
เอกสารประกอบการสัมมนา
โครงการครูนักวจิยัในช้ันเรียน: การเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุก

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล และคณะ
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ทมีสร้างสรรค์งาน
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วชัิย วงษ์ใหญ่

ทีมท างาน

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล รองศาสตราจารย์ ดร.จติตรัิตน์ แสงเลสิอุทัย
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส อนิทลาภาพร อาจารย์ ดร.ฤกษ์ฤด ีนาควจิติร
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ ดร.ศิรินทร มีขอบทอง ดร.หริณวทิย์ กนกศิลปธรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

มารุต พฒัผล: 2564
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ประเด็นการสัมมนา

1. ครูนักวจัิยในช้ันเรียน

2. การจัดการเรียนรู้ผสมผสานเชิงรุก

3. รายละเอยีดโครงการ “ครูนักวจัิยในช้ันเรียน”

มารุต พฒัผล: 2564
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ของที่รับฝากไว้
พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยงัส่งลูกรักมา มอบให้

ของเราสิรักษา ดสุีด  ใจเอย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวคูีณ

มล.ป่ิน  มาลากลุ

มารุต พฒัผล : 2564
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Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี
5

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
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มารุต  พฒัผล : 2564

เรียนตืน้ๆ รับรู้และท่องจ า ท าอะไรไม่ได้

เรียนผ่านๆ ท าไปตามแบบ Copy Cut Paste

เรียนเชิงลกึ ท าด้วย
Passion

สร้างสรรค์นวตักรรม

การเรียนรู้อย่างม ีPassion
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Active Deep Learning
รู้จริง 
รู้ชัด

ปฏิบัติได้ 
ขยายสู่สังคม

มารุต พฒัผล : 2564
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ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2564
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1. ครูนักวจิัยในช้ันเรียน

มารุต พฒัผล: 2564
12



ความรู้มาจากไหน

ความรู้แต่ละประเภทมคีวามส าคญัในวงจรการวจิัย
มารุต พฒัผล: 2564

จากประสบการณ์
(ถอดบทเรียน)

จากข้อมูลข่าวสาร
(อบรม-สัมมนา)

จากการวจิัย
(วจิัยในช้ันเรียน)
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การวจิัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียน
(Classroom Action Research)

การวจิยัทีม่ีหลกัการและวธีิการทีมุ่่งเน้น
การพฒันาการเรียนการสอน 
ท าให้ครูมีบทบาทเป็นทั้งครูและนักวจิยั
ศึกษาวธีิแก้ปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน
ทีต่นรับผดิชอบให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้
เป็นการวจิยัทีท่ าไปพร้อมกบัการเรียนการสอน

มารุต  พฒัผล : 2564

ราชบัณฑติยสถาน. 2555: 86

14



Routine Research

Routine

To
Research

มารุต พฒัผล: 2564

งานได้ผล คนมคีวามสุข
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บูรณาการการวจิยั

เข้าไปในการจดัการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2564
16



การจัดการเรียนรู้

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

2. กจิกรรมการเรียนรู้

3. การประเมินผล

มารุต  พฒัผล : 2564

การวจิัยในช้ันเรียน

1. วตัถุประสงค์การวจิยั

2. นวตักรรม / ตัวแปรต้น

3. การเกบ็ข้อมูล วเิคราะห์ สรุป
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ท ามากได้น้อย = ขาดทุน

ท าน้อยได้มาก = ก าไร

มารุต  พฒัผล : 2564
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มารุต พฒัผล: 2564

ปัญหา ปัญญา
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มารุต  พฒัผล :  2564

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สารและสมบัตขิองสาร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1
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เกบ็ข้อมูล
โดยให้นักเรียนรายงานตนเอง

ว่าได้เรียนรู้ความคดิรวบยอดอะไร
จากการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง

มารุต  พฒัผล :  2564



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร
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มารุต พฒัผล : 2564
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ไม่ไดฝึ้กถอดบทเรียน ไดฝึ้กถอดบทเรียน

มารุต  พฒัผล :  2564



ตรวจสอบ 
(Check)

ตรวจสอบ 
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

ปฏิบัติ
(Do)

วางแผน
(Re-plan)

วางแผน
(Plan)

สะท้อนผล
(Reflection)

สะท้อนผล
(Reflection)

มารุต พฒัผล : 2564
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การวางแผน (Plan)
- การวเิคราะห์ปัญหา / ส่ิงทีต้่องการพฒันา

- การวเิคราะห์นวตักรรม

- การออกแบบวธีิด าเนินการวจิัย  

มารุต  พฒัผล :  2564
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

พมิพ์เขยีวการออกแบบงานวจิยั 

ปัญหา วตัถุประสงค์ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน เคร่ืองมือ
การเกบ็
ข้อมูล

การวเิคราะห์
ข้อมูลแหล่งข้อมูล

กรอบความคดิของการวจิัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 26



การปฏิบัติ (Do)
- การด าเนินการจัดการเรียนรู้

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล

มารุต  พฒัผล :  2564
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การตรวจสอบ (Check)
- การวเิคราะห์ข้อมูล

- การลงสรุปผลการวจิยั

มารุต  พฒัผล :  2564
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การสะท้อนผล (Reflect)

- การอภิปรายผลการวจิัย

- การให้ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย

มารุต  พฒัผล :  2564
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นวตักรรมคืออะไร

มารุต  พฒัผล :  2564
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นวตักรรม (Innovation)
ส่ิงทีท่ าขึน้หรือพฒันาขึน้ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของความคดิ วธีิการ 

การกระท า หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดยส่ิงน้ันอาจเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมด

หรือใหม่เพยีงบางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึง 

หรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปนวตักรรมเป็นส่ิงใหม่

ทีก่ าลงัอยู่ในกระบวนการพสูิจน์ทดสอบ หรือได้รับการยอมรับ

น าไปใช้บ้างแล้ว แต่ยงัไม่แพร่หลายหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบปกติ

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555

มารุต พฒัผล : 2564
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มารุต พฒัผล : 2564
32

นวตักรรมทางความคดิ 

นวตักรรมกระบวนการ

นวตักรรมส่ิงประดษิฐ์



นวตักรรมสร้างยากมั้ย

มารุต  พฒัผล :  2564
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นวตักรรม
มารุต  พฒัผล :  2564
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การพฒันานวตักรรมแบบกลบัหัว

มารุต  พฒัผล : 2564

การใช้ความคดิสร้างสรรค์เป็นจุดเร่ิมต้น
แล้วทวนสอบกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีผลการวจิัย
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจนเกดิผลเชิงประจักษ์
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ลกัษณะนวตักรรม

มารุต พฒัผล : 2564

- วธีิการจัดการเรียนรู้
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
- ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้
- แบบฝึกเสริมประสบการณ์
- อ่ืนๆ 
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มารุต  พฒัผล : 2564
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การพฒันาความสามารถในการบวกเลข
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยเทคนิคท านายฝันและหมอดู



38
มารุต  พฒัผล :  2564

การพฒันาส่ิงแวดล้อม
ทีก่ระตุ้นการจ าค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1



มารุต  พฒัผล :  2564

บทปฏิบัติการนวัตกรรมกลบัหัวเพ่ือการคดิค้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ค าช้ีแจง โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน

ทฤษฎีท่ีใช้
สนบัสนุน

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์
มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน 

และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
(ระบุใหเ้ฉพาะเจาะจง)

งานวิจยัท่ีใช้
สนบัสนนุ
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มารุต  พฒัผล :  2564

บทปฏิบัตกิารนวตักรรมกลบัหัวเพ่ือการคดิค้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ค าช้ีแจง โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน

ทฤษฎีท่ีใช้
สนบัสนุน

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์
มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน 

และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
(ระบุใหเ้ฉพาะเจาะจง)

งานวจิยัท่ีใช้
สนบัสนุน

ทฤษฎีการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย 
(A Theory of 

Meaningful Verbal
Learning) พฒันาข้ึน
โดย David Paul 

Ausubel

1. หลกัการ: ผูเ้รียนมีแรงบนัดาลใจและใชก้ระบวนการ
พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

2. วตัถุประสงค์: เพื่อพฒันาการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน

3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้: 3 ขั้นตอน (มีช่ือเรียกวา่การ
จัดการเรียนรู้แบบ 3P)

ขั้นตอนที ่1 กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Passion: P)
ผูส้อนกระตุน้แรงบนัดาลใจในการพูด

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน 
ดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งเหมาะสม เช่น การใชพ้ลงัค าถาม

การพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั

ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

มุทิตา แสนบวั, ยาใจ 
พงษบ์ริบูรณ์. (2564). 
การใชบ้ทบาทสมมติใน
การพฒันาทกัษะการฟัง-
พูดภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4. 

วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอด็, 8(2): 
211-219.
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มารุต  พฒัผล :  2564

บทปฏิบัตกิารนวตักรรมกลบัหัวเพ่ือการคดิค้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ค าช้ีแจง โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน

ทฤษฎีท่ีใช้
สนบัสนุน

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์
มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน 

และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
(ระบุใหเ้ฉพาะเจาะจง)

งานวิจยัท่ีใช้
สนบัสนนุ

การใชเ้ร่ืองเล่า การแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นตน้ 
รวมทั้งการใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นคิดตนเองเก่ียวกบัการพูด
ภาษาองักฤษดว้ยความมัน่ใจและการเห็นคุณค่าของการ
พูดภาษาองักฤษ

ขั้นตอนที ่2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process: P)
ผูส้อนใหผู้เ้รียนออกแบบสถานการณ์การพูด

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัตามความ
สนใจของผูเ้รียน จากนั้นใชก้ระบวนการพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัร่วมกบัเพื่อน ผูส้อน
สังเกตการพูดของผูเ้รียนแลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนพูดได้
ถูกตอ้ง น่าสนใจ สร้างสรรค ์ส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัพูดไม่ถูกตอ้ง

การพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั

ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
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บทปฏิบัตกิารนวตักรรมกลบัหัวเพ่ือการคดิค้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ค าช้ีแจง โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน

ทฤษฎีท่ีใช้
สนบัสนุน

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์
มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน 

และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
(ระบุใหเ้ฉพาะเจาะจง)

งานวิจยัท่ีใช้
สนบัสนนุ

ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเสริมแรงทางบวกให้
ก าลงัใจผูเ้รียนขณะพูด

ขั้นตอนที ่3 ช่ืนชมความก้าวหน้า (Progress: P)
ผูเ้รียนประเมินการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวติประจ าวนัของตนเองพร้อมทั้งคน้หาจุดดี
และจุดท่ีควรพฒันาตนเองต่อไป ผูส้อนใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัผูเ้รียนรายบุคคล บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสังเกตการพูดของผูเ้รียน

การพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั

ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

42



มารุต  พฒัผล :  2564

บทปฏิบัตกิารนวตักรรมกลบัหัวเพ่ือการคดิค้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู้

วตัถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ส้อนพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบท
ค าช้ีแจง โปรดพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและบริบทตามขั้นตอน

ทฤษฎีท่ีใช้
สนบัสนุน

วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนสังเคราะห์
มาจากความรู้ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์
ประกอบดว้ย 1. หลกัการ 2. วตัถุประสงค ์3. ขั้นตอน 

และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้

ส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียน
(ระบุใหเ้ฉพาะเจาะจง)

งานวิจยัท่ีใช้
สนบัสนนุ

4. การประเมนิผลการเรียนรู้
ผูส้อนประเมินทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสารของผูเ้รียนรายบุคคลดว้ยการสังเกตพฤติกรรม
ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แลว้น าผลการประเมินมาพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง

การพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั

ของผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
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3P Model
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั ชั้น ประถมศึกษาปีที ่4 เวลา 2 ชัว่โมง

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐานการเรียนรู้ ต1.2   มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตวัช้ีวดั ป.4 ขอ้ 1                พูด/เขียนโตต้อบในการส่ือสารระหวา่งบุคคล

1. ผลการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนตัวแปรตามของการวจิยั ท่ีถูกเขียนไวอ้ยา่งเป็นองคร์วม ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ)
ผูเ้รียนสามารถพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีมารยาทและมีความมัน่ใจในการพูด

2.  ผงัความคดิรวบยอดหลกั (เปรียบเสมือนขอบเขตเน้ือหาของการวจิยั) 

การพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั มารยาท

ในการพูด

พูดความจริง

ใชถ้อ้ยค าสุภาพ

พูดแทรกอยา่งสุภาพ

การส่ือสารในชีวติประจ าวนั

การทกัทาย
การกล่าวลา

การขอบคุณ
การขอโทษ

การแนะน าตนเอง

ความมัน่ใจ
ในการพูด

ชดัถอ้ยชดัค า

แสดงท่าทางประกอบ

เป็นธรรมชาติ
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3. ความคดิรวบยอดหลกั (ความคิดรวบยอดหลกั คือ แก่นของความรู้ท่ีปรากฏอยูใ่นผงัความคิดรวบยอดหลกั)
การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ประกอบดว้ย การแนะน าตนเอง การทกัทาย การขอบคุณ การขอโทษ 

และการกล่าวลา โดยในการพูดควรมีมารยาทในการพูด ไดแ้ก่ พูดความจริง ใช้ถอ้ยค าสุภาพ หากตอ้งการพูดแทรกควรพูดแทรก
อยา่งสุภาพ และควรแสดงออกถึงความมัน่ใจในการพูด ไดแ้ก่ พูดชดัถอ้ยชดัค า แสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสม และพูดอยา่งเป็น
ธรรมชาติ

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (เปรียบเสมือนวตัถุประสงค์การวจัิยท่ีก  าหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้)
1. พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได้
2. มีมารยาทในการพูดภาษาองักฤษ
3. มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ

5. วธีิจัดการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนตัวแปรต้นของการวจิยั)
การจดัการเรียนรู้แบบ 3P: Passion Process Progress 
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6. กจิกรรมการเรียนรู้ (ระบุกิจกรรมการเรียนรู้ใหค้รบถว้นตามแต่ละขั้นตอนของวธีิการจดัการเรียนรู้ในขอ้ 5)
6.1 ขั้นน า 

ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้
6.2 ขั้นจัดการเรียนรู้ 

ขั้นที ่1 กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Passion)
- ผูส้อนกระตุน้แรงบนัดาลใจในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน ดว้ยการใหผู้เ้รียน
ชมคลิปการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัจากเจา้ของภาษา 
- ผูเ้รียนร่วมกนัแสดงความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อจากการชมคลิป
- ผูส้อนพูดกระตุน้ความมัน่ใจในการพูดภาษาองักฤษใหก้บัผูเ้รียน

ขั้นที ่2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process)
- ผูส้อนใหผู้เ้รียนออกแบบสถานการณ์การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัตามความสนใจ
- ผูเ้รียนใชก้ระบวนการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัร่วมกบัเพื่อน โดยผูส้อนสังเกตการพูด
ของผูเ้รียนแลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนพูดไดถู้กตอ้ง น่าสนใจ สร้างสรรค ์ส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัพูดไม่ถูกตอ้ง 
ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ และเสริมแรงทางบวกใหก้ าลงัใจผูเ้รียนขณะพูด

ขั้นที ่3 ช่ืนชมความก้าวหน้า (Progress)
- ผูเ้รียนประเมินการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัของตนเองพร้อมทั้งคน้หาจุดดี
และจุดท่ีควรพฒันาตนเองต่อไป 

- ผูส้อนใหข้อ้มูลยอ้นกลบัผูเ้รียนรายบุคคล บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการพูดของผูเ้รียน
6.3 ขั้นสรุป

ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปวธีิการพูดแนะน าตนเอง การทกัทาย การขอบคุณ การขอโทษ การกล่าวลา 
มารยาทในการพูด และการแสดงออกถึงความมัน่ใจในการพูด 
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7.  ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ (ระบุส่ือและแหล่งการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้)
- คลิปการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัโดยเจา้ของภาษา
- สถานการณ์การพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั (ใชส้ าหรับช้ีแนะผูเ้รียน) 

8.  การวดัและประเมนิผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้
วธีิการวดั

(เปรียบเสมือนวธีิการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล)

เคร่ืองมือวดั
(เปรียบเสมือน
เคร่ืองมือทีใ่ช้

เกบ็รวบรวมข้อมูล)

แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การผ่าน
(เปรียบ
เสมือน

สมมติฐาน
การวจัิย)

1. พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนัได้

การสังเกต
ระหวา่งการจดั
การเรียนรู้

แบบสังเกต ผูเ้รียน
พูดไดต้ั้งแต่

3 บทสนทนา
ข้ึนไป

2. มีมารยาทในการพูดภาษาองักฤษ
การสังเกต

ระหวา่งการจดั
การเรียนรู้

แบบสังเกต ผูเ้รียน

ได ้2 คะแนน
ข้ึนไปจาก
คะแนนเตม็
3 คะแนน

3. มีความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ
การสังเกต

ระหวา่งการจดั
การเรียนรู้

แบบสังเกต ผูเ้รียน

ได ้2 คะแนน
ข้ึนไปจาก
คะแนนเตม็
3 คะแนน
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9. บนัทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ (เปรียบเสมือนการเขยีนรายงานการวจิัย)

9.1 ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1

ผลการประเมนิหลงัเรียน
จ านวนคน

(ทั้งหมด 20 คน)
คดิเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผู้เรียน

พูดได ้1 บทสนทนา 1 5.00 ซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีพูดไดเ้พียง 1 บทสนทนา
แบบตวัต่อตวั ส่วนผูเ้รียนท่ีพูดได ้3 บทสนทนา
ข้ึนไป แนะน าใหห้มัน่พูดเป็นประจ าทุกวนักบั
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน

พูดได ้2 บทสนทนา 0 0.00
พูดได ้3 บทสนทนา 5 25.00
พูดได ้4 บทสนทนา 11 55.00
พูดได ้5 บทสนทนา 3 15.00

9.2 ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 2

ผลการประเมนิหลงัเรียน
จ านวนคน

(ทั้งหมด 20 คน)
คดิเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผู้เรียน

1 คะแนน 0 00.00 แนะน าใหผู้เ้รียนท่ีไดร้ะดบั 2 คะแนน วา่การพูด
ท่ีแสดงออกถึงการมีมารยาทเป็นอยา่งไร 2 คะแนน 5 25.00

3 คะแนน 15 75.00
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9.3 ผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 3

ผลการประเมนิหลงัเรียน
จ านวนคน

(ทั้งหมด 20 คน)
คดิเป็นร้อยละ แนวทางการพฒันาผู้เรียน

1 คะแนน 4 20.00 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนท่ีได ้1 และ 2 คะแนน
พูดบ่อยๆ แลว้ใหก้  าลงัใจ2 คะแนน 5 25.00

3 คะแนน 11 55.00

9.4 ส่ิงทีผู้่สอนได้เรียนรู้ (เปรียบเสมือนการ Reflect ผลการวจิัย)

จากการใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้ 3P ท าใหพ้บวา่ วธีิการจดัการเรียนรู้แบบ 3P สามารถพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้โดยท าใหผู้เ้รียนคิดเป็นร้อยละ 95 สามารถพูดบทสนทนาเก่ียวกบัการแนะน าตนเอง การทกัทาย การ
ขอบคุณ การขอโทษ และการกล่าวลาไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 

นอกจากน้ียงัท าใหผู้เ้รียนสามารถพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีมารยาทคิดเป็นร้อยละ 100.00 
อีกทั้งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนนการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้อนสังเกตการพูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัแลว้ใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี

ให ้ 1 คะแนน เม่ือ พูดได ้1 บทสนทนา
ให ้ 2 คะแนน เม่ือ พูดได ้2 บทสนทนา
ให ้ 3 คะแนน เม่ือ พูดได ้3 บทสนทนา
ให ้ 4 คะแนน เม่ือ พูดได ้4 บทสนทนา
ให ้ 5 คะแนน เม่ือ พูดได ้5 บทสนทนา

เกณฑ์การให้คะแนนมารยาทในการพูด
ค าช้ีแจง ใหผู้ส้อนสังเกตพฤติกรรมมารยาทในการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียนแลว้ใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี

ให ้ 1 คะแนน เม่ือ พูดความจริง 
ให ้ 2 คะแนน เม่ือ พูดความจริง และใชถ้อ้ยค าสุภาพ
ให ้ 3 คะแนน เม่ือ พูดความจริง ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และพูดแทรกอยา่งสุภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนความเช่ือมัน่ในการพูดภาษาองักฤษ
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนประเมินพฤติกรรมความมุ่งมัน่พยายามของตนเอง แลว้ใหค้ะแนนโดยใชเ้กณฑต่์อไปน้ี

ให ้ 1 คะแนน เม่ือ พูดชดัถอ้ยชดัค า 
ให ้ 2 คะแนน เม่ือ พูดชดัถอ้ยชดัค าและแสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสม
ให ้ 3 คะแนน เม่ือ พูดชดัถอ้ยชดัค า แสดงท่าทางประกอบอยา่งเหมาะสมและพูดอยา่งเป็นธรรมชาติ
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ภาคผนวก
แบบบันทกึผลการประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

เร่ือง การพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจ าวนั

ค าช้ีแจง เขียนคะแนนผลการประเมินตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนด

เลขที่ ช่ือ – สกลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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น าไปแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน PLC
(Professional Learning Community)

มารุต พฒัผล : 2564

การเรียนรู้ ความเป็นมืออาชีพ
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วนัิย +

PLC
มารุต พฒัผล : 2564
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2. การจัดการเรียนรู้ผสมผสานเชิงรุก
Active Blended Learning 

(ABL)

มารุต พฒัผล: 2564
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ABL คืออะไร

มารุต พฒัผล: 2564
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Approach
Method

Technique

แนวการจดัการเรียนรู้

วธีิการจัดการเรียนรู้

เทคนิคการจดัการเรียนรู้



Active learning 
&

Blended learning

มารุต พฒัผล: 2564
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Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้

อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)

มารุต พฒัผล : 2564
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Blended learning
การเรียนรู้ทีผ่สมผสาน
ความคดิรวบยอดหลกั 
กระบวนการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยอีย่างลงตัว

มารุต พฒัผล: 2564
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การจดัการเรียนรู้ผสมผสานเชิงรุก
Active Blended Learning (ABL)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ผสมผสานความคดิรวบยอด กจิกรรม และเทคโนโลยี

อย่างสอดคล้องกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ผู้เรียนมีบทบาทในกจิกรรมอย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว

มารุต พฒัผล: 2564
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ABL มาจากไหน

มารุต พฒัผล: 2564
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พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

มารุต พฒัผล: 2564
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ศักยภาพผู้เรียน

เป้าหมาย ABL

มารุต  พฒัผล : 2564
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ศักยภาพผู้เรียน
1.  มวีธีิการคดิ (การคดิระดบัสูง)

2.  มวีธีิการเรียนรู้ (บุคคลแห่งการเรียนรู้)

3.  มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ (ทกัษะทางสังคม)

4.  มคุีณลกัษณะ / สมรรถนะทีพ่งึประสงค์

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2564
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Comfort
zone

Great
zone

Fear
zone

Growth
zone

Zone
ที่พึงปรารถนา

Zone

ไม่ที่พึงปรารถนา

มารุต พฒัผล : 2564
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ABL ปลดล๊อกศักยภาพผู้เรียน



ผสมผสานคืออะไร

มารุต พฒัผล: 2564
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ผสมผสาน
- ทีละเลก็ทีละน้อย 

- เกบ็เลก็ผสมน้อย

มารุต พฒัผล: 2564
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มารุต พฒัผล: 2564
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https://www.smeleader.com



ผสมผเส
- ปนเปกนั 

ปนกนัจนยุ่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

มารุต พฒัผล: 2564
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ผู้เรียน
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ผสมผสานอะไร

มารุต พฒัผล: 2564
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ความคิดรวบยอด

กระบวนการ
และกจิกรรม

เทคโนโลยีผู้เรียน

สอดคล้องกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม
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1. ความคดิรวบยอด

2. กระบวนการเรียนรู้

3. เทคโนโลยสีนับสนุน

มารุต พฒัผล: 2564
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กจิกรรมการเรียนรู้

ผู้เรียนมีบทบาทในกจิกรรม

ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่ม

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั

เกดิขึน้ทีชุ่มชนหรือทีบ้่าน
สามารถน าไปปรับใช้กบัชีวติได้จริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology

76
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แต่ละส่วนทีน่ ามาผสมผสาน
มีสาระส าคญัอย่างไร

1. ความคดิรวบยอด 
2. กระบวนการเรียนรู้ 
3. เทคโนโลยี

มารุต พฒัผล: 2564
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ส่วนที่ 1
ความคดิรวบยอด

มารุต พฒัผล: 2564
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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
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วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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https://www.kaidee.com



แก่นสาระของความคดิรวบยอด

มารุต พฒัผล : 2564

หมายถึง

องค์ความรู้ของความคดิรวบยอดเหล่าน้ัน

เช่น 
ส่ิงมีชีวติ คือ ส่ิงทีม่ีตัวตน สามารถเคล่ือนที่ได้ ต้องการอาหาร 
ต้องการทีอ่ยู่ สืบพนัธ์ุได้ และต้องใช้พลงังานในการด ารงชีวติ
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มารุต พฒัผล : 2564
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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
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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
85



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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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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ส่วนที่ 2
กระบวนการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2564
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กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2564

ขั้นตอนทีผู้่เรียนใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

การพฒันาทกัษะ การคดิ และคุณลกัษณะของตนเอง

ผ่านการลงมือปฏิบัตกิจิกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
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กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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

2. เสริมความรู้ใหม่

3. ตกแต่งความรู้ให้สมบูรณ์

กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้

มารุต พฒัผล : 2564
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กระบวนการวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  แสดงความเข้าใจปัญหา

2.  วางแผนและลงมือปฏิบัติ

3.  ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา

4.  อธิบายวธีิการแก้ปัญหา

5.  แสดงผลการท างานได้อย่างชัดเจน
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1.  ก าหนดปัญหา

2.  วเิคราะห์แยกแยะประเด็น

3.  ก าหนดทางเลือก จัดล าดับ ประเมิน

4.  วางแผนทางเลือกที่เป็นประโยชน์  
เพ่ือให้ได้ผลการตัดสินใจที่ดี

วชิยั วงษใ์หญ่: 2564

กระบวนการตัดสินใจ
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กระบวนการคดิสร้างสรรค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564

1.  วเิคราะห์แนวคดิและจดักลุ่ม

2.  สังเคราะห์และสร้างแนวคดิใหม่  

3.  ทบทวนแนวคดิใหม่

4.  ตกแต่งความคดิใหม่ให้สมบูรณ์
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

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

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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กระบวนการกลุ่ม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวจิารณ์

3.  ขั้นสรุป
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กระบวนการสร้างค่านิยม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

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

102



กระบวนการสร้างเจตคติ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวเิคราะห์

3.  ขั้นสรุป
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ส่วนที่ 3
เทคโนโลยี

มารุต พฒัผล: 2564
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การเรียนรู้ยุคใหม่
ใช้เทคโนโลยสีนับสนุน

เพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

105
มารุต  พฒัผล : 2564



มารุต พฒัผล: 2564
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การใช้เทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ .....

กระบวนการเรียนรู้

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3

TechnologyTechnologyTechnology

มารุต  พฒัผล : 2564
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หลกัการเลือกใช้เทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัผู้เรียน

ผสมผสานเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย

ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2564
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วนัิยในตนเอง (Self-discipline)
เป็นปัจจัยส าคญั

ของการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

มารุต  พฒัผล : 2564
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เราจะออกแบบการจดัการเรียนรู้ ABL
ไปพร้อมกบัการวจิัยในช้ันเรียน

ได้อย่างไร

มารุต พฒัผล: 2564
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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
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บทบาทผู้สอนใน ABL
เป็นอย่างไร

วชิยั  วงษใ์หญ่:  2564 112



มล.ปิ่น มาลากุล
113



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2564
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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
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พลงัค าถาม (Power Questions)

ค าถามกระตุ้นการคดิขั้นสูง
การคดิวเิคราะห์

การคดิแก้ปัญหา

การคดิสร้างสรรค์
วชิยั วงษใ์หญ่ : 2564
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การช่ืนชมเห็นคุณค่า (Appreciation Talk)

ประทับใจผลงาน

ช่ืนชมพฤติกรรม

ช่ืนชมคุณลกัษณะ

วาจาที่แช่มช่ืน...เพิม่พลงัการจดัการเรียนรู้
118

วชิยั วงษใ์หญ่ :  2564



ควรประเมนิผลการเรียนรู้ ABL
อย่างไร

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 120



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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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
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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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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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Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com
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