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บทคัดย่ อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อน าเสนอสาระสาคัญเกี่ ยวกับ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบ ัติ ซึ่ งมีความเชื่ อ ในการศึกษาที่ยึด
การปฏิ บ ัติ ที่ จ ะน าไปสู่ การสร้ า งความรู ้ เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ร วมการคิ ด วิเ คราะห์ กับ ประสบการณ์ เ ข้าไว้ด้ว ยกัน บทความนี้ จะน าเสนอ
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ได้แก่ ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
หลักการและแนวคิดของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ องค์ประกอบของกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ขั้นตอนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : การเรี ยนรู ้, การปฏิบตั ิ

Abstract
The purpose of academic article presents the main point of action learning which based on educational in practice and knowledge
creation-based approach that include analytical thinking and experience method. In addition, this academic article presents action lea rning
content, such as action learning meaning, benefit of action learning, action learning principle, action learning process, factor of action
learning process and action learning evaluation.
Keywords : Learning, Action

บทนา
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ องและเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างมีความหมาย
โดยการสนับสนุ นของกลุ่มหรื อที มและเป็ นการเรี ยนรู ้ จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นจริ ง จากการปฏิ บตั ิจริ งโดยสมาชิ กในกลุ่มหรื อที ม
โดยกลุ่มสามารถเรี ยนรู ้ปัญหาจากผลการปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิก
กลุ่มอื่ นด้วย [1] นอกจากการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจะช่ วยให้การเรี ยนรู ้ ปัญหาและกระบวนการ/วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพแล้ว กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิยงั สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ดังนั้นการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิ บัติจึงเป็ นการเชื่ อมโยงระหว่างการปฏิ บตั ิ กับแนวคิด หลักการหรื อทฤษฎี ได้อย่างเหมาะสม จนสามารถนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน โดยยังคงความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์เดิมไว้ และนาความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิมาผสมผสานได้อย่าง
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ลงตัวโดยความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้อง บนพื้นฐานของการยอมรับ การให้เกียรติ และความเสมอภาคของสมาชิ กในกลุ่มหรื อที ม
ดังนั้นการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจึงได้รับการยอมรับให้เป็ นกระบวนการหนึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ การฝึ กประสบการณ์ การพัฒนา
บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิ ทธิภาพ

ความหมายของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากประสบการณ์หรื อการปฏิบตั ิของ
ตนเอง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจึงทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ/ทักษะ เจตคติ ของตนเองและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
ได้แก้ปัญหาของตนเองและแสวงหาคาตอบผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบด้วยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง หรื อศึกษา
จากสถานการณ์จริ ง จากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเองหรื อกลุ่ม การเรี ยนรู ้จาการปฏิบตั ิจึงเป็ นกระบวนการที่มีความชัดเจน
จึ ง น าไปสู่ การเปลี่ ย นแปลง ดั ง ที่ McGill & Brockbank [1] และ McGill & Beaty [2] ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิ สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ หมายถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และการสะท้อนความคิด ด้วยการสนับสนุนจาก
กลุ่ ม โดยการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน บนความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการสะท้อ นความคิ ด กับ การปฏิ บัติ โดยอาศัย ประสบการณ์ เ ดิ ม และ
ประสบการณ์ใหม่เพื่อหาแนวทางใหม่ที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ นอกจากนี้ ได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
สรุ ปได้วา่ [3], [4] การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นกระบวนการที่บุคคลปฏิบตั ิงานและเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนนาประสบการณ์เดิมที่มีอยูม่ าผนวกรวมกับองค์ความรู ้ใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยขั้นตอนที่เป็ นระบบ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ทางการศึ กษาจึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลอมรวมความรู ้เดิ มและประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกันจนเกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ที่
นาไปสู่การแก้ปัญหาหรื อพัฒนางานได้ท้ งั ของครู ผูเ้ รี ยนและกลุ่ม โดยมีครู เป็ นพี่เลี้ยงและให้คาปรึ กษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิได้ถูกนาไปใช้ในวงการศึกษาอย่างแพร่ หลาย เช่น การที่ครู เปิ ดโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติดว้ ยตนเองและการเปิ ดโอกาสให้ครู และผูเ้ รี ยนได้คิดแก้ปัญหาของตนเอง
และแสวงหาคาตอบได้ดว้ ยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิในสถานที่และประสบการณ์จริ ง

ประโยชน์ ของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้มีประโยชน์ท้ งั ต่อผูเ้ รี ยนและทีม เนื่ องจากเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิและสะท้อนคิด ดังนี้ [4]
1. ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติ มี ล ัก ษณะที่ ใ ห้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ ร่ ว มกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสรุ ปองค์ความรู ้หรื อแนวทางการแก้ปัญหาที่พบเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
2. ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสามารถหรื อ ทัก ษะในการอภิ ปราย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ สรุ ป สร้ างองค์ค วามรู ้ การจัด การและ
การจัดเก็บข้อมูล
3. ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ เจตคติ และการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของตนเองห้องเรี ยนและ
โรงเรี ยนที่จะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวอย่างเหมาะสม
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใน
สิ่ งที่ เรี ยนรู ้ เป็ นอย่างดี ส่งผลให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ ดังนั้น การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจึงสามารถนาไปสู่
การประยุกต์ใช้
1. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถนาไปใช้ในการสนับสนุนบุคคลให้ปฏิบตั ิตามความสนใจ ความสามารถและความ
ต้องการของบุคคล โดยการสนับสนุนให้บุคคลนั้นฝึ กปฏิบตั ิจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง หรื อฝึ กปฏิบตั ิจนเกิดความเชี่ ยวชาญ
เกิดความเชื่อมัน่ และมีความมัน่ ใจว่าตนเองสามารถทาได้และเกิดเจตคติและแรงจูงใจที่จะกระทาสิ่ งนั้นด้วยตนเองหรื อกลุ่ม
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2. การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติ ส ามารถน าไปใช้ใ นการสนับ สนุ น การท างานร่ ว มกัน โดยการให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ได้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ประสบการณ์ ที่เกิ ดจากการปฏิ บัติ และผลที่ เกิ ดขึ้ น จากประสบการณ์ ต รง รวมถึ ง การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
กระบวนการ/วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเป็ นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัย
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั จนก่อให้เกิดการทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม พัฒนาบุคคล
สู่ การเป็ นบุคคลแห่ งการสร้างนวัตกรรม โดยอาศัยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การถอดบทเรี ยน ทาให้บุคคลใน
องค์กรมี การพัฒนาตนเองและสามารถพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ จากการเรี ยนรู ้ จาก
การปฏิบตั ิไปสู่บุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานอื่นได้
4. การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติสามารถนาไปใช้เป็ นกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ของบุ คคล ผูเ้ รี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ เนื่ องจากการพัฒนาบุคคลให้มีความพร้อมในการอยูร่ ่ วมกันในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องอาศัยทักษะที่สาคัญคือ
ทักษะการการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

หลักการและแนวคิดของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิเกิ ดขึ้นได้ท้ งั จากฐานความรู ้เดิ มและจากการถาม ดังที่ McGill & Brockbank [1] ได้กล่าวถึง
หลักการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสรุ ปได้ดงั นี้
1. การสมัครใจ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการทางานร่ วมกัน ดังนั้นผูเ้ ข้าร่ วมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตอ้ งมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ จึงจะทาให้เกิดประสิ ทธิภาพและความสาเร็ จในงานที่ร่วมกันทาหรื อการปฏิบตั ิ
2. การไว้วางใจและความเชื่ อถื อ เป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญต่อการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกันให้มีประสิ ทธิ ภาพบนพื้นฐานของ
การยอมรับและความเสมอภาค การรักษาความลับของกลุ่มหรื อทีม การไม่เปิ ดเผยข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มให้กบั บุคคลอื่นได้รับ
ทราบ ซึ่งจะทาให้เกิดความมัน่ ใจในการทางานร่ วมกัน ส่งผลให้งานนั้นประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. การยอมรับ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ให้เกียรติซ่ ึงกันและกันในการปฏิบตั ิงาน โดยมีความ
เชื่อว่า การยอมรับในความสามารถของบุคคลอื่นและตนเองจะเป็ นสิ่ งสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนางาน
ได้อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
4. การมีอิสระ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ก่อให้การปฏิสมั พันธ์ของกลุ่ม โดยเริ่ มต้นที่แต่ละบุคคล
นาปั ญหาของตนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สมาชิ กในกลุ่ม จากนั้นจึ งหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน มีการพึ่งพาอาศัยกันทั้ง
ภายในกลุ่มและผูอ้ านวยการกลุ่ม ปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงความร่ วมมือ การปฏิบตั ิงานร่ วมกันและความสัมพันธ์ที่มี
ต่อกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
5. การเรี ยนรู ้ทางสังคมและการร่ วมมือ ให้ความสาคัญกับความเป็ นอิสระ การยอมรับว่าการเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การทางานร่ วมกัน นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ยงั มีความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู ้ ทาให้บุคคลหรื อกลุ่มสามารถเชื่อมโยงความรู ้
และสร้างองค์ความรู ้ได้
6. การแสดงความพร้อม สมาชิกในกลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะมีทรัพยากรและความพร้อม เพื่อนามาใช้ให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยสมาชิกในกลุ่มจะนาประสบการณ์ท้ งั หมดที่ตนเองเคยเรี ยนรู ้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้หรื อ
การแก้ปัญหา
7. การสร้างความแตกต่าง การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิทาให้เกิ ดแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบตั ิงาน การสะท้อนผลการปฏิบตั ิงานที่แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่ดีสุดที่บุคคลหรื อกลุ่มยังไม่ได้ปฏิบตั ิ การทางานร่ วมกันทาให้สมาชิก
ในกลุ่มมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม มองเห็นความจริ งที่แตกต่างกันออกไป และเกิดมุมมองเชิงบวกในชีวติ หรื อการปฏิบตั ิงาน
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8. การรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ สมาชิกในกลุ่มจะต้องรับผิดชอบต่อปั ญหาที่ตนเองนาเข้ามาสู่ กลุ่มสมาชิก ผูร้ ับผิดชอบ
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับปั ญหานั้นได้ทาความเข้าใจกับสถานการณ์หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
ปั ญหาที่ตนเองนาเสนอและสามารถประเมินสถานการณ์ของตนเองและของกลุ่มได้
9. การสนับสนุ นและความท้าทาย การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิเกิ ดขึ้นได้เสมอจากเหตุการณ์ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง การ
สนับสนุ นจากกลุ่มและผูอ้ านวยการกลุ่มเป็ นสิ่ งที่ มีความจาเป็ น การให้การสนับสนุ นที่ ดีกับข้อตกลงร่ วมกันและการมองไป
ข้างหน้าเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย
10. การปฏิ สัมพันธ์และการร่ วมมื อ การสร้ างความเข้าใจของสมาชิ กในกลุ่มหรื อที มทั้งในด้านสถานะของสมาชิ ก
สภาพแวดล้อมและความรู ้สึกเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การปฏิสัมพันธ์และการร่ วมมือจะทาให้สมาชิก
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ความสาเร็ จของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะขึ้นอยูก่ บั การปฏิสมั พันธ์และการร่ วมมือกัน
11. การตั้งใจในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มและความสนใจในประเด็นที่สมาชิกนาเสนอ และมีการ
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยความตั้งใจและมีส่วนร่ วม จะส่งผลการกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิผล
12. การใช้ระยะเวลา การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่อาจใช้เวลาในการดาเนิ นการมากกว่าการดาเนิน
กิจกรรมอื่น เนื่ องจากสมาชิกในกลุ่มจะมีการอภิปรายในประเด็นที่ตอ้ งการพัฒนา การแก้ปัญหา ซึ่ งต้องมีการพิจารณาตรวจสอบ
ระหว่างการดาเนินกิจกรรมและเมื่อได้ขอ้ สรุ ปแล้วจึงจะสามารถนาไปดาเนินการต่อไป
13. การสร้างแรงจูงใจ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู ้ และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้ของบุคคลและนาไปใช้ในปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยตัวผูป้ ฏิบตั ิหรื อผูเ้ รี ยนได้
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมีแนวคิดและหลักสาคัญคือความสมัครใจและความตั้งใจในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยอาศัยความ
ไว้วางใจและความเชื่อถือ การยอมรับที่จะเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาร่ วมกัน และความสัมพันธ์อนั ดีที่มีต่อกัน สิ่ งเหล่านี้จะส่งผลให้การ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประสบความสาเร็ จได้

องค์ ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ การระบุปัญหา การกาหนดกลุ่มการเรี ยนรู ้ การกาหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ และการชี้แนะหรื อสอนงาน สรุ ปได้ดงั นี้ [5]
1. การระบุปัญหา ในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิการรุ บุปัญหาเป็ นข้อสงสัยหรื อข้อขัดแย้ง งานหรื อหน้าที่ ที่ตอ้ งมีความ
รับผิดชอบร่ วมกัน การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นในบริ บทที่สะท้อนวิธีการได้มาซึ่ งความรู ้และการใช้ในสถานการณ์ประจาวัน การเรี ยนรู ้ที่ดี
ที่สุดคือการเรี ยนรู ้เมื่อบุคคลเกิดปั ญหาและสามารถแก้ปัญหาได้
2. การกาหนดกลุ่มการเรี ยนรู ้ กลุ่มในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะประกอบด้วยคน 4-8 คน โดยกลุ่มจะสร้างสรรค์ความ
เข้าใจร่ วมกัน แก้ปัญหาร่ วมกัน พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลจริ งจังต่อการแก้ไขปั ญหา โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้อง
มีความสามารถด้านการรับฟั ง การจับประเด็น การซักถาม คิดเชิ งบวกทั้งนี้ กลุ่มหรื อที มควรมีประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อ
ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหา
3. การกาหนดกระบวนการ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิให้ความสาคัญกับการตั้งคาถามและการสะท้อนคิด โดยสมาชิกของ
กลุ่ ม การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติ จ ะเรี ย นรู ้ ผ่า นกระบวนการถาม การไตร่ ต รองและการเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า สรุ ป เป็ น
ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิต่อไป โดยสมาชิกจะสังเกตและตั้งคาถามเพื่อพัฒนาหรื อต่อยอดความรู ้ ตลอดจนถึง
การนาไปใช้ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
4. การลงมือปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบตั ิจริ ง การสร้างความรู ้เป็ นไปเพื่อเป็ นทางแก้ที่นาไปสู่
การปฏิบตั ิและการแก้ไขปั ญหา โดยการปฏิบตั ิเชิงสะท้อนความคิดที่เน้นเนื้ อหาและกระบวนการและการสะท้อนข้อเสนอแนะ
อย่างตรงไปตรงมาที่ปราศจากอคติ
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5. การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเรี ยนรู ้แบบเป็ นพลวัตที่ ไม่หยุดนิ่ งในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ ก่อนการศึ กษา
ค้นคว้าจะต้องมีการคิดวิเคราะห์สภาพปั ญหา ทบทวน แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อการแก้ไขและประเมินผลการแก้ปัญหา
6. การสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่อสมาชิกในทีมเพียง
หนึ่งคนหรื อหลายคนทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม โดยทาหน้าที่เป็ นผูช้ ้ ีแนะหรื อเป็ นที่ปรึ กษาของกลุ่ม
7. การชี้แนะหรื อสอนงาน การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตอ้ งอาศัยผูช้ ้ ีแนะหรื อผูส้ อนงานที่คอยให้คาแนะนากับกลุ่มเพื่อให้
สมาชิ กในกลุ่มสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องและถูกทาง ผูช้ ้ ี แนะเป็ นบุคคลที่ มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และการแก้ไขปั ญหา
ทั้งช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้และตั้งประเด็นการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการให้คาปรึ กษาทางจิตวิทยาด้วย
องค์ประกอบของการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติเป็ นองค์ประกอบที่ มีค วามสัม พันธ์ เชื่ อมโยงกันและสะท้อนให้เห็ น ถึ ง
กระบวนเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติ โดยเริ่ ม ต้น จากการระบุ ปั ญ หาร่ ว มกัน อย่า งชัดเจน การก าหนดกลุ่ ม การเรี ย นรู ้ การก าหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบตั ิและการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการเรี ยนรู ้และการชี้แนะหรื อสอนงาน

ขั้นตอนการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ หรื อการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ มีกิจกรรมที่ สาคัญได้แก่ 1) การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
2) การแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง 4) กลุ่มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จากกิจกรรมดังกล่าว
สามารถกาหนดเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิสรุ ปได้ดงั นี้ [6]
1. การกาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อพัฒนา
2. การกาหนดกลุ่มหรื อทีมในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3. การกาหนดพันธสัญญาในการทางานร่ วมกัน
4. การกาหนดแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเหมาะสม
5. การวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
6. การดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่กาหนดไว้
7. การนาเสนอผลการเรี ยนรู ้และข้อปฏิบตั ิในการนาไปใช้ต่อไป
จากการศึกษารายงานการวิจยั เรื่ องผลการใช้รูปแบบการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีต่อ
ความรู ้ ความสามารถและเจตคติของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซึ่ งเป็ นผลงานวิจยั ของ
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั [7] ผูว้ ิจยั ได้นากระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิไปใช้เป็ นกระบวนการศึกษาผลการใช้รูปแบบการนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรี ยมการ
ขั้นที่ 1.1 ประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
และแนวทางการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ไปปฏิบตั ิจริ ง
ขั้นที่ 1.2 ผูบ้ ริ หาร ครู และชุ มชน ร่ วมกันสารวจและศึ กษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่ นในชุ มชนและท้องถิ่ น
ร่ วมกันจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาหรื อหน่วยการเรี ยนรู ้ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม กิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนและการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมบุคคลที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อปราชญ์ชาวบ้านให้
เข้ามา มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ วางแผนการกากับติดตามและประเมินผลการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คาปรึ กษาโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ขั้นที่ 1.3 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาครู เกี่ยวกับการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ (ครู แต่ละคนแต่ละโรงเรี ยนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน)
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ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการ
ขั้นที่ 2.1 ประชุมสรุ ปผลการเตรี ยมความพร้อมจากขั้นตอนที่ 1
ขั้นที่ 2.2 ทดสอบความรู ้เกี่ยวกับการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ความสามารถ
ในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ขั้นที่ 2.3 ผูบ้ ริ หาร ครู ปราชญ์ชาวบ้านและผูเ้ กี่ยวข้องร่ วมกันวางแผนการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึงประกอบด้วย การกาหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่ง การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และวิธีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2.4 ครู ร่วมกันออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบโดยการนารู ปแบบการนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิใน 7 ขั้น
ดังนี้ 1) การกาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อพัฒนา 2) การกาหนดกลุ่มหรื อทีมในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 3) การกาหนดพันธสัญญา
ในการทางานร่ วมกัน 4) การกาหนดแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเหมาะสม 5) การวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
6) การดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่กาหนดไว้ 7) การนาเสนอผลการเรี ยนรู ้และข้อปฏิบตั ิในการนาไปใช้ต่อไป
ขั้นที่ 2.5 ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องกาหนดแผนการนิ เทศ ระยะเวลา กระบวนการ วิธีการ ผูน้ ิ เทศโดยใช้ระบบพี่
เลี้ยงและให้คาปรึ กษา
ขั้นที่ 2.6 ครู นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ออกแบบไว้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ การนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ไป แนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ดังนี้
1) แบ่งครู กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรี ยนเดียวกันหรื อโรงเรี ยนใกล้เคียง กลุ่มละ 4 คน เพื่อวิเคราะห์
ปั ญหาและสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่ม (การกาหนดปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไขหรื อพัฒนาหรื อสิ่ งที่ ได้
เรี ยนรู ้การกาหนดกลุ่มหรื อทีมในการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการกาหนดพันธสัญญาในการทางานร่ วมกัน)
2) กลุ่ ม ครู แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน และวางแผนการแก้ปั ญ หา ก าหนดแนวทางการแก้ปั ญ หา
(การวางแผนการแก้ปัญหา) และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม (การกาหนดแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเหมาะสม) กับบริ บทของ
ปั ญหาในแต่ละกลุ่มที่พบร่ วมกัน
3) ครู ในแต่ละกลุ่มนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้และแผนการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและแหล่งเรี ยนรู ้ไป
ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละโรงเรี ยน (การดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่กาหนดไว้)
4) ครู ในแต่ละกลุ่มร่ วมกันนาเสนอสิ่ งที่ ได้เรี ยนรู ้ ร่วมกันและผลการแก้ปัญหาและสรุ ปแนวทาง
การแก้ปัญหาร่ วมกัน เพื่อนาไปปรับปรุ งแผนการ (การนาเสนอผลการเรี ยนรู ้และข้อปฏิบตั ิในการนาไปใช้ต่อไป)
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ สามารถพัฒนาครู ให้มีความรู ้เกี่ยวกับการนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และครู มีเจตคติที่ดีต่อการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยรวมอยูใ่ นระดับดี และนอกจากนี้ยงั พบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ จากบันทึกการเรี ยนรู ้ของผูว้ จิ ยั พบว่าเงื่อนไขความสาเร็ จของรู ปแบบการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถสร้างความรู ้ ความสามารถและเจตคติเกี่ยวกับการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ
มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยครู ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ การมีส่วนร่ วม การสร้างเจตคติที่ดีจะนาไปสู่ การทางานเป็ นเป็ นทีม
ในช่วงแรกอาจมีครู ที่สนใจไม่มากนัก แต่การเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผ่านชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพและการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จะเป็ นขยายผลการนารู ปแบบไปใช้ได้เป็ นอย่างดี
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2. การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิช่วยค้นหาส่ งเสริ มการค้นหาต้นแบบของสถานศึ กษาที่ ประสบความสาเร็ จในการน าภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เพื่อการถ่ายทอดและแนะนาประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริ งเพื่อขยายผลต่อสถานศึกษาอื่น
3. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ที่บูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
การประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและครู ในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อวางแผนการทางานตามรู ปแบบการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้ อหา กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และวิธีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
4. การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติ โดยการจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกันท าให้ครู และผูเ้ รี ยนได้มี โอกาสแสดงผลงาน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ร่วมกันเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรม ความรับผิดชอบและการรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิต่อไป
5. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิส่งเสริ มการสร้างความตระหนักและความสาคัญของการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมา
ใช้ใ นการจัด การเรี ย นรู ้ ท้ งั กับผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ ยวข้อง และการก าหนดเป็ นนโยบายให้มี ก ารนาไปปฏิ บัติใน
สถานศึกษาอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
จากรายงานการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู และผูเ้ รี ยนโดยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ครู และผูเ้ รี ยนได้สร้างความรู ้ ความสามารถและเจตคติของตนเองขึ้นมา และเปิ ดโอกาสให้ครู
และผูเ้ รี ยนได้คิดแก้ปัญหาของตนเองและแสวงหาคาตอบได้ดว้ ยตนเองโดยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยครู ได้ออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเองและกลุ่มและเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจากการปฏิบตั ิในสถานที่จริ ง
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการประเมินที่เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติ โดยการประเมิ นผลลัพธ์ของการปฏิ บัติ กระบวนการปฏิ บัติรายบุ คคล กลุ่มและผูอ้ านวยการกลุ่ ม
สภาพแวดล้อมและสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติด้วยการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติ จะถูกออกแบบตาม
จุดมุ่งหมาย กระบวนการและผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิ สรุ ปได้ดงั นี้ [1]
1. กระบวนการที่ส่งเสริ มความสาเร็ จ โดยพิจารณาจากบริ บทของสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ปั จจัยนาเข้า กระบวนการที่
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
2. การพัฒนาของกลุ่มหรื อทีม เป็ นการสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาร่ วมกัน สร้างแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและกลุ่มพร้อม ๆ กัน
3. การพัฒนาความรู ้ ความสามารถ/ทักษะ เจตคติที่ผูป้ ฏิบตั ิแต่ละคนได้รับ การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิจะพัฒนาความรู ้
ความสามารถ/ทักษะ เจตคติของผูป้ ฏิบตั ิให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดด้วยกระบวนการของการปฏิบตั ิ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจึงเป็ นการประเมินตามสภาพจริ งด้านความรู ้ ทักษะ/ความสามารถในสภาพที่
เป็ นจริ งตามบริ บทของการเรี ยนรู ้สรุ ปได้ดงั นี้ [8]
1. การประเมินผูป้ ฏิบตั ิ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ิ จะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นว่า
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้ตามคุณลักษณะหรื อจุดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้หรื อไม่ โดยก่อนที่ จะมีการประเมินผูป้ ระเมินจะต้องแจ้ง
รายละเอียดให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้ทราบก่อนการดาเนินงาน
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2. การประเมินการพัฒนาของกลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน
รวมทั้งกระบวนการที่ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานด้วย ดังนั้นการประเมินพัฒนาการของกลุ่ม จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
3. การประเมินผูอ้ านวยการกลุ่ม ผูอ้ านวยการกลุ่ม เป็ นผูท้ ี่ มีบทบาทในการตั้งคาถามและวางแผนการทางานร่ วมกัน
รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงสิ่ งที่ตอ้ งมุ่งไปให้สาเร็ จเมื่อพบกับอุปสรรค
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการประเมินทั้งผูป้ ฏิบตั ิ กลุ่มและผูอ้ านวยการกลุ่มหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้วย คุณค่าของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจึงอยูท่ ี่การที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดการประเมิน ดังนั้นการ
ออกแบบการประเมินการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ จึงเป็ นการออกแบบที่สะท้อนผลการปฏิบตั ิและข้อคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิ กลุ่มและ
ผูอ้ านวยการกลุ่มหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้วย การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะที่สาคัญคือการประเมินผู ้
ปฏิบตั ิ การประเมินการพัฒนาของกลุ่มและการประเมินผูอ้ านวยการกลุ่ม นอกจากนี้การวัดสมรรถนะของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
ได้ให้ความสาคัญกับการประเมิ นตามสภาพจริ งซึ่ งพบว่าสอดคล้องกับการประเมิ นการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติตามสมรรถนะ
ของบุคคล สรุ ปได้ดงั นี้ [9]
1. สมรรถนะด้านความรู ้ เป็ นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาหรับทักษะการคิดขั้นสูง
หรื อสมรรถนะที่จะนาไปใช้ในการปฏิบตั ิ
2. สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้การสื่ อสารและความร่ วมมือ การ
แบ่งปั นและการทางานร่ วมกับบุคคลอื่น ภาวะผูน้ า การมีวิสัยทัศน์สาหรับอนาคต มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างนวัตกรรมและสามารถอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายได้
3. สมรรถนะภายในตนเอง เป็ นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ที่จะมีความคิดที่เปิ ดกว้างซึ่งจะเป็ นพลังขับเคลื่อนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้วิธีเรี ยน ความสามารถในการกาหนดวิธีการ แก้ปัญหา การตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าสู่
ความสาเร็ จ โดยมีแรงจูงใจภายในเป็ นแรงขับให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
การประเมินการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมีความสอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถจัดได้เป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู ้ สมรรถนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสมรรถนะภายในตนเอง ดังนั้น การประเมิน
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บัติจึงต้องมี การประเมิ นที่ รอบด้านทั้งวิชาการ ทักษะและเจตคติ ด้วยวิธีที่หลากหลาย มี ความต่อเนื่ อง
เน้นการประเมิ นกระบวนการตามแนวคิ ดการประเมิ นตามสภาพจริ ง เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการประเมิ น ทั้ง
เสนอแนะรู ปแบบ วิธีการประเมินและการประเมินตนเองทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การประเมินสมรรถนะครู ในการนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งด้านความรู ้ที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้รูปแบบการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้ม
โอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ซึ่ งเป็ นความรู ้เกี่ยวกับการกาหนดหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้ อหา กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และวิธีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ น เรื่ องส้มโอมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ความสามารถในการนาหลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ และวิธีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ และเจตคติต่อการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ
มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านความตระหนักในคุณค่าหรื อประโยชน์ ด้านความรู ้สึก ที่อยากจะนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอมา
ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และความพร้อมที่จะจัดการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระของตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องส้มโอ นอกจากนี้
การประเมิ นการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บัติ ควรให้ผูเ้ กี่ ย วข้องทุ กฝ่ ายได้รั บทราบผลการประเมิ นเพื่ อจะได้ส ามารถปรั บปรุ งและ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิควรดาเนิ นการเป็ นระยะตลอดการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บุคคลได้มี
โอกาสตรวจสอบ ความรู ้ ความสามารถของตนเองและหากพบข้อบกพร่ องจะได้ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไปได้
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สรุ ป
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหลักและเป็ นการเรี ยนรู ้จาก
กันและกันด้วยการกระทาด้วยกัน คิดและลงมือกระทาร่ วมกัน ซึ่ งก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ทาให้ได้มาซึ่ งทางแก้ปัญหาและ
ความรู ้ ใ หม่ ทั้ง ในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ สถานการณ์ จ าลอง โดยใช้การวิพ ากษ์วิจ ารณ์ การอภิ ป ราย การพิ จ ารณา
การไตร่ ตรอง การทบทวนและการสะท้อนความคิดของตนเองออกมาในสถานการณ์จริ งในการทางาน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ การก าหนดปั ญ หาที่ ต ้อ งการแก้ไ ขหรื อ พัฒ นา การก าหนดกลุ่ ม หรื อ ที ม ในการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน พัน ธสั ญ ญา
ในการท างานร่ ว มกัน การก าหนดแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายและเหมาะสม การวางแผนการแก้ปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบ
การดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่กาหนดไว้และการนาเสนอผลการเรี ยนรู ้และข้อปฏิบตั ิในการนาไปใช้ต่อไป
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