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บทคดัย่อ 
บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซ่ึงมีความเช่ือ ในการศึกษาท่ียึด 

การปฏิบัติท่ีจะน าไปสู่การสร้างความรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีรวมการคิดวิเคราะห์กับประสบการณ์เข้าไวด้้วยกัน บทความน้ีจะน าเสนอ
สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั ไดแ้ก่ ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบติั ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
หลกัการและแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบติั องคป์ระกอบของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั ขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบติั และ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้, การปฏิบติั 
 

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. 
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บทน า   
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความหมาย 

โดยการสนับสนุนของกลุ่มหรือทีมและเป็นการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง จากการปฏิบติัจริงโดยสมาชิกในกลุ่มหรือทีม  
โดยกลุ่มสามารถเรียนรู้ปัญหาจากผลการปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและสนบัสนุนสมาชิก
กลุ่มอ่ืนด้วย [1]  นอกจากการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจะช่วยให้การเรียนรู้ปัญหาและกระบวนการ/วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแลว้ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม ดงันั้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจึงเป็นการเช่ือมโยงระหว่างการปฏิบติักับแนวคิด หลกัการหรือทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม  จนสามารถน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน โดยยงัคงความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมไว ้และน าความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัมาผสมผสานไดอ้ย่าง
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ลงตวัโดยความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้ง บนพ้ืนฐานของการยอมรับ การให้เกียรติ และความเสมอภาคของสมาชิกในกลุ่มหรือทีม 
ดงันั้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ การพฒันา
บุคคลและองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์หรือการปฏิบติัของ

ตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงท าให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติ ของตนเองและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดแ้กปั้ญหาของตนเองและแสวงหาค าตอบผ่านกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบดว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัจริง หรือศึกษา 
จากสถานการณ์จริง จากประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองหรือกลุ่ม การเรียนรู้จาการปฏิบติัจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความชดัเจน
จึงน าไป สู่การเป ล่ียนแปลง ดัง ท่ี  McGill & Brockbank [1] และ McGill & Beaty [2] ได้ให้ความหมายของการเ รียนรู้   
จากการปฏิบติั สรุปไดว้า่การเรียนรู้จากการปฏิบติั หมายถึงกระบวนการเรียนรู้และการสะทอ้นความคิด ดว้ยการสนบัสนุนจาก
กลุ่ม โดยการเรียนรู้ร่วมกันบนความสัมพนัธ์ระหว่างการสะท้อนความคิดกับการปฏิบัติ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่เพ่ือหาแนวทางใหม่ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้นอกจากน้ี ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั
สรุปไดว้า่ [3], [4] การเรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นกระบวนการท่ีบุคคลปฏิบติังานและเรียนรู้ไปพร้อมกนั เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนน าประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูม่าผนวกรวมกบัองคค์วามรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนดว้ยขั้นตอนท่ีเป็นระบบ การเรียนรู้จากการปฏิบติั    
ทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลอมรวมความรู้เดิมและประสบการณ์ใหม่เขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
น าไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันางานไดท้ั้งของครู ผูเ้รียนและกลุ่ม โดยมีครูเป็นพ่ีเล้ียงและใหค้  าปรึกษาเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรู้จากการปฏิบติัไดถู้กน าไปใชใ้นวงการศึกษาอยา่งแพร่หลาย เช่น การท่ีครูเปิดโอกาส
ใหผู้เ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคติดว้ยตนเองและการเปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาของตนเอง
และแสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัในสถานท่ีและประสบการณ์จริง  

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้มีประโยชน์ทั้งต่อผูเ้รียนและทีม เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้

ลงมือปฏิบติัและสะทอ้นคิด ดงัน้ี [4] 
 1. ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีลักษณะท่ีให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปองคค์วามรู้หรือแนวทางการแกปั้ญหาท่ีพบเพ่ือน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูเ้รียนเกิดความสามารถหรือทักษะในการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุป สร้างองค์ความรู้ การจัดการและ 
การจดัเก็บขอ้มูล 
 3. ผูเ้รียนสามารถพฒันาระบบการคิดวิเคราะห์ เจตคติ และการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาของตนเองห้องเรียนและ
โรงเรียนท่ีจะน าไปสู่การพฒันาตนเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยา่งเหมาะสม 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจใน
ส่ิงท่ีเรียนรู้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงสามารถน าไปสู่ 
การประยกุตใ์ช ้ 
 1. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถน าไปใชใ้นการสนบัสนุนบุคคลให้ปฏิบติัตามความสนใจ ความสามารถและความ
ตอ้งการของบุคคล โดยการสนับสนุนให้บุคคลนั้นฝึกปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง หรือฝึกปฏิบติัจนเกิดความเช่ียวชาญ  
เกิดความเช่ือมัน่และมีความมัน่ใจวา่ตนเองสามารถท าไดแ้ละเกิดเจตคติและแรงจูงใจท่ีจะกระท าส่ิงนั้นดว้ยตนเองหรือกลุ่ม 
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 2. การเรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการท างานร่วมกัน โดยการให้สมาชิกในกลุ่มได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และผลท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรง รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กระบวนการ/วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ทนัสมยั
ตามสถานการณ์ปัจจุบนั จนก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รสู่การเป็นองคก์รแห่งการสร้างนวตักรรม พฒันาบุคคล
สู่การเป็นบุคคลแห่งการสร้างนวตักรรม โดยอาศยัการเรียนรู้ร่วมกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ท าให้บุคคลใน
องค์กรมีการพฒันาตนเองและสามารถพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเรียนรู้จาก 
การปฏิบติัไปสู่บุคคล องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืนได ้ 
 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติสามารถน าไปใช้เป็นกระบวนการในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้  ของบุคคล ผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได ้เน่ืองจากการพฒันาบุคคลให้มีความพร้อมในการอยูร่่วมกนัในศตวรรษท่ี 21 นั้นตอ้งอาศยัทกัษะท่ีส าคญัคือ 
ทกัษะการการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

หลกัการและแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนไดท้ั้งจากฐานความรู้เดิมและจากการถาม ดงัท่ี McGill & Brockbank [1]  ไดก้ล่าวถึง
หลกัการเรียนรู้จากการปฏิบติัสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การสมคัรใจ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการท างานร่วมกนั ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้จากการปฏิบติัตอ้งมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบติั จึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและความส าเร็จในงานท่ีร่วมกนัท าหรือการปฏิบติั  
 2. การไวว้างใจและความเช่ือถือ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ 
การยอมรับและความเสมอภาค การรักษาความลบัของกลุ่มหรือทีม การไม่เปิดเผยขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มใหก้บับุคคลอ่ืนไดรั้บ
ทราบ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการท างานร่วมกนั ส่งผลใหง้านนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. การยอมรับ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใหใ้หเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังาน โดยมีความ
เช่ือวา่ การยอมรับในความสามารถของบุคคลอ่ืนและตนเองจะเป็นส่ิงสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพฒันางาน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 
 4. การมีอิสระ การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีก่อใหก้ารปฏิสมัพนัธ์ของกลุ่ม โดยเร่ิมตน้ท่ีแต่ละบุคคล
น าปัญหาของตนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นจึงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มีการพ่ึงพาอาศยักนัทั้ง
ภายในกลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่ม ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะแสดงใหเ้ห็นถึงความร่วมมือ การปฏิบติังานร่วมกนัและความสมัพนัธ์ท่ีมี
ต่อกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม 
 5. การเรียนรู้ทางสงัคมและการร่วมมือ ใหค้วามส าคญักบัความเป็นอิสระ การยอมรับวา่การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนไดจ้าก
การท างานร่วมกนั  นอกจากน้ีการเรียนรู้ยงัมีความส าคญักบัการสร้างองคค์วามรู้ ท าให้บุคคลหรือกลุ่มสามารถเช่ือมโยงความรู้
และสร้างองคค์วามรู้ได ้
 6. การแสดงความพร้อม สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะมีทรัพยากรและความพร้อม เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยสมาชิกในกลุ่มจะน าประสบการณ์ทั้งหมดท่ีตนเองเคยเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้หรือ
การแกปั้ญหา 
 7. การสร้างความแตกต่าง การเรียนรู้จากการปฏิบติัท าให้เกิดแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์  ในการแกปั้ญหาและการ
ปฏิบติังาน การสะทอ้นผลการปฏิบติังานท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีดีสุดท่ีบุคคลหรือกลุ่มยงัไม่ไดป้ฏิบติั การท างานร่วมกนัท าให้สมาชิก
ในกลุ่มมีมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม มองเห็นความจริงท่ีแตกต่างกนัออกไป และเกิดมุมมองเชิงบวกในชีวติหรือการปฏิบติังาน 
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 8. การรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งรับผิดชอบต่อปัญหาท่ีตนเองน าเขา้มาสู่กลุ่มสมาชิก  ผูรั้บผิดชอบ
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นไดท้ าความเขา้ใจกบัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
ปัญหาท่ีตนเองน าเสนอและสามารถประเมินสถานการณ์ของตนเองและของกลุ่มได ้
 9. การสนับสนุนและความทา้ทาย การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนไดเ้สมอจากเหตุการณ์ในการปฏิบติังานจริง การ
สนับสนุนจากกลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่มเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น การให้การสนับสนุนท่ีดีกับขอ้ตกลงร่วมกันและการมองไป
ขา้งหนา้เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย 
 10. การปฏิสัมพนัธ์และการร่วมมือ การสร้างความเขา้ใจของสมาชิกในกลุ่มหรือทีมทั้งในด้านสถานะของสมาชิก 
สภาพแวดลอ้มและความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัของการเรียนรู้จากการปฏิบติั การปฏิสัมพนัธ์และการร่วมมือจะท าใหส้มาชิก
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ความส าเร็จของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะข้ึนอยูก่บัการปฏิสมัพนัธ์และการร่วมมือกนั  
 11. การตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกนั ความตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มและความสนใจในประเด็นท่ีสมาชิกน าเสนอ และมีการ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความตั้งใจและมีส่วนร่วม จะส่งผลการกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล 
 12. การใชร้ะยะเวลา การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจใชเ้วลาในการด าเนินการมากกวา่การด าเนิน
กิจกรรมอ่ืน เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มจะมีการอภิปรายในประเด็นท่ีตอ้งการพฒันา การแกปั้ญหา ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาตรวจสอบ
ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมและเม่ือไดข้อ้สรุปแลว้จึงจะสามารถน าไปด าเนินการต่อไป  
 13. การสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ และการพฒันาการเรียนรู้ได ้
การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ของบุคคลและน าไปใชใ้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตวัผูป้ฏิบติัหรือผูเ้รียนได ้

การเรียนรู้จากการปฏิบติัมีแนวคิดและหลกัส าคญัคือความสมคัรใจและความตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกนั โดยอาศยัความ
ไวว้างใจและความเช่ือถือ การยอมรับท่ีจะเรียนรู้และแกปั้ญหาร่วมกนั และความสมัพนัธ์อนัดีท่ีมีต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลให้การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัประสบความส าเร็จได ้ 

 

องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ การระบุปัญหา การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ การก าหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบติั การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนการเรียนรู้ และการช้ีแนะหรือสอนงาน สรุปไดด้งัน้ี [5] 
 1. การระบุปัญหา ในการเรียนรู้จากการปฏิบติัการรุบุปัญหาเป็นขอ้สงสัยหรือขอ้ขดัแยง้  งานหรือหนา้ท่ี ท่ีตอ้งมีความ
รับผิดชอบร่วมกนั การเรียนรู้เกิดข้ึนในบริบทท่ีสะทอ้นวิธีการไดม้าซ่ึงความรู้และการใชใ้นสถานการณ์ประจ าวนั การเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุดคือการเรียนรู้เม่ือบุคคลเกิดปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้
 2. การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ กลุ่มในการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะประกอบดว้ยคน 4-8 คน โดยกลุ่มจะสร้างสรรคค์วาม
เขา้ใจร่วมกนั แกปั้ญหาร่วมกนั พิจารณาแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผลจริงจงัต่อการแกไ้ขปัญหา โดยสมาชิกในกลุ่มจะตอ้ง
มีความสามารถด้านการรับฟัง การจบัประเด็น การซักถาม คิดเชิงบวกทั้งน้ีกลุ่มหรือทีมควรมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดมุมมองใหม่ในการแกปั้ญหา 
 3. การก าหนดกระบวนการ การเรียนรู้จากการปฏิบติัใหค้วามส าคญักบัการตั้งค  าถามและการสะทอ้นคิด โดยสมาชิกของ
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการถาม การไตร่ตรองและการเรียนรู้แบบร่วมคิดร่วมท า สรุปเป็น
ขอ้เสนอแนะเพื่อการตดัสินใจและการปฏิบติัต่อไป โดยสมาชิกจะสังเกตและตั้งค  าถามเพ่ือพฒันาหรือต่อยอดความรู้ ตลอดจนถึง
การน าไปใชใ้นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
 4. การลงมือปฏิบติั การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนไดจ้ากการปฏิบติัจริง การสร้างความรู้เป็นไปเพ่ือเป็นทางแกท่ี้น าไปสู่
การปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหา โดยการปฏิบติัเชิงสะทอ้นความคิดท่ีเนน้เน้ือหาและกระบวนการและการสะทอ้นขอ้เสนอแนะ
อยา่งตรงไปตรงมาท่ีปราศจากอคติ 
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 5. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นการเรียนรู้แบบเป็นพลวตัท่ีไม่หยุดน่ิงในการคน้หาขอ้มูล สารสนเทศ ก่อนการศึกษา
คน้ควา้จะตอ้งมีการคิดวเิคราะห์สภาพปัญหา ทบทวน แสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือการแกไ้ขและประเมินผลการแกปั้ญหา  
 6. การสนบัสนุนการเรียนรู้ ประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือสมาชิกในทีมเพียง
หน่ึงคนหรือหลายคนท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม โดยท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะหรือเป็นท่ีปรึกษาของกลุ่ม  
 7. การช้ีแนะหรือสอนงาน การเรียนรู้จากการปฏิบติัตอ้งอาศยัผูช้ี้แนะหรือผูส้อนงานท่ีคอยใหค้  าแนะน ากบักลุ่มเพ่ือให้
สมาชิกในกลุ่มสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและถูกทาง ผูช้ี้แนะเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนรู้และการแกไ้ขปัญหา  
ทั้งช่วยกระตุน้การเรียนรู้และตั้งประเด็นการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงการใหค้  าปรึกษาทางจิตวทิยาดว้ย 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกันและสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยเร่ิมต้นจากการระบุปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจน การก าหนดกลุ่มการเรียนรู้ การก าหนด
กระบวนการ การลงมือปฏิบติัและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนการเรียนรู้และการช้ีแนะหรือสอนงาน 
 

ข้ันตอนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการปฏิบติัมีกิจกรรมท่ีส าคญัได้แก่ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์  
2) การแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์3) การแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 4) กลุ่มสนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนั จากกิจกรรมดงักล่าว
สามารถก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบติัสรุปไดด้งัน้ี [6] 
 1. การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา  
 2. การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนั 
 3. การก าหนดพนัธสญัญาในการท างานร่วมกนั  
 4. การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
 5. การวางแผนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
 6. การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 7. การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป 
 จากการศึกษารายงานการวิจยัเร่ืองผลการใชรู้ปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อ
ความรู้ ความสามารถและเจตคติของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซ่ึงเป็นผลงานวจิยัของ 
จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั [7] ผูว้ิจยัไดน้ ากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัไปใชเ้ป็นกระบวนการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
  ขั้นท่ี 1.1 ประชุมช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้
และแนวทางการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไปปฏิบติัจริง 
  ขั้นท่ี 1.2 ผูบ้ริหาร ครู และชุมชน ร่วมกันส ารวจและศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนและท้องถ่ิน 
ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหน่วยการเรียนรู้ ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาระเพ่ิมเติม กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนและการศึกษาคน้ควา้อิสระใหเ้ก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวบรวมบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญช์าวบา้นให้
เขา้มา มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ วางแผนการก ากบัติดตามและประเมินผลการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้ โดยใชร้ะบบพ่ีเล้ียงและการใหค้  าปรึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ขั้นท่ี 1.3 วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาครูเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ (ครูแต่ละคนแตล่ะโรงเรียนอาจมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั) 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการ   
  ขั้นท่ี 2.1 ประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมจากขั้นตอนท่ี 1  
  ขั้นท่ี 2.2 ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ความสามารถ
ในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของครู 
  ขั้นท่ี 2.3 ผูบ้ริหาร ครู ปราชญช์าวบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการ
จดัการเรียนรู้  ส่ือและแหล่ง การเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวธีิการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
  ขั้นท่ี 2.4 ครูร่วมกนัออกแบบการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยการน ารูปแบบการน า  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชแ้นวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัใน 7 ขั้น  
ดงัน้ี 1) การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันา 2) การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนั 3) การก าหนดพนัธสญัญา
ในการท างานร่วมกนั 4) การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 5) การวางแผนการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  
6) การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว ้7) การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป  
  ขั้นท่ี 2.5 ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนดแผนการนิเทศ ระยะเวลา กระบวนการ วิธีการ ผูนิ้เทศโดยใชร้ะบบพี่
เล้ียงและใหค้  าปรึกษา 
  ขั้นท่ี 2.6 ครูน าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ การน าแผนการจดัการเรียนรู้
ไป แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั ดงัน้ี 
   1) แบ่งครูกลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในโรงเรียนเดียวกนัหรือโรงเรียนใกลเ้คียง กลุ่มละ 4 คน เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม (การก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขหรือพฒันาหรือส่ิงท่ีได้
เรียนรู้การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกนัและการก าหนดพนัธสญัญาในการท างานร่วมกนั) 
   2) กลุ่มครูแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา  
(การวางแผนการแกปั้ญหา) และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม (การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม) กบับริบทของ
ปัญหาในแต่ละกลุ่มท่ีพบร่วมกนั 
   3) ครูในแต่ละกลุ่มน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้และแผนการแกปั้ญหา แนวทางการแกปั้ญหาและแหล่งเรียนรู้ไป
ใชใ้นการแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ในแต่ละโรงเรียน (การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไว)้ 
   4) ครูในแต่ละกลุ่มร่วมกันน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกันและผลการแก้ปัญหาและสรุปแนวทาง 
การแกปั้ญหาร่วมกนั เพื่อน าไปปรับปรุงแผนการ (การน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป) 
 ผลการวจิยัพบวา่ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติั สามารถพฒันาครูใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการน า  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้
ในการจดัการเรียนรู้ มีความสามารถในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และครูมีเจตคติท่ีดีต่อการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และนอกจากน้ียงัพบวา่ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน
และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี จากบนัทึกการเรียนรู้ของผูว้จิยั พบวา่เง่ือนไขความส าเร็จของรูปแบบการ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถสร้างความรู้ ความสามารถและเจตคติเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ  
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ โดยครูไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั การมีส่วนร่วม การสร้างเจตคติท่ีดีจะน าไปสู่การท างานเป็นเป็นทีม 
ในช่วงแรกอาจมีครูท่ีสนใจไม่มากนกั แต่การเรียนรู้ร่วมกนัของครูผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเรียนรู้จากการปฏิบติั
จะเป็นขยายผลการน ารูปแบบไปใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. การเรียนรู้จากการปฏิบติัช่วยคน้หาส่งเสริมการคน้หาตน้แบบของสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือการถ่ายทอดและแนะน าประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริงเพ่ือขยายผลต่อสถานศึกษาอ่ืน 
 3. การเรียนรู้จากการปฏิบติัส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและครูในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือวางแผนการท างานตามรูปแบบการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทั้ งดา้นหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวธีิการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท าให้ครูและผูเ้รียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกนัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรม ความรับผิดชอบและการรับฟังขอ้เสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบติัต่อไป 
 5. การเรียนรู้จากการปฏิบติัส่งเสริมการสร้างความตระหนกัและความส าคญัของการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้ งกับผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้อง และการก าหนดเป็นนโยบายให้มีการน าไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

จากรายงานการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของครูและผูเ้รียนโดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ ความสามารถและเจตคติของตนเองข้ึนมา และเปิดโอกาสใหค้รู
และผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาของตนเองและแสวงหาค าตอบไดด้ว้ยตนเองโดยการลงมือปฏิบติัจริง โดยครูไดอ้อกแบบการจดัการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยตนเองและกลุ่มและเรียนรู้จากการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้รียนจากการปฏิบติัในสถานท่ีจริง 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอยา่งต่อเน่ือง 

 

การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยการประเมินผลลพัธ์ของการปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติรายบุคคล กลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่ม 
สภาพแวดลอ้มและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยการประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ จะถูกออกแบบตาม
จุดมุ่งหมาย กระบวนการและผลลพัธ์ของการปฏิบติั สรุปไดด้งัน้ี [1]  
 1. กระบวนการท่ีส่งเสริมความส าเร็จ โดยพิจารณาจากบริบทของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 2. การพฒันาของกลุ่มหรือทีม เป็นการสร้างความเขา้ใจและแกปั้ญหาร่วมกนั สร้างแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเองและกลุ่มพร้อม ๆ กนั 
 3. การพฒันาความรู้ ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติท่ีผูป้ฏิบติัแต่ละคนไดรั้บ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจะพฒันาความรู้ 
ความสามารถ/ทกัษะ เจตคติของผูป้ฏิบติัใหมี้คุณลกัษณะตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดดว้ยกระบวนการของการปฏิบติั 
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงเป็นการประเมินตามสภาพจริงดา้นความรู้  ทกัษะ/ความสามารถในสภาพท่ี
เป็นจริงตามบริบทของการเรียนรู้สรุปไดด้งัน้ี [8]  
 1. การประเมินผูป้ฏิบติั การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัของผูป้ฏิบติั จะพิจารณาจากผลการปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนว่า
ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามคุณลกัษณะหรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยก่อนท่ีจะมีการประเมินผูป้ระเมินจะตอ้งแจง้
รายละเอียดใหผู้ป้ฏิบติัไดท้ราบก่อนการด าเนินงาน  
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 2. การประเมินการพฒันาของกลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มจะตอ้งมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
รวมทั้งกระบวนการท่ีง่ายต่อการปฏิบติังานดว้ย ดงันั้นการประเมินพฒันาการของกลุ่ม จึงตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่ม  
ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
 3. การประเมินผูอ้  านวยการกลุ่ม ผูอ้  านวยการกลุ่ม เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการตั้งค  าถามและวางแผนการท างานร่วมกนั 
รวมทั้งช้ีใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งมุ่งไปใหส้ าเร็จเม่ือพบกบัอุปสรรค  
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการประเมินทั้งผูป้ฏิบติั กลุ่มและผูอ้  านวยการกลุ่มหรือผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
ดว้ย คุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบติัจึงอยูท่ี่การท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดการประเมิน ดงันั้นการ
ออกแบบการประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบติั จึงเป็นการออกแบบท่ีสะทอ้นผลการปฏิบติัและขอ้คิดเห็นของผูป้ฏิบติั กลุ่มและ
ผูอ้  านวยการกลุ่มหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ย การเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะท่ีส าคญัคือการประเมินผู ้
ปฏิบติั การประเมินการพฒันาของกลุ่มและการประเมินผูอ้  านวยการกลุ่ม นอกจากน้ีการวดัสมรรถนะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
ได้ให้ความส าคญักับการประเมินตามสภาพจริงซ่ึงพบว่าสอดคลอ้งกับการประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามสมรรถนะ 
ของบุคคล สรุปไดด้งัน้ี [9] 
 1. สมรรถนะดา้นความรู้ เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ดา้นวิชาการซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าหรับทกัษะการคิดขั้นสูง 
หรือสมรรถนะท่ีจะน าไปใชใ้นการปฏิบติั 
 2. สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้การส่ือสารและความร่วมมือ การ
แบ่งปันและการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ภาวะผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ส าหรับอนาคต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างนวตักรรมและสามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในวฒันธรรมท่ีแตกต่างและหลากหลายได ้
 3. สมรรถนะภายในตนเอง เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ีจะมีความคิดท่ีเปิดกวา้งซ่ึงจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้วิธีเรียน ความสามารถในการก าหนดวิธีการ แกปั้ญหา การตรวจสอบประเมินผลความกา้วหน้าสู่
ความส าเร็จ โดยมีแรงจูงใจภายในเป็นแรงขบัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 การประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบติัมีความสอดคลอ้งกบัการประเมินสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสามารถจดัไดเ้ป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นความรู้ สมรรถนะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และสมรรถนะภายในตนเอง ดงันั้น การประเมิน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจึงตอ้งมีการประเมินท่ีรอบดา้นทั้งวิชาการ ทักษะและเจตคติ ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย มีความต่อเน่ือง  
เน้นการประเมินกระบวนการตามแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง  เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้ ง
เสนอแนะรูปแบบ วิธีการประเมินและการประเมินตนเองทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เช่น การประเมินสมรรถนะครูในการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้รูปแบบการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้ม
โอมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ของครู ซ่ึงเป็นความรู้เก่ียวกบัการก าหนดหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้และวิธีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ืองส้มโอมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
ความสามารถในการน าหลกัการ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และวิธีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้และเจตคติต่อการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอ
มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นความตระหนกัในคุณค่าหรือประโยชน์ ดา้นความรู้สึก ท่ีอยากจะน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองสม้โอมา
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และความพร้อมท่ีจะจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระของตนเองโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองส้มโอ นอกจากน้ี 
การประเมินการเรียนรู้จากการปฏิบัติควรให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการประเมินเพ่ือจะได้สามารถปรับปรุงและ
พฒันาการเรียนรู้ได ้  การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบติัควรด าเนินการเป็นระยะตลอดการจดัการเรียนรู้  เพื่อให้บุคคลไดมี้
โอกาสตรวจสอบ ความรู้ ความสามารถของตนเองและหากพบขอ้บกพร่องจะไดป้รับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเองต่อไปได ้
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สรุป 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้เป็นหลกัและเป็นการเรียนรู้จาก

กนัและกนัดว้ยการกระท าดว้ยกนั คิดและลงมือกระท าร่วมกนั ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  ท าให้ไดม้าซ่ึงทางแกปั้ญหาและ
ความรู้ใหม่ ทั้ งในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือสถานการณ์จ าลอง โดยใช้การวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปราย การพิจารณา  
การไตร่ตรอง การทบทวนและการสะทอ้นความคิดของตนเองออกมาในสถานการณ์จริงในการท างาน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ท่ีส าคัญได้แก่ การก าหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขหรือพัฒนา การก าหนดกลุ่มหรือทีมในการเรียนรู้ร่วมกัน พันธสัญญา 
ในการท างานร่วมกัน การก าหนดแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม การวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
การด าเนินการแกปั้ญหาตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละการน าเสนอผลการเรียนรู้และขอ้ปฏิบติัในการน าไปใชต้่อไป 
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