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มารุต พฒัผล : 2565



ประเด็นการสัมมนา

1.  จากพลงัความคดิสู่พลงัการโค้ช

2. การโค้ชเพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

3. ปฏิบัตกิารโค้ชเพ่ือพฒันาผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2565



1. จากพลงัความคดิสู่พลงัการโค้ช

มารุต พฒัผล: 2565



มารุต พฒัผล : 2565

คดิไม่ดี

คดิดี

ความคดิ

สุข

ทุกข์



Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



พลงัการเรียนรู้
เร่ิมต้นที่พลงัความคดิ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



ความคิด

สติ

มารุต  พฒัผล : 2565
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งานได้ผล
คนมคีวามสุข

มารุต  พฒัผล : 2565



งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

Creativity 
Competency
Technology

Healthy



มารุต พฒัผล : 2565
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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





“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะทีโ่รงเรียน

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั
เกดิขึน้ทีบ้่าน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม 

เช่ือมโยงกบัชีวติจริง  และสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

มารุต พฒัผล : 2565



การเรียนรู้ทีต่อบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

Personalized Learning

มารุต พฒัผล : 2565

ผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้วธีิการเรียนรู้วธีิการเรียนรู้ผู้เรียนผู้เรียน
ผู้เรียน วธีิการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้

ผู้สอนเป็นโค้ช



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



บูรณาการ (Integration)

การผสมผสานเช่ือมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึน้ไป
อย่างสอดคล้องเป็นระบบ ทั้งสาระและกจิกรรมการเรียนการสอน
การปฏิบัตใิห้เกดิความเช่ือมโยงอย่างสมบูรณ์ 
มีความสมดุลกบัความต้องการ ความสนใจ 
และเหมาะสมกบัผู้เรียน

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 293



มารุต พฒัผล : 2565

Weaving
ถักทอ / สานเข้าด้วยกนั

Integration
บูรณาการ



สมรรถนะ

มารุต พฒัผล: 2565

ความรู้ความรู้ทักษะ

ความรู้ความรู้คุณลกัษณะ

ความรู้ความรู้ความรู้
ลงมือปฏิบัติ



มารุต  พฒัผล : 2565

ความรู้ความรู้ความรู้

ทกัษะทกัษะทกัษะ

คุณลกัษณะคุณลกัษณะคุณลกัษณะ



ความรู้ความรู้ความรู้

ทกัษะทกัษะทกัษะ

คุณลกัษณะคุณลกัษณะคุณลกัษณะ

มารุต  พฒัผล : 2565



สมรรถนะการคดิวเิคราะห์
ความช านาญในการคดิจ าแนกแยกแยะส่ิงใดๆ ทีเ่ป็นองค์รวม 

ให้เห็นว่าส่ิงน้ันมส่ีวนประกอบอะไรบ้าง
และส่วนประกอบเหล่าน้ันมคีวามเกีย่วข้องกนัอย่างไร

มารุต  พฒัผล : 2565



1.  มี  Creative ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน

2.  ใช้การ Coach ในระหว่างทีผู้่เรียน

ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้

3.  เอาใจใส่  Care กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

มารุต  พฒัผล: 2565

3C การท างานของครูยุคใหม่



ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2565



2. การโค้ช
เพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2565





มล.ปิ่น มาลากุล



การจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการสร้างสรรค์นวตักรรม

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



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



Internal Coach ตระหนักถึง 3I

Impress
Imprint
Impact

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



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/




มารุต  พฒัผล : 2565

จิตที่เมตตา
กายทีก่รุณา



การเป็นครู
การเป็นครูน้ันไซร้ไม่ล าบาก
แต่สอนดสีอนยากเป็นนักหนา
เพราะต้องใช้ศิลปวทิยา
อกีมคีวามเมตตาอยู่ในใจ

ม.ล.ป่ิน  มาลากลุ
19 เมษายน  2498

มารุต  พฒัผล : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565

ครูเก่ง กระตุ้น Passion

ใช้การจูงใจ

ยืดหยุ่น



มารุต  พฒัผล : 2565

ครูไม่เก่ง ขาดความยืดหยุ่น

ใช้เง่ือนไข

ตายตัว



มารุต พฒัผล : 2565
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“พาท า”
มีพลงัมากกว่า

“บอกให้จ า”



มารุต  พฒัผล : 2565
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ง่ายอยู่ทีป่าก

ยากอยู่ทีท่ า
ททท.

มารุต พฒัผล : 2565



การออกแบบการเรียนรู้  (Learning Design)

Key concepts

On task activities

Learning style
Multiple Intelligence

Technology efficiency

Social & Culture

Learning design

Mentoring & Coaching

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

Competency

Empowerment assessment

Learning process

Moral & Ethics

Classroom management

Equity



2. Coaching

2.1 แนวคดิ หลกัการ

2.2 Feed-up

2.3 Power questions

2.5 Feedback

2.7 Lesson-Learned

2.4 Act & Check

2.6 Feed-forward

มารุต พฒัผล : 2565



2.1 แนวคดิ หลกัการ
ของการโค้ช

มารุต พฒัผล : 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





direction



https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


Teaching การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้เรียน

Instruction การบอกวธีิการปฏิบัติแล้วให้ท าตาม

Coaching การฝึกทกัษะให้กบัผู้เรียน  
โดยเน้นให้ใช้วธีิการเรียนรู้ของตนเอง
เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ส่วนบุคคล
Personalized learning

Teaching / Instruction / Coaching

มารุต พฒัผล : 2565



Teaching

ให้ความรู้แก่ผู้เรียน

เร่ืองการอ่าน
เชิงวิเคราะห์
อธิบายวิธีการ
อ่านเชิงวิเคราะห์

มารุต  พฒัผล: 2565

Instruction

อธิบายให้ผู้เรียน
เข้าใจว่าการอ่าน
เชิงวเิคราะห์
มขีั้นตอนอย่างไร
แสดงตวัอย่างให้ดู

แล้วให้ผู้เรียนท าตาม

Coaching

จูงใจและช้ีแนะ
ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการ
อ่านเชิงวิเคราะห์

ผู้เรียนฝึกการอ่าน

เชิงวิเคราะห์ 
ด้วยวธีิการทีผู้่เรียนถนัด
ผู้สอนให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนรายบุคคล

กรณศึีกษา : การอ่านเชิงวเิคราะห์



Teaching
1.  ให้ข้อมูล  สาระ
2.  ให้ค าตอบทีถู่กต้อง
3.  การส่ือสารทางเดยีว
4.  ก าหนดงานให้ผู้เรียน
5.  ก าหนดวตัถุประสงค์

และทศิทางการเรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

Learning / Facilitator
1.  กระตุ้นให้มกีารอภิปราย

แลกเปลีย่นเรียนรู้     
2.  พยายามกระตุ้นให้คดิ

และตั้งค าถาม
3.  การส่ือสารสองทาง

มปีฏิสัมพนัธ์กบัผู้สอน
และผู้เรียน

4.  ประสานงานในกจิกรรม
การเรียนรู้กบัผู้เรียน

5.  ผู้เรียนสามารถก าหนด
วตัถุประสงค์
และทศิทางการเรียนรู้

Cognitive  Coaching
1.  พฒันาการรับรู้  การรู้คดิ  การตัดสินใจ
2.  สร้างความรู้ใหม่จากการคดิไตร่ตรอง

และการสะท้อนคดิ 
(reflective  thinking)

3.  การแลกเปลีย่นการรับรู้  การคดิ  
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

4.  สุนทรียสนทนา  (dialogue)
5.  ถอดบทเรียน  (lesson  learned)
6.  ค าถามทรงพลงั  (power  question)

บทบาทของผู้สอนในศตวรรษใหม่



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

https://mikeshawphoto.com/images/b
ald-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/




Coaching
คือ การมองภาพอนาคต (Foresight the future)

ว่าผู้เรียนแต่ละคนควรประสบความส าเร็จในเร่ืองใด

แล้วดึงศักยภาพของเขาออกมา

ให้เขาประสบความส าเร็จน้ันด้วยตนเอง

มารุต พฒัผล : 2565



อนาคตระยะยาว

อนาคตระยะกลาง

อนาคตระยะใกล้

อนาคตทีอ่ยู่ตรงหน้า
มารุต พฒัผล : 2565



ความรู้  + ความเข้าใจ + ...

ความสามารถ + ...

สมรรถภาพ + ...

ศักยภาพ + ...

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



การโค้ช เน้นช้ีแนะผู้เรียนให้พฒันาตนเอง

ด้วยวธีิการที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ

และระดับความสามารถของผู้เรียน

พฒันาไปในทศิทางทีถู่กต้อง

เกดิการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

มารุต พฒัผล : 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

...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



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



Research knowledge

Technological knowledge

Pedagogical knowledge

Content knowledge

Hard skills

องค์ประกอบของความรู้ทางวชิาการของโค้ช

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



Soft skills ของโค้ช

Soft skills 
ของการโค้ชเพ่ือการรู้คดิ

มีความสามารถในการใช้ภาษา

มีบุคลกิภาพที่ดี

มีมารยาททางสังคม

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ

มีมนุษยสัมพนัธ์ดี

การบริหารเวลาการตั้งค าถามและการฟัง

การคดิ

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



ขั้นตอนการโค้ช

มารุต  พฒัผล : 2565

1.  Feed – up  การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้
2.  Power questions  การใช้พลงัค าถาม
3.  Acting & Checking การประเมินผู้เรียน
4.  Feedback  การให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์
5.  Feed – forward  การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด
6.  Lesson learned  การถอดบทเรียน



มารุต พฒัผล : 2565



2.2 Feed-up

มารุต  พฒัผล : 2565



Feed-up
เป็นการกระตุ้นความสนใจ

และ Passion ในการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565

Passion
พลงัขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้

ด้วยตนเองของผู้เรียน



มารุต  พฒัผล : 2565

เรียนต้ืนๆ รับรู้และท่องจ า ท าอะไรไม่ได้

เรียนผ่านๆ ท าไปตามแบบ Copy Cut Paste

เรียนเชิงลกึ ท าด้วย
Passion

สร้างสรรค์นวตักรรม

การเรียนรู้เชิงลกึอย่างม ีPassion



Active Deep Learning
รู้จริง 
รู้ชัด

ปฏิบัติได้ 
ขยายสู่สังคม

มารุต พฒัผล : 2565
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ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้เชิงลกึ

1. ต้องการเรียนรู้อะไร?

2. จะใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

3. ได้เรียนรู้อะไร?

4. จะเปลีย่นแปลงตนเองอย่างไร?



การกระตุ้น Passion ในการเรียนรู้

- ใช้ส่ือ 
- ใช้ค าถาม
- ใช้เร่ืองเล่า
- ให้ผู้เรียนปฏบัิตกิจิกรรม

มารุต  พฒัผล : 2565



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

ผู้ชนะ
เปรียบเหมือนถุงชา
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เราจะเห็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

ของถุงชาทีจ่มอยู่ในน า้ร้อน



กจิกรรมฝึกทักษะ Feed-up
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- กระตุ้นความอยากรู้

- กระตุ้นวนัิยในตนเอง 

- กระตุ้น Growth mindset



2.3 Power questions

มารุต  พฒัผล : 2565



พลงัค าถาม  (Power Questions)

ค าถามทีก่ระตุ้นการคดิขั้นสูงของผู้เรียน

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
มารุต  พฒัผล : 2565



พลงัค าถาม (Power questions) 
เป็นเคร่ืองมือทีส่ าคญัทีสุ่ด

ของการโค้ช

มารุต  พฒัผล : 2565



กระบวนการใช้ Power questions

1. ก าหนดค าตอบที่ต้องการไว้ในใจ

2. ประเมินสถานการณ์การรับรู้ของผู้เรียน

3. ตั้งค าถามน าความคดิของผู้เรียนไปสู่ผลลพัธ์

4. ตอบสนองค าตอบอย่างสร้างสรรค์

มารุต  พฒัผล : 2565



Power questions  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความพยายามให้มากขึน้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

- ยงัมีวธีิการพฒันางานให้ดกีว่านีอ้กีไหม

- ส่วนไหนทีเ่รียกว่าดทีีสุ่ด

- เล่าให้ฟังมากกว่านีไ้ด้ไหม



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

- คุณท าดทีีสุ่ดแล้วใช่ไหม

- ท าสุดฝีมือแล้วหรือยงั

Power questions  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้



พลงัค าถาม (Power Questions)

ค าถามกระตุ้นการคดิขั้นสูง
การคดิวเิคราะห์

การคดิแก้ปัญหา

การคดิสร้างสรรค์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565
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1. ประโยชน์การของการด่ืมนมมอีะไรบ้าง

2. กล่องนมใบนีใ้ช้ท าอะไรบ้าง

3. ถ้าน ากล่องนมใบนีม้าประดษิฐ์
เป็นกระถางต้นไม้ จะต้องท าอย่างไร

4. กล่องนมใบนีส้ามารถน ามาใช้ท าอะไรได้
ในส่ิงทีย่งัไม่เคยมมีาก่อน

ค าถามกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์



2.4 Act & Check

มารุต พฒัผล : 2565



...การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การปฏิบัตจิะท าให้รู้จริงและแม่นย า 
ตรงกนัข้ามกบัการสอนให้รู้ โดยมิได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง

ซ่ึงมักจะกลายเป็น การเรียนรู้เพยีงเพ่ือให้สอบได้
หรือ เรียนรู้เพ่ือน าไปลืมทิง้เสียโดยมาก...

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
3 สิงหาคม 2521
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การจดัการเรียนรู้ผสมผสานเชิงรุก
Active Blended Learning (ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผสมผสานความคดิรวบยอด กจิกรรม และเทคโนโลยี

อย่างสอดคล้องกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ผู้เรียนมีบทบาทในกจิกรรมอย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว

มารุต พฒัผล: 2565



Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้

อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)
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Blended learning
การเรียนรู้ทีผ่สมผสาน
ความคดิรวบยอดหลกั 
กระบวนการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยอีย่างลงตัว

มารุต พฒัผล: 2565



ผสมผสาน
- ทีละเลก็ทีละน้อย 

- เกบ็เลก็ผสมน้อย

มารุต พฒัผล: 2565
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https://www.smeleader.com
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ความคดิรวบยอด

กระบวนการ
และกจิกรรม

เทคโนโลยีผู้เรียน

สอดคล้องกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม
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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



ผสมผเส
- ปนเปกนั 

ปนกนัจนยุ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

มารุต พฒัผล: 2565



มารุต พฒัผล: 2565

ผู้เรียน



เป้าหมายของ Active learning
การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั   (ตัวช้ีวดั)

1.  มวีธีิการคดิ (การคดิระดบัสูง)

2.  มวีธีิการเรียนรู้ (บุคคลแห่งการเรียนรู้)

3.  มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ทกัษะทางสังคม)

4.  มคุีณลกัษณะ / สมรรถนะทีพ่งึประสงค์
วชิยั  วงษใ์หญ่: 2565



การออกแบบการเรียนรู้  (Learning Design)

Key concepts

On task activities

Learning style
Multiple Intelligence

Technology efficiency

Social & Culture

Learning design

Mentoring & Coaching

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

Competency

Empowerment assessment

Learning process

Moral & Ethics

Classroom management

Equity



ความสนใจ
ความถนัด

แบบการเรียนรู้
วธีิการคดิ

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)

องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่สามารถน าไป

สรุปอ้างองิได้  (Generalization)  
เช่น   ดอกไม้  ประกอบด้วย  กลบีดอก  เกสร  และก้านดอก

ส่ิงมชีีวติ คือ ส่ิงทีม่ตีัวตน   สามารถเคล่ือนทีไ่ด้   ต้องการอาหาร   ต้องการทีอ่ยู่
สืบพนัธ์ุได้   และต้องใช้พลงังานในการด ารงชีวติ

ฟังก์ชัน คือ เซตของคู่อนัดบัทีส่มาชิกตัวหน้าไม่ซ ้ากนั

หลกัสูตรสถานศึกษา คือ มวลประสบการณ์ทีส่ถานศึกษาจัดให้กบัผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565
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https://www.dohome.co.th

https://www.kaidee.com

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



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2565

ทั่วไป ข้อมูล   (Data)

บริบท สารสนเทศ   (Information)

สุตมยปัญญา ความรู้   (Knowledge)

ภาวนามยปัญญา
การเช่ือมโยงองค์ความรู้

ปัญญา   (Wisdom)

การ
สังเคราะห์

ความคดิรวบยอด (Concept)



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
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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
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การเช่ือมโยงความคดิรวบยอด

ทักษะ

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

Keywords
ค าศัพท์ทีเ่ป็นกญุแจ

ส าหรับเปิดไขดงึเอาความทรงจ าออกมาใช้

ส าหรับจัดระเบียบและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
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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



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



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

มะละกอ

- สร้างกระดูกและฟัน
- เป็นยาระบายอ่อนๆ
- มสีารปาเปอนิ 
เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีน

มะเขอืเทศ

- สารต้านอนุมูลอสิระ
- ชะลอความชรา

พริกขีห้นูสด

- 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



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  :  2565



ตัวอย่างวธีิการจัดการเรียนรู้
ทีส่่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565



มารุต พฒัผล : 2565

https://www.magnifylearningin.org/the-6-step-
process-of-project-based-learning

Problem – Based Learning



มารุต พฒัผล : 2565

https://www.educationise.com/post/6-steps-to-implement-
project-based-learning-in-the-classroom

Project-Based Learning

Rafia Shabbir. 2020



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



มารุต พฒัผล: 2565

การแยกแยะองค์ประกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง

อาจเป็นวตัถุส่ิงของ   เร่ืองราว   หรือเหตุการณ์ 

แล้วหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล

ระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน

จนเกดิความรู้ความเข้าใจในส่ิงน้ันอย่างถ่องแท้ 

การคดิวเิคราะห์



การกระตุ้นการคดิวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1. วเิคราะห์อะไร

2.  วเิคราะห์ไปเพ่ืออะไร

3.  จะใช้หลกัเกณฑ์ใดในการวเิคราะห์

4.  ใช้กระบวนการคดิวเิคราะห์

5.  สรุปผลการวเิคราะห์ได้ว่าอย่างไร



กระบวนการคดิวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2565

1.  การจ าแนก
2.  การจัดหมวดหมู่
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



กระบวนการสร้างสรรค์

มารุต พฒัผล: 2565

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค ์
โดยใชจิ้นตนาการแดละการถ่ายทอด 
ใชท้กัษะในการสร้างส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตน
เป็นความคิดริเร่ิมของผูส้ร้างสรรคง์าน 
มิใช่การลอกเลียนแดบบ



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



Checking for 
understanding

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 ทีใ่ช้ในการประเมิน

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



แบบประเมินความคดิสร้างสรรค์
ค าช้ีแจง   เขียนคะแนนความคดิสร้างสรรค์แต่ละด้านลงในช่องผลการประเมนิ

ให้  1  คะแนน    เม่ือ     ปฏิบัตข้ิอ  (1)  และ  (2)  ได้
ให้  2  คะแนน    เม่ือ    ปฏิบัติข้อ  (1)  (2)  และ  (3)  ได้
ให้  3  คะแนน    เม่ือ    ปฏิบัตข้ิอ  (1)  (2)  (3)  และ  (4)  ได้

ความคดิสร้างสรรค์

(1)
วเิคราะห์
และจดักลุ่ม

(2)
สังเคราะห์

สร้างแนวคดิใหม่

(3)
ทบทวน

แนวคดิใหม่

(4)
ตกแต่ง

ให้สมบูรณ์

ช่ือ - สกุล
รวม

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร

มารุต พฒัผล : 2565



มารุต  พฒัผล :  2565

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สารและสมบัตขิองสาร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 3P ในสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1



ไม่ไดฝึ้กถอดบทเรียน ไดฝึ้กถอดบทเรียน

มารุต  พฒัผล :  2565



2.5 Feedback

มารุต พฒัผล : 2565



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบั

ทีช่่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้
และพฒันาให้ดขีึน้

มารุต  พฒัผล : 2565



Creative Feedback
การกระตุ้นให้ผู้เรียนสะท้อนคดิเกีย่วกบั

- 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



2.6 Feed-forward

มารุต พฒัผล : 2565



Feed-forward
การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด
เป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศโดยโค้ช 

เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้และพฒันาตนเอง

มารุต  พฒัผล : 2565



หลกัการ Feed-forward

1. ช้ีแนวทางแบบ How to

2. กระตุ้นให้ไปเรียนรู้เพิม่เติม

3. เสริมพลงัความหวงัและเช่ือมั่น

มารุต  พฒัผล : 2565



2.7 Lesson-Learned

มารุต พฒัผล : 2565



การถอดบทเรียน (Lesson-Learned)

- กระบวนการวเิคราะห์หลงัการปฏิบัติ  
หรือการท ากจิกรรมเพ่ือการตกผลกึของความรู้

- เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่างเป็นระบบ
เกีย่วกบัผลการปฏิบัติกจิกรรมทีด่ าเนินการแล้ว
เป็นการกระตุ้นให้คณะท างานเกดิความต่ืนตวั
และมีความรู้สึกผูกพนัอยู่กบังาน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

วธีิการถอดบทเรียน

1.  ต้องตอบโจทย์ว่าต้องการถอดบทเรียนอะไร เพ่ืออะไร

2.  ใครคือบุคคลทีจ่ะถอดบทเรียน  จะถอดบทเรียนของคนอ่ืน  
หรือจะถอดบทเรียนตัวเอง

3. เลือกวธีิการถอดบทเรียนให้เหมาะสมกบัผู้ถอดบทเรียน

4.  บทเรียนทีด่ีอาจจะมีประเด็นที่คล้ายกนั  แตกต่างกนัที่บริบท  
การหาบทเรียนทีด่ีได้ ถือว่าได้ความรู้ทีมี่คุณค่า มีพลงั



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565

5.  สุนทรียสนทนา  (Dialogue) จะเป็นกลไกส าคญั
ในการถอดบทเรียนที่มากกว่าการตั้งค าถาม  

6.  บทเรียนมิใช่ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้
จากส่ิงทีค่าดหวงักบัส่ิงทีเ่กดิขึน้จริง  
ตามนัยของการตั้งสมมติฐานการวจิัย

หากแต่เป็นปัจจัยทีท่ าให้เกดิความแตกต่างน้ัน
ว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร

ส่ิงนีต่้างหาก คือ บทเรียน



มารุต  พฒัผล : 2565

กระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่ความคดิใหม่ (Mind Shift)
ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัตจิริง สะท้อนความคดิ  

อารมณ์  ความรู้สึก  ท าความเข้าใจ (Understanding)
เรียนรู้อย่างลกึซ้ึง (Deep learning)
น าไปสู่การเปลีย่นแปลง  (Transform)

การสะท้อนคดิ (Reflection)



Reflective  Thinking
การสะท้อนคดิ

มารุต พฒัผล : 2565



สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การสร้างพืน้ที่ทางสังคมใหม่

ที่เอื้อต่อการคดิร่วมกนัอย่างเสมอภาค

การสนทนาทีน่ าไปสู่การคดิร่วมกนั

ฟังซ่ึงกนัและกนัโดยไม่มกีารตดัสินข้อสรุปใดๆ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2565



มารุต  พฒัผล : 2565

ผู้เรียนควรมโีค้ชทีเ่ป็นกลัยาณมิตร
ทีช้ี่น าความคดิไปในทางทีถู่กต้อง

เพราะเป้าหมายสุดท้ายของการโค้ช คือ
ให้ผู้เรียนช้ีน าความคิดของตนได้



ความสุข  ณ  จุดเร่ิมต้น

...สุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีต่นเองรัก

...สุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีต่วัเองเช่ือ

...สุขทีไ่ด้แสดงฝีมือให้คนทั้งโลกได้รับรู้

มารุต พฒัผล : 2565



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร

มารุต พฒัผล : 2565



ของที่รับฝากไว้
พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยงัส่งลูกรักมา มอบให้

ของเราสิรักษา ดสุีด  ใจเอย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวคูีณ

มล.ป่ิน  มาลากลุ
มารุต พฒัผล : 2565



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


