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 แนวการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO การจัดการเรียนรู้ตาม MACRO model แบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีแนวทางดังน้ี 
 1. ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ครูผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการกําหนด หรือต้ังประเด็นความรู้ 
หรือหัวข้อเก่ียวกับการเรียนรู้ตามแผนที่ยึดโยงกับหลักสูตร เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการนําเข้าสู่บทเรียนและการเรียนรู้ เช่น การ
เล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถาม หรือต้ังค่าถาม การฉายภาพนิ่งให้ผู้เรียนชมและติดตาม การชวนสนทนา 
เพ่ือให้ผู้เรียนต้ังประเด็นที่ต้องการรู้การกระตุ้นความสนใจด้วยเกม เพลง ภาพ การอ่าน / ฟังข่าวจาก
หนังสือพิมพ์การยกตัวอย่างประโยค ค่าพังเพย บทกวีฯลฯ จุดที่สําคัญในขั้นตอนน้ีคือการต้ังประเด็นอภิปราย 
การใช้ค่าถามสร้างพลังความคิด การกําหนด หรือการต้ังประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเก่ียวกับการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนต่อไป และให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้หรือเกิดแรงบันดาลใจ 
 2. ขั้นการเรียนรู้โดยตรง (Active Learning) ในการสอนคร้ังแรก ครูควรให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
การสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางการสืบค้นความรู้เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ต้องการ ส่วนที่ 2 
ศาสตร์ สาขา แขนงความรู้และแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้อง ส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด 
ความคิดเห็น การให้เหตุผล โต้แย้ง และสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ 
 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังความคิด การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์จําลอง โดยเน้น
กระบวนการคิดซึ่งเป็นหัวใจของข้ันตอนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าตามประเด็นความรู้ หรือหัวข้อที่    
ตกลงกัน ครูผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ 
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้รู้ ปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต สํารวจ) ร่วมมือเพ่ือ
เขียนคําอธิบาย แบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม โดยแหล่งความรู้มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
  3.ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) ผู้เรียนนําผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันมากําหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการเขียนด้วยแผนผังความคิดเขียน
โครงงาน / โครงการ เขียนบรรยาย / เขียนรายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งคําประพันธ์ โดยสรุปเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในขั้นตอนน้ีผู้สอนสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดย
ใช้วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม ทดสอบความรู้ฯลฯ 
3. ขั้นรายงานและนําเสนอ (Reporting) ขั้นน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตน
ให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกยํ้าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์แต่หากต้องมีsการปฏิบัติตามความรู้ที่ได้ ขั้นน้ีจะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้
ปฏิบัติด้วย ในขั้นน้ีผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การ
แสดงบทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ การน่าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน่าเสนออาจเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมฯลฯและอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม 
 5. ขั้นการเผยแพร่ความรู้(Obtain) เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนําความรู้ความ
เข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ิมความชํานาญ ความเข้าใจ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและความจ่าในเรื่องน้ัน ๆ เป็นการให้โอกาสให้ผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ ควรท่าการเผยแพร่ความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคม 
หรือแม้แต่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการเผยแพร่อาจจัดท่าเป็นเอกสาร จัดป้าย นิเทศ จัดกิจกรรม หรือ



การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น websites FaceBook Line YouTube หรือสื่อและวิธีการอ่ืนๆ      
การเรียนรู้ขั้นที่ 1-3 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ 
 ขั้นที่ 4-5 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นําเสนอและ นําความรู้ไปใช้ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ไปยัง
สาธารณชน 

 
 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ซึ่งได้นํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 
วุฒิภาวะของนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่โรงเรียน จึงสามารถกําหนดขั้นตอนการจัดทําโครงงานได ้6 
ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. เลือกเรื่องที่น่าสนใจ 
 2. เตรียมไปหาแหล่งความรู้ 
 3. เข้าสู่การวางแผนก่อน 
 4. ทําตามขั้นตอนอย่างสนุกสนาน 
 5. เขียนรายงานอย่างมั่นใจ 
 6. นําเสนองานได้เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกเรื่องที่น่าสนใจ : ขั้นตอนแรกน้ีผู้เรียนจะต้องเลือกเร่ืองที่เขาสนใจ โดยครูจะต้อง
เป็นผู้กระตุ้นหรือจัดกิจกรรมเร้าให้ผู้เรียนคิดเรื่องที่จะทําด้วยความพอใจ หัวข้อของโครงงานอาจได้มาจาก 
ปัญหา คําถาม หรือความอยากรู้ อยากเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลได้มาจากการได้อ่านหนังสือ 
การฟังการบรรยาย การทัศนศึกษาการได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆในชีวิตประจําวัน หัวข้อโครงงาน ควรเป็นเรื่องที่
เฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าทําอะไร ควรเน้นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว และเกิดประโยชน์ 
 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไปหาแหล่งเรียนรู้ : ในขั้นน้ีผู้สอนจะต้องจัดเตรียมหรือช้ีแนะแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องใช้ค้นคว้าหาคําตอบจากเร่ืองที่เขาสนใจและสงสัย อาจเป็นประเภทเอกสาร ผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญ 
สื่อประเภทโสตทัศน์ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ผู้เรียนจะต้องได้รับรู้ว่ามีแหล่งความรู้ใดบ้าง ได้มอง
เห็นช่องทางที่จะใช้แหล่งความรู้น้ัน ๆ อย่างไรบ้าง และสามารถกําหนดแนวทางกว้าง ๆ ได้ว่าจะทําอะไร 
ทําอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไร เพ่ืออะไร ฯลฯ 
 ขั้นตอนที่ 3 เข้าสู่การวางแผนก่อน : เมื่อผู้เรียนได้กําหนดแนวทางกว้าง ๆ แล้ว จะต้องนําแนวทางน้ัน
มาวางแผนในการทํางานว่าจะทําอะไรก่อนหล้ง โดยการสร้างแผนที่ความคิด แล้วนํามาจัดทําเค้าโครงของ
โครงงาน กําหนดเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ช่ือโครงงาน ช่ือผู้จัดทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน ระยะเวลา
ดําเนินงาน เหตุผลที่จัดทําโครงานวัตถุประสงค์ของการจัดทํา ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ
แหล่งความรู้ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ขั้นตอนที่ 4 ทําตามขั้นตอนอย่างสนุกสนาน : ขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ 
โดยอยู่ในความดูแลและแนะนําของครูผู้สอน โดยผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีการจดบันทึกข้
อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นระยะว่าทําอะไร ทําอย่างไร ได้ผลอย่างไร เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคได้แก้ไขอย่างไร ผู้เรียน
ควรฝึกทักษะจากกิจกรรม และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ตามความสนใจ เกิดการเรียนรู้ตามลําดับขั้นโดยการ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ได้สนุกเพลิดเพลินกับการทํางาน ได้ทํางานอย่างมีความสุข เกิดความภูมิใจในผลงานที่
ปรากฎ และสามารถนําความรู้น้ันไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานอย่างมั่นใจ : การดําเนินการตามข้ันตอนน้ี เป็นการสรุปการรายงานผลจาก
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้ทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ ต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับโครงงานการเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ 



อาจกําหนดเป็นหัวข้อต่าง ๆ หรือรายบท ได้ดังน้ี บทนํา เอกสารที่เก่ียวข้อง การดําเนินการศึกษา ผลการศึกษา 
สรุป และข้อเสนอแนะ รวมทั้งภาคผนวกที่ต้องการนําเสนอในรายละเอียดด้วย 
 ขั้นตอนที่ 6 นําเสนองานได้อย่างเหมาะสม : นับเป็นขั้ตอนสุดท้ายของการจัดทําโครงงาน เป็นการนํา
ผลการดําเนินงานทั้งหมดมาเสนอให้ผู้อ่ืนได้ทราบ โดยเน้นความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ อาจมี
ลักษณะเป็นเอกสาร รายงาน ช้ินงาน แบบจําลอง ฯลฯ ซึ่งสามารถนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การ
จัดนิทรรศการ การแสดง การสาธิต การบรรยาย การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทําสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ 
 แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 1. โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับบริบทจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 2. การให้ผู้เรียนทําโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (process of 
inquiry) ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการคิดขั้นสูง 
 3. การจัดการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา 
 4.การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการทํางานให้แก่ผู้เรียนได้ 
 5. การให้ผู้เรียนทําโครงงานสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนออกมาใช้ 
ประโยชน์ 
 6. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ 
 7. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
 8. ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆ ที่เป็นระบบ 
 9. หาคําตอบภายใต้คําแนะนาของครูผู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญ 
 10. สอนได้ทุกช้ัน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ทั้งในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
3. วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก   
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะทําอะไร กับใคร อย่างไร และเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความชํานาญในเรื่องที่เขาต้องการค้นหาคําตอบ 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ 
4. ลักษณะสําคัญของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ประกอบด้วย 
 1. เรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะจัดเป็นโครงงาน เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัย ต้องการหาคําตอบ 
 2. วิธีการหาคําตอบ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ที่มีลักษณะ 
  2.1 เป็นกระบวนการ มีระบบ 
  2.2 มีวิธีการศึกษาหลายวิธีซึ่งครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน 
  2.3 มีการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้/ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  2.4 มีครูเป็นที่ปรึกษาตลอดกระบวนการทํางาน 
 3. ค้นพบองค์ความรู้หรือข้อสรุป จากโครงงาน ซึ่งมีลักษณะที่ 
  3.1 สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
  3.2 กระตุ้นให้ต้องการที่จะศึกษาหาคําตอบอย่างต่อเน่ือง 
  3.3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ 
5. จัดกิจกรรมสนับสนุน กระตุ้นความคิด โดย 



 - จัดกิจกรรมในบทเรียนที่ท้าทาย 
 - มอบหมายงานที่ไม่ซับซ้อน 
 - คิดหาคําตอบง่ายๆ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 - จัดนิทรรศการ 
 - ศึกษานอกห้องเรียน 


