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Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี



มารุต พฒัผล : 2563
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ความสมดุลของชีวติ

มารุต พฒัผล : 2563

ความสุขในชีวติ

การงงาน

ครอบครัว
ส่วนตวั



ความคดิ

สติ
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1. การเรียนรู้ใน New normal

2. การจดัการเรียนรู้ใน New normal

3. การประเมินผลใน New normal

ประเดน็การเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2563



1. การเรียนรู้ใน New normal

มารุต พฒัผล : 2563



New Normal
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทีแ่ต่เดมิเป็นส่ิงทีไ่ม่ปรกต ิ

ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกดิวกิตติบางอย่าง 

จงึมีการเปลีย่นแปลงท าให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น

กลายเป็นส่ิงทีป่รกตแิละเป็นมาตรฐาน" 

ราชบัณฑิตยสภา. 2563



สภาวะ New Normal
1. การให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพอนามัย

2. สุขอนามัยจะเป็นพตตนิิสัยของคนในส่วนรวม

3. การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

4. การด ารงชีวติในเศรษฐกจิพอเพยีง
- การอยู่กบัธรรมชาตแิละเศรษฐกจิพอเพยีง

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



วถิกีารเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชนนี  
ทรงสอนพระเจ้าอยู่หัวว่า

“อย่าเป็นหนีใ้ครถ้าไม่จ าเป็น”

คดิถงึค าสอนของพระองค์

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



ความพอเพยีง  ด้านจิตใจ  ธรรมะทีส่ าคญัทีสุ่ดคือ

“พอ”
ต้องสร้างความพอด ี สมเหตุสมผลให้กบัตวัเองไว้

แล้วเราจะพบความสุข
วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

ส านึกค าว่า  “พอ”



เศรษฐกจิพอเพยีง
Self - sufficiency  Economics

ผลลพัธ์

คุณลกัษณะ

คุณธรรม

ความรู้

สมดุล

พอประมาณ

ซ่ือสัตย์ สุจริต

ความรู้ฝังลกึ

พร้อมการเปลีย่นแปลง

ภูมคุ้ิมกนัในตวั

อดทน ความเพยีร

ความรู้ชัดแจ้ง

ยัง่ยืน

มเีหตุผล

รอบคอบ ระมดัระวงั

มีสตปัิญญา
วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่วถิีชีวติ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

มภูีมคุ้ิมกนั
ในตน

มเีหตุผล

การพอประมาณ

เง่ือนไขคุณธรรม
ซ่ือสัตย์สุจริต

ขยนั  อดทน  แบ่งปัน

เง่ือนไขความรู้
รอบรู้  รอบคอบ

ระมดัระวงั  หลกัวชิา

ชีวติ  เศรษฐกจิ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม
ก้าวหน้า  สมดุล  มัง่คัง่  ยัง่ยืน



พรุ่งนีก้ไ็ม่เหมือนเดมิ 

การเรียนรู้เป็นเร่ืองส าคญัและยิง่ใหญ่ 

เพราะเป็นส่ิงเดยีวไม่ว่าจะเกดิวกิตตทิีรุ่นแรงเพยีงใด

กไ็ม่มีใครมาพรากมันไปจากเราได้ 

รวมถึงความต้องการโค้ชและที่ปรึกษา

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์จะมีมากขึน้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



1. มีสภาพอากาศและส่ิงแวดล้อมที่สะอาด

2. มีสภาพห้องเรียนที่มั่นคงปลอดภัย

3. มีอาหารสะอาดถูกสุขลกัษณะ

4. มีแหล่งการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย

5. มีผู้สอนและเพ่ือนเป็นมิตรทีด่ี 

6. มีการส่ือสารที่แช่มช่ืนเบิกบาน

7. มีการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสมดุล 

มารุต พฒัผล : 2563

สบายกายสบายใจใน Hybrid Learning



2. การจัดการเรียนรู้
ใน New normal

มารุต พฒัผล : 2563



Curriculum

Curriculum  Framework
Goals & Concepts

What  should  my  student’s  learn?

Assessment
Did  my  students  learn  it?

Pedagogy
How  should  my  students  learn?

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



ครู

ผู้บริหาร

คุณภาพผู้เรียน

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

รักการสอน

รักผู้เรียน

มคีวามรู้

มีวธีิการสอน
การประเมินผล

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มคีวามยุตธิรรม

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศที่พฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

มารุต พฒัผล : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

Creativity has  become  

a  hot  topic  in  education



Disruptive Innovation
ส่งผลใหช้ั้นเรียนกลายเป็น      
พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรียนรู้

และการสร้างสรรค์นวตักรรม

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563





Foresight framework 
and scenario planning

การแข่งขันกนัที่ความสามารถ
ในการคาดการณ์อนาคต

มารุต พฒัผล : 2563



เป้าหมาย

ศักยภาพผู้เรียน
มารุต พฒัผล : 2563



วธีิการ คือ

สร้าง Growth mindset 

การกระตุ้น Passion 

การโค้ชของผู้สอน

มารุต พฒัผล : 2563



ครู

ผู้บริหาร

คุณภาพผู้เรียน

ภาวะผู้น าทางวชิาการ

รักการสอน

รักผู้เรียน

มคีวามรู้

มีวธีิการสอน
การประเมินผล

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มคีวามยุตธิรรม

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2562



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่ม

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั

เกดิขึน้ทีชุ่มชน  หรือทีบ้่าน
สามารถน าไปปรับใช้กบัชีวติได้จริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

การสอนออนไลน์
ไม่ใช่ New normal

“คุณภาพของการเรียนรู้”
คือ New normal



ท าให้เตม็  ท าให้สมบูรณ์  

สาโรช  บัวศรี

บูรณาการ (Integration)

มารุต พฒัผล : 2563



ลกัษณะการบูรณาการ

1. เน้ือหาสาระกบัเน้ือหาสาระ

2.  เน้ือหาสาระกบัวธีิการ

3.  เน้ือหาสาระกบักระบวนการเรียนรู้

4. ความรู้ ความคดิ ค่านิยม กบัคุณธรรม

5. ความรู้กบัการปฏิบัติ

6. ความรู้กบัชีวติของผู้เรียน
มารุต พฒัผล : 2563



สาระและกจิกรรม (Process as Content)

สาระ ทักษะ

ความรู้

คุณลกัษณะ  มีวนัิย ใฝ่เรียนรู้ ......

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

Key concept  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2563



เน้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการเรียนรู้

กจิกรรม

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

ศักยภาพผู้เรียน
Online

Coaching

ทตษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทตษฎี
ศักยภาพผู้เรียน

ศักยภาพผู้เรียน



พืน้ที่การเรียนรู้
ใน New normal

โอกาส
ของผู้เรียน

1. ก าหนดเป้าหมาย
ในการเรียนรู้

2. ออกแบบและใช้
วธีิการเรียนรู้ของตนเอง

3. ประเมิน
เพ่ือพฒันาตนเอง

4. น าส่ิงที่ได้เรียนรู้
ไปท าประโยชน์

5. สะท้อนคดิตนเอง
เพ่ือการเรียนรู้คร้ังใหม่

พืน้ทีก่ารเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2563



ใช้ค ากญุแจสืบค้น

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ดงึ key concept

วเิคราะห์ สังเคราะห์

สร้างสรรค์นวตักรรม

พืน้ที่การเรียนรู้
ออนไลน์

พืน้ที่การเรียนรู้
ตามสภาพจริง

Platform
digital

Platform
ตามสภาพจริง

การเช่ือมต่อพืน้ทีก่ารเรียนรู้

ใช้ Technology 
สนับสนุน

มารุต พฒัผล : 2563



ผู้เรียน

ผู้สอนท าบทบาทการโค้ช (Coaching)

การเรียนรู้ออนไลน์
สร้างสรรค์
นวตักรรม

เป็นประโยชน์
ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคมแพลทฟอร์มต่างๆ 

มารุต  พฒัผล : 2563

จากการโค้ชสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม



มารุต  พฒัผล : 2563

ปรับจิตใจให้เปิดกว้าง (Open mind)

ให้โอกาสและพืน้ทีก่ารเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

ใหผู้เ้รียนไดใ้ช้ศักยภาพทางการเรียนรู้

อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 



ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

(Demand side) 
คือหัวใจของนวตักรรมหลกัสูตร

มารุต พฒัผล : 2563



คือ การใช้เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital technology)

สร้างนวตักรรมในการเรียนรู้และการท างาน

และการแข่งขนัทางธุรกจิ

Disruptive Innovation 

มารุต พฒัผล : 2563



Disruptive Innovation 
เกดิขึน้มาจากการแข่งขนัทางธุรกจิ
ทีใ่ช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มาสร้างสรรค์นวตักรรม

ทีต่อบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

มารุต พฒัผล : 2563



การเรียนรู้ยุคใหม่
ใช้เทคโนโลยสีนับสนุน

เพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563



Mobile Learning
นวตักรรมแห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยไีร้สาย  
เพ่ือเพิม่ช่องทางและขยายขอบเขต

การเรียนรู้ในโลกดจิิทลั

มารุต พฒัผล : 2563



Digital LearningTechnology Learning
Process

Main concept

สมรรถนะ/คุณลกัษณะ

การผสมผสานเทคโนโลยี

มารุต พฒัผล : 2563



แผนผงัการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

การจัดการเรียนรู้

ขั้นตอนที ่1

ขั้นตอนที ่2

ขั้นตอนที ่3

ขั้นตอนที ่4

ขั้นตอนที ่5

กระบวนการเรียนรู้

ขั้นที ่1

ขั้นที ่2

ขั้นที ่3

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่1

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่2

กจิกรรมการเรียนรู้ที ่3

TechnologyTechnologyTechnology

มารุต พฒัผล : 2563



วนัิยในตนเอง (Self-discipline)
เป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ส าคญั

ของการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

มารุต พฒัผล : 2563

ก าหนดเป้าหมายของตนเองได้
ก ากบัตนเอง และควบคุมตนเองได้



มารุต  พฒัผล : 2563

วเิคราะห์ผู้เรียน วเิคราะห์เทคโนโลยี

วเิคราะห์ Concept

ออกแบบการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้
และประเมนิตามสภาพจริง

การใช้เทคโนโลยดีจิิทลัของผู้สอน



มารุต  พฒัผล : 2563

ทกัษะเทคโนโลยดีจิิทลัของผู้สอน

ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน
(Technology-based learning)

การสร้าง Content digital

สร้าง Platform การเรียนรู้

ทกัษะเทคโนโลยดีจิทิลัของผู้สอน



ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2563



ความต้องการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ให้ประสบ ความส าเร็จ โดยใช้ความมุ่งมัน่
และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
มคีวามสุขทีไ่ด้เรียนรู้ในส่ิงน้ัน

Passion 

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



Passion เป็นพลงัผลกัดนั

ให้ผู้เรียนดงึความสามารถสูงสุดของตนเอง

ออกมาใช้ในการเรียนรู้อย่างไร้ขดีจ ากดั

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

Passion
พลงัขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้

ด้วยตนเองของผู้เรียน



1.  ข้อมูล

2.  หัวข้อ

3.  SUB  CONCEPT

4.  MAIN  CONCEPT

การเรียนรู้เชิงลกึ  Deep Learning

Deep  Knowledge

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



มารุต  พฒัผล : 2563



Deep Learning

รู้จริง รู้ชัด
มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

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



Growth mindset 
ความเช่ือว่าตนเองสามารถเรียนรู้

และพฒันาศักยภาพได้อย่างต่อเน่ือง

ด้วยการใช้ความมุ่งมัน่และพยายาม 

มารุต พฒัผล : 2563



การจดัการเรียนรู้

มุ่งพฒันาผู้เรียนให้ม ี

Growth mindset
มารุต พฒัผล : 2563



ผู้เรียนทีม่ ี
Growth mindset

พฒันาตนเอง

ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่

มารุต พฒัผล : 2563



การเสริมสร้างผู้เรียนให้มี Growth mindset

- เป็นน่ังร้านทางการเรียนรู้ (scaffold) 

- การใช้พลงัค าถาม (power questions)

- การช้ีแนะเพ่ือการรู้คดิ (cognitive guided) 

- การสะท้อนคดิตนเอง (self-reflection)

- การให้ข้อมูลย้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์

มารุต พฒัผล : 2563



การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้
Learning Culture 

เป็นกระบวนการส าคญัยิง่กว่าความรู้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

ผู้เรียน

1. ก าหนดเป้าหมาย 2. ออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง

3. ใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

4. ประเมนิและปรับปรุงตนเอง

ผู้สอนสร้าง Passion ให้เกดิกบัผู้เรียน

การเรียนรู้ทีส่่งเสริมการมีเป้าหมาย
และวนัิยในการเรียนรู้





วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

...การท างานให้ส าเร็จผล
แน่นอนและสมบูรณ์

ตามเป้าหมายน้ัน จะต้องใช้
ความรู้ความสามารถ

พร้อมทั้งคุณสมบตัิทีส่ าคญัในตัวบุคคล 
หลายประการทั้งความตั้งใจทีม่ัน่คง 

ความคดิสร้างสรรค์ 
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



มล.ปิ่น มาลากุล



1.  มี  Creative ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน

2.  ใช้การ Coach ในระหว่างทีผู้่เรียน

ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้

3.  เอาใจใส่  Care กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

3C การท างานของครูยุคใหม่

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

ครูเก่ง กระตุ้น Passion

ใช้การจูงใจ

ยืดหยุ่น



มารุต  พฒัผล : 2563

ครูไม่เก่ง ขาดความยืดหยุ่น

ใช้เง่ือนไข

ตายตวั



SAGE ON THE STAGE

GUIDE ON THE SIDE

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



ตุมเหหิ   กจิจ    กาตพพ 
ผู้ท า  คือพวกเธอทั้งหลาย

อกขาตาโร  ตถาคตา
ตถาคต  เป็นเพยีงผู้ช้ีบอกเท่าน้ัน

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



Teaching การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้เรียน

Instruction การบอกวธีิการปฏิบัตแิล้วให้ท าตาม

Coaching การฝึกทกัษะให้กบัผู้เรียน  
โดยเน้นให้ใช้วธีิการเรียนรู้ของตนเอง
เป็นลกัษณะของการเรียนรู้ส่วนบุคคล
Personalized learning

Teaching / Instruction / Coaching

มารุต พฒัผล : 2563



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/




ความรู้  + ความเข้าใจ + ...

ความสามารถ + ...

สมรรถภาพ + ...

ศักยภาพ + ...

มารุต พฒัผล : 2563



EDUCARE

EDUCATION

วชิยั วงษใ์หญ่: 2563



การเรียนรู้ทีถู่กกบัจริต

• โทสะจริต : ชอบความเร็ว  ชอบให้สรุป
ไม่ชอบเยิน่เย้อ

• โมหะจริต : ง่วงเหงาหาวนอน  ชอบหลบั
• ศรัทธาจริต : เช่ือง่าย  ต่ืนเต้น
• พทุธจริต : ใฝ่รู้  ช่างสงสัย  ชอบซักถาม
• วติกจริต  : ลงัเล   ตัดสินใจอะไรไม่ได้
• ราคะจริต : ชอบความสวยงาม   มองภาพรวม

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



การโค้ช เน้นช้ีแนะผู้เรียนให้พฒันาตนเอง

ด้วยวธีิการที่สอดคล้องกบัธรรมชาติ

และระดับความสามารถของผู้เรียน

พฒันาไปในทศิทางทีถู่กต้อง

เกดิการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

มารุต พฒัผล : 2563



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



Feed-up
เป็นการกระตุ้นความสนใจ

และ Passion ในการเรียนรู้

มารุต  พฒัผล : 2563



การกระตุ้น Passion ในการเรียนรู้

- ใช้ส่ือ 
- ใช้ค าถาม
- ใช้เร่ืองเล่า
- ให้ผู้เรียนปฏบิัตกิจิกรรม

มารุต  พฒัผล : 2563



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 าถามที่กระตุ้นการคดิขั้นสูงของผู้เรียน

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



Active Learning
กระบวนการเรียนรู้ทีผู้่เรียน
มบีทบาทในกจิกรรมการเรียนรู้
อย่างมีชีวติชีวาและต่ืนตัว
มีความหมายตรงข้ามกบั
Passive learning

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 10)

มารุต พฒัผล : 2563



...การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การปฏิบัตจิะท าให้รู้จริงและแม่นย า 
ตรงกนัข้ามกบัการสอนให้รู้ โดยมิได้ลงมือปฏิบัตใิห้เห็นจริง

ซ่ึงมักจะกลายเป็น การเรียนรู้เพยีงเพ่ือให้สอบได้
หรือ เรียนรู้เพ่ือน าไปลืมทิง้เสียโดยมาก...

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
3 สิงหาคม 2521

มารุต พฒัผล : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

สาระ

สาระและกจิกรรม (Process as Content)

ทกัษะ

ความรู้

เจตคต ิ    คุณลกัษณะ  work habits / work ethics

ค่านิยม     จะเป็นส่ิงก าหนดพตติกรรมความเป็นพลเมือง
Citizenship

ทักษะการคดิ ทักษะการท างานร่วมกนั
ทักษะความคดิริเร่ิม ทักษะการส่ือสาร   
ทักษะอาชีพ  (Carrier education / Carrier  academy)

Key concept  ตามกลุ่มสาระและวชิาชีพ



การโค้ช
ต้องให้ความส าคญั

ทั้งสาระและกระบวนการ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



องค์ประกอบของศาสตร์
1. Key concepts (ความคดิรวบยอด)

2. Structure (โครงสร้างของความรู้)

3. Mode of inquiry (วธีิการเข้าถงึองค์ความรู้)

มารุต พฒัผล : 2563



ความคดิรวบยอด (Concept)

หมายถงึ  ลกัษณะร่วมทีส่ าคญัของส่ิงหน่ึงส่ิงใด
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)



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



3. การประเมินผลใน New normal

มารุต พฒัผล : 2563



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



บทบาทของผู้สอน
ส าหรับการประเมินการเรียนรู้

สร้างบรรยากาศความไว้เน้ือเช่ือใจ (Trust)

กระตุ้นผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการประเมนิตนเอง   

อ านวยความสะดวกด้านเคร่ืองมือประเมนิ

ตรวจสอบผลการประเมนิตนเองของผู้เรียน
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลบั

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลีย่นเรียนรู้
การสะท้อนคดิและถอดบทเรียน

มารุต  พฒัผล : 2563



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



Assessment  for learning  การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ (ระหว่างทาง)

Assessment  as learning  การประเมินขณะเรียนรู้ (ประเมินตนเอง)

Assessment  of learning  การประเมินผลการเรียนรู้ (ปลายทาง)

Feed – up  การแจ้งวตัถุประสงค์ / ภาระงาน
Motivation สร้างแรงจูงใจภายใน
Checking  for  understanding ตรวจสอบความรู้พืน้ฐาน
Feedback ให้ผลย้อนกลบั
Feed – forward ให้แนวทางการพฒันาต่อยอด

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  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



การประเมินที่เน้นสมรรถนะ
(Competency-based assessment)

มารุต  พฒัผล : 2563



สมรรถนะทักษะ

คุณลกัษณะ

ความรู้

Ability to do

มารุต  พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563

การประเมินที่เน้นสมรรถนะ
(Competency-based assessment)

การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามตวับ่งช้ี
เพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียน

ตามมาตรฐานที่ก าหนด



ความส าคญัของการประเมินที่เน้นสมรรถนะ

ท าให้มีสารสนเทศเพ่ือน าไปปรับปรุง
และพฒันาการจดัการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมสีมรรถนะ
ตามทีม่าตรฐานหลกัสูตรก าหนด

มารุต พฒัผล : 2563



การออกแบบการประเมินที่เน้นสมรรถนะ

1. ก าหนดสมรรถนะ (ประเมินสมรรถนะอะไร)

2. นิยามสมรรถนะ (สมรรถนะทีต้่องการประเมินคืออะไร)

3. ก าหนดตัวบ่งช้ีสมรรถนะ (มีตัวบ่งช้ีส าคญัอะไรบ้าง)

4. ก าหนดวธีิการประเมิน (ประเมินได้ด้วยวธีิการใด)

5. สร้างเคร่ืองมือประเมิน (เคร่ืองมือเป็นอย่างไร)
มารุต พฒัผล : 2563



Feedback
การให้ข้อมูลย้อนกลบั

ทีช่่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้
และพฒันาให้ดขีึน้

มารุต  พฒัผล : 2563



หลกัการ Feedback

1. บอกความจริง

2. ใช้วธีิการบอก
ทีนุ่่มนวล

3. เลือกเวลา
และสถานทีใ่นการบอก

มารุต  พฒัผล : 2563



Feedback ที่ดี
การให้ข้อมูลย้อนกลบัเกีย่วกบั

- กระบวนการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้
- จุดแขง็ 
- จุดทีค่วรปรับปรุง
- แนวทางการปรับปรุง

มารุต  พฒัผล : 2563



ทกัษะการช่ืนชมเห็นคุณค่า 

ช่วยใหก้ารส่ือสารมีความสร้างสรรค์

ทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี

มารุต  พฒัผล : 2563



การส่ือสารเชิงบวกด้วยความจริงใจ

ใชเ้พิ่มพลงัปรารถนา (passion) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ใช้ความพยายามมากยิง่ขึน้ 

และเพิ่มพลงัการพฒันาตนเอง
มารุต  พฒัผล : 2563



Creative Feedback
for Learning Power

มารุต  พฒัผล : 2563



Feed-forward
การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด

เพ่ือให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ด้วยตนเอง

มารุต  พฒัผล : 2563



หลกัการ Feed-forward

1. ช้ีแนวทางแบบ How to

2. กระตุ้นให้ไปเรียนรู้เพิม่เติม

3. เสริมพลงัความหวงัและเช่ือมัน่

มารุต  พฒัผล : 2563



การส่ือสารเชิงบวกด้วยความจริงใจ

ใชเ้พิ่มพลงัปรารถนา (passion) 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียน

ใช้ความพยายามมากยิง่ขึน้ 

และเพิ่มพลงัการพฒันาตนเอง
มารุต  พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีน่ าไปสู่การความคดิใหม่

(Mind Shift) ภายใต้ประสบการณ์การปฏิบัตจิริง
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



Reflective  Thinking
การสะท้อนคดิ

มารุต พฒัผล : 2563



กจิกรรมการถอดบทเรียนตะกร้า  3  ใบ

ใบที ่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที ่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร



นิยามศัพท์  “การน าเสนอผลงาน”

มารุต  พฒัผล : 2563

การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการปฏิบัตงิานของผู้เรียน

ทีส่ะท้อนถงึการล าดบัการน าเสนอทีเ่ป็นระบบ  มีความถูกต้อง

ของเน้ือหาสาระ  ใช้ส่ือประกอบการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีปฏิสัมพนัธ์ทีด่กีบัผู้ฟัง  และมีความสร้างสรรค์ในการน าเสนอ

ซ่ึงประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน  4  ระดบั



เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงาน  (LO2)

ล าดับน าเสนอ

มารุต พฒัผล: 2563

เน้ือหาสาระ

การใช้ส่ือ

ปฏิสัมพนัธ์
กบัผู้ฟัง

การสร้างสรรค์

มิติการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ผู้ฟังเข้าใจส่ิงทีน่ าเสนอได้ยาก
เพราะการเรียงล าดับการน าเสนอ
ยงัขาดความต่อเน่ืองเช่ือมโยง

ผู้ฟังเข้าใจส่ิงทีน่ าเสนอได้
โดยต้องมีการซักถามในบาง
ประเด็นของการน าเสนอ

น าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
ผู้ฟังสามารถติดตาม
เน้ือหาสาระได้อย่างเข้าใจ

น าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
มีการอธิบายขยายรายละเอยีด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

เน้ือหาสาระขาดความชัดเจน
มีผดิพลาดในบางจุด
เป็นการคัดลอกมาน าเสนอ

ผู้ฟังเข้าใจส่ิงทีน่ าเสนอได้
โดยต้องมีการซักถามในบาง
ประเด็นของการน าเสนอ

น าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
ผู้ฟังสามารถติดตาม
เน้ือหาสาระได้อย่างเข้าใจ

น าเสนอได้อย่างเป็นระบบ
มีการอธิบายขยายรายละเอยีด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

ใช้การอ่านจากส่ือทีเ่ตรียมมา
โดยไม่มีการอธิบาย
ขยายรายละเอยีด หรือยกตัวอย่าง

ใช้การอ่านจากส่ือทีเ่ตรียมมา
แต่มีการอธิบายเพิม่เติม
บ้างในบางประเด็น

อธิบายขยายรายละเอยีด
จากส่ือทีเ่ตรียมมา
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

อธิบายขยายรายละเอยีด
จากส่ือทีเ่ตรียมมาอย่างน่าสนใจ
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ขาดการสบสายตากบัผู้ฟัง
ผู้ฟังน่ังน่ิงๆ  ไม่มีการพูด
หรือสนทนาโต้ตอบ

มีการสบสายตากบัผู้ฟัง
เฉพาะบางกลุ่ม  มีการพูด
หรือสนทนาโต้ตอบบางคน

มีการสบสายตากบัผู้ฟัง
อย่างทัว่ถึง  ผู้ฟังมีส่วนร่วม
ในการตอบค าถาม

มีการสบสายตากบัผู้ฟัง
อย่างทัว่ถึง  ผู้ฟังมีการตั้งค าถาม
และตอบค าถามระหว่างการน าเสนอ

ขาดการน าเสนอ
ส่ิงใหม่  หรือแนวคิดใหม่  

มีการน าเสนอส่ิงใหม่  
หรือแนวคิดใหม่
ทีป่รับปรุงมาจากของเดิม

มีการน าเสนอส่ิงใหม่
หรือแนวคิดใหม่
ต่อยอดจากของคนอ่ืน

มีการน าเสนอส่ิงใหม่
หรือแนวคิดใหม่
ทีพ่ฒันามาจากแนวคิดของตนเอง



นิยามศัพท์  “ความสามารถในการปฏบิัตงิานกลุ่ม”

มารุต  พฒัผล : 2563

การท างานทีไ่ด้รับมอบหมายของกลุ่มผู้เรียน  ทีม่ีการท างานเป็นทมี  

การมีส่วนร่วม  ความรับผดิชอบ  การแลกเปลีย่นเรียนรู้

และการสะท้อนผลไปสู่การพฒันา  ซ่ึงประเมินได้โดยการใช้

เกณฑ์การให้คะแนน  4  ระดบั



เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม  (LO4)

การท างานเป็นทมี

มารุต พฒัผล: 2563

การมีส่วนร่วม

การสะท้อนผล

ความรับผดิชอบ

การแลกเปลีย่น
เรียนรู้

มิติการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก

ต่างคนต่างท างาน
ทีต่นเองรับผดิชอบ  
ขาดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ร่วมมือกนัท างาน
ในบางกจิกรรม
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ร่วมมือกนัท างาน
ในกจิกรรมต่างๆ 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

ร่วมมือกนัท างาน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ขาดการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานกลุ่ม
ท างานตามค าส่ังของหัวหน้า

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการก าหนดบทบาท
หน้าทีข่องสมาชิกกลุ่ม

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย
และวางแผนการปฏิบัติงาน

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในความรับผดิชอบงาน
และผลลพัธ์จากการท างาน

ขาดการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงานกลุ่ม

มีการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงานกลุ่ม
แต่ประเด็นกระจัดกระจาย

มีการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงานกลุ่ม
มีประเด็นการสะท้อนชัดเจน

มีการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงานกลุ่ม
และน าผลมาใช้พฒันาการปฏิบัติงาน

สมาชิกมีความรับผดิชอบ
ในหน้าทีข่องตนเอง
แต่ยงัท างานไม่เสร็จตามหน้าที่

สมาชิกขาดความรับผดิชอบ
ในหน้าทีข่องตนเอง

สมาชิกมีความรับผดิชอบ
ในหน้าทีข่องตนเอง
จนท างานเสร็จตามหน้าที่

สมาชิกมีความรับผดิชอบ
จนท างานเสร็จตามหน้าที่
และช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน

สมาชิกขาดการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั

สมาชิกในกลุ่มบางคน
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั

สมาชิกทุกคน
มีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั

สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน
และน าไปสู่การพฒันางาน



แบบประเมินการคิดวเิคราะห์  (LO3)
ค าช้ีแจง  1.  แบบสังเกตนีใ้ช้สังเกตพตติกรรมของผู้เรียนเกีย่วกบั  การคดิวเิคราะห์  

ซ่ึงใช้ประเมนิระหว่างการเรียนรู้และหลงัการเรียนรู้  โดยผู้เรียน  เพ่ือน  ผู้สอน  

และผู้เกีย่วข้อง

2.  จงใส่ตัวเลขในช่องผลการประเมนิทีสั่งเกตพบจากพตติกรรมของผู้เรียน

ช่ือ - สกุล
ผลการประเมนิ

การ
จ าแนก

การ
จัดหมวดหมู่

การสรุป
อย่างสมเหตุสมผล

การประยุกต์ใช้                   
ในสถานการณ์ใหม่

การคาดการณ์
บนพืน้ฐานข้อมูล

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



ที่ รายการ
ระดบัคะแนน

1 2 3

1 การจ าแนก จ าแนกความเหมือน
ความต่าง

จ าแนกความเหมือน
ความต่างไดถู้กตอ้ง

จ าแนกความเหมือน
ความต่างและจดัเป็นหมวด
หมู่ไดถู้กตอ้ง

2 การจดัหมวดหมู่ จดัเป็นหมวดหมู่ จดัเป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง อธิบายลกัษณะของแต่ละ
หมวดท่ีจดัไดถู้กตอ้ง

3 การสรุป
อยา่งสมเหตุสมผล

การสรุป การสรุปได้
อยา่งสมเหตุสมผล

อธิบายเหตุผลชดัเจนในการ
สรุปอยา่งสมเหตุสมผล

4 การประยกุตใ์ช ้                  
ในสถานการณ์ใหม่

การประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ใหม่

การประยกุตใ์ช้
ในสถานการณ์ใหม่
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

อธิบายเหตุผลการประยกุต์
ใชใ้นสถานการณ์ใหม่
ไดอ้ยา่งชดัเจน

5 การคาดการณ์
บนพ้ืนฐานขอ้มูล

ใชข้อ้มูลเพียงสองดา้น
ในการคาดการณ์

ใชข้อ้มูลหลายดา้น
ในการคาดการณ์

ใชข้อ้มูลเพียงเลก็นอ้ย
ในการคาดการณ์

เกณฑ์การให้คะแนนการคดิวเิคราะห์

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



แบบประเมินจติอาสา   (LO4)
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินนีม้ีผู้ประเมิน  3  ฝ่าย  คือ  ตนเอง  เพ่ือน  และครู  ข้อมูลการประเมินมาจาก  3  ฝ่าย

เพ่ือพจิารณาในการตดัสินผลการประเมิน
2.  จงเขียนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมิน  ดงันี้

1  คะแนน    หมายถึง    แสดงพตตกิรรมที่ประเมินเม่ือได้รับการร้องขอ
2  คะแนน    หมายถึง    แสดงพตตกิรรมที่ประเมินเม่ือได้รับการกระตุ้น
3  คะแนน    หมายถึง    แสดงพตตกิรรมที่ประเมินด้วยตนเอง

ผลการประเมนิ

แบ่งปัน
ส่ิงของ

ให้ค า
แนะน า

ให้ความ
ช่วยเหลือ

ให้ความรู้สึกทีด่ี
ความคดิทางบวก

ช่ือ - สกุล
รวม

ลงช่ือผู้ประเมนิ ...................................................................  (ตนเอง  เพ่ือน   ผู้สอน)
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



Thank  You
I’ll  see  you  again

Keep  Going
http://www.curriculumandlearning.com


