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โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท “AL วิถีใหม ่วิถีคุณภาพ” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส ำนักพัฒนำนวตักรรมกำรจดักำรศึกษำ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้ำน โดยกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ 
ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
อนำคตหรือทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่  
มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ ซึ่งกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำว ครูผู้สอน โรงเรียน และ
ผู้เกี่ยวข้องต้องปรับเปลี่ยนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม ทันสมัย และเป็น Active Learning กล่ำวคือ 
มุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนรู้สูงสุด  ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบ 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เรียนรู้ควำมรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยในกำรท ำงำน และแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนบูรณำกำรควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง รวมถึงโรงเรียนต้องจัดสภำพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ในลักษณะดังกล่ำว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพและมีพลวัตในกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำในทุกมิตอิย่ำงต่อเนื่อง  
 จำกทิศทำงกำรพัฒนำประเทศด้ำนกำรศึกษำดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) จึงมุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็น “กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มีเป้ำประสงค์ 
ที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม มุ่งเน้นพัฒนำและส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งสำมำรถเลือก
พัฒนำตนเองได้ตำมศักยภำพและควำมสนใจ ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning  
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทพ้ืนที่เป็นฐำน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยและผู้เกี่ยวข้อง  
ในพ้ืนที่ จำกแนวนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.) จึงมีแนวทำงขับเคลื่อนงำน 
บนฐำนนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ด้วยกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำบนฐำนนวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมบริบท “AL วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของ
โรงเรียน มีกิจกรรมส ำคัญ คือ ๑) ๑๖ สัปดำห์ พัฒนำนวัตกรรม Active Learning ๒) กำรพัฒนำนวัตกรรม 
Active Learning Cookbook และ ๓) กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม : รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active 
Learning เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมบริบท โดยมุ่งให้เกิดกำรร่วมพัฒนำระหว่ำง สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนสำมำรถวิเครำะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ 
ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท รวมถึงเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยำกร และองค์ควำมรู้จำกภำคี
เครือข่ำยไปประยุกต์ใช้ตำมบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้ำถึงสะดวกและมีคุณภำพ ตอบสนองต่อ 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลำที่เหมำะสม 

 
 



๒ 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ  
๑) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ไดอ้ย่ำงเป็นระบบ 

 ๒) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สำมำรถวิเครำะห์ 
และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท 
 ๓) เพ่ือศึกษำวิจัยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เหมำะสมกับพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ตำมควำมต้องกำรและบริบทที่หลำกหลำย 
 
๓. กิจกรรมและเป้าหมายโครงการ 

๑) กิจกรรม “๑๖ สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” มีเป้ำหมำย คือ ส่งเสริมและร่วมพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ระหว่ำง สพฐ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียน ภำคีเครือข่ำย 
และผู้เกี่ยวข้อง ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๓๔๙ โรงเรียน ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมดังกล่ำวได้ 
อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพ สำมำรถใช้ได้จริง ตอบสนองควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมถึง  
เกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลำที่เหมำะสม 

๒) กิจกรรม “Active Learning Cookbook” มีเป้ำหมำย คือ พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Active Learning ของ สพฐ. ส ำหรับโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๔๕ เขต สำมำรถน ำไป
วิเครำะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำรและเหมำะสมกับบริบท พร้อมทั้ง เป็นแนวทำงเชื่อมโยง  
สื่อ นวัตกรรม ทรัพยำกร และองค์ควำมรู้จำกภำคีเครือข่ำยไปประยุกต์ใช้ตำมบริบทพ้ืนที่ ด้วยรูปแบบและระบบ  
ที่เข้ำถึงสะดวกและมีคุณภำพส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำและจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำยไดอ้ย่ำงมีคุณภำพ 

๓) กิจกรรม “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบท” มีเป้ำหมำย คือ ค้นคว้ำและศึกษำวิจัยรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำนในภำพรวมของโครงกำรฯ ให้เกิดองค์ควำมรู้เชิงวิชำกำรและสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล บนฐำนกำรมีส่วนร่วมจำกโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๔. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
๑) ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ได้อย่ำงเหมำะสม 
๒) ระดับควำมพึงพอใจของโรงเรียนที่น ำนวัตกรรม Active Learning Cookbook ของ สพฐ. ไปใช้ 
๓) ประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมบริบท 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
๑) คุณภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
๒) ประสิทธิผลของนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ทีโ่รงเรียนน ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
๓) ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เหมำะสมต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ บนฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active 

Learning เพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมบริบท ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถปฏิบัติได้จริง 
 
๕. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

๑) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรเร่งรัด (Quick Win) จ ำนวน ๓๔๙ โรงเรียน 
๒) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๒๔๕ เขต 
 



๓ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ) 
มิถุนำยน ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๔ (Quick Win) 
 

๗. งบประมาณ 
 - 
 
๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๒๔๕ เขต 
 

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
 ๑) นักเรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ
ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่มีคุณภำพไดอ้ย่ำงเสมอภำค เป็นรูปธรรม และเป็นระบบ 
 ๒) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning มำประยุกต์ 
ใช้และบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
 ๓) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภำคีเครือข่ำย และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงอย่ำงมีประสิทธิผล 
 ๔) โรงเรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เหมำะสมกับผู้เรียน ตอบสนอง
ควำมต้องกำรและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที ่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในระยะเวลำที่เหมำะสม 
 ๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีต้นแบบโรงเรียน จ ำนวน ๓๔๙ โรงเรียน ที่มีควำม
เข้มแข็งในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ได้อย่ำงประสบผลส ำเร็จและสำมำรถขยำยผลได้ 
 ๖) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Active Learning ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ให้สำมำรถน ำไปวิเครำะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตำมควำมต้องกำร
และเหมำะสมกับบริบท 
 ๗) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีข้อมูลเชิงวิชำกำรที่สำมำรถน ำไปต่อยอดและยกระดับ
คุณภำพกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.) สพฐ. 
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๒  E-mail : Learning.obec@gmail.com 
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