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จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามหลักการพิจารณาถึงปัญหาเป็นพ้ืนฐานหลักในการเรียน PBL 
(Problem-Based Learning) (JD Ward, CL Lee, 2004) ซึ่งเป็นที่นิยมใชใ้นการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางท้ัง
ในระบบประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วย ตอ่มาได้มีการปรับปรุงโดยบริษัทแอปเป้ิล โดย
เพิ่มองค์ประกอบหลาย ๆ ประการเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนใหมท่ี่เรียกว่า CBL (Challenge Base Learning) 
(Apple Inc., 2010) โดยยึดหลักการปฏิบัติทีด่ีที่สดุ ซึง่ผู้สอนและผู้เรียนตอ้งเข้าใจกระบวนการทกุข้ันตอนจาก 
CBL Framework โดยเริ่มจากแนวคิดที่ย่ิงใหญ่ ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพ โครงสร้างของระบบ CBL Framework 
 

หลักการของ CBL น้ันมีลักษณะคล้ายคลงึกับวิธีการของ PBL หรือ CPBL (Collaborative Problem-
based Learning) โดยแนวคิดของ CBL คือให้แนวทางทั่วไปแก่นักเรียนและให้นักเรียนหาแนวทางที่ท้าทายในการ
นําเสนอแนวทางหรือวิธีการท่ีใชแ้ก้ปัญหา โดยใช้เว็บเทคโนโลยีและโทรศัพท์มอืถือที่เป็น Smart Phone เป็น
เครื่องมอืสืบค้น ซึ่งปกติไมค่่อยท่ีจะได้ใชใ้นวิชาที่เรียน เพื่อโน้มน้าวใหน้ักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ การ
สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาตามปิรามิดการเรียนของ National Training Laboratory, Bethel, Maine หรือรูปกรวย
แห่งประสบการณ์ของ Edgar Dale (Apple Inc., 2010) โดยภาพรวมน้ันส่วนพื้นที่ฐานของปิรามิดเป็นเรื่องของ
การอธิบายบอกตอ่ได ้การปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างชัดแจ้ง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การจําลองการ
ทํางานได้ ทําให้เข้าใจลกึล้ําขึ้นไปถึงการปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้ข้อมูลจาก
ภาพน่ิง ภาพยนตร์ รวมถึงเสยีง ที่อยูใ่นระดบัชั้นบน ๆ ของปิรามิด ดังรูป  



 
 
 

 
ภาพ ปิรามิดการเรียนของ National Training Laboratory, Bethel, Maine 

และรูปกรวยแห่งประสบการณ์ของ Edgar Dale 



โครงสร้างของระบบ CBL Framework น้ันมีอยู่ 5 ขันตอนคือ  
1) ความคิดที่ย่ิงใหญ่ (Big Idea)  
2) คําถามที่เป็นแก่นสาระ (The Essential Question)  
3) ความท้าทาย (The Challenge) ประกอบดว้ยแนวคําถาม แนวกิจกรรม และแนวทรัพยากรที่ใช ้
4) โซลูชั่น - การทํา (Solution - Action)  
5) การประเมิน (Assessment) พิจารณาจากการเผยแพร่ตวัอย่างของผู้เรยีนและการสังเกต หรอื

สะท้อนกลับของผู้เรียน 
รายละเอียดประกอบด้วยแนวคิดหลักในการตั้งคําถามที่เป็นประเด็นสําคัญ ซึ่งเป็นการระบุถึงปัญหาที่ทา้

ทายและมผีลกระทบอย่างชดัเจน เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้พร้อมหาขอ้สรปุหรือคําตอบที่สมเหตุสมผล 
บนพ้ืนฐานเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับหลักสตูรที่เรียนของโรงเรียน ประเดน็ปัญหาของชุมชน หรอืความสนใจเป็น
พิเศษและมีนํ้าหนักตอ่คนส่วนใหญใ่นพ้ืนที ่ เช่น อําเภอ จังหวัด ภูมภิาค ประเทศหรือระดับโลก บนกลุม่ความรู้
ด้านสาธารณสุข การศึกษา สัมพันธภาพ สิ่งแวดลอ้ม ประวัตศิาสตร์ ประชาชาติ เพ่ือความยั่งยืน การกระจาย
ความหลากหลายในสังคม บนคําถามพ้ืนฐานทั่วไปว่า ทําไม อะไร อย่างไร จึงผ่านเข้าสู่สภาวะการระดมความคิด 
(Brainstorming) การกําหนดเวลา เทคโนโลยีที่ใช ้ ทักษะในการค้นคว้า รูปแบบการทํางานเป็นกลุ่ม หน้าที่และ
ภาระงานของนักเรียนแตล่ะคน การทํางานเป็นกลุ่มการแบ่งงานกันทํา แผนการท่ีคาดหวัง สิ่งเหล่าน้ีอยู่ในสภาพ
ของขั้นแรกในการดําเนินการ 

การตั้งคําถามนําตามคําสําคญัและจําเป็นของประเด็นปัญหา ซึ่งนําไปสูก่ารค้นหาคําตอบ ขอ้สรุปท่ีใช้ในการ
สนับสนุนกระบวนการในเชิงบวก กิจกรรมชี้นําไปสู่การหาข้อมลูสนับสนุนท่ีเหมาะสมจากการจําลองการทํางาน 
การคํานวณ การเล่นเกมส์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสืบค้นจากเว็บไซด์ เป็นต้น แหล่งข้อมลูที่ได้
ข้ึนกับสภาพงาน เช่น ประเด็นหาที่จอดรถในโรงเรียนยาก อาจตอ้งสํารวจการใช้รถของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียน นักเรียน ใบขับข่ีรถของนักเรียนด้วย เอกสารแบบสํารวจสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเชือ่ถอืไดม้าประมวล
ตอ่ไป  

ความท้าทายของการหาเหตผุลสนับสนุนทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือให้เกิดการเปรยีบเทียบให้เหน็สภาพ
ความเป็นจริง จึงต้องระดมความคิดเห็นเลอืกแผนในเชิงปฏิบัติและผลที่ได้ผลลัพธ์ทีท้่าทายจากพื้นฐานของข้อมลูที่
มีอยู่ เพ่ือพัฒนาตัวงานอออกและนําไปใชโ้ดยผ่านการกลัน่กรองของผู้ปกครอง กลุ่มผู้นําในชุมชน หรือนักเรียนคน
อื่น ๆ อาจมกีารบันทึกเป็นวีดีทัศน์ ตรวจสอบกฎระเบียบของโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่บริหารงาน เพ่ือให้งานน้ันไม่
ออกนอกกฎเกณฑ์ของโรงเรียนที่นักเรียนตอ้งยึดถือปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด 

การตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมจากการตั้งคําถาม ที่ได้รับการข้ีแนะจากอาจารย์เพ่ือให้นักเรียนมีแนว 
ทางในการตีกรอบของปัญหา การชี้แนะกิจกรรมท่ีควรพัฒนาข้ึนในการหาคําตอบทั้งแบบเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยวเพ่ือให้
เกิดการเดินตามเส้นทางที่เหมาะสมในการหาคําตอบ รวมถึงการชี้แนะถึงแหล่งของขอ้มูลทีเ่ป็นช่องทางในการ
สร้างองค์ความรู้ เช่น Website  หรือ iTunes U, Face Time, iChat ของบริษัทแอปเป้ิล (Apple Inc., 2010). 



ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษากันระหว่างบุคคลากรในกลุ่ม หรือผูท้ี่มีความรู้ รวมถึงเอกสารทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ หรือจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้นําเสนอเอกสารเหล่าน้ันไว้ในระบบทีผู่้เรียน หรือนักเรียนสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

คําตอบจากการค้นหาหรือสรา้งสถานการณ์ที่เป็นไปตามหลักทฤษฎีในเชงิปฏิบัติ ทําให้นักเรียนสามารถ
ได้รับคําตอบทีใ่ชใ้นการแก้ไขปัญหาตรงประเด็น การแยกแยะข้อมูลเพ่ือให้ได้คําตอบที่สมเหตุสมผล จึงเป็นสิ่ง
สําคัญ หรือทราบถึงผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ เช่น โจทย์ปัญหาการจอดรถในโรงเรียนที่นักเรียนประสบปัญหาด้วย
ตนเองและนํามาเป็นประเดน็ สามารถแกปั้ญหาโดยศึกษาหาข้อมลูจากเร่ืองการเดินทาง มลพิษที่เกิด การสูญเสยี
นํ้ามัน การหาที่จอดรถ การข้ึนรถรับส่งของโรงเรียน การทําแบบสํารวจผู้มีใบขับข่ี อายุ เพศ แนวทางที่เหมาะกับ
การแก้ปัญหาเป็นต้น จากรายงานแสดงให้เห็นว่านักเรียนพึงพอใจ ทําให้สามารถเรียนรู้ไดด้ีข้ึนมากกว่า หาคําตอบ
ของปัญหาได ้ ทําให้งานที่ได้รับมากกว่าเดิมและให้ความรู้สึกมคีวามสาํคัญในการเข้าไปแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยมากกวา่ 
75 เปอร์เซ็นต ์ (L Johnson, S Adams, 2011). ทั้งน้ีการทํา CBL น้ีเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหา เผชญิปัญหา 
กลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่เกิดผดิพลาด เป็นการสะสมประสบการณ ์ ภายใต้ขอบเขตที่ไมห่ลดุกรอบจากแนวคิด
เร่ิมต้นและไมห่ลงทาง 

การประเมินผลและการนําไปใช้ เน่ืองจากการค้นหาคําตอบจําเป็นตอ้งมีขอบเขตชดัเจน ดังน้ันผลที่ไดต้้อง
รับการประเมนิและตรวจทานว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เหมาะแก่การนํามาเป็นทางออกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ
คําตอบในเชิงปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้งานแก้ปัญหาไดต้รงประเด็นไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะ
ศาสตร ์ด้านสังคมศาสตร์ หรอืด้านอื่น ๆ ตามประเด็นของแนวคิดจากคําถามตั้งต้น การทําให้ระบบ CBL น้ีประสบ
ความสําเร็จไดน้ั้น (L Johnson, S Adams, 2011). ตอ้งมีการเก็บข้อมลู อาจกระทําผ่านการสัมภาษณ์ผูท้ี่
เก่ียวข้อง หรือกลุ่มประชากรที่ตอ้งการข้อมลูมาประกอบ การทําแบบสํารวจ การสังเกตจากพื้นที่เป้าหมาย เพราะ
การทํากระบวนการน้ี อาจตอ้งมีการปรับปรุงกลยุทธใ์นแต่ละข้ันตอนตามสภาพที่เป็นไป โดยรวมผู้สอนต้องมคีวาม
รอบรู้ในองค์ความรู้ท่ีใชใ้นการตั้งประเด็นคําถาม เพราะผูส้อนตอ้งชีแ้นะให้แก่นักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตอ่เน้ือหา
น้ัน ๆ อกีทั้งผูส้อนกต็อ้งศึกษาค้นคว้าไปพร้อมกับนักเรียนด้วย เพราะขอบเขตในการเข้าถึงและแนวทางแก้ปัญหา
น้ันกว้างพอควร และตอ้งผ่านการประเมินผลด้วย 

ผลสมัฤทธ์ิที่ไดรั้บ คือคําตอบของนักเรียนและผลกระทบ ตอ้งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
รายงานเพ่ือนําเสนอผลงานผา่นสื่อ หรือเขยีนเรื่องราว Storyboard เพ่ือทําการบันทึกเป็นวีดีทัศน์ การทําไฟล์
นําเสนอและทาํการนําเสนอผลงาน การทําการประชุมวิชาการของนกัเรียน หรอืการนําเสนอผา่นบูทในงานทาง
วิชาการของโรงเรียนเป็นต้น เพ่ือการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น ถึงเหตผุลสนับสนุนและมุมมองของ
คนอื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่ออกสู่สังคมเพ่ือประโยชน์ตอ่บุคคลอื่น ๆ ได้นําไปประยุกตต์อ่ไป 

ปัจจุบัน สภาพของการเรียนท่ีตอ้งอาศัยระบบ ICT ทําให้สะดวกแล้วยังสามารถทํางานได้ตลอดท้ังวันหรือ
ทั้งสัปดาห์ (24/7) เพราะการศึกษาในห้องเรียนน้ันไม่เพียงพอตอ่ขอบเขตของปัญหา การศึกษาค้นคว้าที่ตอ้งเกิด
ตามมา การทํางานร่วมกันของบุคคลในกลุม่และนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเมื่อมีความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูล



เพราะในปัจจบัุนสามารถเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ในทุกที่ทุกเวลา สิ่งเหล่าน้ีเป็นเหตุสนับสนุนให้เกิดภาวการณ์
เรียนรู้ตลอดชวิีตอีกอย่างหน่ึง ( Life-Long Learning: L3) (David Aspin, et al., 2001) (John M. Dirkx, 1998) 
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
ตัวอย่างที ่ 1 นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ปีที่ 4 แบ่งเป็นกลุ่มละ 5-6 คนตอ่กลุม่ กําหนดเวลา 2 วัน แบ่งเป็น
ครึ่งวันในแตล่ะวันรวมใช้ 4 วัน (งานบางส่วนนักเรียนอาจตอ้งทํานอกเวลาเรียน) เร่ิมจากลําดับดังตอ่ไปนี ้

1) ความคิดที่ย่ิงใหญ่ (Big Idea)  
กําหนดประเดน็แนวคิดที่ย่ิงใหญ่คือ การสญูพันธ์ของสตัว์ 

2) คําถามที่เป็นแก่นสาระ (The Essential Question)  
คําถามที่เป็นประเด็นสําคัญ  สตัว์ที่สญูพันธ์ไปแล้วและนักเรียนรู้จักเช่นไดโนเสาร์ทีเรก็ซ์ (T-Rex หรือ
ชื่อเต็ม Tyrannosaurus Rex), ไดโพรโทดอน (Diprotodon), สิงห์โตถํ้า (Cave Lion), เสือแคสเป้ืยน 
(Caspian Tiger), แมมมอทซ์ (Mammoth) ให้แตล่ะกลุม่มองทีคํ่าสําคัญ ทําไมสัตวต์า่ง ๆ ดังกล่าวจึง
สูญพันธ์หรอืเป็นเหตุผลปกตธิรรมดา (การสูญพันธ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละชนิดของสตัว์อาจเกิดพรอ้มกันหรือ
ต่างวาระกัน) 

3) ความท้าทาย (The Challenge)  
ความท้าทาย ทําอย่างไรช่วยปกป้องไม่ใหส้ตัว์พันธ์ใดพันธห์นึ่งต่อไปนี้ไมสู่ญพันธ์ 

1) เสือโคร่งในประเทศไทย หรือ 2) ละมั่งในประเทศไทย 
แนวคําถาม (Guiding Question)  

- ทําการนําข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีน  
- เพ่ือให้นักเรียนค้นคว้าคําถามจากกลุ่มนักเรียนและอาจารย์ 
- มีเหตอุะไรบ้างประการที่ทําให้สัตว์สญูพันธ์ได้ เช่น การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศโลก การล่า
สัตว์ ขาดแคลนอาหารในการดํารงค์ชีพ โรคระบาด ถูกสตัว์นักล่าอื่นกินเป็นอาหาร ไม่มีถ่ินอาศัย
เป็นต้น 

แนวกิจกรรม (Guiding Activities)  
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมลู โดยใช้สมดุจดอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดเวลา การทําเอกสารนําเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เน้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนําเสนอในบทูแสดงทีอ่าจมโีปสเตอร์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทรัพยากรที่ใช ้(Guiding Resources) 
- ชี้แนะเว็บไซด์เก่ียวกับสัตว์ใกล้สูญพันธ์ในประเทศไทยท่ีมลีะมังอยู่ในรายการ ที่มีรายละเอียดของ
ตัวสตัว์น้ัน 

- ชี้แนะเว็บไซด์เก่ียวกับสวนสัตว์ที่ข้อมลูของสตัว์ต่าง ๆ รวมถึงสัตว์ที่ได้นําเสนอเป็นประเด็น 
- ชี้แนะเว็บไซดส์ัตว์ท่ีสูญพันธไ์ปแล้ว สตัว์ที่ใกล้สูญพันธ์ เพ่ือประกอบการค้นคว้าของนักเรียน 



4) โซลูชั่น - การทํา (Solution - Action)  
ผลลัพธ์และการปฏิบัติ ทุกกลุม่ทําให้ได้ภายในครึ่งหน่ึงของเวลาทั้งหมด 

5) การประเมิน (Assessment) 
การเผยแพร่ตวัอย่างของผู้เรยีนและการสังเกต (Publishing - Student Samples) 

- นําเสนอผลลัพธ์และการกระทําผ่านระบบ ICT 50% การนําเสนอ presentation 50% 
- ตีพิมพ์ผล ใช้การถ่ายวีดีทัศน์ผล ขอ้ความ ภาพสัตว์ ลิงค์ทีถู่กนําเสนอผลในโรงเรียน  

การสะท้อนกลบัของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
- การนําเสนอในงานแสดงภายในบูทจัดงานโดยมีนักเรยีนอย่างน้อยหน่ึงคนประจําอยู่เพ่ืออธิบาย
หรือแนะนําส่วนหัวข้ออาจอยู่บนพ้ืนฐานเช่นเดียวกันแต่อาจปรับเปลี่ยนชนิดของสัตว์ เช่นใช้สตัว์
ปีกท่ีบินได้จําพวกนกที่สูญพันธ์หรือใกล้สญูพันธ์ ประเภทมีปีกแต่บินไม่ได้ไกล ประเภทมีปีกและ
บินไม่ได้เป็นตน้หรือในกลุ่มของสตัว์นํ้าจืดหรือสตัว์ทะเล กุง้ หอย ปู ปลา ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างประเด็นได้หลากหลาย การระดมความคิดในกลุม่อาจใชแ้นวทางว่า ในโลกปัจจุบันอาจมอง
ถึงความเสี่ยงของชีวิตสตัว์เข่น สตัว์บางชนิดมีเฉพาะบางพ้ืนที่อาศัยเทา่น้ัน การรุกรําของมนุษย์
อาจมีผลกระทบที่รุนแรงตอ่การดํารงค์ชีพของสตัว์ดังกล่าว แหล่งอาหารเฉพาะของสตัว์ที่มีจํากัด 
กิจกรรมของนกัล่าโดยเฉพาะมนุษย์ การเจริญพันธ์เป็นไปยากในบางสภาพแวดลอ้ม หรือตัวออ่น 
มีความออ่นแอตอ่สภาพภายนอก การตกไข่ยากเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผดิปกติตอ่การ
ดํารงค์ชีพหรือกําเนิดเป็นตัว 

ตัวอย่างที ่2 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  
1) ความคิดที่ย่ิงใหญ่ (Big Idea)  

กําหนดประเดน็แนวคิดที่ย่ิงใหญ่คือ การอยูร่อดของมนุษย ์
2) คําถามที่เป็นแก่นสาระ (The Essential Question)  

คําถามสําคัญ ทําอย่างไรให้ภัยธรรมชาตมิีผลกระทบตอ่ชีวติมนุษย์น้อยทีสุ่ด 
3) ความท้าทาย (The Challenge)  

ความท้าทาย การเกิดภัยธรรมชาตจิากแผ่นดินไหว ซีอนามิ และภูเขาไฟทําอันตรายให้มนุษย์น้อยที่สดุ 
แนวคําถาม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- มีวิธีการอะไรท่ีใช้เตือนการเกิดภัยธรรมชาตใิห้ประชากรในพ้ืนที่ทราบ 
- ทําอย่างไรจึงสามารถบ่งชี้เหตุล่วงหน้าเพ่ือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยากรที่ใช ้(Guiding Resources) 
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมลู เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 

4) โซลูชั่น - การทํา (Solution - Action)  
ผลลัพธ์ ทกุกลุม่ทําให้ได้ภายในครึ่งหน่ึงของเวลาท้ังหมด 



5) การประเมิน (Assessment) 
การเผยแพร่ตวัอย่างของผู้เรยีนและการสังเกต (Publishing - Student Samples) 
การประเมินผล  ตามแบบรูบิค 
                    นําเสนองาน                50% 
                    ผลลัพธ์และการนําไปใช้   50% 
การสะท้อนกลบัของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
การตีพิมพ์  รวมงานของแต่ละกลุม่โดยใช ้iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมลูวีดีทศัน์ ข้อความ เสียง 
และภาพนิ่ง ไฮเปอร์ลิงค์ และขอ้มูลอื่น ๆ ที่ตอ้งการ ผลสะทอ้นของงาน ทําบน PhotoBooth โดย
สมาชิกในกลุม่ 

ตัวอย่างที ่3 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งกลุม่นักเรียน 
1) ความคิดที่ย่ิงใหญ่ (Big Idea) 

การกําหนดประเด็นแนวคิดทีย่ิ่งใหญ่คอื รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิต ิ
2) คําถามที่เป็นแก่นสาระ (The Essential Question)  

คําถามสําคัญ ความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิต 2 มติิและ 3 มิต ิ
3) ความท้าทาย (The Challenge)  

ความท้าทาย จากพ้ืนฐานรูปทรงเรขาคณิต 2 มิตินํามาทําเป็น   3 มิติไดอ้ย่างไร 
แนวคําถาม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- พับกระดาษตามรูปทรงเรขาคณิตจาก 2 มิต ิ ทําให้เป็น 3 มิติไดอ้ย่างไรของ ทรงกระบอก 
สามเหล่ียม 

- จะตัดกระดาษอย่างไรจาก 2 มิติ แล้วพับทําให้เป็น 3 มิติของทรงกระบอก สามเหล่ียม 
แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยากรที่ใช ้(Guiding Resources) 

- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมลู เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
4) โซลูชั่น - การทํา (Solution - Action)  

ผลลัพธ์ ทกุกลุม่ทําให้ได้ภายในครึ่งหน่ึงของเวลาท้ังหมด 
เรียนรู้การตดักระดาษ และการพับการดาษจากพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิต 2 มิต ิ
คํานวณด้วยคณิตพ้ืนฐานของรูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ของ 2 มิต ิและ 3 มิต ิ
ศึกษาการพับกระดาษเป็นรูปทรง 3 มิต ิ 

5) การประเมิน (Assessment) 
การเผยแพร่ตวัอย่างของผู้เรยีนและการสังเกต (Publishing - Student Samples) 
การประเมินผล  ตามแบบรูบิค 
 



                    นําเสนองาน                50% 
                    ผลลัพธ์และการนําไปใช้   50% 
การสะท้อนกลบัของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
การตีพิมพ์  รวมงานของแต่ละกลุม่โดยใช ้iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมลูวีดีทศัน์ ข้อความ เสียง 
และภาพนิ่ง ไฮเปอรล์ิงค์ และขอ้มูลอื่นๆ ทีต่อ้งการ ผลสะทอ้นของงาน ทําบน PhotoBooth โดย
สมาชิกในกลุม่ 

ตัวอย่างที ่4 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งกลุม่นักเรียน ศึกษาเรื่องสสาร 
1) ความคิดที่ย่ิงใหญ่ (Big Idea)  

การกําหนดประเด็นแนวคิดทีย่ิ่งใหญ่คอื สสารรอบๆ ตัว 
2) คําถามที่เป็นแก่นสาระ (The Essential Question)  

คําถามสําคัญ ทําอย่างไรจึงแยกประเภทสสารรอบๆ ตัวทีพ่บในบ้านได้ 
3) ความท้าทาย (The Challenge)  

ความท้าทาย สสารในบ้านมหีลายอย่างแตล่ะส่วนมีหน้าที่ใชส้อยไม่เหมือนกัน 
แนวคําถาม (Guiding Question) (นักเรียนเป็นผู้เสนอ) 

- มีวิธีการพื้นฐานอย่างง่ายอะไรในการแยกสสารในบ้าน แยกตามตําแหน่งที่พบเห็นประจํา 
- ทําอย่างไรจึงสามารถบ่งชี้ว่าเป็นสสารในกลุ่มใด ของแข็ง ของเหลว กาซ 

แนวกิจกรรม (Guiding Activities) และแนวทรัพยากรที่ใช ้(Guiding Resources) 
- กิจกรรมชี้แนะและแหล่งข้อมลู เว็บไซด์ ไฮเปอร์ลิงค์ ไปยังแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 

4) โซลูชั่น - การทํา (Solution - Action)  
ผลลัพธ์ ทกุกลุม่ทําให้ได้ภายในครึ่งหน่ึงของเวลาท้ังหมด 

เรียนรู้ประเภทของสสาร การแยกประเภทของสสาร 
ศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของสสาร 

5) การประเมิน (Assessment) 
การเผยแพร่ตวัอย่างของผู้เรยีนและการสังเกต (Publishing - Student Samples) 
การประเมินผล  ตามแบบรูบิค 
                    นําเสนองาน                50% 
                    ผลลัพธ์และการนําไปใช้   50% 
การสะท้อนกลบัของผู้เรียน (Publishing - Student Reflection/Documentation) 
การตีพิมพ์  รวมงานของแต่ละกลุม่โดยใช ้iCloud หรือ Keynote เพ่ือเก็บข้อมลูวีดีทศัน์ ข้อความ เสียง 
และภาพนิ่ง ไฮเปอรล์ิงค์ และขอ้มูลอื่นๆ ทีต่อ้งการ ผลสะทอ้นของงาน ทําบน PhotoBooth โดย
สมาชิกในกลุม่ 
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