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ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน
Flipped Classroom using Project-based Learning
ปิ ยะวดี พงษ์สวัสดิ1*์ และ พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์2
1. บทนํา
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4 มาตราที่
22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รียนมีความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ มาตราที่ 24(1) ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน โดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตราที่ 24(3)
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึ ก
การปฏิบตั ิให้ทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิด
การใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง [1] ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเน้นให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และ
ั หาการจั ด
เป็ น ผู้ แ สวงหาความรู้ อ ยู่ เ สมอ [2] แต่ ป ญ
การศึ ก ษาที่ พ บในป จั จุ บ ัน ผู้ ส อนมัก มีก ารสอนแบบ
บรรยายวิ ธี ก ารสอนใช้ ก ารถ่ า ยเทความรู้ ไ ม่ ถ่ า ยเท
ความคิ ด เป็ น ทํ า เป็ น มุ่ ง เน้ น การท่ อ งจํ า ไม่ ส ามารถ
ปลูกฝ งั การรักที่จะเรียนรู้ เน้ นภาคทฤษฎีมากกว่ าการ
ปฏิบตั ิ ขาดทักษะและเทคนิคในการผลิตและใช้อุปกรณ์
การสอน ขาดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความเป็ น
จริง การเรียนการสอนเน้นด้านปริมาณมากกว่าคุณภาพ
ในเชิงจริยธรรม ขาดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผูส้ อน
กับผู้เ รียนเนื่ อ งจากการสอนเป็ นกลุ่ มใหญ่ [3] ซึ่ง
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของการสอน ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรูด้ ้วยตนเองจากสื่อการ
__________________________________________

เรียนรูภ้ าย นอกชัน้ เรียน ส่วนการเรียนในชัน้ เรียนปกติ
นัน้ จะเป็ นการเรียนแบบสืบค้นหาความรู้และทํากิจกรรม
ร่วมกันกับเพื่อนในชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลือชี้แนะ โดยการเรียนการสอนแบบกลับด้านนัน้
สามารถประยุกต์กบั การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่ างๆได้หลากหลาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
หรือโครงงานเป็ นฐาน (Project Based Learning) จึงเป็ น
แนวทางเลือกหนึ่ งที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่ า
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ ครูผู้สอนทุกระดับการศึกษาทัง้ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ควรนํ าไปใช้
เป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการทํา
โครงการ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็ก ยุคใหม่ท่ี
อยู่ในสังคมของแหล่ งข้อมู ลข่าวสารที่หลากหลายและ
ทันสมัย ที่ต้องมีความสามารถในการเลือกสรรให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับ ระดับ และวัย ของตนเอง รวมไปถึ ง
ความสามารถที่จะนํ าความรู้เหล่ านัน้ มาประยุกต์ใช้ก ับ
ชีวติ จริงได้เป็ นอย่างดี [4] ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถวาง
แผนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและมีเวลาทบทวนสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจ
ในชัน้ เรียนมากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และสามารถปฏิรูปเด็กยุคใหม่ในสังคมไทยให้รู้จกั สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นที่
เรียกว่า การศึกษาตลอดชีวติ (Life-Long Education)
2. ห้องเรียนแบบกลับด้าน
ห้องเรียนกลับด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่
การบรรยายในชัน้ เรียนและการบ้านจะสลับทีก่ นั โดยให้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

ผูเ้ รียนวางแผนและควบคุมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านทาง
สื่อเรียนรู้จากภายนอกชัน้ เรียน และนํ าผลการเรียนรู้มา
นํ าเสนอพร้อมอภิปรายและทํากิจกรรมหรืองานต่ างๆ
ร่วมกันในชัน้ เรียน โดยมีครูคอยให้คาํ ปรึกษา [5]
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนัน้ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตาม
ทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปญั ญาของเอกัต
บุคคล (Individualized Competency) ตามอัตราความ
สามารถทางการเรียนของแต่ละคน (Self-Paced) จากมวล
ประสบการณ์ทค่ี รูจดั ให้ผ่านสือ่ เทคโนโลยี ICT หลากหลาย
ประเภทในปจั จุบนั และเป็ นลักษณะการเรียนรูจ้ ากแหล่ง
เรียนรู้นอกชัน้ เรียนอย่ างอิสระทัง้ ด้านความคิดและวิธี
ปฏิบ ัติซ่ึงแตกต่ างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูจะเป็ นผู้
ป้อนความรูป้ ระสบการณ์ให้ผเู้ รียนในลักษณะของครูเป็ น
ศูนย์กลาง (Teacher Center) ดังนัน้ การสอนแบบกลับ
ด้านจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ้นเชิง
กล่าวคือ ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่ จะมีบทบาทเป็ น
ติวเตอร์ (Tutors) หรือโค้ช (Coach) ทีจ่ ะเป็ นผูจ้ ุดประกาย
และสร้างความสนุ กสนานในการเรียน รวมทัง้ เป็ นผู้
อํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitators) ในชัน้ เรียน
นัน้ ๆ [6]
3. องค์ประกอบของห้องเรียนแบบกลับด้าน
การจัด การเรีย นการสอนแบบห้ องเรีย นกลับ ด้ า น
(Flipped Classroom) ซึง่ เป็ นนวัตกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ในการสร้างผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูแ้ บบรอบ

ด้านหรือ Mastery Learning นัน้ มีองค์ประกอบ 4
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นวัฏจักร (Cycle) ได้แก่ [7]
3.1
การกํ า หนดยุ ท ธวิธีเพิ่ม พู น ประสบการณ์
(Experiential Engagement) โดยมีครูผสู้ อนเป็ นผูช้ แ้ี นะ
วิธีการเรียนรู้ให้ก ับผู้เรียนเพื่อเรียนเนื้ อหาโดยอาศัย
วิธีการที่หลากหลายทัง้ การใช้กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเอง
เช่น เกมส์ สถานการณ์จําลอง สื่อปฏิสมั พันธ์ การทดลอง
หรืองานด้านศิลปะแขนงต่างๆ
3.2 การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept
Exploration) โดยครูผสู้ อนเป็ นผูค้ อยชีแ้ นะให้กบั ผู้เรียน
จากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดโี อ
บันทึกการบรรยาย การใช้ส่ือบันทึกเสียงประเภท
Podcasts การใช้สอ่ื Websites หรือสือ่ ออนไลน์ Chats
3.3 การสร้างองค์ความรูอ้ ย่างมีความหมาย (Meaning
Making) โดยผู้เรียนเป็ นผู้บูรณาการสร้างทักษะองค์
ความรู้จากสื่อที่ได้รบั จากการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างกระดานความรู้อเิ ล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้แบบ
ทดสอบ (Tests) การใช้ส่อื สังคมออนไลน์และกระดาน
สําหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking &
Discussion Boards)
3.4 การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration &
Application) เป็ นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองใน
เชิงสร้างสรรค์ โดยการจัดทําเป็ นโครงงาน (Project) และ
ผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ทีเ่ กิด
จากการรังสรรค์งานเหล่านัน้

รูปที่ 1 โมเดลห้องเรียนแบบกลับด้าน [8]
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4. การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
การเรีย นรู้โ ดยใช้โ ครงงาน หมายถึง การจัด การ
เรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นการให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง
ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็ นผู้กระตุ้น แนะนํ า และให้
คําปรึกษาอย่างใกล้ชดิ [9]
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ
constructionism ซึง่ พัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism) ของ เพียเจต์ (Piaget) โดย
ศาสตราจารย์ เซมัวร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert)
เป็ นผูน้ ําเสนอการใช้สอ่ื ทางเทคโนโลยี ช่วยในการสร้าง
ความรู้ท่ีเป็ นรูป ธรรมแก่ผู้เรีย นโดยอาศัย พลังความรู้
ของตัว ผู้เ รีย นเอง และเมื่อ ผู้เ รีย นสร้า งสิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใด
ขึ้น มาก็จ ะเสมือ นเป็ น การสร้ า งความรู้ ข้ึน ในตัว เอง
นัน่ เอง ความรู้ท่สี ร้างขึ้นเองนี้ม ีความหมายต่ อผู้เรียน
มาก เพราะจะเป็ นความรู้ ท่ี อ ยู่ ค งทน ไม่ ลื ม ง่ า ย
ขณะเดียวกันสามารถถ่ ายทอดให้ผู้อ่นื เข้าใจความคิด
ของตัวเองได้ดี นอกจากนัน้ ความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ เองนี้ ยังจะ
เป็ นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่าง
ไม่มที ส่ี น้ิ สุด [10]
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็ นการเรียนรู้ทเ่ี ชื่อมโยง
หลักการพัฒนาการคิดของบลูม (Bloom) ทัง้ 6 ขัน้
กล่าวคือ [11]
ความรูค้ วามจํา (Knowledge)
ความเข้าใจ (Comprehension)
การนําไปใช้ (Application)
การวิเคราะห์ (Analysis)
การสังเคราะห์ (Synthesis)
การประเมินค่า (Evaluation)
5. การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
[12]
5.1 การกําหนดหัวข้อ ผูส้ อนกําหนดหัวข้อให้กบั
ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ขึ้ น อยู่ ก ับ เนื้ อ หาตามคํ า อธิ บ าย
รายวิชา (Course Outline) โดยมีการจัดกลุ่มผูเ้ รียนและ
กํ า หนดระยะเวลาในการศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ สร้ า ง
โครงงาน/ชิน้ งานร่วมกัน
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5.2 การวางแผนโดยมีการเขียนเค้าโครงของโครงงาน
ซึ่งเป็ นการวางแผนเพื่อให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่ าง
รัดกุ มและรอบคอบ ไม่ สบั สน แล้วนํ าเสนอต่ อผู้สอน
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดําเนินการขัน้ ต่อไป
5.3 การดําเนินงาน เมื่อได้รบั ความเห็นชอบเค้าโครง
ของโครงงานแล้ว ต่ อไปก็เป็ นขัน้ ลงมือปฏิบตั ิงานตาม
ขัน้ ตอนที่ไ ด้ ระบุ ไว้ ผู้ เรีย นมีก ารดํ า เนิ น งานร่ วมกัน
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ มได้มีปฏิสมั พันธ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กนั ให้มากที่สุด สมาชิกแต่ ละคนรับผิดชอบภาระ
งานที่ได้รบั มอบหมายจากกลุ่ม ค้นคว้าและเรียนรู้ขอ้ มูล
จากแหล่งต่างๆ และสกัดเป็ นความรูข้ องกลุ่ม โดยสมาชิก
ภายในกลุ่มจะเป็ นผูค้ วบคุมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
5.4 การเขียนรายงาน แต่ละกลุ่มต้องเขียนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน ให้กลุ่มอื่นได้เข้าใจถึง
แนวคิด วิธีการดําเนิ นงาน ผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุ ป
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกีย่ วกับโครงงานนัน้
5.5 การนํ าเสนอและประเมินผลงาน แต่ละกลุ่ม
นําเสนอผลของโครงการให้กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบถึงผลงาน
และช่วยกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและ
เพื่อนร่วมกันประเมิน
6. การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็ นฐาน เป็ นการบูรณาการ
หลัก การและทฤษฎี ท างด้ า นการเรี ย นการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) การเรียนรูแ้ บบ
โครงงานเป็ นฐาน (Project-Base Learning) มาสร้างเป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้กบั ผู้เรียนเพื่อ
สนับสนุนผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ได้อย่ างไร้ข ีดจํากัดเรื่อง
ระยะทาง เวลาและสถานที่ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ไม่
จําเป็ นต้องคอยรับจากครูแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนัน้ การ
เรียนการสอนยุคใหม่ทงั ้ บทบาทหน้ าที่และกิจกรรมการ
เรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิ ม จากห้ อ งเรี ย นสู่ โ ลกกว้ า งมี รู ป แบบกิ จ กรรมเชิ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวของ
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ผูเ้ รียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้
นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองเป็ นรายบุ คคลมาก
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีเวลามากขึ้นในการทํากิจกรรมต่ างๆ
สามารถสอบถามในสิง่ ที่ผู้เรียนสงสัยและสนใจ สามารถ

ั หาต่ างๆ
ฝึ กกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ป ญ
อย่างเป็ นระบบ จนได้เป็ นชิน้ งานทีเ่ กิดจากความรู้ ความ
เข้าใจในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและสมาชิกภายในกลุ่ม

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้านโดยใช้การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ก็เป็ นส่วนสําคัญในการ
พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ซึ่ ง ต้ อ งมี
กระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีลําดับขัน้ ตอนที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชัน้ ดังนัน้ การออกแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็ นฐานมีขนั ้ ตอน ดังนี้
7.1 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นที่จําเป็ นต่อการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็ นฐาน ดังนี้
7.1.1 การกําหนดวัตถุประสงค์การเรียน คือ
การวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้ อหาบทเรียนเพื่อกําหนด
วัต ถุ ประสงค์ การเรีย นในแต่ ล ะหน่ วยเรีย นให้ ช ัดเจน
เหมาะสมและสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชา
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- การวิเคราะห์ผเู้ รียน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมให้มคี วามเหมาะสมกับผูเ้ รียน
7.1.2 การวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรม คือ การ
วิเ คราะห์ เ นื้ อ หาและกิจ กรรมเพื่ อ การพัฒ นาสื่อ และ
ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ในแต่ละวัตถุประสงค์การเรียนรู้
7.1.3 การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ นับสนุ นการเรียน
การสอน คือ การเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ต่ างๆที่จํ าเป็ นต่ อการเรียนรู้ของผู้เรียนทัง้ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน
7.2 การเตรียมการก่อนการเรียน
- ปฐมนิเทศผู้เรียน คือ เป็ นการอธิบายวิธกี าร
เรียนการสอนแบบห้องห้อ งเรียนกลับด้านโดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
7.3 การเรียนนอกชัน้ เรียน
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7.3.1 วัดความรูค้ วามเข้าใจก่อนเรียน คือ ผู้
เรียนทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรูค้ วามเข้าใจก่อนเรียน
7.3.2 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละเนื้อหา
คือการแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน
7.3.3 ผูเ้ รียนศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คือการให้
ผูเ้ รียนศึกษาเรียนรูเ้ นื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง ตามความ
ต้องการ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยให้อสิ ระ
ในการเรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน
7.3.4 ชีแ้ หล่งข้อมูล คือ ระบุแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การเรียนรู้ และชี้แหล่งข้อมูลอื่นๆที่หลากหลาย และให้
อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งอื่นๆด้วยตนเอง
7.3.5 มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน คือ ผูเ้ รียนสามารถมี
ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนด้วยกันหรือกับผู้สอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ วมกัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากการเรียนรู้
7.3.6 ผู้เรียนสรุปเป็ นองค์ความรู้พร้อมตัง้
คําถาม คือ หลังจากการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบันทึกสรุปผล
ั หาจากการเรียนรู้
การเรียนรู้ พร้อมตัง้ คําถามหรือป ญ
อย่างน้อยคนละ 1 คําถาม
7.4 การเรียนในชัน้ เรียน

7.4.1 ถาม-ตอบ ข้อคําถามจากการเรียนรู้ คือ
ผูส้ อนให้คําชีแ้ จงและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันกับผูเ้ รียน
ในข้อคําถามของผูเ้ รียน
7.4.2
กําหนดหัวข้อปญั หา/กิจกรรม คือ
กําหนดหัวข้อปญั หา/กิจกรรม หรือ ใบงาน เพื่อให้ผเู้ รียน
ฝึกการแก้ปญั หา
7.4.3 แบ่งกลุ่มผูเ้ รียน 4-6 คน คือ แบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนเพื่อฝึ กการทํ างานเป็ นทีม และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ
7.4.4
ผู้เรียนเลือกปญั หา/กิจกรรมที่สนใจ
ศึกษา คือ ให้ผู้เรียนเลือกปญั หา/กิจกรรม ที่สนใจตาม
หัวข้อทีผ่ สู้ อนกําหนดให้
7.4.5 ร่วมกันวางแผนและระดมสมอง คือ
ผูเ้ รียนร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันระดมสมองและ
วางแผนเพื่อหาวิธใี นการแก้ปญั หา
7.4.6 นํ าเสนอผลงาน คือ ผูเ้ รียนสรุปผลการ
เรียนรู้ และนําเสนอผลงานในห้องเรียน
7.4.7 ประเมินผลงานและวัดความรูค้ วามเข้าใจ
หลังเรียน คือ ผู้สอนทําการประเมินผลการทํางานของ
ผู้เรียนแต่ ละกลุ่ ม และแจกแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจหลังเรียนของผูเ้ รียน
7.4.8
อภิปรายและสรุปผล คือ ผู้สอนและ
ผูเ้ รียนช่วยกันสรุปและอภิปรายเนื้อหาบทเรียนร่วมกัน

รูปที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็ นฐาน
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8. สรุป
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้โครงงานเป็ นฐานสามารถตอบสนองต่ อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี ด้วยเหตุผล คือ เกิดการ
เรียนแบบมีปฏิส ัม พันธ์ร ะหว่ า งผู้เ รียนกับผู้ เรีย นและ
ผู้เรียนกับผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั ทัง้ ภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการฝึ กปฏิบตั ใิ ห้ผเู้ รียนได้
เรียนรูก้ ารทํางานอย่างเป็ นระบบจนเกิดเป็ นชิน้ งาน เกิด
การเรียนแบบร่วมมือโดยการร่วมกันทํากิจกรรม มีการ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทห่ี ลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเป็ นผูม้ นี ิสยั ใฝ่รใู้ ฝ่เรียน สามารถเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง และแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปญั หา คิดริเริม่
สร้างสรรค์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบวินัย สามารถก้าวทัน
โลก และส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วยความคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical Thinking) ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity Skill) ทักษะการสื่อสาร
(Communication Skill) และทักษะการทํางานร่วมกัน
(Collaboration Skill) รวมทัง้ ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะชีวิตและการทํางาน
มุ่งเน้นทักษะที่จําเป็ นและทีต่ ้องการในยุคใหม่ มีความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวการชี้นําตนเอง
(Self-Directed) การเป็ นผูน้ ํา เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถก้าวสู่
ชีวติ การศึกษาและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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