
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทีส่่งเสริมพหุปัญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พฒัผล
บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ



ศูนย์ผู้น านวตักรรมหลกัสูตรและการเรียนรู้: LCCL
www.curriculumandlearning.com

มารุต พฒัผล : 2565



ประเดน็การเรียนรู้
1. จากพลงัความคดิสู่พลงัการจัดการเรียนรู้

2. การจัดการเรียนรู้ทีส่่งเสริมพหุปัญญา

3. บทบาท Internal coaching

4. การประเมนิทีเ่สริมพลงัการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2565



1. จากพลงัความคดิ
สู่พลงัการจดัการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2565



Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



มารุต พฒัผล : 2565

คดิไม่ดี

คดิดี

ความคดิ

สุข

ทุกข์



ความสุข  ณ  จุดเร่ิมต้น

...ความสุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีเ่รารัก

...ความสุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีเ่ราเช่ือ

...ความสุขทีเ่ราได้แสดงฝีมือให้คนทั้งโลกได้รับรู้

มารุต พฒัผล : 2565



...เรายงัชีพด้วยส่ิงที่เราได้มา
แต่เรามีชีวติได้โดยส่ิงที่เราให้...

เชอร์วนิสตัน  เชอร์ชิลล์
30 พฤศจิกายน 2417 - 24 มกราคม 2508

นายกรัฐมนตรีองักฤษ

มารุต พฒัผล : 2565



ของที่รับฝากไว้
พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยงัส่งลูกรักมา มอบให้

ของเราสิรักษา ดสุีด ใจเอย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวคูีณ

มล.ป่ิน  มาลากลุ
มารุต พฒัผล : 2565



งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศที่พฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

Creativity &

Technology



มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565





มารุต พฒัผล : 2565

Metaverse 
จะเปลีย่วถิชีีวติและการเรียนรู้



https://thematter.co/brief/brief-1560146418/78444



สร้างสรรค์โดย Creativity Machine 
“A Recent Entrance to Paradise”

https://www.theverge.com/2022/2/21/22944335/us-copyright-office-reject-ai-generated-art-recent-entrance-to-paradise

Steven Thaler





ความเร็วของเทคโนโลยกีบัความคิด

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565





วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2565



2. การจดัการเรียนรู้ทีส่่งเสริมพหุปัญญา

มารุต พฒัผล: 2565



พหุปัญญา 
Multiple Intelligence

เชาวน์ปัญญาหรือความสามารถทางสมองด้านต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการคดิ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา 

การเรียนรู้ และการด ารงชีวติ

มารุต  พฒัผล: 2565



มารุต  พฒัผล: 2565

https://www.jozikids.co.za/blog/parenting/positive-parenting/all-children-
smart-which-type-smart-your-child/



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านภาษา



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านตรรกะ-คณติศาสตร์



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านมิตสัิมพนัธ์



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านดนตรี



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านความเข้าใจตนเอง



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านธรรมชาติ



มารุต  พฒัผล: 2565

พหุปัญญาในช้ันเรียน: ด้านจิตนิยม/การด ารงอยู่ของชีวติ



กิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีสอดคลอ้งกบั

Core cognitive units

กิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีสอดคลอ้งกบั

Core cognitive units

กจิกรรมการเรียนรู้

“หลายเส้นทาง...
เป้าหมายเดยีวกนั”

ความคิดรวบยอดหลกั

(Main concept)
ความคิดรวบยอดหลกั

(Main concept)
ความคิดรวบยอดหลกั

สมรรถนะและคุณลกัษณะ

ความคิดรวบยอดหลกั

(Main concept)
ความคิดรวบยอดหลกั

(Main concept)พหุปัญญาของผู้เรียน

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

การจดัการเรียนรู้บูรณาการ ตามแนว Active Learning เช่น

Design-based Learning,              Creative-based Learning
Games-based Learning,            Collaborative Learning

Coaching &
Mentoring

Scaffolding &
Facilitator

กิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีสอดคลอ้งกบั

Core cognitive units

กิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีสอดคลอ้งกบั

Core cognitive units
การประเมนิเพ่ือพฒันาผู้เรียน

การออกแบบการเรียนรู้
ทีส่่งเสริมพหุปัญญา

มารุต  พฒัผล: 2565



มารุต พฒัผล: 2565

พมิพ์เขยีวหน่วยการเรียนรู้บูรณการส่งเสริมพหุปัญญาและสมรรถนะ
เร่ือง ส้มต าสุขภาพ  ช้ัน  ม.1   เวลา  8 ช่ัวโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรู้ การประเมนิผล

1. วเิคราะห์ความต้องการ
รับประทานส้มต าสุขภาพได้

2. พฒันาแนวคิดส้มต าสุขภาพได้

3. พฒันาสูตรส้มต าสุขภาพได้

4. ทดลองและปรับปรุง
สูตรส้มต าสุขภาพได้

1. สอบถามความต้องการรับประทานส้มต าสุขภาพของเพ่ือน
ในห้องโดยใช้ Google Form แล้วน าเสนอผลการวเิคราะห์
เป็น Infographic (ภาษา, เทคโนโลย,ี คณติศาสตร์, ศิลปะ,
มิติสัมพนัธ์)

2. พฒันาแนวคิดส้มต าสุขภาพทีส่ะท้อนถึงความเอาใจใส่ผู้บริโภค
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม แล้วน าเสนอเป็นคลปิ VDO ส้ัน 
(ความคิดสร้างสรรค์, จิตสาธารณะ, ความเข้าใจระหว่างบุคคล,
ธรรมชาติ, ภาษา, เทคโนโลย)ี 

3. พฒันาสูตรส้มต าสุขภาพตามแนวคิดและน าเสนอ Mind mapping
(การสร้างสรรค์, คณติศาสตร์, วทิยาศาสตร์, ภาษา, มิติสัมพนัธ์)

4. ทดลองต าส้มต าตามสูตร ประเมินรสชาติ ปรับปรุงสูตรส้มต า
จากผลการประเมิน น าเสนอผลงานประกอบเพลงพระราชนิพนธ์
“ส้มต า” สะท้อนคิด และแลกเปลีย่นเรียนรู้ (การสร้างสรรค์, 
การเคล่ือนไหวร่างกาย, ดนตรี, ความเข้าใจตนเอง)

1. เพลงพระราชนิพนธ์ 
“ส้มต า”

2. แหล่งข้อมูล
ในอนิเตอร์เน็ต

3. อุปกรณ์ต าส้มต า

1. ประเมินผลการส ารวจ
ความต้องการฯ

2. ประเมินแนวคิด
ส้มต าสุขภาพ

3. ประเมินสูตรส้มต า
4. ประเมินกระบวนการ
ทดลองและปรับปรุง
สูตรส้มต าสุขภาพ

5. ประเมินความรู้
ความเข้าใจ
ความคิดรวบยอด
ในกลุ่มสาระ
ทีน่ ามาบูรณการ



มารุต พฒัผล: 2565

https://www.smeleader.com

หน่วยการเรียนรู้บูรณการส่งเสริมพหุปัญญาและสมรรถนะ
เร่ือง ส้มต าสุขภาพ



มารุต พฒัผล : 2564

การจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นสมรรถนะ
(Competency-based teaching)

การจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นให้
ผู้เรียนบรรลุความสามารถตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



สมรรถนะ
ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล: 2565

ความรู้ความรู้ทักษะ

ความรู้ความรู้คุณลกัษณะ

ความรู้ความรู้ความรู้



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่มหรือหน้าจอคอมพวิเตอร์

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั
เกดิขึน้ทีบ้่าน ชุมชน และเช่ือมโยงกบัชีวติจริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

มารุต พฒัผล : 2565



ท าให้เตม็ ท าให้สมบูรณ์  

สาโรช  บัวศรี. 2529: 7-8
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encyclopedia of Education)

บูรณาการ (Integration)

ผู้อ านวยการ โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง 
ปัจจุบันคือ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ เม่ือ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2496



มารุต พฒัผล : 2565

Weaving
ถักทอ / สานเข้าด้วยกนั

Integration
บูรณาการ



การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้

Learning Culture 
กระบวนการเรียนรู้...ส าคญัยิง่กว่าความรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



มารุต พฒัผล : 2565

ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้เชิงลกึ

ต้องการเรียนรู้อะไร?

จะใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

ได้เรียนรู้อะไร?



มารุต  พฒัผล : 2565

เรียนต้ืนๆ รับรู้และท่องจ า ท าอะไรไม่ได้

เรียนผ่านๆ ท าไปตามแบบ Copy Cut Paste

เรียนเชิงลกึ ท าด้วย
Passion

สร้างสรรค์นวตักรรม

การเรียนรู้อย่างม ีPassion



Active Deep Learning
รู้จริง 
รู้ชัด

ปฏิบัติได้ 
ขยายสู่สังคม

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565



การจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Instructional  tools

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

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



ผลลพัธ์การเรียนรู้

ผู้เรียน
มคีวามสามารถน้อย

ผู้เรียน
มคีวามสามารถปานกลาง

ผู้เรียน
มคีวามสามารถสูง

กจิกรรมการเรียนรู้
ไม่ซับซ้อน

กจิกรรมการเรียนรู้
ซับซ้อนมากขึน้

กจิกรรมการเรียนรู้
ซับซ้อนมาก

การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
และแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

การเรียนรู้ปรับได้: Adaptive learning

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565



ครู

ผู้บริหาร

ศักยภาพผู้เรียน

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

รักการสอน

รักผู้เรียน

มคีวามรู้

มีวธีิการสอน
การประเมินผล

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มคีวามยุตธิรรม

ปัจจยัทีส่่งผลต่อศักยภาพผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



ศักยภาพผู้เรียน
1.  มวีธีิการคดิ (การคดิระดบัสูง)

2.  มวีธีิการเรียนรู้ (บุคคลแห่งการเรียนรู้)

3.  มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ทกัษะทางสังคม)

4.  มคุีณลกัษณะ / สมรรถนะทีพ่งึประสงค์

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



ความรู้ + ความเข้าใจ + ...

ความสามารถ + ...

สมรรถภาพ + ...

ศักยภาพ + ...

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



EDUCARE
EDUCATION

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



การออกแบบการเรียนรู้

Key concepts

On task activities

Learning style
Multiple Intelligence

Technology efficiency

Social & Culture

Learning design

Mentoring & Coaching

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

Competency

Empowerment evaluation

Learning process

Moral & Ethics

Classroom management

Equity



มารุต พฒัผล: 2565

ความคิดรวบยอด

กระบวนการ
และกจิกรรม

เทคโนโลยีผู้เรียน

สอดคล้องกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม



ความสนใจ
ความถนัด

แบบการเรียนรู้
ทักษะและวธีิการคดิ

ลกัษณะนิสัย
ส่ิงจูงใจ

มารุต  พฒัผล: 2565

Big Data ด้านผู้เรียน



การเรียนรู้ทีถู่กกบัจริต

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565

โทสจริต : ชอบความเร็ว  ชอบให้สรุปไม่ชอบเยิน่เย้อ

โมหะจริต : ง่วงเหงาหาวนอน  ชอบหลบั

ศรัทธาจริต    : เช่ือง่าย  ต่ืนเต้น

พุทธจริต : ใฝ่รู้  ช่างสงสัย  ชอบซักถาม

วติกจริต : ลงัเล   ตัดสินใจอะไรไม่ได้

ราคะจริต : ชอบความสวยงาม   มองภาพรวม



ความคดิรวบยอด (Concept)

หมายถึง  ลกัษณะร่วมทีส่ าคญัของส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ขาดองค์ประกอบใดไม่ได้

สามารถน าไป  สรุปอ้างองิได้  (Generalization)  
เช่น  ดอกไม้ประกอบด้วย  กลบีดอก  เกสร  และก้านดอก

ฟังก์ชัน คือ เซตของคู่อนัดับทีส่มาชิกตวัหน้าไม่ซ ้ากนั

องค์ประกอบของหลกัสูตร  คือ   จุดประสงค์   กจิกรรม   
การประเมินผล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2565

Keywords
ค าศัพท์ทีเ่ป็นกญุแจ

ส าหรับเปิดไขดงึเอาความทรงจ าออกมาใช้

ส าหรับจัดระเบียบและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

https://www.dohome.co.th

https://www.kaidee.com

https://www.lazada.co.th/



ความคดิรวบยอด

มารุต พฒัผล : 2565

หมายถึง

องค์ความรู้ของความคดิรวบยอดเหล่าน้ัน

เช่น 
ส่ิงมีชีวติ คือ ส่ิงทีม่ีตัวตน สามารถเคล่ือนที่ได้ ต้องการอาหาร 
ต้องการทีอ่ยู่ สืบพนัธ์ุได้ และต้องใช้พลงังานในการด ารงชีวติ



มารุต พฒัผล : 2565

เปลือก

กระพี้

แก่น

https://babban.club/17997/

http://bit.ly/2Wbmy6L

http://bit.ly/2Wbmy6L


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  :  2565



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  :  2565



8.  ความคดิรวบยอดที่เป็นข้อมูล ข้อเทจ็จริง (Substantive  concept)
- ตัวเลขสถิติ   ข้อเทจ็จริง   เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

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

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

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

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



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2565

ปฏิสัมพนัธ์

ส่ิงมชีีวิต

จุลนิทรีย์

สัตว์พืช

1.  องค์ประกอบ

อวยัวะ เน้ือเย่ือ

เซลล์

2.  การถ่ายทอด           
พนัธุกรรม

โมเลกลุ
ประชากร

การแบ่งเซลล์

4.  ถิ่นที่อยู่              
ระบบนิเวศน์

เซลล์
ระบบ

ชุมชน

ประชากร

3.  กระบวนการ
การหายใจ

การสร้างอาหาร



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

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



กระบวนการเรียนรู้
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2565



กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2565

ขั้นตอนทีผู้่เรียนใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

การพฒันาทกัษะ การคดิ และคุณลกัษณะของตนเอง

ผ่านการลงมือปฏิบัตกิจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



กลุ่มที ่1
กระบวนการเรียนรู้

ด้านพทุธิพสัิย (Cognitive)

มารุต พฒัผล : 2565



กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

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



1. กระตุ้นความรู้เดมิ

2. เสริมความรู้ใหม่

3. ตกแต่งความรู้ให้สมบูรณ์

กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565



กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

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



กระบวนการวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

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



กระบวนการแก้ปัญหา

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1.  แสดงความเข้าใจปัญหา

2.  วางแผนและลงมือปฏิบัติ

3.  ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา

4.  อธิบายวธีิการแก้ปัญหา

5.  แสดงผลการท างานได้อย่างชัดเจน



1.  ก าหนดปัญหา

2.  วเิคราะห์แยกแยะประเด็น

3.  ก าหนดทางเลือก จัดล าดับ ประเมิน

4.  วางแผนทางเลือกที่เป็นประโยชน์  
เพ่ือให้ได้ผลการตัดสินใจที่ดี

วชิยั วงษใ์หญ่: 2565

กระบวนการตัดสินใจ



กระบวนการคดิสร้างสรรค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

1.  วเิคราะห์แนวคดิและจดักลุ่ม

2.  สังเคราะห์และสร้างแนวคดิใหม่  

3.  ทบทวนแนวคดิใหม่

4.  ตกแต่งความคดิใหม่ให้สมบูรณ์



Empathize วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

Define ระบุประเดน็นวตักรรม

Ideate ก าหนดแนวคดิของนวตักรรม

Prototype สร้างต้นแบบนวตักรรม

Test ทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม
ประเมนิและปรับปรุง

กระบวนการคดิออกแบบ
Design Thinking

1

2

3

4

5

มารุต พฒัผล: 2565



กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรม

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

1.  วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการนวตักรรม

2.  สังเคราะห์แนวคดิของนวตักรรมทีต้่องการพัฒนา

3.  พฒันาต้นแบบนวตักรรมตามแนวคดิ

4.  ทดลองใช้ต้นแบบนวตักรรม

5. ประเมนิ ปรับปรุง และขยายผลนวตักรรม



กลุ่มที ่2
กระบวนการเรียนรู้

ด้านทักษะพสัิย (Psycho-motor)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



กระบวนการกลุ่ม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

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



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

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565



กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

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

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



กระบวนการสร้างทักษะการปฏิบตัิ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นท าตามแบบ

3.  ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ

4.  ขั้นฝึกให้ช านาญ



กลุ่มที ่3
กระบวนการเรียนรู้

ทางด้านจิตพสัิย (Affective)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



กระบวนการสร้างความตระหนัก

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวจิารณ์

3.  ขั้นสรุป



กระบวนการสร้างค่านิยม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

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



กระบวนการสร้างเจตคติ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวเิคราะห์

3.  ขั้นสรุป



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

Technology



หลกัการเลือกใช้เทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัผู้เรียน

ผสมผสานเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย

ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2565



ความเร็วของเทคโนโลยกีบัความคิด

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



ความคิด

สติ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://budhosp.tripod.com/mad_cow.jpg&imgrefurl=http://budhosp.tripod.com/mad_cow.htm&h=347&w=358&sz=12&hl=th&start=13&um=1&tbnid=uQkUiXM9A5fcKM:&tbnh=117&tbnw=121&prev=/images?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7+&ndsp=20&um=1&hl=th&sa=N


3. บทบาท Internal coaching

มารุต พฒัผล: 2565



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



Internal Coach ตระหนักถึง 3I

Impress
Imprint
Impact

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



มารุต พฒัผล: 2565

บทบาท Internal Coaching 

1. ช้ีให้เห็นคุณค่าแท้ของการเรียนรู้
2. เปิดพืน้ทีใ่ห้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
3. เสริมแรงและให้ก าลงัใจ
4. สะท้อนคดิและถอดบทเรียน
5. ให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์



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

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/




...การท างานให้ส าเร็จผล
แน่นอนและสมบูรณ์

ตามเป้าหมายน้ัน จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถ

พร้อมทั้งคุณสมบตัิทีส่ าคญัในตัวบุคคล 
หลายประการทั้งความตั้งใจทีม่ัน่คง 

ความคิดสร้างสรรค์ 
ความอุตสาหพยายาม

ความรับผดิชอบ ตลอดจนความสุจริต 
เป็นธรรม  น ามาปฏิบัติโดยสม า่เสมอ

พระบรมราโชวาทพธีิพระราชทานปริญญาบตัร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

19 กรกฎาคม 2528

หลกัคดิในการโค้ช

เป้าหมาย   Goal
ความรู้ความสามารถ  Competence
ความคิดสร้างสรรค์  Creativity
ความอุตสาหพยายาม  Persevere
ความรับผดิชอบ Responsibility
ความสุจริต  Integrity

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



SAGE ON THE STAGE

GUIDE ON THE SIDE

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



ตุมเหหิ   กจิจ    กาตพพ 
ผู้ท า  คือพวกเธอทั้งหลาย

อกขาตาโร  ตถาคตา
ตถาคต  เป็นเพยีงผู้ช้ีบอกเท่าน้ัน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



พลงัค าถาม (Power Questions)

ค าถามกระตุ้นการคดิขั้นสูง
การคดิวเิคราะห์

การคดิแก้ปัญหา

การคดิสร้างสรรค์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะประสบความส าเร็จ



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

ผู้ชนะ
เปรียบเหมือนถุงชา



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

เราจะเห็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

ของถุงชาทีจ่มอยู่ในน า้ร้อน



4. การประเมินที่เสริมพลงัการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2565



การประเมินที่เสริมพลงัตามสภาพจริง

(Empowerment  
Evaluation)

มารุต  พฒัผล. 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

การประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)

3. ผู้เกีย่วข้อง

1.  ตนเอง

2. ผู้สอน

การปฏิบตัิ การทดสอบ

การสังเกต รายงานตนเอง
การส่ือสาร

ก่อนเรียน หลงัเรียน
ระหว่างเรียน

ติดตามผล

สะท้อนผล



องค์ประกอบ 3P ทีใ่ช้ในการประเมินผลงาน

2.  Product
(ผลผลติ)

เรียนรู้การท างาน
และสามารถท างานอะไรได้

ผลการท างาน

1.  Process
(กระบวนการ)

มวีธีิการเรียนรู้
และวธีิการแก้ปัญหาหรือไม่

ความพยายาม
และกระบวนการท างาน

3.  Progress
(ความก้าวหน้า)

พฒันาการท างาน
จากเดมิเป็นอย่างไร

พฒันาการของการท างาน

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2565



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

key:  H = สูง ,  M = ปานกลาง,  L = ต ่า
มารุต  พฒัผล : 2565



ที่ รายการ
ระดบัคะแนน

1 2 3

1 การจ าแนก จ าแนกความเหมือน
ความต่างได้

จ าแนกความเหมือน
ความต่างได้ถูกต้อง

จ าแนกความเหมือน
ความต่างและจดัเป็นหมวด
หมู่ได้ถูกต้อง

2 การจดัหมวดหมู่ จดัเป็นหมวดหมู่ได้ จดัเป็นหมวดหมู่ได้
อย่างมีเหตุผล

อธิบายลกัษณะของแต่ละ
หมวดที่จดัได้ถูกต้อง

3 การสรุป
อย่างสมเหตุสมผล

สรุปใจความได้ การสรุปได้
อย่างสมเหตุสมผล

อธิบายเหตุผลชัดเจนในการ
สรุปอย่างสมเหตุสมผล

4 การประยุกต์ใช้                   
ในสถานการณ์ใหม่

ประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างจ ากดั

การประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างเหมาะสม

อธิบายเหตุผลการประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ใหม่
ได้อย่างชัดเจน

5 การคาดการณ์
บนพืน้ฐานข้อมูล

ใช้ข้อมูลเพยีงสองด้าน
ในการคาดการณ์

ใช้ข้อมูลหลายด้าน
ในการคาดการณ์

ใช้ข้อมูลเพยีงด้านเดยีว
ในการคาดการณ์

เกณฑ์การให้คะแนนการคดิวเิคราะห์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



Creative Feedback
for Learning Power

มารุต  พฒัผล : 2565



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกีย่วกบั

- กระบวนการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- จุดแขง็ 
- จุดทีค่วรปรับปรุง
- แนวทางการปรับปรุง

มารุต  พฒัผล : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565

หลกัการ Feedback

บอกความจริง

ใช้วธีิการบอกทีนุ่่มนวล

เลือกเวลาและสถานทีใ่นการบอก



การช่ืนชมเห็นคุณค่า (Appreciation Talk)

ประทับใจผลงาน

ช่ืนชมพฤติกรรม

ช่ืนชมคุณลกัษณะ

วาจาที่แช่มช่ืน...เพิม่พลงัการจดัการเรียนรู้
วชิยั วงษใ์หญ่ :  2565



Reflective  Thinking
การสะท้อนคดิ

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565

เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การความคดิใหม่

(Mind Shift) ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัติจริง
สะท้อนความคดิ  อารมณ์  ความรู้สึก  

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

การสะท้อนคดิ (Reflection)



สุนทรียสนทนา
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2558



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร

มารุต พฒัผล : 2565



การเป็นครู
การเป็นครูน้ันไซร้ไม่ล าบาก
แต่สอนดสีอนยากเป็นนักหนา
เพราะต้องใช้ศิลปวทิยา
อกีมคีวามเมตตาอยู่ในใจ

ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ
19 เมษายน  2498

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



มล.ปิ่น มาลากุล





Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


