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ประเดน็การเรียนรู้

1. การเรียนรู้ในโลกอนาคต

2. การจดัการเรียนรู้ Active Learning

3. การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2564
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1. การเรียนรู้ในโลกอนาคต

มารุต พฒัผล: 2564
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Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

Creativity has become  

a hot topic in occupation
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งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศที่พฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



IoT Internet of Things 4G

IoE Internet of Every things 5G
จะใหญ่กว่า เร็วกว่า กว้างกว่า

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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มารุต พฒัผล : 2564
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มารุต พฒัผล : 2564
9



10



ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2564
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Zone

ไมท่ี่พึงปรารถนา

มารุต พฒัผล : 2564
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ครู

ผู้บริหาร

ศักยภาพผู้เรียน

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

รักการสอน

รักผู้เรียน

มคีวามรู้

มวีธีิการสอน
การประเมินผล

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มคีวามยุตธิรรม

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
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ศักยภาพผู้เรียน

เป้าหมาย
มารุต  พฒัผล : 2564
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ศักยภาพผู้เรียน

การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั (ตัวช้ีวดั)

1.  มวีธีิการคดิ (การคดิระดบัสูง)

2.  มวีธีิการเรียนรู้ (บุคคลแห่งการเรียนรู้)

3.  มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ทกัษะทางสังคม)

4.  มคุีณลกัษณะ / สมรรถนะทีพ่งึประสงค์
วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
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วธีิการ

กระตุ้น Passion 

ใช้กระบวนการเรียนรู้

โค้ชให้คดิ (Coaching)
มารุต  พฒัผล : 2564
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มารุต  พฒัผล : 2564

Passion
พลงัขับเคล่ือน

การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
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มารุต  พฒัผล : 2564

เรียนตืน้ๆ รับรู้และท่องจ า ท าอะไรไม่ได้

เรียนผ่านๆ ท าไปตามแบบ Copy Cut Paste

เรียนเชิงลกึ ท าด้วย
Passion

สร้างสรรค์นวตักรรม

การเรียนรู้อย่างมี Passion
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Active Deep Learning
รู้จริง 
รู้ชัด

ปฏิบัติได้ 
ขยายสู่สังคม

มารุต พฒัผล : 2564
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มารุต พฒัผล : 2564
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Mind shift
1.  ให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้

2.  โค้ชให้คดิมากกว่าสอนให้เช่ือตาม

3.  โค้ชให้ถามมากกว่าบอกค าตอบส าเร็จรูป

4. ปฏิบัตก่ิอนแล้วเรียนรู้ตาม

5.  ประเมนิเพ่ือพฒันามากกว่าเพยีงตัดสิน

มารุต พฒัผล: 2564
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5B ของผู้สอนยุคใหม่

1.  นักสร้างสรรค์ (Be creator)

2.  นักใฝ่เรียนรู้ (Be learner)

3.  นักการส่ือสาร (Be communication)

4.  นักจัดการ (Be manage)

5.  นักพฒันา (Be developer)

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
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บทปฏิบัติการที่ 1 
Self-reflection การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ร่วมท าบทปฏิบัติการตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/DfrJWy3E7gh3r9Ly7

มารุต พฒัผล : 2564
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2. การจดัการเรียนรู้ Active Learning

มารุต พฒัผล : 2564
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Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้

อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)

มารุต พฒัผล : 2564
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“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่ม

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั

เกดิขึน้ทีชุ่มชนหรือทีบ้่าน
สามารถน าไปปรับใช้กบัชีวติได้จริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ส าหรับ  Active learning

Instructional  tools

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

Practical  exercise
Scenarios

Social  media
Scaffolding

Instruction  method

Cognitive
Coaching
Power  question

Guided  decision
Informal  lecture
Formal  lecture

Story, Case  based, 
Task  based

Raw data, information,
Slider,  Reading

Creating

Evaluating

Analyzing

Applying

Comprehending

Remembering
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วทิยาศาสตร์ข้อมูลในช้ันเรียน
Data Science in the Classroom

มารุต พฒัผล : 2564

ครูเป็นนักวทิยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) 
วเิคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
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การออกแบบการจดัการเรียนรู้ Active Learning

Key concepts

On task activities

Learning style

Cognitive style

Technology efficiency

Social & Culture

Learning design

Mentoring & Coaching

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

Competency

Empowerment evaluation

Learning process

Moral & Ethics

Classroom management

Equity
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การวเิคราะห์ผู้เรียน
(Learners analysis)

มารุต พฒัผล : 2564
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การวเิคราะห์ผู้เรียน
(Learners analysis)

มารุต พฒัผล : 2564

หมายถึง 
การศึกษาธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล
เกีย่วกบัจริตในการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ 
คุณธรรมจริยธรรมทีต่ดิตวัมา 
ลกัษณะนิสัย บุคลกิภาพ ความสนใจ 
ตลอดจนพืน้ฐานทางครอบครัว
เพ่ือน ามาออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้
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การเรียนรู้ทีถู่กกบัจริต 
(จริต คือ แนวโน้มทางจติใจที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม)

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564

โทสจริต : ชอบความเร็ว  ชอบให้สรุปไม่ชอบเยิน่เย้อ

โมหะจริต : ง่วงเหงาหาวนอน  ชอบหลบั

ศรัทธาจริต    : เช่ือง่าย  ต่ืนเต้น

พุทธจริต : ใฝ่รู้  ช่างสงสัย  ชอบซักถาม

วติกจริต : ลงัเล   ตัดสินใจอะไรไม่ได้

ราคะจริต : ชอบความสวยงาม   มองภาพรวม
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รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.  แบบอสิระ

2. แบบหลกีเลีย่ง

3.  แบบร่วมมือ

4.  แบบพึง่พา

5.  แบบแข่งขัน

6.  แบบมีส่วนร่วม

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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คุณธรรม คุณภาพสากล
1.  การตรงต่อเวลา
2.  ความซ่ือสัตย์
3.  ความรับผดิชอบ
4.  การมีวนัิยในตนเอง
5.  การเสียสละ / จิตสาธารณะ

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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จริยธรรมสากล
1.  เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์

2.  ปฏิบัตต่ิอผู้อ่ืนด้วยความซ่ือสัตย์ยุตธิรรม

3.  คดิ  ท า  พูด  แต่ส่ิงทีจ่ริง

4.  เคารพ  มเีมตตากรุณาต่อกนั

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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ลกัษณะนิสัย
1.  ขยนั

2.  เพยีรพยายาม

3.  ชอบความท้าทาย

4.  ชอบความสะดวกสบาย

5. อ่ืนๆ 
มารุต พฒัผล :  2564
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บุคลกิภาพ
1.  ร่าเริง แจ่มใส 

2.  มนุษย์สัมพนัธ์ดี

3.  ช่างพูด ช่างเจรจา

4.  เงียบขรึม คดิใคร่ครวญ

5.  อ่ืนๆ 

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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ความสนใจ
1.  ความรู้ใหม่ๆ 
2.  เทคโนโลยี
3.  เกมออนไลน์
4.  ดนตรี 
5. กฬีา
6. อ่ืนๆ

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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พืน้ฐานทางครอบครัว
1.  อบอุ่น 

2.  ดุด่าว่ากล่าว ลงโทษ 

3.  ตามใจ คุณหนูในบ้าน

4.  กฎ กติกา ระเบียบวนัิยเคร่งครัด

5. อ่ืนๆ 
มารุต พฒัผล  :  2564
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บทปฏิบัติการที่ 2
การวเิคราะห์ผู้เรียน

ร่วมท าบทปฏิบัติการตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/dn5ZtF8e8jfKNmhw6

มารุต พฒัผล : 2564
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การวเิคราะห์ความคดิรวบยอด
(Concepts analysis)

มารุต พฒัผล : 2564
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ความคดิรวบยอด (Concept)

หมายถงึ  ลกัษณะร่วมทีส่ าคญัของส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ขาดองค์ประกอบใดไม่ได้

สามารถน าไป  สรุปอ้างอิงได้  (Generalization)  
เช่น  ดอกไม้ประกอบด้วย  กลบีดอก  เกสร  และก้านดอก

ฟังก์ชัน คือ เซตของคู่อนัดบัทีส่มาชิกตวัหน้าไม่ซ ้ากนั

องค์ประกอบของหลกัสูตร  คือ   จุดประสงค์   กจิกรรม   
การประเมินผล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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ประเภทของความคดิรวบยอด

1.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นลกัษณะร่วม (Conjunctive  concept)
- ส่ิงทีม่คีวามแตกต่างกนัแต่กม็ลีกัษณะร่วมทีเ่หมือนกนั

2.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นการแยกลกัษณะ  (Disjunctive  concept)
- การแยกแยะองค์ประกอบของวสัดุ  ส่ิงของ  ปรากฏการณ์ต่างๆ 

3.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นส่ิงที่สัมพนัธ์กนั  (Relational  concept)
- พจิารณาคุณลกัษณะ  คุณค่าทีสั่มพนัธ์กนั  กฎทีม่คีวามสัมพนัธ์กนั
เม่ือเข้าใจ  concept  แล้วจะน าไปสู่การเช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืน

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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4.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั  (Logical  concept)
- ส่ิงทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัแบบสาเหตุและผล (cause and effect)

5.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นไปตามธรรมชาติ  (Nature  concept)
- สัตว์  สุนัข  แมว  ววั  ส่ิงแวดล้อม  ต้นไม้    อากาศ   น า้  

6.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นรูปธรรม  (Concrete  concept)
- ส่ิงทีส่ามารถจับต้องและสังเกตได้  มลีกัษณะคงเส้นคงวา

7.  ความคดิรวบยอดทีส่ามารถก าหนดค าจ ากดัความ  (Defined  concept)
- สามารถก าหนดค าจ ากดัความหรือความสัมพนัธ์ทีเ่ป็นนามธรรม
ซ่ึงเป็นพืน้ฐานไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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8.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นข้อมูล ข้อเทจ็จริง (Substantive  concept)
- ตัวเลขสถิติ   ข้อเทจ็จริง   เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

9.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นคุณค่า (Value  concept)
- ความด ี ความกตัญญู  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความเมตตากรุณา 

10.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นวธีิการ (Methodological  concept)
- การคดิค านวณ   การทดลอง   การสืบเสาะแสวงหาความรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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แก่นสาระของความคดิรวบยอด

มารุต พฒัผล : 2564

หมายถึง

องค์ความรู้ของความคดิรวบยอดเหล่าน้ัน

เช่น 
ส่ิงมีชีวติ คือ ส่ิงทีม่ีตัวตน สามารถเคล่ือนที่ได้ ต้องการอาหาร 
ต้องการทีอ่ยู่ สืบพนัธ์ุได้ และต้องใช้พลงังานในการด ารงชีวติ
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การเช่ือมโยงแก่นสาระ

ทักษะ

แก่นสาระ

เจตคต ิ    คุณลกัษณะ  work habits / work ethics

ค่านิยม     เป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมความเป็นพลเมือง
Citizenship

ทกัษะการคดิ ทกัษะการท างานร่วมกนั
ทกัษะความคิดริเร่ิม ทกัษะการส่ือสาร   
ทกัษะอาชีพ  (Carrier education / Carrier  academy)

เช่ือมโยงกบั Key concept  ในเร่ืองอ่ืนๆ
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มารุต พฒัผล : 2564

การจัดการเรียนรู้ Active Learning

ต้องไปให้ถึงขั้นปัญญาจากการลงมือปฏิบัติ

ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้โดยทัว่ไป

ให้เป็นสารสนเทศทีส่อดคล้องกบับริบท

และพฒันาเป็นความคดิรวบยอดของผู้เรียน

ทีจ่ะสามารถน าไปสร้างสรรค์นวตักรรมต่อไป
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วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564

ทั่วไป ข้อมูล (Data)

บริบท สารสนเทศ (Information)

สุตมยปัญญา

ภาวนามยปัญญา
การเช่ือมโยงองค์ความรู้ ปัญญา (Wisdom)

การสังเคราะห์

ความคดิรวบยอด (Concept)
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ตัวอย่าง
การวเิคราะห์ความคดิรวบยอด

ในลกัษณะผงัความคดิรวบยอด (Concepts mapping) 

ทีป่ระกอบด้วย
- ความคดิรวบยอดหลกั (Main concepts)
- ความคดิรวบยอดรอง (Sub concepts)

มารุต พฒัผล : 2564
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วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564

ปฏิสัมพนัธ์

ส่ิงมชีีวติ

จุลนิทรีย์

สัตว์พืช

1.  องค์ประกอบ

อวยัวะ เน้ือเย่ือ

เซลล์

2.  การถ่ายทอด           
พนัธุกรรม

โมเลกลุ
ประชากร

การแบ่งเซลล์

4.  ถิ่นที่อยู่              
ระบบนิเวศน์

เซลล์
ระบบ

ชุมชน

ประชากร

3.  กระบวนการ
การหายใจ

การสร้างอาหาร
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การเลีย้งไก่

ไก่

คุณภาพไข่

สีของไข่

ปัจจัยทีส่่งผลต่อไข่ไก่

อณุหภูมิ

ถุงอาหารไก่

อากาศถ่ายเท
วางบนไม้ระแนง

ความร้อน

แสงสว่าง
ความช้ืน

ไข่ฟองเลก็

ไข่ฟองโต

การออกไข่ลดลง

อณุหภูม ิ 15 C

การเกบ็รักษา

มอีายุมาก

สาว

ระยะเวลาออกไข่  1 ปี

ไม่มกีลิน่

การระบายอากาศไข่ฟองเลก็

พนัธ์ุ

ไม่ควรบริโภค
บุบร้าว

เช้ือรา กลิน่เหมน็

ปนเป้ือน
เช้ือจุลนิทรีย์

วตัถุดิบผสมอาหาร

ประมาณ  1  เดือน
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สุสานรักอมตะ

พระนางมุมทชั
กษตัริย ์ซาเจฮาน

1 ใน 7 ส่ิงมหสัจรรย์
ของโลก

ใชเ้วลาสร้าง 22 ปี

ท าดว้ยหินอ่อนสีขาว

ภายในมีหีบศพจ าลอง

สถาปัตยกรรม                  
ทีส่มบูรณ์แบบ

ดา้นหนา้มีสระน ้า

ลกัษณะทาง                 
กายภาพ

ดา้นขา้ง

มสัยดิสร้างดว้ยหินสีแดดง

หนัหนา้เมืองเมกะ
ใชเ้ป็นท่ีสวดมนต์

วสัดุทีใ่ช้                             
ก่อสร้าง

หินอ่อน เมืองชยับุระ

ศิลาแดลง ฟาเตปุรริขรี

พลอยสีฟ้า ธิเบต

พลอยสีเขียว อียปิต์

หินสีฟ้า คมัภยั

โมรา คมัภยั

เพชร ฟันนา

หินทองแดดง รัสเซีย

หินทราย แดบกแดดด

ดา้นหลงั                             
มีแดม่น ้ายะมูนา

ทชัมาฮาล

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

มะละกอ
- สร้างกระดูกและฟัน
- เป็นยาระบายอ่อนๆ
- มสีารปาเปอนิ 
เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีน

มะเขือเทศ
- สารต้านอนุมูลอสิระ
- ชะลอความชรา

พริกขี้หนูสด
- แก้ลมจุกเสียด
- ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลือด
- แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  

มะนาว
- ช่วยให้หลอดเลือดแขง็แรง
- ป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน
- แก้หวดั

ถัว่ฝักยาว
- แร่ธาตุแคลเซียม
- วติามนิซี  ดูดซึมธาตุเหลก็
- มกีากใยอาหาร

น ้าตาลป๊ีบ
- มแีคลเซียม
- ฟอสฟอรัส
- ธาตุเหลก็

กระเทยีม
- ขบัลม  เสมหะ
- ขบัเหง่ือ  ปัสสาวะ
- แก้ไข้หวัด  
- ลดไขมนั   โคเรสเตอรอล
น า้ตาลในเลือด 

ส้มต า
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บทปฏิบัติการที่ 3
การวเิคราะห์ Concepts

ร่วมท าบทปฏิบัติการตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/9bUf2ZLJNNfQ9n137

มารุต พฒัผล : 2564
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การก าหนดผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

มารุต พฒัผล : 2564
56



มารุต พฒัผล : 2564

สมรรถนะ (Competency)

คุณลกัษณะและพฤตกิรรมทีบ่่งช้ีถงึความสามารถ
ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ

และทกัษะทีม่อียู่อย่างเช่ียวชาญ

ราชบัณฑติยสถาน. 2555
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มารุต พฒัผล : 2564

การศึกษาที่เน้นสมรรถนะ
(Competency-based education)

การจัดการศึกษาโดยก าหนดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นเป้าประสงค์ส าคญั

โดยเน้นวธีิการทีจ่ะท างานได้ส าเร็จอยู่เสมอ
รวมทั้งกระบวนการทีจ่ะต้องบรรลุตามหลกัสูตร

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555
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มารุต พฒัผล : 2564

หลกัสูตรองิสมรรถนะ
(Competency-based curriculum)

หลกัสูตรทีก่ าหนดความสามารถทีผู้่เรียน
จ าเป็นต้องพฒันาให้เกดิขึน้ตามล าดบั

โดยผู้บริหารจัดการหลกัสูตรและผู้เกีย่วข้อง
มหีน้าทีรั่บผดิชอบจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนเกดิสมรรถนะตามมาตรฐานทีก่ าหนด

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555
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มารุต พฒัผล : 2564

การจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะ
(Competency-based teaching)

การจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นให้
ผู้เรียนบรรลุความสามารถตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555
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หลกัสูตรฐานสมรรถนะ
Competency-based curriculum

มารุต พฒัผล : 2564

สมรรถนะหลกั
1. การคดิขั้นสูง
2. การจัดการตนเอง
3. การส่ือสาร
4. การรวมพลงัท างานเป็นทมี
5. การเป็นพลเมืองทีเ่ข้มแขง็

“รู้จริง รู้ชัด ปฏิบตัิได้
ขยายสู่สังคม”

การประเมนิผล
ระดบัช้ันเรียน

การขบัเคล่ือนหลกัสูตร
ระดบัช้ันเรียน

การเรียนรู้ตอบสนองพหุปัญญา

Personalized Learning
Onsite / Online / On demand

Differentiated Learning
Adaptive Learning

บทบาทผู้สอนเป็นครูโค้ช

Platform การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

การประเมนิตามสภาพจริง

Performance tracking
System

เคร่ืองมือประเมนิมคุีณภาพ

Enrichment 
development
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ผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

หมายถึง

ส่ิงทีผู้่เรียนจะสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ
ภายหลงัเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้
ซ่ึงมาจากการใช้ความรู้ ทกัษะ
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

มารุต พฒัผล  :  2564
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ผลการเรียนรู้
เชิงสมรรถนะ

ความรู้

ทักษะ

คุณลกัษณะ

มารุต พฒัผล  :  2564
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ตวัอย่างผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

- ผู้เรียนอ่านจับใจความส าคญัได้

- ผู้เรียนออกแบบการทดลองทางวทิยาศาสตร์ได้

- ผู้เรียนพูดส่ือสารภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัได้

มารุต พฒัผล  :  2564
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- ผู้เรียนอ่านจับใจความส าคญัได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลกัการอ่านจับใจความส าคญัได้
2. มีทักษะการอ่านเชิงวเิคราะห์และสังเคราะห์
3. มีความรับผดิชอบในการอ่าน

มารุต พฒัผล  :  2564

จากผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะสู่จุดประสงค์การเรียนรู้
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- ผู้เรียนออกแบบการทดลองทางวทิยาศาสตร์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลกัการออกแบบการทดลองได้
2. ระบุตวัแปรต้นและตวัแปรตามในการทดลองได้
3. วเิคราะห์ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้ได้
4. ก าหนดขั้นตอนการทดลองได้
5. มคีวามใฝ่เรียนรู้

มารุต พฒัผล  :  2564
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- ผู้เรียนพูดส่ือสารภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายค าศัพท์ทีใ่ช้ในการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัได้
2. ใช้ Prepositions ในการพูดส่ือสารได้ถูกต้อง
3. เรียบเรียงค าพูดเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้
4. ใช้ค าพูดสอดคล้องกบัวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5. มคีวามเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ

มารุต พฒัผล  :  2564
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บทปฏิบัติการที่ 4
การก าหนดผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะผู้เรียน
ร่วมท าบทปฏิบัตกิารตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/eeZZwTvZJK3Dwf9E8

มารุต พฒัผล : 2564
69
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning

มารุต พฒัผล  :  2564
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สิทธิพืน้ฐานของเด็ก

1.  สิทธิในการอยู่รอด  (Right  of  Survival)
- มชีีวติรอด  ส่งเสริมชีวติ  โภชนาการทีด่ ี ความรักเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม
บริการสุขภาพ   ทกัษะชีวติ  ทีอ่ยู่อาศัยและการเลีย้งดู

2.  สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง  (Right  of  Protection)
- การเลือกปฏิบตัิ  ถูกทอดทิง้  ล่วงละเมดิ  ละเลย  ลกัพาตัว  ใช้แรงงาน
ความยุติธรรม เอาเปรียบทางเพศ

3.  สิทธิในการพฒันา  (Right  of  Development)
- ได้รับการศึกษา  เข้าถึงข่าสาร  เสรีภาพในความคดิ  มโนธรรม  ศาสนา
พฒันาบุคลกิภาพ สุขภาพร่างกาย

4.  สิทธิในการมส่ีวนร่วม  (Right  of  Participation)
- การแสดงความคดิเห็น  การติดต่อส่ือสาร  

มารุต  พฒัผล : 2564
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มารุต พฒัผล : 2564

กจิกรรมการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกบั

Core cognitive units

กจิกรรมการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกบั

Core cognitive units

กจิกรรมการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกบั

Core cognitive units

ความคดิรวบยอดหลกั
(Main concept)

ความคดิรวบยอดหลกั
(Main concept)

ความคดิรวบยอดหลกั
(Main concept)

ความคดิรวบยอดหลกั
(Main concept)

ความคดิรวบยอดหลกั
(Main concept)

พหุปัญญาของผู้เรียน
(Students MI)

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น
Project-based Learning, Creative-based Learning
Games-based Learning, Collaborative Learning

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น
Project-based Learning, Creative-based Learning
Games-based Learning, Collaborative Learning

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่น
Project-based Learning, Creative-based Learning
Games-based Learning, Collaborative Learning

Coaching
&

Mentoring

Technology
&

Cultural

กจิกรรมการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกบั

Core cognitive units

กจิกรรมการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องกบั

Core cognitive units

การประเมนิเพ่ือพฒันาผู้เรียน
การให้ข้อมูลย้อนกลบั

การพฒันาการจดัการเรียนรู้

การออกแบบ
การเรียนรู้ทีเ่น้นพหุปัญญา
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มารุต พฒัผล : 2564

ผู้เรียน

มคีวามสามารถสูง

ผู้เรียน

มคีวามสามารถปานกลาง

ผู้เรียน

มคีวามสามารถน้อย

ผู้เรียน

มคีวามสามารถสูง

ผู้เรียน

มคีวามสามารถปานกลาง

ผู้เรียน

มคีวามสามารถน้อย

กจิกรรมการเรียนรู้

ไม่ซับซ้อน

กจิกรรมการเรียนรู้

ซับซ้อนมากขึน้

กจิกรรมการเรียนรู้

ซับซ้อนมาก

การช่วยเหลือ แบ่งปัน

และแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

ผลลพัธ์การเรียนรู้

การเรียนรู้
แบบ Adaptive Learning
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มารุต  พฒัผล : 2564

การสอนออนไลน์
ไม่ใช่ New normal

“คุณภาพของการเรียนรู้”
คือ New normal
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ท าให้เต็ม  ท าให้สมบูรณ์  

สาโรช  บัวศรี

บูรณาการ (Integration)

มารุต พฒัผล : 2564
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การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

76
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Digital LearningTechnology Learning
Process

Main concept

สมรรถนะ/คุณลกัษณะ

การผสมผสานเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2564
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ใช้ค ากญุแจสืบค้น

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ดงึ key concept

วเิคราะห์ สังเคราะห์

สร้างสรรค์นวตักรรม

พืน้ที่การเรียนรู้
ออนไลน์

พืน้ที่การเรียนรู้
ตามสภาพจริง

Platform
digital

Platform
ตามสภาพจริง

การเช่ือมต่อพืน้ทีก่ารเรียนรู้

ใช้ Technology 
สนับสนุน

มารุต พฒัผล : 2564
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แผนผงัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

กระบวนการเรียนรู้

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3

TechnologyTechnologyTechnology

มารุต พฒัผล : 2564
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วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี

วศิวกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์

Project – based learning
Creative – based learning

Technology – based learning
Active – based learning

การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้
(Assessment  for  learning)

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา

ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ

สมรรถนะ คุณลกัษณะ

คุณธรรมจริยธรรม

การบูรณาการ 
STEM

80
มารุต พฒัผล : 2564



มารุต พฒัผล : 2564

หน่วยการเรียนรู้ “ภูมปัิญญาอาหาร”
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มารุต พฒัผล : 2564

หน่วยการเรียนรู้ “เร่ืองกล้วยๆ”

82



มารุต พฒัผล : 2564

ผลงานของนักเรียนที่น าเสนอในเทศกาลฟักทอง 
เมือง Morton, USA
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มารุต พฒัผล : 2564

ผลงานของนักเรียนที่น าเสนอในเทศกาลฟักทอง 
เมือง Morton, USA

84



มารุต พฒัผล : 2564

หน่วยการเรียนรู้นวตักรรมการปลูกผกั

85
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มารุต พฒัผล : 2564



87
มารุต พฒัผล : 2564



กระบวนการเรียนรู้
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2564
88



กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2564

วธีิการหรือขั้นตอน

ทีผู้่เรียนใช้ในการสร้างความหมาย

และความเข้าใจให้กบัตนเอง 

รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอน

89



กลุ่มที ่1
กระบวนการเรียนรู้

ด้านพทุธิพสัิย (Cognitive)

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564
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กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  ตระหนัก
2.  ขั้นวางแผนปฏิบัติ
3.  ขั้นลงมือปฏิบัติ
4.  ขั้นปรับปรุงและพฒันา
5.  ขั้นสรุป

91



1. กระตุ้นความรู้เดมิ

2. เสริมความรู้ใหม่

3. ตกแต่งความรู้ให้สมบูรณ์

กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้

มารุต พฒัผล : 2564
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กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้
2.  ขั้นจ าแนกความแตกต่าง
3.  ขั้นหาลกัษณะร่วม
4.  ขั้นระบุช่ือความคดิรวบยอด
5.  ขั้นทดสอบและน าไปใช้

93



กระบวนการวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  การจ าแนก
2.  การจดัหมวดหมู่
3.  การสรุปอย่างสมเหตุผล
4.  การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่
5.  การคาดการณ์บนพืน้ฐานข้อมูล

94



กระบวนการแก้ปัญหา

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  แสดงความเข้าใจปัญหา

2.  วางแผนและลงมือปฏิบัติ

3.  ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา

4.  อธิบายวธีิการแก้ปัญหา

5.  แสดงผลการท างานได้อย่างชัดเจน

95



1.  ก าหนดปัญหา

2.  วเิคราะห์แยกแยะประเด็น

3.  ก าหนดทางเลือก จัดล าดับ ประเมิน

4.  วางแผนทางเลือกที่เป็นประโยชน์  
เพ่ือให้ได้ผลการตัดสินใจที่ดี

วชิยั วงษใ์หญ่: 2564

กระบวนการตัดสินใจ

96



กระบวนการคดิสร้างสรรค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

1.  วเิคราะห์แนวคดิและจดักลุ่ม

2.  สังเคราะห์และสร้างแนวคดิใหม่  

3.  ทบทวนแนวคดิใหม่

4.  ตกแต่งความคดิใหม่ให้สมบูรณ์

97



Empathize วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

Define ระบุประเดน็นวตักรรม

Ideate ก าหนดแนวคดิของนวตักรรม

Prototype สร้างต้นแบบนวตักรรม

Test ทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม
ประเมนิและปรับปรุง

กระบวนการคดิออกแบบ
Design Thinking

1

2

3

4

5

มารุต พฒัผล: 2564
98



กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

1.  ขั้นสร้างความสนใจ
2.  ขั้นส ารวจค้นหา
3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
4.  ขั้นขยายความรู้
5.  ขั้นประเมิน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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กลุ่มที ่2
กระบวนการเรียนรู้

ด้านทักษะพสัิย (Psycho-motor)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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กระบวนการกลุ่ม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นก าหนดเป้าหมาย
2.  ขั้นวางแผน
3.  ขั้นค้นหาค าตอบ
4.  ขั้นประเมินผล
5.  ขั้นประยุกต์ใช้

101



กระบวนการท างาน
1.  การวเิคราะห์งาน
2.  การวางแผนการท างาน
3.  การปฏิบัติตามขั้นตอน
4.  การประเมินผล

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564
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กระบวนการสร้างทักษะการปฏิบตัิ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นท าตามแบบ

3.  ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ

4.  ขั้นฝึกให้ช านาญ
103



กลุ่มที ่3
กระบวนการเรียนรู้

ทางด้านจิตพสัิย (Affective)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
104



กระบวนการสร้างความตระหนัก

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวจิารณ์

3.  ขั้นสรุป
105



กระบวนการสร้างค่านิยม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  และตระหนัก
2.  ขั้นประเมนิเชิงเหตุผล
3.  ขั้นก าหนดค่านิยม
4.  ขั้นวางแผนปฏิบัติ
5.  ขั้นปฏิบัติด้วยความช่ืนชม

106



กระบวนการสร้างเจตคติ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวเิคราะห์

3.  ขั้นสรุป
107



มารุต  พฒัผล :  2564

ส่ือการเรียนรู้
(Instructional Media) 

ตวักลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน 

และท าให้เกดิการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ

108



มารุต  พฒัผล :  2564

ส่ือการเรียนรู้ทีม่พีลงั

1. ส่ือที่เป็นของจริง 

2. ส่ือภาพเคล่ือนไหว / Animation / Clip VDO

ผู้สอนเลือกใช้ส่ือเหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้

109



มารุต  พฒัผล :  2564

หลกัการใช้ส่ือการเรียนรู้

1. สอดคล้องกบั Concept of Learning

2. สอดคล้องกบัการรับรู้ของผู้เรียน

3. ช่วยให้เกดิการเรียนรู้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

110



การจัดการช้ันเรียน (Classroom management)

การดูแลและปกครองผู้เรียน
การจัดสภาพและบรรยากาศ
การอ านวยความสะดวก
การก ากบัดูแลให้มีระเบียบวนัิย

111
มารุต  พฒัผล :  2564



เป้าหมายการจัดการช้ันเรียน

สร้างบรรยากาศทีด่ี ปฏิบัติตามกติกา วนัิยในการเรียนรู้

พฤตกิรรมเหมาะสม
ประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้

ใช้ศักยภาพ
ในการเรียนรู้

112
มารุต  พฒัผล :  2564



องค์ประกอบ

การจัดการช้ันเรียน

สภาพแวดล้อม

วนิัยเชิงบวก

ส่งเสริม
การเรียนรู้

เปิดพ้ืนที่
การเรียนรู้

113
มารุต  พฒัผล :  2564



ทกัษะของผู้สอนในการจดัการช้ันเรียน

สร้างสัมพนัธภาพ รักษาสัมพนัธภาพ การสร้างแรงจูงใจ

ไวต่อความรู้สึก ปรับกจิกรรม ส่ือสารสร้างสรรค์

114
มารุต  พฒัผล :  2564



วนัิย 2 ด้าน

115
มารุต  พฒัผล :  2564



แนวทางเสริมสร้างวนัิยของผู้เรียน

เป็นตัวแบบทีด่ี

เสริมแรงก าหนดกติกา

116
มารุต  พฒัผล :  2564



บรรยากาศในช้ันเรียน

มั่นคงปลอดภัย

ต่ืนเต้นและท้าทาย

มีส่วนร่วม

117
มารุต  พฒัผล :  2564



ทกัษะช่ืนชมเห็นคุณค่า (Appreciation Talk)

ประทับใจผลงาน

ช่ืนชอบพฤติกรรม

ช่ืนชมคุณลกัษณะ

วาจาที่แช่มช่ืน...เพิม่พลงัการจดัการเรียนรู้
118

วชิยั วงษใ์หญ่ :  2564



ความยุติธรรม
เป็นพืน้ฐานของ

การจัดการช้ันเรียน

119
มารุต  พฒัผล :  2564



มารุต พฒัผล: 2564
120



ส่ิงทีป่ระเมนิ

วธีิการประเมินทีม่ีประสิทธิภาพสูง
วธีิการประเมิน

ข้อสอบ
เลือกตอบ

ข้อสอบ
ตอบขยาย

ข้อสอบ
ตอบส้ัน

สอบ
ปากเปล่า

ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

การ
สังเกต

ผู้เรียน
ประเมินตนเอง

ความรู้

ทักษะ/สมรรถนะ

การคดิ

การส่ือสาร

คุณลกัษณะ

M

L

M

L

L

H

M

H

H

L

H

L

M

L

L

H

M

H

H

L

H

H

H

H

M

M

H

L

L

H

H

H

H

H

H

ความหมาย:  H = สูง ,  M = ปานกลาง,  L = ต ่า
มารุต  พฒัผล : 2564
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บทปฏิบัติการที่ 5
การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ร่วมท าบทปฏิบัตกิารตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/dbfwvdiTi3oqXkAK9

มารุต พฒัผล : 2564
122

https://forms.gle/dbfwvdiTi3oqXkAK9


การโค้ชเพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่:  2564 123



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
124



...การท างานให้ส าเร็จผล
แน่นอนและสมบูรณ์

ตามเป้าหมายน้ัน จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถ

พร้อมทั้งคุณสมบตัิทีส่ าคญัในตัวบุคคล 
หลายประการทั้งความตั้งใจทีม่ัน่คง 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ความอุตสาหพยายาม

ความรับผดิชอบ ตลอดจนความสุจริต 
เป็นธรรม  น ามาปฏิบัติโดยสม า่เสมอ

พระบรมราโชวาทพธีิพระราชทานปริญญาบตัร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

19 กรกฎาคม 2528

หลกัคดิในการโค้ช

เป้าหมาย   Goal
ความรู้ความสามารถ  Competence

ความคิดสร้างสรรค์  Creativity
ความอุตสาหพยายาม  Persevere
ความรับผดิชอบ Responsibility
ความสุจริต  Integrity

125
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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EDUCARE
EDUCATION

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
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SAGE ON THE STAGE

GUIDE ON THE SIDE

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
128



ตุมเหหิ   กจิจ    กาตพพ 
ผู้ท า  คือพวกเธอทั้งหลาย

อกขาตาโร  ตถาคตา
ตถาคต  เป็นเพยีงผู้ช้ีบอกเท่าน้ัน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
129



https://www.freedomok.net/2016/12/kill-bald-eagle/bald-eagles-with-baby/

https://mikeshawphoto.com/images/bald-eagles/

https://animals.mom.me/how-do-eagles-learn-to-fly-3179849.html

https://www.pinterest.com/pin/271271577530459453/

Coaching

Teaching

Instruction

Empowering

130

https://www.freedomok.net/2016/12/kill-bald-eagle/bald-eagles-with-baby/
https://mikeshawphoto.com/images/bald-eagles/
https://animals.mom.me/how-do-eagles-learn-to-fly-3179849.html
https://www.pinterest.com/pin/271271577530459453/


131



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

เรามุ่งมัน่
ที่จะประสบความส าเร็จ

132



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

ผู้ชนะ
เปรียบเหมือนถุงชา

133



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

เราจะเห็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

ของถุงชาทีจ่มอยู่ในน า้ร้อน

134



พลงัค าถาม (Power Questions)

ค าถามกระตุ้นการคดิขั้นสูง
การคดิวเิคราะห์

การคดิแก้ปัญหา

การคดิสร้างสรรค์
วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564
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ผู้สอนเปิดใจกว้าง (Open mind)
ให้โอกาสและพืน้ทีก่ารเรียนรู้
แก่ผู้เรียนทุกคนเท่าเทยีมกนั

136
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คุรุฐานิยธรรม
“กลัยาณมิตรธรรม”

ค าว่า  “ครู” หมายถึง  “ผู้ส่ังสอน  อบรมบ่มนิสัย
และถ่ายทอดความรู้”  แก่ลูกศิษย์

137
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คุรุฐานิยธรรม (กลัยาณมิตรธรรม)
1.  น่ารัก (ปิโย)  คือ  เข้าถึงจิตใจ  สร้างความรู้สึกสนิทสนม  

เป็นกนัเอง  ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม

2.  น่าเคารพ  (ครุ)  มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ
ท าให้รู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นทีพ่ึง่ได้และปลอดภัย

3.  น่าเจริญใจ  (ภาวนีโย) คือ  มีความรู้จริง  ทรงภูมิปัญญา
และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ

138
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4.  รู้จักพูดให้ได้ผล  (วตัตา)  คือพูดเป็น  รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ
รู้ว่าเม่ือใดควรพูดอะไร  อย่างไร  คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าว
ตักเตือน  เป็นทีป่รึกษาที่ดี

5.  อดทนต่อถ้อยค า  (วจนักขโม)  คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา
ซักถาม  ตลอดจนค าตักเตือน  วิพากษ์วจิารณ์
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6.  แถลงเร่ืองล า้ลกึได้  (คมัภีรัญจะ  กะถัง  กตัตา)  
คือกล่าวช้ีแจงเร่ืองต่างๆ  ที่ลกึซ้ึงซับซ้อนให้เข้าใจได้  และสอนศิษย์
ให้เรียนรู้เร่ืองราวทีล่กึซ้ึงยิง่ขึน้

7.  ไม่ชักน าไปในส่ิงที่ไม่มีประโยชน์  (โน  จฏัฐาน  นิโยชะเย)  
คือไม่ชักจูง ไปในทางเส่ือมเสีย  หรือเร่ืองเหลวไหล

140
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มล.ปิ่น มาลากุล
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บทปฏิบัติการที่ 6
การออกแบบการโค้ช

ร่วมท าบทปฏิบัตกิารตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/VpPMbx98G4yf3Kqm6

มารุต พฒัผล : 2564
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3. การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2564
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การประเมินที่เสริมพลงัตามสภาพจริง

Empowerment  
Evaluation

มารุต  พฒัผล. 2564
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)

3. ผู้เกีย่วข้อง

1.  ตนเอง

2. ผู้สอน

การปฏิบตัิ การทดสอบ

การสังเกต รายงานตนเอง
การส่ือสาร

ก่อนเรียน หลงัเรียน
ระหว่างเรียน

ติดตามผล

สะท้อนผล 145



ประเมินตนเอง

เพ่ือนประเมิน

ครูประเมิน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การประเมนิเพ่ือพฒันาผู้เรียน
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องค์ประกอบ  3P  ทีใ่ช้ในการประเมนิผู้เรียน

2.  Product
(ผลผลติ)

ผู้เรียนเรียนรู้การท างาน
และสามารถท างานอะไรได้

ผลการท างาน
ข้อสรุปของการเรียนรู้

1.  Process
(กระบวนการ)

ผู้เรียนมวีธีิการเรียนรู้
และวธีิการแก้ปัญหาหรือไม่

ความพยายาม
และกระบวนการท างาน

3.  Progress
(ความก้าวหน้า)

ผู้เรียนพฒันาการท างาน
จากเดมิเป็นอย่างไร

พฒันาการของการเรียนรู้
และการท างาน

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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เปลีย่นการประเมนิจากเชิงรับเป็นเชิงรุก

การประเมินเชิงรับ
(Passive assessment)

รอให้ผู้สอนประเมิน

เสียโอกาสการเรียนรู้

การประเมินเชิงรุก
(Active assessment)

ประเมินตนเองทันที

เพิม่โอกาสการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2564
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การประเมินตนเองเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใน New normal

การประเมนิตนเอง
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้

การประเมนิโดยผู้สอน
เพ่ือตัดสินการเรียนรู้

New normal

ผู้เรียนประเมนิตนเอง

ผู้เรียนสะท้อนคดิและถอดบทเรียน

ผู้เรียนพฒันาตนเอง

การประเมนิ
แบบทัว่ไป

มารุต พฒัผล : 2564
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นิยามศัพท์
ความรับผดิชอบ  (Keywords Draft 1)

- พนัธะหรือภาระผูกพนัที่มีต่อหน้าที่
- ความสนใจ
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพยีรพยายาม
- ละเอยีดรอบคอบ
- ความมุ่งม่ันในเวลาที่ก าหนด
- ยอมรับผลการกระท าทั้งดีและเสีย
- รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึน้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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นิยามศัพท์
ความรับผดิชอบ  (Keywords  Draft 2)

ภาระผูกพนั
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพยีรพยายาม
ละเอยีดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระท า
ปรับปรุงการปฏิบัติ

สรุป ความรับผดิชอบ หมายถึง  ความผูกพนัในการตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความเพยีรพยายามอย่างละเอยีดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท าและปรับปรุงการปฏิบัติ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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การสร้างเคร่ืองมือวดัทีไ่ม่ใช่แบบทดสอบ
โปรดนิยามเชิงปฏิบตัิการคุณลกัษณะ / สมรรถนะทีชั่ดเจนและระบุพฤติกรรมทีจ่ะประเมนิอย่างเป็นรูปธรรม

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร
(องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัตกิาร  1) ความหมายเชิงทฤษฎ ี 2) องค์ประกอบ)

คุณลกัษณะ / 
สมรรถนะ

ความรับผดิชอบ หมายถึง  การยดึมัน่ในภาระผูกพนัในการปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความเพยีรพยายามอย่างละเอยีดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท า  และปรับปรุงการปฏิบัต ิ 
ซ่ึงประเมนิได้โดยการใช้แบบประเมนิความรับผดิชอบ
ทีม่ีเกณฑ์การให้คะแนน 3  ระดบั

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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แบบประเมินความรับผดิชอบ
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินนีม้ีผู้ประเมิน  3  ฝ่าย  คือ  ตนเอง  เพ่ือน  และครู  ข้อมูลการประเมินมาจาก  3  ฝ่าย

เพ่ือพจิารณาในการตดัสินผลการประเมิน
2.  จงเขียนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมิน  ดงันี้

3  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบัตด้ิวยตนเอง  และชักชวนเพ่ือให้ปฏิบัติ
2  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบัตเิม่ือมีตวัแบบจากบุคคลอ่ืน
1  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบัตเิม่ือได้รับค าส่ังจากครู

ผลการประเมนิ

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

ละเอยีด
รอบคอบ

เพยีร
พยายาม

ช่ือ - สกุล
รวม

ลงช่ือผู้ประเมนิ ...................................................................  (ตนเอง  เพ่ือน   ผู้สอน)
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

ยอมรับ
ผลการ
กระท า

ปรับปรุง
การปฏิบตัิ
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผดิชอบ  แบบรายข้อ

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

ละเอยีด
รอบคอบ

เพยีร
พยายาม

ยอมรับ
ผลการ
กระท า

ปรับปรุง
การปฏิบตัิ

5 34 2 1

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

ละเอยีด
รอบคอบ

เพยีร
พยายาม

ยอมรับ
ผลการ
กระท า

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

ละเอยีด
รอบคอบ

เพยีร
พยายาม

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

เพยีร
พยายาม

ผูกพนั
ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าที่

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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ขยะ
ในการท าการบ้านเร่ืองส่ิงแวดล้อม  นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบั
ระยะเวลาการสลายตัวของขยะชนิดต่างๆ  ทีป่ระชนทิง้ได้ดงันี้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

นักเรียนคนหน่ึงคดิจะแสดงข้อมูลเหล่านีเ้ป็นกราฟแท่ง  
จงให้เหตุผลมาหน่ึงข้อว่า  ท าไมกราฟแท่งจึงไม่เหมาะสมในการแสดงข้อมูลนี้

ชนิดของขยะ ระยะเวลาการสลายตัว

เปลือกกล้วย 1 – 3  ปี
เปลือกส้ม 1 – 3  ปี
กล่องกระดาษแข็ง 0.5  ปี
หมากฝร่ัง 20 – 25  ปี
หนังสือพมิพ์ 2 – 3 วนั
ถ้วยพลาสตกิ มากกกว่า  100  ปี
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งานวดั
ร้านเล่นเกมแห่งหน่ึงในงานวดั  การเล่นเกมนีเ้ร่ิมด้วยหมุนวงล้อ  ถ้าวงล้อหยุดทีเ่ลขคู่
ผู้เล่นจะได้หยบิลูกหินในถุง  วงล้อและลูกหินในถุง  แสดงในรูปข้างล่างนี้

มารุต พฒัผล : 2564

1 4

10

86

2

ผู้เล่นจะได้รับรางวลัเม่ือเขาหยบิได้ลูกหินสีด า  สมพรเล่นเกม  1  คร้ัง
ความเป็นไปได้ทีส่มพรจะได้รับรางวลัเป็นอย่างไร
1.  เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับรางวลั 2.  เป็นไปได้น้อยมากที่จะได้รับรางวลั
3.  จะได้รับรางวลัประมาณ  50% 4.  เป็นไปได้มากทีจ่ะได้รับรางวลั
5.  ได้รับรางวลัแน่นอน 156



สุชาต ิ ต้องการสร้างช้ันยาว  1  เมตร  เขาไปซ้ือไม้ยาว  3  เมตร  ราคาเมตรละ  150  บาท
และให้ทางร้านตดัไม้เป็น  3  ท่อน  ค่าจ้างตดัคร้ังละ  20  บาท  ต่อมาทางร้านส่งใบเสร็จ
มาเกบ็เงนิดงันี้

ค่าไม้  3  เมตร 450  บาท
ค่าตัดไม้  3  คร้ัง 60  บาท

510  บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ 35.70  บาท
รวมเป็นเงนิ 545.70  บาท

สุชาต ิ รู้สึกโกรธว่าทางร้านคดิเงินผดิ  จงช่วยกนัคดิว่าทางร้านคดิค่าอะไรผดิ

157
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1.  ค่าตัดไม้

ตัดเพยีง  2  คร้ัง  เป็นเงิน  40  บาท

2.  ภาษีมูลค่าเพิม่ต้องปรับด้วยเพราะจะเป็นเงนิ
450 + 40 = 490  บาท
7%  ของ  490  จะน้อยลง  โดยคดิเป็นเงนิ  34.30  บาท
รวมทีจ่่ายจริง  450 + 40 +  34.30 = 524.30  บาท
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ภาพข้างบนเป็นภาพทีแ่สดงชุมชนของหนู  งู  และต้นข้าว
จะเกดิอะไรขึน้กบัชุมชนนี ้ ถ้าหากงูถูกคนฆ่าหมดไป

ชุมชนของหนู  งู  และต้นข้าว

ค าตอบ
ค าตอบทีไ่ด้คะแนนเตม็จะต้องกล่าวถึงผลทีเ่กดิขึน้กบัประชากรหนู  และต้นข้าว  
อย่างชัดเจน   ถ้าพูดถึงอย่างใดอย่างหน่ึงให้คะแนนคร่ึงเดยีว 159



แบบทดสอบ  ปัจจัยต่อการใช้สารเสพติดทีมี่อทิธิพลต่อสุขภาพ

ค าช้ีแจง   จงท าเคร่ืองหมาย   หน้าตวัเลือกที่ถูกต้อง

1.  บุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพในระยะยาวเกีย่วกบัโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังโรคใด
ก.  ถุงลมโป่งพอง ข.  โรคหัวใจ ค.  หลอดเลือดหัวใจตบี

2.  การด่ืมน า้อดัลมเป็นปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพเกีย่วกบัโรคไม่ตดิต่อชนิดใด
ก.  ฟันผุ ข.  อ้วน ค.  โรคกระเพาะอาหาร

3.  การไม่ออกก าลงักายมีผลต่อสุขภาพระยะยาวอย่างไร
ก.  กล้ามเน้ือไม่ยืดหยุ่น ข.  ความหนาแน่นของกระดูก ค.  ระบบไหลเวยีนโลหิตไม่ดี

4.  การออกก าลงักายประกอบเสียงดนตรีมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
ก.  ผ่อนคลาย ข.  ออกก าลงักายได้นาน ค.  ชอบการออกก าลงักาย

5.  เพ่ือนชวนไปทดลองเสพสารเสพตดินักเรียนจะปฏิบัตอิย่างไร
ก.  ปฏิเสธทันที ข.  ไม่เสพแต่ไปเป็นเพ่ือน ค.  ให้ข้อมูลแก่เพ่ือนเพ่ือตดัสินใจ

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ 1 ตอบข้อ ก. ได้  1 คะแนน   ข้อ ข.  ได้ 2 คะแนน ข้อ ค.  ได้ 3 คะแนน

ข้อ 2 ตอบข้อ ก. ได้  1 คะแนน   ข้อ ข.  ได้ 3 คะแนน ข้อ ค.  ได้ 2 คะแนน

ข้อ 3 ตอบข้อ ก. ได้  1 คะแนน   ข้อ ข.  ได้ 3 คะแนน ข้อ ค.  ได้ 2 คะแนน

ข้อ 4    ตอบข้อ ก. ได้  3 คะแนน   ข้อ ข.  ได้ 2 คะแนน ข้อ ค.  ได้ 1 คะแนน

ข้อ 5 ตอบข้อ ก. ได้  2 คะแนน   ข้อ ข.  ได้ 1 คะแนน ข้อ ค.  ได้ 3 คะแนน

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2564
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Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบั

ทีช่่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้
และพฒันาให้ดขีึน้

มารุต  พฒัผล : 2564
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มารุต  พฒัผล : 2564

หลกัการ Feedback

บอกความจริง

ใช้วธีิการบอกทีนุ่่มนวล

เลือกเวลาและสถานทีใ่นการบอก
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Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกีย่วกบั

- กระบวนการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- จุดแขง็ 
- จุดทีค่วรปรับปรุง
- แนวทางการปรับปรุง

มารุต  พฒัผล : 2564
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ทกัษะการช่ืนชมเห็นคุณค่า 

ช่วยใหก้ารส่ือสารมีความสร้างสรรค์

ทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี

มารุต  พฒัผล : 2564
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การส่ือสารเชิงบวกด้วยความจริงใจ

ใชเ้พิ่มพลงัปรารถนา (passion) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ใช้ความพยายามมากยิง่ขึน้ 

แดละเพิ่มพลงัการพฒันาตนเอง
มารุต  พฒัผล : 2564
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Feed-forward
การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด
เป็นการใหข้อ้มูลสารสนเทศโดยโคช้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้และพฒันาตนเอง

มารุต  พฒัผล : 2564
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หลกัการ Feed-forward

1. ช้ีแนวทางเป็นรูปธรรม

2. กระตุ้นให้ไปเรียนรู้เพิม่เติม

3. เสริมพลงัความหวงัและเช่ือมั่น

มารุต  พฒัผล : 2564
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สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การสร้างพืน้ที่ทางสังคมใหม่

ที่เอื้อต่อการคดิร่วมกนัอย่างเสมอภาค

การสนทนาทีน่ าไปสู่การคดิร่วมกนั

ฟังซ่ึงกนัและกนัโดยไม่มกีารตดัสินข้อสรุปใดๆ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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มารุต  พฒัผล : 2564

เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การความคดิใหม่

(Mind Shift) ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัติจริง
สะท้อนความคดิ  อารมณ์  ความรู้สึก  

ท าความเข้าใจ (Understanding)
เรียนรู้อย่างลกึซ้ึง (Deep learning)
น าไปสู่การเปลีย่นแปลง (Transform)
เกดิ Passion

การสะท้อนคดิ (Reflection)
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บทปฏิบัติการที่ 7
การออกแบบการประเมนิผลการเรียนรู้

ร่วมท าบทปฏิบัติการตาม LINK หรือ QR ด้านล่าง

https://forms.gle/GNcPKAWHCzLoKjVW9

มารุต พฒัผล : 2564
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การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร
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แบบประเมินการอบรม
ร่วมท าแบบประเมินการอบรมตาม LINK ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/
d/13YWBLuLD2ouTcP1YtloSfhXeA
hR9Wg2sedwg-
UNZQBU/viewform?edit_reques
ted=true
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Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


