
AAR (การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) 
มีคนบอกว่าครูก็แค่พดูหนา้หอ้งเรียนใหน้กัเรียนฟัง ประสบการณ์ และใหน้กัเรียนท าตามส่ิงท่ีบอก นั้นคือรูปแบบ

การสอนแบบเก่า แต่ในโลกปัจจุบนันกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทาง ครูจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาตนเองและ  เทคนิการสอนให้
ไปตามความตอ้งการของโลก Product นกัเรียนท่ีมคุีณภาพและมีความสามารถในการประกอบอาชีพถึกเป็นประเดน็ส าคญัใน
การจกัการเรียนการสอน นกัเรียนมคีวามรู้ ทฤษฏีอยา่งเด่ียวไม่สามารถออกไปเข็ม กบัความตอ้งของสงัคม รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน ปฏิบติั เรียนรู้จากประสบการณ์  การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งมีหลกัสูตร 
curriculum และเทคนิการจดัการเรียนรู้เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะ 

① หลกัสูตร curriculum คือ แผน    ประสบการณเรียนรู้ของผูเ้รียน ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
 กระบวนการจดัการบุคคลและกระบวนน าระบบไปใช ้ สาขาวิชา  เน้ือหาวิชา  

② ทกัษะ 5C 1). Creative problem solving skills (ทกัษะการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์) นกัเรียนมีความสามารถ
และช านาญในการสร้างความรู้  วิธีการใหม่ ส่ิงประดิษฐใ์หม่ เพ่ือเป็นแนวทางและเคร่ืองมือแกปั้ญหา  ใหเ้ป็น Innovator  2). 
Critical thinking skills ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารญาณ มีความรถในการคิดไตร่ตรองคิดเชิงวิพากษ ์เพื่อจะท า  หรือเช่ือในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงเมื่อมีประเด็นขอ้แยง้ argument หรือพฒันาใหค้นไทยเป็นนกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณ critical thinker  3).  
collaborative skills ทกัษะการร่วมมือร่วมพลงั มีความสมารถท า  งานเป็นทีม เป็นกลุ่ม  เรียนรู้ประสบการยก์ารท างานเป็นทีม 
เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัและเก็ดความสุขในการท า  งาน 4). Communicative  skills ทกัษะส่ือสาร มีความสมารถในการส่ือสาร 
มีทกัษะ ฟัง พดู อ่าน เขียน  อยา่งมีคุณภาพ 5).computing skills ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใชเ้ทคโลโนยี
สารสเทศ อยา่งมีคุณภาพ  

 
 
 

 
   
 

Teaching model กระบวกการสอนโดยผูส้อนด าเนินการใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ตาม
วตัถุประสงค ์การสอนแบบบรรยาย เตรียมเน้ือหาใหผู้เ้รียน และประเมินผลดว้ยวิธีเดียว 

Inquiry teaching method วิธีสอนแบบสืบสอบ 
เป็นวิธีอยูบ่นฐานของแนว constructivism เนน้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง  
การสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสืบเสาะ
ความรู้ คน้พบ ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่ดอ้ย
ตนเอง  
 

Project teaching method วิธีสอนแบบ
โครงการ กรบวกการสอนเนน้เด็กเป็นส าคญั 

 Project approach  
 Project base learning ( PBL) 

วิธีและเทคนิดการสอน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                                                    3                             (Literacy)           

(Numeracy)                (Reasoning ability)  

 
 

 
 

E5 Evaluation  

ประเมิน 

E4 Elaboration  

น าความรู้ไปใชแ้ละ
เผยแพร่ 

 

E3 Explanation  

 ส่ือความหมายและสร้าง
ค  าอธิบาย  

E2 Exploration  

 ออกแบบและ
ทดลอง 

 วิเคราะห์และ
ส่ือความหมาย 

  

E1 Engagement  

 ระบุปัญหา 
 ตั้ง
สมมุติฐาน 

Instructional 
model 

5E Learning 

cycle model 

กระบวกการเรียนรู้เนน้เดก็เป็นศนูยก์ลาง   
โดยใชก้ระบวกการสืบสอบและกระบวกการท า โครงการ  5 
STEPs 
  

 

ขั้นระบุค  า ถาม 
 

Questioning 
 

ขั้นส่ือสาร 
Communica  

 

ขั้นตอบแทน
สังคม 

Society service    

ขั้นแสวงหา
สารสนเทศ 
Searching  

 

ขั้นสร้างความรู้ 

instructing   

 

การจดัการเรียนรู้ของครูยดุใหม ่
นกัเรียนสร้ารความรู้ดว้ยตวัเอง 
นกัเรียนเรียนรู้ลงมือปฏิบตั 
นกัเรียนมีผลการเรียนรู้  ( learning outcome ) มี
ความสามารถและทกัษะการคิด และทกัษะปฏีบตั  
และ คุณลกัณะอนัพึงประสงค ์  
นกัเรียนมีความรู้ความสามารถดา้น literacy , 
Numeracy และ reasoning ability  
 

การจดัการเรียนรู้ของครูยดุใหม ่
 ครูจดัการเรียนรุ้ใหเ้ป็นไปตาม 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอนแบบตรง    direct  teaching  
สอนแบบวิธีนิรนยั deductive  method  
วิธีท่ีเนน้ครูเป็นศนูยก์ลาง teacher  centered  

 

PPP teaching model  

P: presentation   บอก อธิบาย   
P: practice    ท า
แบบฝึกหดั    
P: production   น าความรู้ไปใช้
สร้างช้ินงาน 

การสอนแบบวิธีนิรนัย 

teaching centered  and child centered มี 3p เหมือนกนั ความแตกต่างตรงท่ี child centered เนน้นกัเรียนทุก
คนเป็นศนูย ์นกัเรียนรู้ดว้ย learning by doing เรียนรู้ดว้ยการปฏีบตัจริง ครูเป็นผูอ้  า  นวยความสะดวกและ
ดูแลนกัเรียนในการปฏีบตังานใหค้  าปรึกษา 

 สอนแบบออ้ม     indirect  teaching  
 สอนแบบวิธีอุปนยั 

 inductive  method  
 วิธีท่ีเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง child  centered  

 

CIP - PPP teaching 

model  

C: construction of the new knowledge  สร้างความรู้ใหม่ 
I: Interaction    ปฏิสมัพนัธ์ 
P: Process of learning  กระบวกการเรียนรู้  
P: presentation    บอก อธิบาย   
P: practice    ท าแบบฝึกหดั    
P: production   น าความรู้ไปใชส้ร้างช้ินงาน 

1. วิธีสอน 
1.1 วิธีสอนแบบสืบสอบ 
1.2 วิธีสอนแบบโครงการ 
1.3 วิธีสอนแบบอุปนยั 

2. รูปแบบการสอน  
2.1 รูปแบบการเรียนรู้CIPPA  
2.2 รูปแบบการเรียนรู้ 4 

ขั้นตอน 
2.3 รูปแบบการเรียนรู้ 5 

ขั้นตอน 
2.4 รูปแบบการเรียนรู้ 7 

ขั้นตอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยทุธก์ารเรียนการสอนท่ีใชเ้สริมสร้างผลกรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1. วิธีสอน 
1.1 วิธีสอนแบบสืบสอบ 
1.2 วิธีสอนแบบโครงการ 
1.3 วิธีสอนแบบอุปนยั 

2. รูปแบบการสอน  
2.1 รูปแบบการเรียนรู้CIPPA  
2.2 รูปแบบการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน 
2.3 รูปแบบการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
2.4 รูปแบบการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน 

 
 
 
 

PBL ( Problem Base learning) 
                                               
 

Step 1 Clarifying Unfamiliar Terms / Concepts  

Step 2  Problem Definition   

Step 3 Analyzing the problem  

Step 4 Structuring the problem  

Step 5 Formulation learning Objectives  

Step 6 Gathering Information  

Step 7 Synthesis the New Information  



 
3. แนวการสอน 

3.1 กากการเรียนรู้เนน้เดก็เป็นศนูยก์ลาง  PBL 
3.2 การเรียนรู้ใชโ้ครงการเป็นฐาน    BBL 
3.3 การเรียนรู้ใชปั้ญหาเป็นฐาน   RBL 
3.4 การเรียนรู้ใชว้ิจยัเป็นฐาน    RBL 
3.5 การเรียนรู้ใชแ้หล่าขอ้มลูเป็นฐาน  RBL 
3.6 การเรียนรู้ใชกิ้จกรรมเป็นฐาน    
3.7 การเรียนรู้ใชส้ถานการณ์จ าลองเป็นฐาน 
3.8 การเรียนรู้ใชป้ระเด็นสงัคมเป็นฐาน 
3.9 การเรียนรู้ใชป้ระเด็นสงัคมเช่ือมโยงวิทยาศาสตร์เป็นฐาน 
3.10 กระบวกการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน  

4. เทคนิการสอน  
4.1 เทคนิการใชค้  าถาม 
4.2 เทคนิการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.3 เทคนิการเรียนรู้เสริมสร้างพหุปัญญา 
4.4 เทคนิการใชผ้งักราฟิก 
4.5 เทคนิเพื่อนช่วยเพื่อน 
4.6 เทคนิหมวก 6ใบของเดอโบโน  
 
 
 
 
 
 
 

 


