


รปูแบบการสอน
รปูแบบการเรียนการสอน

(Instructional Model)



รปูแบบการเรียนการสอน

สภาพขอ งก า ร เ รี ย นก า ร สอนที่
ครอบคลุมองค์ประกอบส าคญั ซึ่งจดัระเบยีบ
ไวต้ามแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ

โดยมกีารจดักระบวนการหรือขัน้ตอน
โดยอาศยั วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ให้

สภาพทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นไปตามหลกัการ



ครสูอนโดยไม่ใช้รปูแบบการเรียนการสอน 
ได้หรือไม่

?



การใช้รปูแบบการเรียนการสอน
ช่วยรบัประกนัได้ว่าการสอนจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้สอดคล้องตาม

แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ
ท่ีแฝงในรปูแบบนัน้ 

(หรือสอดคล้องตามวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ)



รปูแบบการสอน

1. ทฤษฎี หลกัการแนวคิด

2. วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ

3. กระบวนการ 
ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีจดัล าดบัไว้
ในขัน้ตอนมีรายละเอียดของวิธีสอน

และเทคนิคในแต่ละขัน้ตอน

4. ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบั



รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)

รปูแบบการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)

รปูแบบจิก๊ซอว์
(Jigsaw)
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รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1

แนวคิดของรูปแบบ  

การ เ รี ยนรู้ ม โนทั ศน์ ห รื อ
ความคิดรวบยอดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นั้นสามารถท าได้โดยหาคุณสมบัติ
เฉพาะที่ส าคัญของสิ่งนั้นเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่
สิ่งนั้นออกจากกันได้

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ม โ น ทั ศ น์ ข อ ง เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ต่ า ง  ๆ                    
อย่างเข้าใจ และสามารถให้ค านิยามของ                  
มโนทัศน์นั้นได้ด้วยตนเอง



รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขัน้ท่ี 1  ผูส้อนเตรียมข้อมลูให้ผูเ้รียนฝึกหดัจ ำแนก
1.1  ผูส้อนเตรยีมขอ้มลู 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นตวัอยา่งของมโนทศัน์ทีต่อ้งการสอน 

อกีชุดหนึ่งไมใ่ชม่โนทศัน์ของสิง่ทีต่อ้งการสอน
1.2  ในการเลอืกตวัอยา่งขอ้มลู 2 ชุดขา้งตน้ ผูส้อนจะตอ้งเลอืกหาตวัอยา่งทีม่ ี

จ านวนมากพอทีจ่ะครอบคลุมลกัษณะของมโนทศัน์ทีต่อ้งการนัน้
1.3 ถา้มโนทศัน์ยากหรอืเป็นนามธรรม อาจใชก้ารยกตวัอยา่งเรือ่งสัน้ ๆ ที่

ผูส้อนแต่งขึน้เองมาน าเสนอแก่ผูเ้รยีน
1.4  ผูส้อนเตรยีมสือ่การสอนทีเ่หมาะสมประกอบการน าเสนอตวัอยา่งมโนทศัน์

เพือ่แสดงลกัษณะต่าง ๆ ของมโนทศัน์ทีต่อ้งการสอนอยา่งชดัเจน



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 2  ผู้สอนอธิบายกติกาในการเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตรงกัน 

ผู้สอนชี้แจงวิธีการเรียนรู้โดยอาจสาธิตวิธีการ
และให้ผู้เรียนลองท าตามจนเข้าใจ

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 3  ผู้สอนเสนอข้อมูลตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการ
สอนและข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการสอน ซึ่ง
กระท าได้หลายแบบจะขอเสนอ 2 แบบ ดังนี้

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 3 
แบบใช่ ไม่ใช่ ทีละชุด คือผู้สอนน าเสนอข้อมูลที่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนทีละข้อมูลจนหมดทั้งชุด 
โดยบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าเป็นตัวอย่างข้อมูลของสิ่งที่จะสอน  แล้วตามด้วยการเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอย่างของ
สิ่งที่จะสอนจนครบทุกตัวอย่างเช่นกัน โดยบอกผู้เรียนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะสอน  

ผู้เรียนจะต้องสังเกตตัวอย่างทั้ง 2 ชุด และคิดหาคุณสมบัติร่วมและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 3 
แบบใช่ ไม่ใช่แล้วตอบ คือผู้สอนเสนอข้อมูลตัวอย่างที่ใช่และ
ไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนทีละ 1 ข้อมูล แล้วเสนอข้อมูล                  
ที่เหลือทั้งหมดทีละข้อมูลพร้อมกับให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือ
ไม่ใช่โดยมีผู้สอนคอยเฉลยให้ผู้เรียนทราบ

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ต้องการสอน

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 5  ให้ผู้เรียนสรุปให้ค าจ ากัดความของสิ่ง
ที่ต้องการสอน

เมื่อผู้เรียนได้รายการของคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่
ต้องการสอนแล้ว ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันเรียบเรียงเป็น
นิยามหรือค าจ ากัดความ

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 6 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึง
วิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการหาค าตอบเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง

รปูแบบการเรยีนการสอนมโนทศัน์ 
(Concept Attainment Model)

1



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2

แนวคิดของรูปแบบ  
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียน

สามารถตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบได้ด้วย
ตนเองได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการ                  
ทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการตั้งค าถามในสิ่งที่
ต้องการหาค าตอบ ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล 
และการสรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล                       
เพื่ออธิบายเหตุการณ์



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2

แนวคิดของรูปแบบ  
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียน

สามารถตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบได้ด้วย
ตนเองได้อย่างน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการ                  
ทางวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการตั้งค าถามในสิ่งที่
ต้องการหาค าตอบ ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล 
และการสรุปใจความอย่างสมเหตุสมผล                       
เพื่ออธิบายเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการ

ค้นคว้าหาค าตอบ ประมวลข้อมูล 
และสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 1 ครูเตรียมปัญหาที่จะใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนคิดค าถาม
เพื่อหาค าตอบและอภิปราย

ตัวอย่าง
- ครูพิจารณาเนื้อหาที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ แล้ววิเคราะห์สร้างประเด็น

ปัญหาที่น่าสนใจเพื่อชวนให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากค้นคว้าหาค าตอบ
- เตรียมสื่อเพ่ือน าเสนอให้นักเรียนเห็นปัญหา เร้าความสนใจ กระตุ้นความ

ต้องการอยากหาค าตอบ เช่น อาจใช้ภาพยนตร์ คลิปเสียง การสาธิต สถานการณ์
จ าลอง เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้รวดเร็วและชัดเจนขึ้น  



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 2  ครูอธิบายข้อตกลงในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้าใจ
ตรงกัน

ตัวอย่าง
- ครูอธิบายให้นักเรียนรู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง เช่นตั้งในฟังประเด็นปัญหาที่ครู

อธิบายให้คิดหาเหตุผลในแงมุมต่าง ๆ  คิดตั้งข้อสมมติฐาน ตังค าถามครูเพื่อทดสอบ
สมมติฐานของตน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อน ามาปรับข้อสมมติฐานของตนเอง
และช่วยกันคิดเพ่ือหาข้อสรุป



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 3  ครูน าเสนอปัญหาที่เตรียมไว้
ตัวอย่าง
- ครูเล่าสถานการณ์หรือน าสิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมไว้เพื่อบอกสถานการณ์

ปัญหา ให้นักเรียนเข้าใจปัญหาตรงกัน



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 4  ให้นักเรียนคิดตั้งข้อสมมติฐานและรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่าง

- ครูให้นักเรียนตั้งค าถามซึ่งครูจะตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น เพื่อฝึกการสังเกตของ
นักเรียน

- ครูบันทึกสาระที่ได้จากค าถามและค าตอบไว้บนกระดาน
- นักเรียนคนหน่ึงอาจเป็นผู้ตั้งค าถามที่ต่อเนื่องกันกี่ค าถามก็ได้
- นักเรียนตัดสมมติฐานที่ไม่เป็นจริงออกหลังจากได้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 5  ให้นักเรียนสรุปความเพื่ออธิบาย
ให้นักเรียนสรุปค าตอบที่ได้ด้วยการให้เหตุผลยืนยันสนับสนุนการตัดสินใจโดย

อธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้



รปูแบบการสอนแบบสบืสอบ
(Inquiry based Learning)2
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

5Es
1. การสรางความสนใจ 
(Engagement) 
2. การสํารวจและคนควา 
(Exploration) 
3. การอธิบาย (Explanation) 
4. การขยายความรู
(Elaboration)
5. การประเมินผล (Evaluation)   

7Es
1.การคาดหมาย (Expectation) 
2.สิ่งล่อใจ (Enticement)
3.การเข้าร่วมกิจกรรม
(Engagement) 
4. การอธิบาย (Explanation) 
5. การค้นหา (Exploration)
6. การขยายความ (Extension)
7. หลักฐาน (Evidence)



3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

แนวคิดของรูปแบบ
ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงง
สงสัยและคามต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อ
ขจัดความสงสัยดังกล่าว  การให้ผู้เรียนได้เผชิญ
ปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นจะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย



3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

แนวคิดของรูปแบบ
ปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะงุนงง
สงสัยและคามต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อ
ขจัดความสงสัยดังกล่าว  การให้ผู้เรียนได้เผชิญ
ปัญหาจริงหรือสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และ
ร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหานั้นจะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เนื้อหาสาระหรือองค์
ความรู้ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมกัน                 
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา



3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 

เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหาสามารถ
ก าหนดส่ิงที่เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้อยากเรียนได้
และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา 

นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจกับปัญหาที่
ต้องการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาได้

3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  
นักเรียนก าหนดสิ่งที่ต้องเรียน  ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย

3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้  

เป็นขั้นที่นักเรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอภิปรายผลและ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใด

3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียน
แต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใดโดย
พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่าง
อิสระ  ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครั้ง

3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 

นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้
และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย
นักเรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ร่วมกันประเมินผลงาน

3
รปูแบบการสอนทีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)



รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4

แนวคิดของรูปแบบ 

การเรียนการสอนที่ใช้โครงการเป็นหลัก โดยให้
ผู้เรียนร่วมมือกันท าโครงการที่ตนเองสนใจ ร่วมกันส ารวจ 
สังเกตและก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการ
ร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึง
เขียนรายงานน าเสนอต่อสาธารณชน แล้วน าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
แล้วสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด 



รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4

แนวคิดของรูปแบบ 

การเรียนการสอนที่ใช้โครงการเป็นหลัก โดยให้
ผู้เรียนร่วมมือกันท าโครงการที่ตนเองสนใจ ร่วมกันส ารวจ 
สังเกตและก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการ
ร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นและลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึง
เขียนรายงานน าเสนอต่อสาธารณชน แล้วน าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
แล้วสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการด าเนินงานตามแผนงาน
และขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบซึ่งอาจเป็นแบบ
เดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน 

- การท างานเป็นทีม 
- เนื้อหาควบคู่กระบวนการ 
- แสวงหาความรู้อย่างอิสระตามความถนัด

และความสนใจของผู้เรียน



แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
1) โครงงานส ารวจข้อมูล

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4

2) โครงงานการค้นคว้าทดลอง

3) โครงงานศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ 

4) โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 



รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาหรือส ารวจความสนใจ
ผู้สอนเสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างที่เป็นปัญหาและ

กระตุ้นให้ผู้เรียนหาวิธีการแก้ปัญหาหรือยั่วยุให้ผู้เรียนต้องการ
เรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนด



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน
ผู้สอนแนะน าผู้เรียนให้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้

ชัดเจนว่าเรียนเพื่ออะไรและจัดท าโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาอะไร

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 3 วางแผนและวิเคราะห์โครงงาน
ให้ผู้เรียนวางแผนแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้แล้ว

เสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือและ
ข้อเสนอแนะโดยผู้เรียนจะต้องเขียนโครงงานซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. ผู้รับผิดชอบ

5. ที่ปรึกษา
6. แหล่งความรู้
7. สถานที่ด าเนินการ
8. ระยะเวลาด าเนินการ

9. งบประมาณ
10. วิธีด าเนินการ
11. เครื่องมือที่ใช้
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้สอน

คอยสังเกต ติดตาม และให้ค าแนะน าให้ผู้เรียนได้สังเกต รวบรวม
ข้อมูล บันทึกผล แก้ปัญหาการท างาน จัดประชุมปรึกษาหารือและ
รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ
ขั้นที่ 5 ประเมินผล

ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังด าเนินงาน คือ ก่อนด าเนินงานมีสภาพปัญหา ความพร้อม และ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ระหว่างด าเนินงานพบปัญหาและมีการแก้ปัญหา
อย่างไร มีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานอย่างไร และหลักด าเนินงานมีผลงาน
หรือผลการศึกษาอะไร เป็นที่พอใจของผู้ด าเนินงานอย่างไร ผลการด าเนินงานเป็น
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด และผู้ด าเนินโครงการจะพัฒนาปรับปรุงการด าเนิน
โครงงานให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ในการประเมินผลงานสามารถให้เพื่อน ผู้ปกครอง 
ครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลที่ก าหนด

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

ขั้นที่ 6 สรุป รายงานผล และน าเสนอ
ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลสรปุผลและเขียนรายงานแล้ว ให้ผู้เรียน

น าเสนอผลงานโดยแสดงข้อมลูให้เหน็เป็นรูปธรรม
ด้วยการใช้ แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ แบบจ าลอง หรือของจริงจาก
การด าเนินงาน และอาจใช้การจัดนิทรรศการเป็นการน าเสนอก็ได้

รปูแบบการสอนทีใ่ชโ้ครงงาน
(Project based learning)4



รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5

ผูเ้รยีนควรรว่มมอืกนัในการเรยีนรูม้ากกว่าการแขง่ขนักนั

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ

แพ ้– ชนะ ชนะ–ชนะ 

เป็นสภาพการณ์ทีด่กีวา่ทัง้
ทางดา้นจติใจและสตปัิญญา 
หลกัการเรยีนรู ้ม ี5 องคป์ระกอบ 
คอื พึง่พา หารอื ตรวจสอบ 
ปฏสิมัพนัธ ์วเิคราะหก์ลุ่ม



รปูแบบนี้มุง่ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาสาระต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
และดว้ยความรว่มมอืและความช่วยเหลอืจากเพือ่น ๆ 

รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคมต่าง  ๆ เชน่ ทกัษะการสื่อสาร 
ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธ ์รวมทัง้ทกัษะ
การแสวงหาความรู ้ทกัษะการคดิ การแกปั้ญหาและอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



1. ผูเ้รยีนจดักลุ่มคละความสามารถ 
(เก่ง กลาง อ่อน)  กลุ่มละ 4 คน และเรยีกกลุ่มนี้วา่ 
กลุ่มบา้นของเรา (home group)

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



กลุม่ ก กลุม่ ข กลุม่ ค

ห้วข้อ 4

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

Home Group Home Group Home Group

ห้วข้อ 4

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3 ห้วข้อ 1

หัวข้อ 4 หัวข้อ 3

หัวข้อ 2



2. สมาชกิในกลุ่มบา้นของเรา ไดร้บั
มอบหมายใหศ้กึษาเนื้อหาสาระคนละ 1 สว่น
(เปรยีบเสมอืนไดช้ิน้สว่นของภาพตดัต่อคนละ 
1 ชิน้) และหาค าตอบในประเดน็ปัญหาทีไ่ดร้บั
มอบหมาย

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



3. สมาชกิในกลุ่มบา้นของเรา แยกยา้ยไป
รวมกบัสมาชกิกลุ่มอื่น ซึง่ไดร้บัเนื้อหาเดยีวกนั 
ตัง้เป็นกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ (expert group) ขึน้มา 
และร่วมกนัท าความเขา้ใจในเนื้อหาสาระนัน้อยา่ง
ละเอยีด และรว่มกนัอภปิรายหาค าตอบประเดน็
ปัญหาทีผู่ส้อนมอบหมายให้

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



Home Group Home Group Home Group

Expert Group

Expert Group

Expert Group

Expert Group

กลุม่ ก กลุม่ ข กลุม่ ค
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หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3 ห้วข้อ 4

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3 ห้วข้อ 1

หัวข้อ 4 หัวข้อ 3

หัวข้อ 2

หัวข้อ 1
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ห้วข้อ 4
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หัวข้อ 3 ห้วข้อ 1

หัวข้อ 4 หัวข้อ 3

หัวข้อ 2

หัวข้อ 1
หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

ห้วข้อ 4



Home Group Home Group Home Group

Expert Group

Expert Group

Expert Group

Expert Group

กลุม่ ก กลุม่ ข กลุม่ ค

ห้วข้อ 4

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3 ห้วข้อ 4

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2

หัวข้อ 3 ห้วข้อ 1

หัวข้อ 4 หัวข้อ 3

หัวข้อ 2

หัวข้อ 1
หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

ห้วข้อ 4



4. สมาชกิกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ กลบัไปสู่กลุ่ม
บา้นของเรา แต่ละคนชว่ยสอนเพือ่นในกลุ่มให้
เขา้ใจสาระทีต่นไดศ้กึษารว่มกบักลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ 
ซึง่จะท าใหส้มาชกิทุกคนไดเ้รยีนรูภ้าพรวมของ
สาระทัง้หมด

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



5. ผูเ้รยีนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะ
ไดค้ะแนนเป็นรายบุคคล และน าคะแนนของทุก
คนในกลุ่มบา้นของเรามารวมกนั (หรอืหา
คา่เฉลีย่) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุ
ไดร้บัรางวลั

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระดว้ยตนเองและดว้ยความ
รว่มมอืและชว่ยเหลอืจากเพือ่น ๆ รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการ
ต่าง ๆ จ านวนมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
ทกัษะการประสานสมัพนัธ์ ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหา
ความรู ้ทกัษะการแกปั้ญหา 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ

รปูแบบจิก๊ซอร์
(Jigsaw)5



กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3



ฉลาก
ค าถาม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3



ฉลาก
ค าถาม

เริ่มถาม
คนแรก

ตอบคนแรก (ถูกได้ 2 คะแนน)

ตอบคนที่สอง

ค าถามที่ 1 

ตอบคนที่สาม



ฉลาก
ค าถาม

ถามคนที่สอง

ตอบคนแรก (ถูกได้ 2 คะแนน)

ตอบคนที่สอง

ค าถามที่ 2 

ตอบคนที่สาม



ฉลาก
ค าถาม ถามคนที่สาม

ตอบคนแรก 
(ถูกได้ 2 คะแนน)

ตอบคนที่สอง

ค าถามที่ 3 

ตอบคนที่สาม



กลุม่ชายลว้น กลุม่บา้นพนัธุผ์สม กลุม่กรฟิฟินดอร ์

ฉลาก
ค าถาม




