รู ปแบบการจัดการเรียนรู้
ทีเ่ สริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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คานา
เอกสารนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ น าเสนอสรุ ป ผลการวิ จัย เรื่ อ ง “การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับ
การสนับ สนุ นจากส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ซึ่ งมี ความมุ่งหวัง เพื่ อให้ผูส้ อนระดับการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานได้ ศึ ก ษาและพิ จ ารณาน าไปปรั บ ใช้ ใ นการจัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ผู ้เ รี ยนมี ทั ก ษะการเรี ยนรู ้
แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ต่อไป
ขอขอบพระคุณสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และคณะครู นกั วิจยั
ในพื้นที่ทุกท่าน และผูเ้ รี ยนทุกคนที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นารู ปแบบไปทดลองใช้อย่างต่อเนื่อง
คณะผูว้ ิจยั
กันยายน 2565
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สรุ ปย่ อผลการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ความเป็ นมาของการพัฒนารูปแบบ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนในปั จจุบนั ประการหนึ่งคือการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการอ่านออก การเขียนได้ การคิด
เลขเป็ น และทักษะด้านการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางาน
เป็ นทีมและภาวะผูน้ า ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศและการรู ้ เท่าทันสื่ อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทักษะอาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ และความมีเมตตา กรุ ณา
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560)
การจะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาแล้วนั้น นอกจากจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ
แล้วยังต้องอาศัยกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพซึ่ งนับว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการที่จะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรั ก ในการเรี ยนรู ้ มี ทกั ษะการเรี ยนรู ้ และมี คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ที่เอื้ ออานวย
ต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง ซึ่ งทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ ทัก ษะการเรี ย นรู ้ แ บบน าตนเอง (Self-directed learning) ซึ่ งหมายถึ ง
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สะท้อนถึงการมีเป้าหมายในการเรี ยนรู ้ของตนเอง การใช้กระบวนการ
เรี ย นรู ้ ของตนเอง การประเมิ นตนเองเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ก ับบุ คคลอื่ น
(เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. 2552, ลาวัณย์ ทองมนต์. 2550) ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
แบบน าตนเองอย่า งต่ อ เนื่ องผ่า นการจัดการเรี ย นรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะท าให้ผูเ้ รี ย นมี โอกาสบรรลุ
เป้าหมายการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ซึ่ งจากการศึกษาผลการวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าได้มีการวิจยั และ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองอยูบ่ า้ ง ไม่วา่ จะเป็ นงานวิจยั
ของ อัจจิมา บารุ งนา และทศพร แสงสว่าง (2558) วิทยา วรพันธุ์, ประสาท เนืองเฉลิม และอมร มะลาศรี
(2559) หอมจันทร์ แสงเสดาะ (2562) สุ วจั นา ศรี วิเนตร (2562) งามพันธุ์ สัยศรี , วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์
คงเผ่า และสร้ อยสน สกลรักษ์ (2563) ซึ่ งได้ให้องค์ความรู ้ ที่มีคุณค่าเกี่ ยวกับรู ปแบบและขั้นตอนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองของผูเ้ รี ยน
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อย่า งไรก็ตามองค์ค วามรู ้ จากผลการวิจยั ที่ ผ่า นมายัง คงมี ป ระเด็นที่ น่าสนใจศึ กษาต่อยอด
ว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู ้ แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ที่สอดคล้องกับ
บริ บทในปัจจุบนั ของผูเ้ รี ยนนั้นควรเป็ นอย่างไร

2. สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์
ของผู เ้ รี ย นระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จ ัย ได้ด าเนิ น การพัฒ นาโดยใช้ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย
และพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้
ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนา
ตนเองเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู ้เ รี ย นระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญ
แล้วนาไปทดลองนาร่ อง (Tryout)
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ รูปแบบการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เสริ มสร้ างทัก ษะการเรี ย นรู ้
แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุม
ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จานวน 16 ห้องเรี ยน มีจานวนผูเ้ รี ยน 501 คน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่เสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้ แบบนาตนเอง เชิ งสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบประเมิน
ทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิ งสร้างสรรค์ ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่ อมัน่
ที่คานวณจากค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอบบาค เท่ากับ 0.86

3
3. สรุปผลการทดลองใช้ รูปแบบ
1. ผลการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา
(จานวน 189 คน)
ครั้งที่
1
2
3
4

n
189
189
189
189

M
2.00
2.78
3.21
3.92

SD
0.92
0.94
0.90
0.97

คิดเป็ นร้อยละ
40.00
55.60
64.20
78.40

แปลความหมาย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ทิศทางพัฒนาการ
มีพฒั นาการสู งขึ้น
มีพฒั นาการสู งขึ้น
มีพฒั นาการสู งขึ้น

จากตารางพบว่า ผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา มีทกั ษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์
สู งขึ้นในทุกช่วงระยะเวลาของการประเมิน โดยช่วงระยะเวลาที่ 1 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 40.00
ช่วงเวลาที่ 2 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 55.60 ช่วงเวลาที่ 3 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 64.20
และช่ ว งเวลาที่ 4 มี ผ ลการประเมิ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.40 ซึ่ งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ้ น ทุ ก ช่ ว งระยะเวลา
ดังภาพประกอบต่อไปนี้

พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
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ครัง้ ที่

ร้อยละ

ภาพประกอบ 1 กราฟพัฒนาการของผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษา (จานวน 189 คน)
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2. ผลการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา
(จานวน 312 คน)
ตาราง 1 ผลการประเมินผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา (จานวน 312 คน)
ครั้งที่
1
2
3
4

n
312
312
312
312

M
1.85
2.61
3.38
3.94

SD
0.76
0.71
0.79
0.85

คิดเป็ นร้อยละ
37.00
52.20
67.60
78.80

แปลความหมาย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ทิศทางพัฒนาการ
มีพฒั นาการสู งขึ้น
มีพฒั นาการสู งขึ้น
มีพฒั นาการสู งขึ้น

จากตารางพบว่า ผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา มีทกั ษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์
สู งขึ้นในทุกช่วงระยะเวลาของการประเมิน โดยช่วงระยะเวลาที่ 1 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 37.00
ช่วงเวลาที่ 2 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 52.20 ช่วงเวลาที่ 3 มีผลการประเมินคิดเป็ นร้อยละ 67.60
และช่ ว งเวลาที่ 4 มี ผ ลการประเมิ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.80 ซึ่ งมี พ ัฒ นาการสู ง ขึ้ น ทุ ก ช่ ว งระยะเวลา
ดังภาพประกอบต่อไปนี้

พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
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ร้อยละ

ภาพประกอบ 2 กราฟพัฒนาการของผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษา (จานวน 312 คน)
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4. รายละเอียดรู ปแบบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ทเี่ สริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

1. ค้นหาคุณค่า

4. ออกแบบงาน
สู่ ความสาเร็จ

ขั้นที่ 1
สร้ างแรงบันดาลใจ
(Passion)

2. แสวงหา
เป้ าหมาย

3. ขวนขวายหาวิธกี าร

1. นาเสนออย่างสร้ างสรรค์

4. พัฒนา
จิตใจรักเรียนรู้

ขั้นที่ 3
นาสู่ การสร้ างสรรค์
(Production)

ทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเอง
เชิงสร้ างสรรค์

2. แบ่ งปัน
ประสบการณ์
เรียนรู้

4. แสวงหา
วิธีการใหม่ๆ

1. วางแผนให้ พร้ อม

ขั้นที่ 2
ใช้ กระบวนการเรียนรู้
(Progression)

2. น้ อมใจ
ใช้ กระบวน
การเรียนรู้

3. ตรวจดูความก้าวหน้ า

3. นาสู่ การสะท้ อนคิด

เสริมพลังการเรียนรู้

หลักการ
1. จัดการเรี ยนรู ้อย่างมีชีวติ ชีวาโดยให้ผเู ้ รี ยนใช้ศกั ยภาพสูงสุด
2. ใช้การโค้ชเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีแรงบันดาลใจและเห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้
3. ประเมินที่เสริ มพลังตามสภาพจริ งและให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. สร้างแรงบันดาลใจ
2. ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
3. นาสู่การสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน
2. ตรวจสอบผลงานของผูเ้ รี ยน
3. ผูเ้ รี ยนสะท้อนคิดตนเอง

ภาพประกอบ 3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์
ของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4.1 หลักการของรู ปแบบ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิ งสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการดังนี้
1. ผูส้ อนดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กกาหนดเป้ าหมาย
และวิธีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผูเ้ รี ย นโดยมี ผูส้ อนให้ค วามช่ วยเหลื อจนผู เ้ รี ย นประสบความส าเร็ จ ในการปฏิ บ ัติ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ผู้ส อนใช้ ก ารโค้ ช เป็ นเครื่ องมื อ กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นมี วินัย ในตนเอง ควบคุ ม และก ากับ
ตนเอง กระตุน้ แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าของการ
เรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมายและใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
ของตนเองอย่างหลากหลาย
3. ผู้สอนประเมินทักษะการเรี ยนรู้ แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ ตามแนวทางการประเมิน
ที่เ สริ ม พลัง ตามสภาพจริ ง ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นการประเมิ น ไปพร้ อ มๆ กับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
ใช้วิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมผู ้เรี ยนและการตรวจสอบผลงาน แล้ว ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ชี้แนะให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน

4.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ 1) กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ 2) วางแผนการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นขั้นตอนและยืดหยุน่
3) ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 4) สามารถจัดการตนเองเพื่อบรรลุเป้ าหมายการ
เรี ย นรู ้ 5) ก ากับ ตนเองในการปฏิ บตั ิ กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ไ ด้ 6) ประเมิ นความก้าวหน้า ทางการเรี ย นรู ้
ของตนเองได้ 7) สร้ างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึ งผลการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ 8) ประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของตนเองตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ 9) สะท้อนคิ ดและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกับ บุ ค คลอื่ น ได้ และ
10) ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้นได้
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4.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อพัฒนาทัก ษะการเรี ย นรู ้ แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ข องผูเ้ รี ย นระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้ างแรงบันดาลใจ (Passion) เป็ นขั้นตอนที่ผูส้ อนกระตุน้ ผูเ้ รี ยน
ให้เห็ นคุ ณค่า และต้องการเรี ย นรู ้ ใ นความคิ ดรวบยอดหลัก กาหนดเป้ าหมายการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง
วางแผนการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นขั้นตอนและยืดหยุ่น โดยใช้กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รี ย นตามช่ วงวัย หรื อการใช้เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในชุ มชนและสั งคมที่ อยู่ใ นความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้ อยากปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป

ขั้ น ที่ 2 ใช้ กระบวนการเรี ย นรู้ (Progression) เป็ นขั้น ตอนที่ ผู้เ รี ย น
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ อย่างหลากหลายของตนเองเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เช่น
กระบวนการสื บเสาะแสวงหาความรู ้ กระบวนการสร้างความรู ้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ ม เป็ นต้น รวมทั้ง จัดการตนเอง กากับ ตนเอง ควบคุ มตนเองในการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ และประเมินความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ของตนเองจากหลักฐานร่ องรอยต่างๆ

ขั้นที่ 3 นาสู่ การสร้ างสรรค์ (Production) เป็ นขั้นตอนที่ผเู้ รี ยนใช้ความคิด
สร้ างสรรค์ของตนเอง มาสร้ างสรรค์ผลงานที่ สะท้อนถึ งกระบวนการและผลการเรี ย นรู ้ ของตนเอง
โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นผลงานนวัตกรรม แต่อาจจะเป็ นชิ้นงานใดๆ ตามระดับความสามารถ และเนื้ อหา
สาระที่ได้เรี ยนรู ้ และอาจจะเป็ นผลงานที่สะท้อนถึ งการมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ ง ตลอดจนการเชื่ อมโยงความรู ้ หรื อบูรณาการความรู ้ต่างๆ ตลอดจนผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของตนเองตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ สะท้อนคิ ดแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่วมกับ บุ ค คลอื่ นและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
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4.4 บทบาทผู้สอน
ผู ส้ อนมี บ ทบาทเป็ นโค้ช ของผู ้เ รี ย นควรสร้ า งความยึ ด มั่น ผู ก พัน (Engagement) เสริ ม พลัง
การเรี ยนรู ้ (Empowerment) และสร้างความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ (Enliven) ที่สอดคล้องกับบริ บท
ของการจัดการเรี ยนรู ้และธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ดังนี้

ก) สร้ างความผูกพันในการเรียนรู้ (Engage)
1. สร้ างความไว้ วางใจ (trust) ให้เกิ ดกับผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย 1) คิ ด พูด และทาในสิ่ งที่
ตรงกัน 2) เห็นอกเห็นใจไต่ถามทุกข์สุข 3) ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญา 4) ปฏิบตั ิสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย 5) แสดงออกทางอารมณ์อย่างมีความมัน่ คง
2. สร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ดี บ นพื้น ฐานของการยอมรั บ นั บ ถื อ ประกอบด้ว ย 1) ยิ้ม แย้ม
แจ่ มใส ทัก ทาย 2) พู ดคุ ยในเรื่ องที่ สร้ างสรรค์ 3) แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เรื่ องอื่นที่ ผูเ้ รี ย นสนใจ 4) กล่ า ว
ขอบคุณหรื อขอโทษตามแต่ละโอกาส 5) ยอมรับความคิดเห็นหรื อเหตุผลที่แตกต่างกัน
3. ปฏิบัติต่อผู้เรี ยนด้ วยความเคารพศั กดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ประกอบด้วย 1) ให้เกี ยรติ
ผูเ้ รี ยน 2) ให้ความยุติธรรม 3) ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก 4) ให้ความปลอดภัยทั้งร่ างกายและ
จิตใจ 5) มอบสิ่ งที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
4. ตรึ งความสนใจ เอาใจใส่ ติ ดตาม และประคั บประคองผู้ เรี ยน ประกอบด้วย 1) ล าดับ
กิจกรรมตามธรรมชาติและความสนใจ 2) ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์ 3) ดูแลกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 4) เฝ้าติดตามความก้าวหน้า 5) ประคับประคองจนเกิดการเรี ยนรู ้
5. ฟั งผู้ เรี ย นอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ไม่ ด่ ว นสรุ ป ไม่ ด่ ว นตั ด สิ น ไม่ ด่ ว นสวนกลับ ประกอบด้ว ย
1) ตั้งใจฟังสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการสื่ อสาร 2) สังเกตภาษากายที่ผเู ้ รี ยนแสดงออก 3) ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน 4) ให้โอกาสผูเ้ รี ยนเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการ 5) ตอบสนองผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่นุ่มนวล
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ข) เสริมพลังการเรียนรู้ (Empower)
6. กระตุ้ นผู้เรี ยนให้ มี Growth mindset ประกอบด้วย 1) ชี้ แนะให้เห็ นความสาคัญของ
การเรี ย นรู ้ 2) ให้ ผูเ้ รี ย นน าสิ่ ง ที่ ไ ด้เรี ย นรู ้ ไ ปใช้ป ระโยชน์ 3) ยกตัวอย่า งบุ ค คลที่ มี Growth mindset
4) ให้ผูเ้ รี ย นตรวจสอบ Growth mindset ของตนเอง 5) ชี้ ให้ ผู เ้ รี ย นเห็ น ว่า มี พ ฒ
ั นาการของ Growth
mindset
7. กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนกาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ ของตนเอง ประกอบด้วย 1) ถามผูเ้ รี ยนว่า
ต้องการเรี ยนรู ้สิ่งใด 2) ถามผูเ้ รี ยนว่ามีเป้ าหมายการเรี ยนรู ้อย่างไร 3) ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนคิดเป้ าหมายการ
เรี ยนรู ้ของตน 4) ให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เป้ าหมายของตนกับบุคคลอื่น 5) ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมาย
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเอง
8. กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีวินัยในการเรี ยนรู้ และนาตนเอง ประกอบด้วย 1) ให้ผเู ้ รี ยนวางแผน
ไปสู่ เป้ าหมายด้วยตนเอง 2) สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ 3) ให้การสะท้อนคิดความ
มีวนิ ยั ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง 4) ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีวินยั ในการเรี ยนรู ้ 5) ยกตัวอย่างบุคคล
ที่ประสบความสาเร็ จจากการมีวนิ ยั ในตนเอง
9. กระตุ้ นให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1) ให้ออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเอง 2) ให้นาเสนอกระบวนการเรี ยนรู ้ ข องตนกับ บุ คคลอื่ น 3) ติดตามให้
ปฏิ บตั ิตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ 4) ให้การสะท้อนคิดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่ใช้ 5) เปิ ดโอกาสให้ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดีกว่าเดิม
10. กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ กระบวนการคิดอย่ างหลากหลาย ประกอบด้วย 1) ตั้งคาถามให้คิด
2) ให้วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 3) ให้แลกเปลี่ ยนกระบวนการคิดกับเพื่อน 4) จาลองสถานการณ์
ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการคิดของตนเอง
11. ใช้ พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสู งด้ านต่ างๆ ของผู้เรี ยน ประกอบด้วย 1) ใช้คาถาม
ปลายเปิ ด 2) ถามทีละคาถามและให้เวลาคิด 3) ถามคาถามที่สัมพันธ์กบั ความคิ ดรวบยอด 4) ถามให้
ผูเ้ รี ยนให้เหตุผลสนับสนุนคาตอบของตน 5) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยคาตอบแต่ใช้การจูงใจให้คิด
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12. ให้ ผ้ ูเรี ยนเลือกและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) ถามความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน 2) เปิ ดโอกาสให้เลื อกและตัดสิ นใจ 3) ให้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ 4) แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การตัดสิ นใจกับผูเ้ รี ยน 5) ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนคิดการเลือกและตัดสิ นใจของตนเอง
13. ให้ กาลังใจและเสริมพลังความเชื่ อมั่นในความสามารถของตน ประกอบด้วย 1) พูดให้
กาลังใจผูเ้ รี ยน 2) ชี้ ให้ผูเ้ รี ยนเห็ นความเก่ งของตนเอง 3) ชี้ ให้ผูเ้ รี ยนเห็ นพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของตนเอง
4) ไม่พูดถึงความล้มเหลวแต่ให้มองความสาเร็ จที่อยูข่ า้ งหน้า 5) ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนคิดการมีกาลังใจและ
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
14. ให้ ผ้ เู รียนประเมินตนเองและสะท้ อนคิดสู่ การปรั บปรุ งและพัฒนา ประกอบด้วย 1) ให้
ผูเ้ รี ยนทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง 2) ถามผูเ้ รี ยนถึ งจุ ดเด่ นและจุ ดที่ ตอ้ งปรับปรุ งผลงาน 3) ให้
ผูเ้ รี ยนประเมิ นผลงานของตนด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่ วมกัน 4) ให้ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์ และกาหนดประเด็น
ที่ตอ้ งปรับปรุ งพัฒนาตนเอง 5) ให้ผเู ้ รี ยนสะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการปรับปรุ งพัฒนา
ตนเอง
15. ประเมินและให้ ข้อมู ลย้ อนกลับ ที่เน้ นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 2) ใช้เครื่ องมือประเมินที่มีคุณภาพ 3) ประเมินอย่างต่อเนื่ อง 4) ให้
ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ 5) ใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพนุ่มนวลในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
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ค) สร้ างความกระตือรื อร้ นในการเรียนรู้ (Enliven)
16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดกระตุน้ ให้
คิดทางบวกต่อตนเอง 2) ชี้ ให้เห็ นคุ ณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น 3) ชี้ ให้เห็ นคุ ณค่าของสิ่ งที่ผูเ้ รี ยน
กาลังกระทา 4) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนทบทวนจุดมุ่งหมายในชี วิตของตนเอง 5) แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ แรง
บันดาลใจและแรงปรารถนา (passion) ระหว่างโค้ชกับผูเ้ รี ยน
17. กระตุ้นแรงจู งใจภายในและความต้ องการเรี ยนรู้ สิ่งที่ท้าทาย ประกอบด้วย 1) ชี้ แนะ
ให้เห็ นว่า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ 2) ชี้ แนะให้เห็ นความส าเร็ จในอดี ตของผูเ้ รี ย น 3) ชี้ แนะให้เห็ น
ผลลัพ ธ์ ใ นอนาคตหลัง การเรี ย นรู ้ 4) ชี้ ให้ เ ห็ น ความท้า ทายของสิ่ ง ที่ ก าลัง เรี ย นรู ้ 5) แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้สิ่งที่ทา้ ทายกับผูเ้ รี ยน
18. สื่ อสารและสร้ างบรรยากาศที่กระตือรื อร้ นและเอื้อต่ อการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 1) พูด
แสดงความสนใจและตื่ น เต้น ต่ อ ความคิ ด เห็ น ของผู ้เ รี ย น 2) พู ด ชื่ น ชมพฤติ ก รรมที่ ดี ข องผู ้เ รี ย น
ด้วยสี หน้าท่ า ทางตื่ นเต้น 3) แสดงพฤติ ก รรมที่ ตื่นเต้นอย่างคาดไม่ ถึง ในคุ ณภาพผลงานของผูเ้ รี ย น
4) แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผูเ้ รี ยนและกล่าวชื่ นชมด้วยความจริ งใจ 5) สร้างอารมณ์ขนั สอดแทรก
กิจกรรมและสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนกาลังเรี ยนรู ้
19. กระตุ้ นให้ ผ้ ู เรี ยนมี ความมุ่ งมั่ นและพยายามในการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 1) ชี้ แนะ
ให้เห็ นว่าความสาเร็ จเกิ ดจากความมุ่งมัน่ พยายาม 2) ชี้ แนะให้เห็ นความก้าวหน้าหลังใช้ความมุ่งมัน่
พยายาม 3) ชื่ นชมเมื่ อผูเ้ รี ยนแสดงออกถึ งการใช้ความมุ่งมัน่ พยายาม 4) ออกแบบกิ จกรรมให้ทา้ ทาย
ความสามารถของผูเ้ รี ยนอย่างพอดี 5) ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ของการมีความมุ่งมัน่ พยายาม
20. แสดงออกถึ งความกระตื อ รื อ ร้ นและการเป็ นบุ ค คลแห่ งการเรี ยนรู้ ประกอบด้ว ย
1) พูดคุ ยเหตุการณ์ ที่น่าสนใจในปั จจุบนั 2) นาความรู ้ ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั ผูเ้ รี ยน 3) Update
ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการดารงชี วิต 4) เล่ า ประสบการณ์ ข องโค้ช ที่ ผู เ้ รี ย นสนใจอยากเรี ย นรู ้
5) สื บเสาะแสวงหาความรู ้ร่วมกับผูเ้ รี ยน
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4.5 บทบาทผู้เรียน
บทบาทผู้เรียนในขั้นที่ 1 ขั้นสร้ างแรงบันดาลใจ (Passion) มีดงั นี้
1. ค้ น หาคุ ณ ค่ า เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการมอง ให้เ ห็ นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ ว่า
มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อย่างไร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็ นประโยชน์ในปั จจุบนั หรื ออาจจะ
เป็ นประโยชน์ในอนาคต ทั้งที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรื อประโยชน์ต่อส่ วนรวม

2. แสวงหาเป้ า หมาย เป็ นบทบาทของผู ้เ รี ย นในการก าหนดเป้ า หมายในการเรี ย นรู ้
ของตนเอง ซึ่ งควรเป็ นเป้ าหมายที่สามารถวัดได้ ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ในกรณี ที่เป็ นการเรี ยนรู ้
แบบกลุ่ม ผูเ้ รี ยนมีบทบาทร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายทางการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม

3. ขวนขวายหาวิธีการ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการแสวงหาวิธีการเรี ยนรู ้ที่จะนาไปสู่
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยผูเ้ รี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วธิ ี การต่างๆ ที่คาดว่าจะทาให้
ไปสู่ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล

4. ออกแบบงานสู่ ความส าเร็ จ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ย นในการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการหรื อขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ตามวิธีการเรี ยนรู ้ที่ได้คิดไว้ โดยผูเ้ รี ยนอาจจะออกแบบการเรี ยนรู ้
สาหรับตนเองหรื อร่ วมออกแบบการเรี ยนรู ้กบั เพื่อนเพื่อให้ประสบความสาเร็ จร่ วมกัน

13
บทบาทผู้เรียนในขั้นที่ 2 ขั้นใช้ กระบวนการเรียนรู้ (Progression) มีดงั นี้
1. วางแผนให้ พร้ อม เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการกาหนดรายละเอี ยดของขั้นตอน
การเรี ย นรู ้ ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรม ระยะเวลา ทรั พ ยากร และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
ที่ตอบสนองเป้ าหมายที่กาหนดไว้

2. น้ อมใจใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการปฏิ บตั ิกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ไปตามขั้นตอนและวิธีการที่วางแผนไว้ เช่น กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นต้น และมีความ
เอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3. ตรวจดูความก้ าวหน้ า เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการประเมินความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากหลักฐานร่ องรอยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงสรุ ปว่ามีความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้
เป็ นอย่างไร

4. แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการปรับเปลี่ ยนวิธีการเรี ยนรู ้ให้มี
ความหลากหลาย แต่ยงั คงเป้ าหมายเดิม ไม่ยึดติดอยูก่ บั วิธีการเดิมๆ แล้วลงมือปฏิบตั ิในวิธีการใหม่น้ นั
แล้วประเมินความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ จนบรรลุเป้ าหมายเต็มตามศักยภาพ
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บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ข้นั ที่ 3 ขั้นนาสู่ การสร้ างสรรค์ มีดงั นี้
1. น าเสนออย่ า งสร้ า งสรรค์ เป็ นบทบาทของผู ้เ รี ย นในการน าเสนอผลงานต่ า งๆ
ที่สะท้อนถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ และผลผลิ ตของการเรี ยนรู ้ แก่เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน โดยใช้เทคนิ ควิธีการ
นาเสนอที่น่าสนใจ

2. แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ย นในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้รั บ จากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ทั้ง ประสบการณ์ แ ห่ ง ความส าเร็ จ
และประสบการณ์ที่ไม่นาไปสู่ ความสาเร็ จ ตลอดจนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้อื่นๆ

3. นาสู่ การสะท้ อนคิด เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการทบทวนประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ของตนเองและสังเคราะห์ ว่าตนเองได้เรี ยนรู ้ อะไร ครอบคลุ มทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะ
อันพึงประสงค์

4. พัฒนาจิตใจรักการเรียนรู้ เป็ นบทบาทของผูเ้ รี ยนในการตกผลึกความคิดของตนเอง
ว่าการเรี ยนรู ้น้ นั มีคุณค่าเพียงใด และจะมีแนวทางการพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร
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4.6 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลมีแนวทางดังนี้
1. ผูส้ อนสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สะท้อนทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
2. ผู ้ส อนประเมิ น ผลงานของผู ้เ รี ยนที่ ส ะท้ อ นทั ก ษะการเรี ยนรู ้ แ บบน าตนเอง
เชิงสร้างสรรค์หลังการจัดการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนสะท้อนคิดและประเมินทักษะการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง
หลังการจัดการเรี ยนรู ้
4. ผูเ้ รี ยนประเมินทักษะการเรี ยนรู ้ แบบนาตนเองเชิ งสร้ างสรรค์ซ่ ึ งกันและกันและนาผล
การประเมินไปพัฒนาตนเอง
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4.7 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์
แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ แบบนาตนเองเชิงสร้ างสรรค์
คาชี้แจง
ขอให้ผสู ้ อนสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิ งสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนทั้งในระหว่าง
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการตรวจสอบผลงานของผูเ้ รี ยน แล้วประมวลข้อมูลสรุ ปผลการ
ประเมินโดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนผลการประเมินทุกรายการพฤติกรรม โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
ให้ 5 คะแนน เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว
เป็ นธรรมชาติ มีความต่อเนื่องอย่างเป็ นวิถีชีวติ ตามปกติ
ให้ 4 คะแนน เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองอย่างคล่องแคล่ว
แต่ยงั ขาดความเป็ นวิถีชีวติ ตามปกติ
ให้ 3 คะแนน เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้หลังจากผูส้ อนให้คาชี้แนะ
ให้ 2 คะแนน เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้หลังจากมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ
ให้ 1 คะแนน เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิได้หลังจากผูส้ อนให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้..................................................................................................................................
หน่วยการเรี ยนรู ้........................................................................................ชั้น...............เวลา..........ชัว่ โมง
ช่วงเวลาการสังเกตและตรวจสอบผลงานก่อนสรุ ปคะแนน......................................................................
ชื่อ-นามสกุล ของผูเ้ รี ยน............................................................................................................................
คะแนนผลการประเมิน
รายการพฤติกรรม
ข้อที่
การเรี ยนรู ้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์
5 4 3 2 1
1 กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2 วางแผนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนและยืดหยุน่
3 ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ อย่างหลากหลาย
4 จัดการตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู ้
5 กากับตนเองในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6 ประเมินความก้าวหน้าทางการเรี ยนรู ้ของตนเอง
7 สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
8 ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
9 สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกับบุคคลอื่น
10 ปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
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