
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
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ประเดน็การการเรียนรู้

1.  แนวคดิการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2.  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

3. บทบาทการโค้ชในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

4. การขบัเคล่ือนการบูรณาการด้วย PLC

มารุต พฒัผล : 2563



1.  แนวคดิ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563

Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี



มารุต พฒัผล : 2563

สมมติ

ปัญญา

กเิลส

กศุล

ความคดิ

สุข

ทุกข์



ความสมดุลของชีวติ

มารุต พฒัผล : 2563

ความสุขในชีวติ

การงงาน

ครอบครัว
ส่วนตวั



งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

มารุต พฒัผล : 2563
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การจัดกระบวนการเรียนรู้

ใช้ผลการวจิัยสนับสนุน

ความรู้

คุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการเรียนรู้

ผู้เรียน

บูรณาการ

มาตรา  24

มาตรา  23

ผู้เรียนส าคญัทีสุ่ด

พฒันาเต็มตามศักยภาพ

การประเมนิตามสภาพจริง

ใช้ผลการประเมนิเพ่ือพฒันาผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

มาตรา  22

มาตรา  26



ท าให้เตม็  ท าให้สมบูรณ์  

สาโรช บัวศรี

บูรณาการ (Integration)

มารุต พฒัผล : 2563



บูรณาการ
การน าสาระส าคญั  (main concept)

ทกัษะ   กระบวนการเรียนรู้   และคุณลกัษณะ
มาเช่ือมโยง  ผสมผสาน  ถกัทอ (weaving) 

น าไปจดัประสบการณ์การเรียนรู้และประเมนิผล
เพ่ือการพฒันาผู้เรียนแบบองค์รวม

มารุต พฒัผล : 2563



ธรรมชาตผู้ิเรียน

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะ
และคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์

การบูรณาการมีลกัษณะผสมผสานกนัระหว่างธรรมชาติของผู้เรียน   
มาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะ  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

มารุต พฒัผล : 2563



ลกัษณะการบูรณาการ

1. เน้ือหาสาระกบัเน้ือหาสาระ

2.  เน้ือหาสาระกบัวธีิการ

3.  เน้ือหาสาระกบักระบวนการเรียนรู้

4. ความรู้ ความคดิ ค่านิยม กบัคุณธรรม

5. ความรู้กบัการปฏิบัติ

6. ความรู้กบัชีวติของผู้เรียน
มารุต พฒัผล : 2563



การบูรณาการผสมผสานกนัลงตัว
สาระ / วธีิการ  Theme  หัวเร่ือง  Main  Concepts
สาระเดยีวกนั หรือต่างสาระมาเช่ือมต่อลงตัวพอด ี (Fuse)
กระบวนการ  ค่านิยม  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

1.  ผู้สอน  +  ผู้สอน  (team)
2.  ผู้เรียน  +  ผู้เรียน  (groups)
3.  สาระ  +  สาระ  (interdisciplinary)
4.  วธีิสอน / วธีิเรียนรู้  +  วธีิสอน / วธีิเรียนรู้  (variety)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



วทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี

วศิวกรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์

Project – based learning
Creative – based learning

Technology – based learning
Active – based learning

การประเมนิเพ่ือพฒันาการเรียนรู้
(Assessment  for  learning)

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา

ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ

สมรรถนะ คุณลกัษณะ

คุณธรรมจริยธรรม

มารุต พฒัผล : 2563

การบูรณาการ 
STEM



เทคนิคการปรับ (modify) การออกแบบการจัดการเรียนรู้

1.  การเพิม่  (Add)  ในส่ิงทีเ่ป็นความรู้ใหม่และจ าเป็นต่อผู้เรียน

2.  การลด  (Subtract)  สาระ  concept  ทีรู้่แล้ว  รวมทั้งกจิกรรมทีไ่ม่จ าเป็น

3.  การบูรณาการ (Integration) ผสมผสาน  concept  กจิกรรม  การประเมนิ  
ระหว่างการจัดการเรียนรู้  เพ่ือตอบสนองความต้องการ  และช่วยเหลือ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล

4.  การหลอมรวม (Infuse) ผสมผสานในส่ิงที่ใกล้เคยีงกนัให้มีความชัดเจน
และลดเวลาการท ากจิกรรมรวมทั้งการประเมนิที่ซ ้าซ้อน  

วชิยั วงษใ์หญ่: 2563



2.  การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

มารุต พฒัผล : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

สาระ

สาระและกจิกรรม (Process as Content)

ทักษะ

ความรู้

เจตคต ิ    คุณลกัษณะ  work habits / work ethics

ค่านิยม     เป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมความเป็นพลเมือง
Citizenship

ทกัษะการคดิ ทกัษะการท างานร่วมกนั
ทกัษะความคิดริเร่ิม ทกัษะการส่ือสาร   
ทกัษะอาชีพ  (Carrier education / Carrier  academy)

Key concept  ตามกลุ่มสาระและวชิาชีพ



วิสัยทศัน์

จุดหมาย

มาตรฐานการเรียนรู้  
ตวัช้ีวดั  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
1.  กิจกรรมแนะแนว
2.  กิจกรรมนกัเรียน
3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

คุณภาพผูเ้รียน
การศึกษาต่อ   

การประกอบอาชีพ   
การศึกษาตลอดชีวติ

คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์

สมรรถนะ
ของผูเ้รียน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

การประเมิน



มาตรฐานหลกัสูตร  (Curriculum  Standard)
คุณลกัษณะและพฤติกรรมทีค่าดหวงั  เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีก่ าหนด

มาตรฐานวชิาการ  (Academic  Standard / Content  Standard)
ส่ิงทีผู้่เรียนเข้าใจอย่างลกึซ้ึง  และท าได้ในช่วงเวลาทีก่ าหนด

มาตรฐานด้านการปฏิบตัิ  (Performance  Standard)
ผลการปฏิบัติ  /  ระดบัความสามารถทีผู้่เรียนจะต้องแสดงออก

ตัวช้ีวดัช้ันปี  /  ตัวช้ีวดัช่วงช้ัน
ค ากุญแจ  (Key  Word)  ความคดิรวบยอดหลกั  (Main  Concept)

เขยีนค าอธิบายสาระการเรียนรู้  /  ก าหนดหน่วยการเรียนรู้  /  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
(ภาพรวมทั้งหมดของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้)  /  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ / 

จัดท าแผนการสอน

การวดัและประเมนิผล   (วธีิการวดั   เคร่ืองมือวดั   เกณฑ์  
เน้น  Empowerment  Evaluation)

การเช่ือมโยง
(Alignment)

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



กลุ่มสาระการเรียนรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2554

สาระ  (strand)

มาตรฐานการเรียนรู้

ความคดิรวบยอด   (main concept)

การเช่ือมโยง
(Alignment)

ค าอธิบายสาระการเรียนรู้



ขอบข่ายสาระหลกั (Strand)
ขอบข่ายสาระหลกั  (Strand)  การเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระที ่ 1  จ านวนและการด าเนินการ  
สาระที่  2  การวดั  
สาระที ่ 3  เรขาคณิต  
สาระที ่ 4  พชีคณิต  
สาระที ่ 5  การวเิคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  
สาระที ่ 6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    

การก าหนดมาตรฐานสาระการเรียนรู้จากสาระที ่1

เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวติจริง   
วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



ขอบข่ายสาระหลกั (Strand)
ขอบข่ายสาระหลกั  (Strand)  การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม

สาระที่  1  ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม  
สาระที ่ 2  หน้าที่พลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
สาระที ่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
สาระที่  4  ประวตัิศาสตร์ 
สาระที ่ 5  ภูมศิาสตร์ 

การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ส 1.1

เข้าใจประวตัคิวามส าคญัหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ทีต่นนับถือ และสามารถน าหลกัธรรมของศาสนามาเป็นหลกัปฏิบัติในการอยู่ร่วมกนั

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



ตัวช้ีวดั

ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของการจดัการเรียนรู้

ทีถู่กก าหนดขึน้จากสาระส าคญั  (main concept)

กระบวนการคดิ กระบวนการเรียนรู้

สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



สาระที ่ 1  จ านวนและการด าเนินการ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

มาตรฐาน  ค1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง

ตัวช้ีวดัช้ันปี

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ...... ม.6......

1.  เขยีนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย  
แสดงปริมาณ
ของส่ิงของ
หรือจ านวน
ทีไ่ม่เกนิ
หน่ึงร้อย
และศูนย์

1.  เขยีนและอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย  และ
ตัวหนังสือ
แสดงปริมาณ
ของส่ิงของ
หรือจ านวน
ทีไ่ม่เกนิ
หน่ึงพนัและศูนย์



ความคดิรวบยอด (Concept)

หมายถงึ  ลกัษณะร่วมทีส่ าคญัของส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ขาดองค์ประกอบใดไม่ได้

สามารถน าไป  สรุปอ้างอิงได้  (Generalization)  
เช่น  ดอกไม้ประกอบด้วย  กลบีดอก  เกสร  และก้านดอก

ฟังก์ชัน คือ เซตของคู่อนัดบัทีส่มาชิกตวัหน้าไม่ซ ้ากนั

องค์ประกอบของหลกัสูตร  คือ   จุดประสงค์   กจิกรรม   
การประเมินผล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563

ทั่วไป ข้อมูล   (Data)

บริบท สารสนเทศ   (Information)

สุตมยปัญญา ความรู้   (Knowledge)

ภาวนามยปัญญา
การเช่ือมโยงองค์ความรู้

ปัญญา   (Wisdom)

การ
สังเคราะห์

ความคดิรวบยอด (Concept)



ประเภทของความคดิรวบยอด
1.  ความคดิรวบยอดที่เป็นลกัษณะร่วม  (Conjunctive  concept)

- ส่ิงทีม่คีวามแตกต่างกนัแต่กม็ลีกัษณะร่วมทีเ่หมือนกนั

2.  ความคดิรวบยอดที่เป็นการแยกลกัษณะ  (Disjunctive  concept)
- การแยกแยะองค์ประกอบของวสัดุ  ส่ิงของ  ปรากฏการณ์ต่างๆ 

3.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นส่ิงทีสั่มพนัธ์กนั  (Relational  concept)
- พจิารณาคุณลกัษณะ  คุณค่าทีสั่มพนัธ์กนั  กฎทีม่คีวามสัมพนัธ์กนั
เม่ือเข้าใจ  concept  แล้วจะน าไปสู่การเช่ือมโยงกบัส่ิงอ่ืน

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



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 ากดัความหรือความสัมพนัธ์ที่เป็นนามธรรม
ซ่ึงเป็นพืน้ฐานไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



8.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นข้อมูล  ความจริง  (Substantive  concept)
- ตัวเลขสถิติ   ข้อเทจ็จริง   เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

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

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

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



Integrated  Model

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

Students
Interaction  

Coaching
Caring

Theme
Concept 1
Concept 2
Concept 3 Authentic

Assessment
Competencies

Intellectual
Process

Community Oriented
Community Based



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563

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 : 2563

โรงเลีย้งไก่

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 : 2563

น า้พริกกะปิ

การวเิคราะห์น า้พริกกะปิจากการเรียนรู้แบบโครงงาน

พริก กระตุ้น
ความอยากอาหาร มะเขือพวง

ป้องกนัท้องผูก
ลดความดนั

ผกัสด / ผกัต้ม
ให้วติามิน
และเกลือแร่

กะปิมีโซเดยีม
ไอโอดนี  วติามินซี
ช่วยสร้างเกลด็เลือด

ปลาทูมีโปรตนี
โอเมก้า 3

ให้การเจริญเตบิโต
และความจ า

กุ้งแห้ง
ให้แคลเซียมสูง

ช่วยให้กระดูกแขง็แรง

กระเทียม
ป้องกนัการตดิเช้ือ
ลดไขมันในเส้นเลือด

หอมแดง
ต้านอนุมูลอสิระ
เซลล์แขง็แรง



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

มะละกอ
- สร้างกระดูกและฟัน
- เป็นยาระบายอ่อนๆ
- มสีารปาเปอนิ 
เป็นเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีน

มะเขือเทศ
- สารต้านอนุมูลอสิระ
- ชะลอความชรา

พริกขี้หนูสด
- แก้ลมจุกเสียด
- ช่วยลดระดบัน า้ตาลในเลือด
- แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  

มะนาว
- ช่วยให้หลอดเลือดแขง็แรง
- ป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน
- แก้หวดั

ถัว่ฝักยาว
- แร่ธาตุแคลเซียม
- วติามนิซี  ดูดซึมธาตุเหลก็
- มกีากใยอาหาร

น ้าตาลป๊ีบ
- มแีคลเซียม
- ฟอสฟอรัส
- ธาตุเหลก็

กระเทยีม
- ขบัลม  เสมหะ
- ขบัเหง่ือ  ปัสสาวะ
- แก้ไข้หวัด  
- ลดไขมนั   โคเรสเตอรอล
น า้ตาลในเลือด 

ส้มต า



กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)

มารุต พฒัผล : 2563

วธีิการหรือขั้นตอน

ทีผู้่เรียนใช้ในการสร้างความหมาย

และความเข้าใจให้กบัตนเอง 

รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอน



กลุ่มที ่1
กระบวนการเรียนรู้

ด้านพทุธิพสัิย (Cognitive)

มารุต พฒัผล : 2563



กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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



1. กระตุ้นความรู้เดมิ

2. เสริมความรู้ใหม่

3. ตกแต่งความรู้ให้สมบูรณ์

กระบวนการต่อยอดองค์ความรู้

มารุต พฒัผล : 2563



กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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



กระบวนการวเิคราะห์

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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



กระบวนการแก้ปัญหา

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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: 2563

กระบวนการตัดสินใจ



กระบวนการคดิสร้างสรรค์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

1.  วเิคราะห์แนวคดิและจดักลุ่ม

2.  สังเคราะห์และสร้างแนวคดิใหม่  

3.  ทบทวนแนวคดิใหม่

4.  ตกแต่งความคดิใหม่ให้สมบูรณ์



กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

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

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



กลุ่มที ่2
กระบวนการเรียนรู้

ด้านทักษะพสัิย (Psycho - motor)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



กระบวนการกลุ่ม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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 : 2563



กระบวนการสร้างทักษะการปฏิบตัิ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นท าตามแบบ

3.  ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ

4.  ขั้นฝึกให้ช านาญ



กลุ่มที ่3
กระบวนการเรียนรู้

ทางด้านจิตพสัิย (Affective)

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



กระบวนการสร้างความตระหนัก

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวจิารณ์

3.  ขั้นสรุป



กระบวนการสร้างค่านิยม

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

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



กระบวนการสร้างเจตคติ

วชิยั วงษใ์หญ่ : 2563

1.  ขั้นสังเกต  /  รับรู้

2.  ขั้นวเิคราะห์

3.  ขั้นสรุป



มารุต  พฒัผล :  2563

ส่ือการเรียนรู้
(Instructional Media) 

ตวักลางหรือช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน 

และท าให้เกดิการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ



มารุต  พฒัผล :  2563

ส่ือการเรียนรู้ทีม่พีลงั

1. ส่ือที่เป็นของจริง 

2. ส่ือภาพเคล่ือนไหว / Animation / Clip VDO

ผู้สอนเลือกใช้ส่ือเหมาะสมกบักจิกรรมการเรียนรู้



มารุต  พฒัผล :  2563

หลกัการใช้ส่ือการเรียนรู้

1. สอดคล้องกบั Concept of Learning

2. สอดคล้องกบัการรับรู้ของผู้เรียน

3. ช่วยให้เกดิการเรียนรู้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว



การประเมินที่เสริมพลงัตามสภาพจริง

(Empowerment  
Evaluation)

มารุต  พฒัผล. 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

การประเมนิที่เสริมพลงัตามสภาพจริง
(Empowerment Evaluation)

3. ผู้เกีย่วข้อง

1.  ตนเอง

2. ผู้สอน

การปฏิบตัิ การทดสอบ

การสังเกต รายงานตนเอง
การส่ือสาร

ก่อนเรียน หลงัเรียน
ระหว่างเรียน

ติดตามผล

สะท้อนผล



การประเมินตนเองเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ใน New normal

การประเมินตนเอง
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้

การประเมินโดยผู้สอน
เพ่ือตดัสินการเรียนรู้

New normal

ผู้เรียนประเมินตนเอง

ผู้เรียนสะท้อนคดิและถอดบทเรียน

ผู้เรียนพฒันาตนเอง

การประเมิน
แบบทั่วไป

มารุต พฒัผล : 2563



เปลีย่นการประเมนิจากเชิงรับเป็นเชิงรุก

การประเมินเชิงรับ
(Passive assessment)

รอให้ผู้สอนประเมิน

เสียโอกาสการเรียนรู้

การประเมินเชิงรุก
(Active assessment)

ประเมินตนเองทันที

เพิม่โอกาสการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2563



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  :  2563



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 : 2563



ศึกษารายละเอยีดขั้นตอน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ในเอกสารเร่ือง “การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์”

มารุต พฒัผล : 2563



3. บทบาทการโค้ช
ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

มารุต พฒัผล : 2563



5B ของผู้สอนยุคใหม่

1.  นักสร้างสรรค์ (Be creator)

2.  นักใฝ่เรียนรู้ (Be learner)

3.  นักการส่ือสาร (Be communication)

4.  นักจัดการ (Be manage)

5.  นักพฒันา (Be developer)

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



ผู้สอนแบบ 4A’s
1.  Anticipation การเห็นภาพความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียน

2.  Articulation    การเช่ือมต่อความเก่งของผู้เรียนแต่ละคน

3. Adaptation       การปรับกจิกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกบัผู้เรียน

4. Accountability จติส านึกความรับผดิชอบในการจดัการเรียนรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

Passion
พลงัขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้

ด้วยตนเองของผู้เรียน



ความต้องการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ให้ประสบ ความส าเร็จ โดยใช้ความมุ่งมัน่
และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
มคีวามสุขทีไ่ด้เรียนรู้ในส่ิงน้ัน

Passion 

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



มารุต  พฒัผล : 2563



Deep Learning

รู้จริง รู้ชัด
มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



Growth mindset 
การคดิแบบเติบโต 

คือ การมีความคดิว่าตนเองสามารถเรียนรู้
และพฒันาศักยภาพได้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยการใช้ความมุ่งมัน่และพยายาม 

มารุต พฒัผล : 2563



คนทีม่ี 
Growth mindset

พฒันาตนเอง

ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่

มารุต พฒัผล : 2563



การเสริมสร้างผู้เรียนให้ม ีGrowth mindset

- เป็นน่ังร้านทางการเรียนรู้ (scaffold) 

- การใช้พลงัค าถาม (power questions)

- การช้ีแนะเพ่ือการรู้คดิ (cognitive guided) 

- การสะท้อนคดิตนเอง (self-reflection)

- การให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์

มารุต พฒัผล : 2563



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563





วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

...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



มล.ปิ่น มาลากุล



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



EDUCARE
EDUCATION

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



SAGE ON THE STAGE

GUIDE ON THE SIDE

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



ตุมเหหิ   กจิจ    กาตพพ 
ผู้ท า  คือพวกเธอทั้งหลาย

อกขาตาโร  ตถาคตา
ตถาคต  เป็นเพยีงผู้ช้ีบอกเท่าน้ัน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



Internal Coach ตระหนักถึง 3I

Impress
Imprint
Impact

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



Impress
ภาพแรกที่คนเห็น
ใช้เวลาตัดสินใจเพยีง 7 วนิาที
เป็นการตัดสินใจทีไ่ม่ค่อยมเีหตุผล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



Imprint
การฝังใจ การตัดสินใจแว๊บแรก
แบบ Impress สมองจะ Imprint
อย่างถาวร

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



Impact
มผีลโดยตรงต่อชีวติของคุณ
วธีิแก้ภาพใหม่ทีจ่ะไปเปลีย่น
Impress ให้เร็วทีสุ่ด 
ทีท่ าอะไรพลาดไป
หากไม่รีบแก้ไข คดิว่าเวลาผ่านไป
เขาอาจจะลืม หากไม่มข้ีอมูลใหม่มา
สมองจะใช้ข้อมูลเดมิในการบันทกึ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



มารุต พฒัผล: 2563

บทบาท Internal Coaching 

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



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

https://mikeshawphoto.com/images/bald-eagles/

https://animals.mom.me/how-do-eagles-learn-to-fly-3179849.html

https://www.pinterest.com/pin/271271577530459453/

Coaching

Teaching

Instruction

Empowering

https://www.freedomok.net/2016/12/kill-bald-eagle/bald-eagles-with-baby/
https://mikeshawphoto.com/images/bald-eagles/
https://animals.mom.me/how-do-eagles-learn-to-fly-3179849.html
https://www.pinterest.com/pin/271271577530459453/




Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

เรามุ่งมัน่
ที่จะประสบความส าเร็จ



Feed - up

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

ผู้ชนะ
เปรียบเหมือนถุงชา



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

เราจะเห็นความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง

ของถุงชาทีจ่มอยู่ในน า้ร้อน



พลงัค าถาม  (Power Questions)

ค าถามทีก่ระตุ้นการคดิขั้นสูงของผู้เรียน

สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
มารุต  พฒัผล : 2563



พลงัค าถาม (Power questions) 

เป็นเคร่ืองมือทีส่ าคญัทีสุ่ด

ของการโค้ชเพ่ือการรู้คดิ

มารุต  พฒัผล : 2563



Power questions  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความพยายามให้มากขึน้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

- ยงัมีวธีิการพฒันางานให้ดกีว่านีอ้กีไหม

- ส่วนไหนทีเ่รียกว่าดทีีสุ่ด

- เล่าให้ฟังมากกว่านีไ้ด้ไหม



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

- คุณท าดทีีสุ่ดแล้วใช่ไหม

- ท าสุดฝีมือแล้วหรือยงั

Power questions  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบั

ทีช่่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้
และพฒันาให้ดขีึน้

มารุต  พฒัผล : 2563



Creative Feedback
for Learning Power

มารุต  พฒัผล : 2563



หลกัการ Feedback

1. บอกความจริง

2. ใช้วธีิการบอกทีนุ่่มนวล

3. เลือกเวลาและสถานที่ในการบอก

มารุต  พฒัผล : 2563



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกีย่วกบั

- กระบวนการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- จุดแขง็ 
- จุดทีค่วรปรับปรุง
- แนวทางการปรับปรุง

มารุต  พฒัผล : 2563



ทกัษะการช่ืนชมเห็นคุณค่า 

ช่วยใหก้ารส่ือสารมีความสร้างสรรค์

ทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี

มารุต  พฒัผล : 2563



การส่ือสารเชิงบวกด้วยความจริงใจ

ใชเ้พิ่มพลงัปรารถนา (passion) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ใช้ความพยายามมากยิง่ขึน้ 

และเพิ่มพลงัการพฒันาตนเอง
มารุต  พฒัผล : 2563



Feed-forward
การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด
เป็นการใหข้อ้มูลสารสนเทศโดยโคช้ 
เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้และพฒันาตนเอง

มารุต  พฒัผล : 2563



หลกัการ Feed-forward

1. ช้ีแนวทางแบบ How to

2. กระตุ้นให้ไปเรียนรู้เพิม่เติม

3. เสริมพลงัความหวงัและเช่ือมั่น

มารุต  พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การความคดิใหม่

(Mind Shift) ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัติจริง
สะท้อนความคดิ  อารมณ์  ความรู้สึก  

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

การสะท้อนคดิ (Reflection)



สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การสร้างพืน้ที่ทางสังคมใหม่

ที่เอื้อต่อการคดิร่วมกนัอย่างเสมอภาค

การสนทนาทีน่ าไปสู่การคดิร่วมกนั

ฟังซ่ึงกนัและกนัโดยไม่มกีารตดัสินข้อสรุปใดๆ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



การถอดบทเรียนด้วยเทคนิคตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร



4. การขบัเคล่ือนการบูรณาการ

ด้วย PLC

มารุต พฒัผล : 2563



การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ควรมคีวามยืดหยุ่น 

ไม่ใช่การใช้วธีิการเดยีว 

(one – size fit – all) 
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวชิาชีพ
(Professional Learning Community)

มารุต พฒัผล : 2563

การเรียนรู้ ความเป็นมืออาชีพ



การเรียนรู้ร่วมกนั
(Learning together)

การท างานร่วมกนั 
(Work collaborative)

ส านึกรับผดิชอบ
(Accountability)

PLC

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563

ทมีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Team Learning)

หมายถงึ การเรียนรู้ทีผู้่เรียนท างานร่วมกนั
อย่างสร้างสรรค์ในลกัษณะของทีม
ทีน่ าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม



วนัิย +

PLC
มารุต พฒัผล : 2563



ความสุข  ณ  จุดเร่ิมต้น

...สุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีต่นเองรัก

...สุขทีไ่ด้ท าในส่ิงทีต่วัเองเช่ือ

...สุขทีไ่ด้แสดงฝีมือให้คนทั้งโลกได้รับรู้

มารุต พฒัผล : 2563



จุดเน้นของ PLC  

คือ  การลงมือปฏิบัติ
จนเกดิประสบการณ์และน าประสบการณ์น้ัน

มาถอดบทเรียน  
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงไปสู่ส่ิงทีด่ขีึน้

มารุต พฒัผล : 2563



ตรวจสอบ 
(Check)

ตรวจสอบ 
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

ปฏิบัติ
(Do)

วางแผน
(Re-plan)

วางแผน
(Plan)

สะท้อนผล
(Reflection)

สะท้อนผล
(Reflection)

มารุต พฒัผล : 2563



ปัจจยัสนับสนุนกระบวนการ PLC

ใจทีจ่ะเรียนรู้

ความรัก
ในวชิาชีพปัญญาปฏิบตัิ

ผู้ช้ีแนะหรือโค้ช

การถอดบทเรียน
- สุนทรียสนทนา
- สะท้อนคดิ
- BAR. DAR AAR

PLC

มารุต พฒัผล : 2563



โค้ชเป็นปัจจัยส าคญัช่วยท าให้ชุมชน

เกดิการเรียนรู้และพฒันา

ไปในทศิทางทีถู่กต้อง

โค้ช : ผู้ช้ีแนะในกระบวนการ PLC

มารุต พฒัผล : 2563



กระบวนการ PLC แบบ Action Learning 

1. รวมกลุ่มสมาชิก 

2. วเิคราะห์ปัญหา (ตั้งค าถาม What & Why)

3. ก าหนดเป้าหมาย (ตั้งค าถาม Where) 

4. วางแผน (ตั้งค าถาม How & When)

5. ลงมือปฏิบัติ (Plan, Do, Check, Reflection)

มารุต พฒัผล : 2563



กระบวนการเรียนรู้ของ PLC  : APP model
A  :   Analyze 

คือ การวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

P :   Practical wisdom & literature review
คือ การทบทวนปัญญาปฏิบตัิจากประสบการณ์ความส าเร็จ
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

P : Plan  Do  Check  Reflection
คือ การวางแผน  การด าเนินการพฒันา
การตรวจสอบผลการพฒันา
การสะท้อนผลการพฒันาไปสู่วธีิการทีด่ขีึน้

มารุต พฒัผล : 2563



A : Analyze 

มารุต  พฒัผล :  2563



การวเิคราะห์
คือการจ าแนกแยกแยะ

มารุต  พฒัผล :  2563



ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563

ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัผลการเรียนรู้

การคดิ ทักษะ สมรรถนะ 

หรือคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



การวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563

คือการระบุปัญหา (ปัญหาคืออะไร)

และวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา

เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างชัดเจน



ปัญหา
(ผลทีเ่กดิจากเหตุ)

มารุต พฒัผล : 2563

สาเหตุ
(ส่ิงที่ท าให้เกดิปัญหา)

หาเหตุให้เจอ



ตวัอย่างวธีิการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2563

- วธีิการสอน / วธีิการจัดการเรียนรู้
- ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้
- แบบฝึกหัด / แบบฝึกทักษะ
- เทคนิคการปรับพฤติกรรม
- อ่ืนๆ

เรียกวิธีการแก้ปัญหา

ว่าตัวแปรต้น



ผลที่เกดิจากการแก้ปัญหา

มารุต พฒัผล : 2563

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
- การคดิ
- ทักษะ
- สมรรถนะ
- คุณลกัษณะ

เรียกผลที่เกดิจาก
การแก้ปัญหา

ว่าตัวแปรตาม



P : Practical wisdom 

& literature review

มารุต  พฒัผล :  2563



องค์ความรู้ (Body of Knowledge)

มารุต พฒัผล : 2563

มโนทัศน์ (Concept) ที่ผ่านการ
รวบรวม วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
ทดลอง ปฏิบัติ จนเกดิแนวคดิ
เน้ือหาสาระ แนวทาง 
บูรณาการเป็นองค์รวม



ความสนใจ
ความถนัด

แบบการเรียนรู้
ทักษะและวธีิการคดิ

ลกัษณะนิสัย
ส่ิงจูงใจ

มารุต  พฒัผล: 2563

Big Data ด้านผู้เรียน



การเรียนรู้ทีถู่กกบัจริต

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

โทสจริต : ชอบความเร็ว  ชอบให้สรุปไม่ชอบเยิน่เย้อ

โมหะจริต : ง่วงเหงาหาวนอน  ชอบหลบั

ศรัทธาจริต    : เช่ือง่าย  ต่ืนเต้น

พุทธจริต : ใฝ่รู้  ช่างสงสัย  ชอบซักถาม

วติกจริต : ลงัเล   ตัดสินใจอะไรไม่ได้

ราคะจริต : ชอบความสวยงาม   มองภาพรวม



ทฤษฎ ี(Theory)

มารุต พฒัผล : 2563

ความคดิหรือชุดความคดิ
ที่ต้องการอธิบาย บรรยาย 
หรือท านายปรากฏการณ์
หรือหลกัการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงต้องมกีารพสูิจน์



วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

ข้อมูลใหม่

สมอง / จิต

ผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผสัทั้ง  6
ตา   หู   จมูก  ลิน้  กาย    ใจ

ลงรหัส

ข้อมูลเดมิ

ข้อมูลเดมิ

ข้อมูลเดมิ

กระบวนการปรับแต่ง

สมดุล เกดิการเรียนรู้

Piaget 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของ Piaget



สังเคราะห์ แนวคดิ

การสังเคราะห์แนวคดิทีน่ าไปสู่การแก้ปัญหา

มารุต  พฒัผล : 2563



P : Plan Do Check Reflection

มารุต  พฒัผล :  2563



ตรวจสอบ 
(Check)

ตรวจสอบ 
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

ปฏิบัติ
(Do)

วางแผน
(Re-plan)

วางแผน
(Plan)

สะท้อนผล
(Reflection)

สะท้อนผล
(Reflection)

มารุต พฒัผล : 2563



Lessons  Learned
การถอดบทเรียน

มารุต พฒัผล : 2563



การถอดบทเรียน (Lesson Learned)

การถอดบทเรียนคืออะไร

- หมายถึง  กระบวนการวเิคราะห์หลงัการปฏิบัติ  
หรือการท ากจิกรรมเพ่ือการจัดการความรู้

- เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่างเป็นระบบต่อคณะท างาน
เกีย่วกบัผลการปฏิบัติกจิกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว
เป็นการกระตุ้นให้คณะท างานเกดิความต่ืนตัวและมีความรู้สึก
ผูกพนั  (involve)  อยู่กบังาน

มารุต พฒัผล : 2563



เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การความคดิใหม่ (Mind Shift)

ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัตจิริง

สะท้อนความคดิ  อารมณ์  ความรู้สึก  

ท าความเข้าใจ (understanding)

เรียนรู้อย่างลกึซ้ึง (deep learning)

น าไปสู่การเปลีย่นแปลง  (Transform)

การสะท้อนคดิ (Reflection)

มารุต พฒัผล : 2563



วธีิการถอดบทเรียน

1.  ต้องตอบโจทย์   ถอดบทเรียนเร่ืองอะไร  เพ่ืออะไร

2.  ใคร  คือบุคคลทีจ่ะถอดบทเรียน  การถอดบทเรียนของคนอ่ืน  
หรือการถอดบทเรียนตวัเอง

3.  วธีิการถอดบทเรียน  ควรเลือกวธีิการให้เหมาะสมกบัผู้ถอดบทเรียน

4.  บทเรียนที่ดี  (Best  Practice)  อาจจะมีประเดน็ที่คล้ายกนั
แต่แตกต่างบริบท  การหาบทเรียนทีด่ถืีอว่าได้ความรู้ทีม่ีคุณค่า  มพีลงั

มารุต พฒัผล : 2563



5.  สุนทรียสนทนา  (Dialogue)  จะเป็นกลไกส าคัญ
ในการถอดบทเรียนทีม่ากกว่าการคุยกนัธรรมดาๆ

6.  บทเรียนมใิช่ความแตกต่างที่เกดิขึน้
จากส่ิงทีค่าดหวงักบัส่ิงทีเ่กดิขึน้จริง  
ตามนัยของการตั้งสมมตฐิานการวจิัย
แต่บทเรียนคือ การคดิหาค าตอบว่า

- อะไรที่ท าให้เกดิความแตกต่างน้ัน
- อะไรเป็นปัจจัยก่อให้เกดิพฤติกรรมอย่างไร  

ส่ิงนีคื้อบทเรียน
มารุต พฒัผล : 2563



PLC การพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โรงเรียน........................................................................

วตัถุประสงค์ กจิกรรม ผลการด าเนินการระยะเวลา

2. เพ่ือวเิคราะห์บริบท
ของโรงเรียน

ประชุมปฏิบตัิการวเิคราะห์
ทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้
วถิีชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวฒันธรรม
ภูมปัิญญาในชุมชน 

มารุต พฒัผล : 2563

1. เพ่ือวเิคราะห์ผู้เรียน
ด้านการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

ประชุมปฏิบตัิการวเิคราะห์
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ครอบคลุมด้านการคดิ ทกัษะ
และคุณลกัษณะ



PLC การพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โรงเรียน........................................................................

วตัถุประสงค์ กจิกรรม ผลการด าเนินการระยะเวลา

4. เพ่ือด าเนินการ
จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

ด าเนินการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทาง
Active Learning & Coaching

มารุต พฒัผล : 2563

3. เพ่ือพฒันาหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ

ประชุมปฏิบตัิการพฒันา
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ



PLC การพฒันาศักยภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โรงเรียน........................................................................

วตัถุประสงค์ กจิกรรม ผลการด าเนินการระยะเวลา

6. เพ่ือถอดบทเรียน
การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
ของสมาชิก PLC

ประชุมปฏิบตัิการถอดบทเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้สุนทรียสนทนา

มารุต พฒัผล : 2563

5. เพ่ือประเมนิ
ศักยภาพการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
ของผู้เรียน

ประชุมปฏิบตัิการประเมนิศักยภาพ
การเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้เรียน
ด้านการคดิ ทักษะ สมรรถนะ
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


