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ของที่รับฝากไว้
พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยงัส่งลูกรักมา มอบให้

ของเราสิรักษา ดสุีด  ใจเอย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวคูีณ

มล.ป่ิน  มาลากลุ
มารุต พฒัผล : 2564



การศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

มารุต พฒัผล : 2564

สรุปผลการวจิยั



Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้

อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)

มารุต พฒัผล : 2564



Blended learning
การเรียนรู้ทีผ่สมผสาน
ความคดิรวบยอดหลกั 
กระบวนการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยอีย่างลงตัว

มารุต พฒัผล: 2564



การจดัการเรียนรู้ผสมผสานเชิงรุก
Active Blended Learning (ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผสมผสานความคดิรวบยอด กจิกรรม และเทคโนโลยี

อย่างสอดคล้องกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ผู้เรียนมีบทบาทในกจิกรรมอย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว

มารุต พฒัผล: 2564



ผสมผสาน
- ทีละเลก็ทีละน้อย 

- เกบ็เลก็ผสมน้อย

มารุต พฒัผล: 2564



มารุต พฒัผล: 2564

https://www.smeleader.com



มารุต พฒัผล: 2564

ความคิดรวบยอด

กระบวนการ
และกจิกรรม

เทคโนโลยีผู้เรียน

สอดคล้องกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม



ลกัษณะการจัดการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2564



ลกัษณะการจดัการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้บูรณการทีเ่หมาะสมกบับริบทเชิงพืน้ทีแ่ละสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

มารุต พฒัผล : 2564



ผู้สอนเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ทีต่อบสนองธรรมชาติของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2564



การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกบัความพร้อมของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2564



การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและมีความยืดหยุ่น

กระบวนการ
เรียนรู้

ความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้

ผลผลติ
ทางการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2564



การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผู้ปกครองและชุมชน

มารุต พฒัผล : 2564



แนวทางการจดัการเรียนรู้
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เปลีย่นวกิฤตเป็นโอกาส
Transformative learning

มารุต พฒัผล : 2564



“พาท า”
มีพลงัมากกว่า

“บอกให้จ า”

มารุต พฒัผล : 2564



จูงใจให้ท า

มารุต พฒัผล : 2564



การออกแบบการเรียนรู้

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



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่มหรือหน้าจอคอมพวิเตอร์

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั
เกดิขึน้ทีบ้่าน ชุมชน และเช่ือมโยงกบัชีวติจริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



มารุต  พฒัผล : 2564

เรียนตืน้ๆ รับรู้และท่องจ า ท าอะไรไม่ได้

เรียนผ่านๆ ท าไปตามแบบ Copy Cut Paste

เรียนรู้เชิงลกึ
Deep learning

ท าด้วย
Passion

สร้างสรรค์นวตักรรม

การเรียนรู้อย่างม ีPassion



Active Deep Learning
รู้จริง
รู้ชัด

ปฏิบัติได้ 
ขยายสู่สังคม

มารุต พฒัผล : 2564



การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

มารุต พฒัผล : 2564



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 : 2564

Weaving
ถักทอ / สานเข้าด้วยกนั

Integration
บูรณาการ



มารุต พฒัผล: 2564

1. ความคดิรวบยอด

2. กระบวนการเรียนรู้
และคุณลกัษณะ

3. เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้

ผู้เรียนมีบทบาทในกจิกรรม

ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้



ความคดิรวบยอด (Concept)
หมายถึง  ลกัษณะร่วมที่ส าคญัของส่ิงหน่ึงส่ิงใด
ขาดองค์ประกอบใดไม่ได้

สามารถน าไป  สรุปอ้างองิได้  (Generalization)  
เช่น  ดอกไม้ประกอบด้วย  กลบีดอก  เกสร  และก้านดอก

ฟังก์ชัน คือ เซตของคู่อนัดับทีส่มาชิกตวัหน้าไม่ซ ้ากนั

องค์ประกอบของหลกัสูตร  คือ   จุดประสงค์   กจิกรรม   
การประเมินผล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



แก่นสาระของความคดิรวบยอด

มารุต พฒัผล : 2564

หมายถึง

องค์ความรู้ของความคดิรวบยอดเหล่าน้ัน

เช่น 
ส่ิงมีชีวติ คือ ส่ิงทีม่ีตัวตน สามารถเคล่ือนที่ได้ ต้องการอาหาร 
ต้องการทีอ่ยู่ สืบพนัธ์ุได้ และต้องใช้พลงังานในการด ารงชีวติ



มารุต พฒัผล : 2564

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  :  2564



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



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  :  2564



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



กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2564

ขั้นตอนทีผู้่เรียนใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

การพฒันาทกัษะ การคดิ และคุณลกัษณะของตนเอง

ผ่านการลงมือปฏิบัตกิจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ



กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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



กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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



1. กระตุ้นความรู้เดมิ

2. เสริมความรู้ใหม่

3. ตกแต่งความรู้ให้สมบูรณ์

กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้

มารุต พฒัผล : 2564



กระบวนการวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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



กระบวนการแก้ปัญหา

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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: 2564

กระบวนการตัดสินใจ



กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

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

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



กระบวนการกลุ่ม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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 : 2564



กระบวนการสร้างทักษะการปฏิบตัิ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต รับรู้

2.  ขั้นท าตามแบบ

3.  ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ

4.  ขั้นฝึกให้ช านาญ



กระบวนการสร้างความตระหนัก

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต รับรู้

2.  ขั้นวจิารณ์

3.  ขั้นสรุป



กระบวนการสร้างค่านิยม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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



กระบวนการสร้างเจตคติ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวเิคราะห์

3.  ขั้นสรุป



การใช้เทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ .....

กระบวนการเรียนรู้

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3

TechnologyTechnologyTechnology

มารุต  พฒัผล : 2564



หลกัการเลือกใช้เทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัผู้เรียน

ผสมผสานเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย

ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2564



ความเร็วของเทคโนโลยกีบัความคิด

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



วนัิยในตนเอง (Self-discipline)
เป็นปัจจัยส าคญั

ของการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

มารุต  พฒัผล : 2564



วนัิย 2 ด้าน

มารุต  พฒัผล :  2564



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



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
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

19 กรกฎาคม 2528

หลกัคดิในการโค้ช

เป้าหมาย   Goal
ความรู้ความสามารถ  Competence

ความคิดสร้างสรรค์  Creativity
ความอุตสาหพยายาม  Persevere
ความรับผดิชอบ Responsibility
ความสุจริต  Integrity

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564



SAGE ON THE STAGE

GUIDE ON THE SIDE

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564



ตุมเหหิ   กจิจ    กาตพพ 
ผู้ท า  คือพวกเธอทั้งหลาย

อกขาตาโร  ตถาคตา
ตถาคต  เป็นเพยีงผู้ช้ีบอกเท่าน้ัน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564



พลงัค าถาม (Power Questions)

ค าถามกระตุ้นการคดิขั้นสูง
การคดิวเิคราะห์

การคดิแก้ปัญหา

การคดิสร้างสรรค์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

การประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)

3. ผู้เกีย่วข้อง

1.  ตนเอง

2. ผู้สอน

การปฏิบตัิ การทดสอบ

การสังเกต รายงานตนเอง
การส่ือสาร

ก่อนเรียน หลงัเรียน
ระหว่างเรียน

ติดตามผล

สะท้อนผล



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



ส่ิงทีป่ระเมนิ

วธีิการประเมนิทีม่ปีระสิทธิภาพสูง

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



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



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 : 2564



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร

มารุต พฒัผล : 2564



ไม่ไดฝึ้กถอดบทเรียน ไดฝึ้กถอดบทเรียน

มารุต  พฒัผล :  2564



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกีย่วกบั

- กระบวนการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- จุดแขง็ 
- จุดทีค่วรปรับปรุง
- แนวทางการปรับปรุง

มารุต  พฒัผล : 2564



มารุต  พฒัผล : 2564

หลกัการ Feedback

บอกความจริง

ใช้วธีิการบอกทีนุ่่มนวล

เลือกเวลาและสถานทีใ่นการบอก



มล.ปิ่น มาลากุล



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


