม: ใช้แบบฟอร์มนี้กับนักเรียนทั้งห้องเรียนหรือกลุ่มใหญ่ ให้นักเรียนเล่าความประทับใจในชีวิตของตนเอง นักเรียนแต่ละคนฟังและเขียนลงในแบบฟอร์ม
นี้ ครูเปิดโอกาสให้นําเสนอ ก่อนจะสรปุให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ 
ชื่อเรื่อง (ถ้ามี) ____________________________________________________________________________________________________ 

ชื่อผู้เล่าเรื่อง 
เรื่องเกี่ยวกับใคร 
เกี่ยวกับอะไร 

สถานที่และเวลาเกิด
เหตุการณ์ 

มีประโยชน์ต่อเรา
อย่างไร 

นําไปใช้ย่างไรได้บ้าง 
ดีหรือไม่ดี 

ควรหรือไม่ควร 
ถูกหรือผิด 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
วัตถุประสงค์: รู้จักผู้เรียนรายบุคคล 
โดย: KITO 
กิจกรรม: ใช้ “ตั๋วออก” นี้เมื่อต้องการสํารวจผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนรายบุคคล  แจ้งให้นักเรียนเขียนก่อนจะออกจากห้องเรียน 
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วิชา/หัวเรื่อง______________________________________________________________________________________________________ 
 

ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้ ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง  
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
ผู้ให้ความคิดเห็น___________________________________________________________________________________________________ 
 
 


