
การวจิัยและพฒันา
เพ่ือการสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์



ประเด็นการเรียนรู้

1.  Growth mindset ของการวจิัยเพ่ือพฒันานวตักรรม

2. การวจิัยและพฒันา (Research and Development)

3. กระบวนการวจิัยและพฒันาเพ่ือการสร้างสรรค์
บทเรียนออนไลน์

มารุต พฒัผล: 2563



1.  Growth mindset ของการวจิัย

เพ่ือพฒันานวตักรรม

มารุต พฒัผล: 2563



มารุต พฒัผล : 2563

Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี



มารุต พฒัผล : 2563

สมมติ

ปัญญา

กเิลส

กศุล

ความคดิ

สุข

ทุกข์



ความเร็วของเทคโนโลยกีบัความคดิ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



ความคิด

สติ

ตามความคดิความรู้สึกสู่การมสีติ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://budhosp.tripod.com/mad_cow.jpg&imgrefurl=http://budhosp.tripod.com/mad_cow.htm&h=347&w=358&sz=12&hl=th&start=13&um=1&tbnid=uQkUiXM9A5fcKM:&tbnh=117&tbnw=121&prev=/images?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7+&ndsp=20&um=1&hl=th&sa=N
1 new england spring  bird song.mp3




การเรียนรู้ยุคใหม่เร่ิมจากปัญหา
น าไปสู่

ปัญญา
มารุต พฒัผล: 2563



การเรียนรู้อย่างมี

Passion
วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



งาน
สร้างสรรค์

งานประจ า งานประจ า
ท าโดยเคร่ืองจักรท าโดยแรงงานคน

ลกัษณะงานในอนาคต

ประเทศที่ก าลงัพฒันา

ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว • การวจิัย
• การพฒันา
• การออกแบบ
• การตลาดและงานขาย
• การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563





ปลาเร็วกนิปลาช้า

มารุต พฒัผล : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

Creativity has  become  

a  hot  topic  in  education



Deep Learning

รู้จริง รู้ชัด
มารุต พฒัผล : 2563



1.  ข้อมูล

2.  หัวข้อ

3.  SUB  CONCEPT

4.  MAIN  CONCEPT

การเรียนรู้เชิงลกึ  Deep Learning

Deep  Knowledge

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



มารุต  พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 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



การโค้ชทีมุ่่งให้เกดิ Passion 
เน้นการกระตุ้นความคดิ
ความใฝ่เรียนรู้
ความต้องการประสบความส าเร็จ

Internal Coaching 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



Teaching การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้เรียน

Instruction การบอกวธีิการปฏิบัติแล้วให้ท 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/




มล.ปิ่น มาลากุล



วชิา จรณ

สัปปุริสธรรม 7
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



เป้าหมาย

ศักยภาพแห่งตน
มารุต พฒัผล : 2563



ความรู้  + ความเข้าใจ + ...

ความสามารถ + ...

สมรรถภาพ + ...

ศักยภาพ + ...

มารุต พฒัผล : 2563



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่ม

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั

เกดิขึน้ทีชุ่มชนหรือทีบ้่าน
สามารถน าไปปรับใช้กบัชีวติได้จริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



...การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การปฏิบัตจิะท าให้รู้จริงและแม่นย า 
ตรงกนัข้ามกบัการสอนให้รู้ โดยมิได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง

ซ่ึงมักจะกลายเป็น การเรียนรู้เพยีงเพ่ือให้สอบได้
หรือ เรียนรู้เพ่ือน าไปลืมทิง้เสียโดยมาก...

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
3 สิงหาคม 2521

มารุต พฒัผล : 2563



2. การวจิัยและพฒันา 

(Research and Development)

มารุต พฒัผล: 2563



ปรับกระบวนทัศน์
การท างานและการวจิัย

เป็นส่ิงเดยีวกนั
มารุต พฒัผล: 2563



การวจิัย (Research)
การแสวงหาความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

อย่างเป็นระบบขั้นตอน
ด้วยวธีิการที่มีความเช่ือถือได้

มารุต  พฒัผล : 2563



การวจิัย
ช่วยให้การศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย

สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

มารุต  พฒัผล : 2563



ต้องบูรณาการการวจิยั

เข้าไปในวถิีชีวติประจ าวนั

สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยตุโต)

มารุต  พฒัผล : 2563



การมีจิตใจนักวจิัย  (Research  mind)

1.  การบริโภคหรือใช้งานวจิยัในการเรียนรู้และการท างาน

2.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั

3.  การลงมือหรือการท าวจิยั

4.  การมีจติใจนักวจิยั

5.  การส่ือสารแลกเปลีย่นหรือการเผยแพร่งานวจิยั

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



การวจิัยของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระองค์ทรงตั้งโจทย์  คือ 

1.  ทุกข์ ปัญหา ,  แนวทางพฒันา
2.  สมุทยั เหตุปัจจัย  SWOT
3.  นิโรธ ตั้งเป้าประสงค์  Target
4.  มรรค วธีิท า  ทางเลือก  2 – 4  ทาง 

ด้วยกระบวนการ  PDCA

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



โครงการพระราชด าริ 
โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ไม่ล้มเหลวเพราะพระองค์ทรงใช้หลกัอริยสัจส่ีชัดเจน 

สอดคล้องกบัหลกั    ภูมิสังคม

ภูมิศาสตร์ ดิน     น า้     ลม     ไฟ     ป่า     เขา  
สังคมศาสตร์ คน     ครอบครัว     ชุมชน     ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  ภาษา  วฒันธรรม  ความเช่ือ  ค่านิยม

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



http://www.tsdf.or.th



วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563

วางแผน  (Plan)

ปฏิบัติ  (Do)

ตรวจสอบ  (Check)

ถอดบทเรียน  (Reflection)

วางแผน  (Re  Plan)ตรวจสอบ  (Check)

ถอดบทเรียน  
(Reflection)

ปฏิบัติ  (Do)

วางแผน  (Re plan)



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

จากงานประจ าสู่งานวจิยั
Routine  to  Research  (R2R)

R2R  คือ  การปรับปรุงหรือพฒันางานประจ า
โดยใช้กระบวนการวจิัย

การสังเกต  งานประจ า  น าไปสู่  ปัญหาทีต้่องการ

R2R  เป็นการวจิัยประยุกต์  Applied  research



งานวจิัยเป็นกระบวนการ

การด าเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมรีะบบ  

เพ่ือให้ผลการวจัิยมีความถูกต้องและเช่ือถือได้

มารุต พฒัผล: 2563



1.  ก าหนดค าถามวจิัย  (research  question)

2.  ก าหนดวตัถุประสงค์การวจิัย

3.  สร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

4.  เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล

5.  สรุปผลการวจิัย

กระบวนการวจิัย

มารุต พฒัผล: 2563



มารุต พฒัผล : 2563

การวจิัยและพฒันา (Research and Development)

การวจิัยแบบหน่ึงทีใ่ช้กระบวนการวจิัย (Research - R)  และกระบวนการพฒันา (Development - D) 

ในการพฒันางานหรือผลตินวตักรรมเป็นวงจรต่อเน่ืองจนกระทัง่ได้ผลงาน หรือนวตักรรม

ทีม่คุีณภาพตามต้องการ โดยอาจเร่ิมต้นจากกระบวนการวจัิย  R1  D1  R2  D2  

หรือกระบวนการพฒันา  D1  R1  D2  R2  กไ็ด้  เช่น  โครงการศูนย์การศึกษาและพฒันาในพระราชด าริ  

เป็นโครงการวจิัยและพฒันาที่เน้นการเข้าใจ  เข้าถึง  และพฒันา

โครงการวจิัยและพฒันาอ่ืนๆ เช่น โครงการวจิัยและพฒันาหลกัสูตร

โครงการวจิัยและพฒันาการสอน  เป็นต้น

ราชบัณฑติยสถาน. 2555



นวตักรรม (Innovation)
ส่ิงทีท่ าขึน้หรือพฒันาขึน้ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของความคดิ วธีิการ 

การกระท า หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ โดยส่ิงน้ันอาจเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมด

หรือใหม่เพยีงบางส่วน และอาจใหม่ในบริบทใดบริบทหน่ึง 

หรือในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปนวตักรรมเป็นส่ิงใหม่

ทีก่ าลงัอยู่ในกระบวนการพสูิจน์ทดสอบ หรือได้รับการยอมรับ

น าไปใช้บ้างแล้ว แต่ยงัไม่แพร่หลายหรือเป็นส่วนหน่ึงของระบบปกติ

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555

มารุต พฒัผล : 2563



ขั้นตอนการวจิัยและพฒันา
- วเิคราะห์ปัญหา (Plan)

- พฒันานวตักรรม (Do)

- น าไปใช้ (Check)

- รายงานผล (Reflect)

มารุต  พฒัผล :  2563



การวางแผน (Plan)
- การวเิคราะห์ปัญหา

- การก าหนดนวตักรรม

- การก าหนดวตัถุประสงค์การวจิยั

- การก าหนดวธีิด าเนินการวจิัย  

มารุต  พฒัผล :  2563



การปฏิบัติ (Do)
- การด าเนินการแก้ไขปัญหา

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล

มารุต  พฒัผล :  2563



การตรวจสอบ (Check)
- การวเิคราะห์ข้อมูล

- การลงสรุปผลการวจิยั

มารุต  พฒัผล :  2563



การสะท้อนผล (Reflect)

- การอภิปรายผลการวจิัย

- การให้ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย

มารุต  พฒัผล :  2563



3. กระบวนการวิจัยและพฒันา

เพ่ือการสร้างสรรค์
บทเรียนออนไลน์

มารุต พฒัผล: 2563



ขั้นตอนการวจิัยและพฒันา: ภาคปฏิบัติ
ขั้นที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพ่ือการพฒันาบทเรียนออนไลน์

ขั้นที่ 2 การยกร่างนวตักรรมบทเรียนออนไลน์

ขั้นที่ 3 การน าต้นร่างนวตักรรมบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้

ขั้นที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมบทเรียนออนไลน์

มารุต  พฒัผล :  2563



ขั้นที่ 1 
การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน

เพ่ือการพฒันาบทเรียนออนไลน์

มารุต  พฒัผล :  2563



ขั้นที่ 1.1  
วเิคราะห์ผู้เรียน (Learner Analysis)

มารุต พฒัผล : 2563



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



ลกัษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.  แบบอสิระ

2. แบบหลกีเลีย่ง

3.  แบบร่วมมือ

4.  แบบพึง่พา

5.  แบบแข่งขัน

6.  แบบมีส่วนร่วม

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



ขั้นที่ 1.2 
วเิคราะห์สาระส าคญั (Main Concept)

มารุต พฒัผล : 2563



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.  ความคิดรวบยอดทีเ่ป็นลกัษณะร่วม  (Conjunctive  concept)
- ส่ิงทีม่คีวามแตกต่างกนัแต่กม็ีลกัษณะร่วมทีเ่หมือนกนั

2.  ความคิดรวบยอดทีเ่ป็นการแยกลกัษณะ  (Disjunctive  concept)
- การแยกแยะองค์ประกอบของวสัดุ  ส่ิงของ  ปรากฏการณ์ต่างๆ 

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

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



4.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั  (Logical  concept)
- ส่ิงทีม่คีวามสัมพนัธ์กนัแบบสาเหตุและผล (cause and effect)

5.  ความคิดรวบยอดทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิ (Nature  concept)
- สัตว์  สุนัข  แมว  ววั  ส่ิงแวดล้อม  ต้นไม้    อากาศ   น า้  

6.  ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นรูปธรรม  (Concrete  concept)
- ส่ิงทีส่ามารถจับต้องและสังเกตได้  มลีกัษณะคงเส้นคงวา

7.  ความคิดรวบยอดทีส่ามารถก าหนดค าจ ากดัความ  (Defined  concept)
- สามารถก าหนดค าจ ากดัความหรือความสัมพนัธ์ทีเ่ป็นนามธรรม
ซ่ึงเป็นพืน้ฐานไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



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

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

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

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



คู่อนัดบัและกราฟ

1.  คู่อนัดบัและกราฟ
ของคู่อนัดบั

1.1  คู่อนัดบั 1.2 กราฟ

จุดก าเนิด

แกนนอน

แกนตั้ง

แกน  X

แกน  Y

จตุภาค

กราฟของคู่อนัดบั

พกิดัที่หน่ึง

พกิดัที่สอง

พกิดั
2.  กราฟและ
การน าไปใช้

2.1 การแสดงความสัมพนัธ์
โดยใช้กราฟ

2.2  หาพกิดัของจุด
บนกราฟ

มารุต พฒัผล : 2563



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



ขั้นที่ 1.3 
วเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีผลการวจิัย

มารุต พฒัผล : 2563



องค์ประกอบที ่ 1

องค์ประกอบที ่ 2

องค์ประกอบที ่ 3

องค์ประกอบที่  n

สังเคราะห์
องค์ประกอบ
ของตวัแปร

ประเดน็ย่อยที่  1

ประเดน็ย่อยที ่ 2

ประเดน็ย่อยที่  3

ประเดน็ย่อยที ่ 4

ประเดน็ย่อยที ่ 5

ประเดน็ย่อยที่  n

การสังเคราะห์เอกสารเพ่ือยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563



สังเคราะห์
องค์ประกอบ
ของตวัแปร

การสังเคราะห์เอกสารเพ่ือยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563



ตัวช้ีวดัการศึกษาเอกสารและงานวจิัย

1.  ครบถ้วนตัวแปรที่ศึกษา

2.  เขียนน าเสนอเชิงวเิคราะห์ / สังเคราะห์

3.  อธิบายถึงการน าไปใช้ในการวจิัย

4.  มีความหลากหลายในประเด็นเดียวกนั

มารุต  พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 1.4 
วเิคราะห์ลกัษณะบทเรียนออนไลน์
(ศึกษาได้จากเอกสารเกีย่วกบับทเรียนออนไลน์)

มารุต พฒัผล : 2563



การเรียนรู้ยุคใหม่
ใช้เทคโนโลยสีนับสนุน

เพ่ือพฒันาศักยภาพผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563



การเรียนออนไลน์

การเรียนรู้ในช้ันเรียน

การเรียนรู้ในพืน้ที่
ครอบครัวและชุมชน

Technology
Online Learning

ทฤษฎนี าปฏิบัติ

ปฏิบัตนิ าทฤษฎี
Technology

Technology



Digital LearningTechnology Learning
Process

Main concept

สมรรถนะ/คุณลกัษณะ

การผสมผสานเทคโนโลยี

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563

วเิคราะห์ผู้เรียน วเิคราะห์เทคโนโลยีวเิคราะห์ Concept

ออกแบบการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้
และประเมินตามสภาพจริง

การออกแบบการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี



มารุต  พฒัผล : 2563

ทักษะเทคโนโลยดีิจิทัล
ของผู้สอน

ออกแบบการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยเีป็นฐาน

การสร้าง Content digital

สร้าง Platform การเรียนรู้

ทกัษะเทคโนโลยดีจิิทลัของผู้สอน



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



มารุต  พฒัผล :  2563



มารุต  พฒัผล :  2563



มารุต  พฒัผล :  2563



มารุต  พฒัผล :  2563

หลกัการใช้ส่ือการเรียนรู้

1. สอดคล้องกบั Concept of Learning

2. สอดคล้องกบัการรับรู้ของผู้เรียน

3. ช่วยให้เกดิการเรียนรู้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว



ขั้นที่ 2
การยกร่างนวตักรรม
บทเรียนออนไลน์ 

มารุต  พฒัผล :  2563



การยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

คือ การพฒันาต้นร่างนวตักรรม แล้วน าไปตรวจสอบ

โดยผู้เช่ียวชาญแล้วปรับปรุงแก้ไข

จากน้ันน าไปทดลองใช้น าร่อง (Tryout)



องค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์

มารุต  พฒัผล : 2563

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

2. การน าเสนอเน้ือหาสาระ

3. การประเมนิผลด้วยตนเองของผู้เรียน



การประเมินต้นร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

1. ความถูกต้อง

2. ความเหมาะสม

3. ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้



กจิกรรมควบคู่การยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

ในขั้นตอนการยกร่างนวตักรรม

ส่ิงทีค่วรท าไปพร้อมกนั คือ

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล

เช่น แบบทดสอบ แบบประเมนิทกัษะ

แบบประเมนิคุณลกัษณะ เป็นต้น



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



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



นิยามศัพท์
ความรับผดิชอบ  (Keywords Draft 1)

- พนัธะหรือภาระผูกพนัที่มีต่อหน้าที่
- ความสนใจ
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพยีรพยายาม
- ละเอยีดรอบคอบ
- ความมุ่งม่ันในเวลาที่ก าหนด
- ยอมรับผลการกระท าทั้งดีและเสีย
- รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึน้

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



นิยามศัพท์
ความรับผดิชอบ  (Keywords  Draft 2)

ภาระผูกพนั
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
เพยีรพยายาม
ละเอยีดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระท า
ปรับปรุงการปฏิบัติ

สรุป ความรับผดิชอบ หมายถึง  ความผูกพนัในการตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความเพยีรพยายามอย่างละเอยีดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท าและปรับปรุงการปฏิบัติ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2562



การสร้างเคร่ืองมือวดัทีไ่ม่ใช่แบบทดสอบ
โปรดนิยามเชิงปฏิบตัิการคุณลกัษณะ / สมรรถนะทีชั่ดเจนและระบุพฤติกรรมทีจ่ะประเมนิอย่างเป็นรูปธรรม

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร
(องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัตกิาร  1) ความหมายเชิงทฤษฎ ี 2) องค์ประกอบ)

คุณลกัษณะ / 
สมรรถนะ

ความรับผดิชอบ หมายถึง  การยดึมัน่ในภาระผูกพนัในการปฏิบัตหิน้าที่
ด้วยความเพยีรพยายามอย่างละเอยีดรอบคอบ 
ยอมรับผลการกระท า  และปรับปรุงการปฏิบัต ิ 
ซ่ึงประเมนิได้โดยการใช้แบบประเมนิความรับผดิชอบ
ทีม่ีเกณฑ์การให้คะแนน 3  ระดบั

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2562



แบบประเมินความรับผดิชอบ
ค าช้ีแจง  1.  แบบประเมินนีม้ีผู้ประเมิน  3  ฝ่าย  คือ  ตนเอง  เพ่ือน  และครู  ข้อมูลการประเมินมาจาก  3  ฝ่าย

เพ่ือพจิารณาในการตดัสินผลการประเมิน
2.  จงเขียนระดบัคะแนนลงในช่องผลการประเมิน  ดังนี้

3  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบัติด้วยตนเอง  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 : 2562

ยอมรับ
ผลการ
กระท า

ปรับปรุง
การปฏิบตัิ



การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล

มารุต  พฒัผล : 2563

1. ความเทีย่งตรง (Validity)

2. ความเช่ือมัน่ (Reliability)

3. ความยาก / อ านาจจ าแนก (เฉพาะทีเ่ป็นแบบทดสอบ)



กจิกรรมการยกร่างนวตักรรม
และเคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล

ใช้บทปฏิบัติการที่ 4

มารุต พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 3
การน าต้นร่างนวตักรรม

บทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้

มารุต  พฒัผล :  2563



การทดลองใช้ต้นร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

คือ การน านวตักรรมฉบับร่างทีผ่่านการตรวจสอบ

โดยผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง

เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของนวตักรรม



ตัวอย่างแบบแผนการทดลองใช้นวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

1. กลุ่มเดยีวทดสอบก่อน-หลงั
The One Group Pretest – Protest Design

2. กลุ่มเดยีวทดสอบเป็นช่วงเวลา
The One Group Timeseries Design



มารุต พฒัผล: 2563

1.  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น
- ร้อยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- แผนภูมิแท่ง  กราฟเส้น

2.  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
- ผลการสังเกตพฤติกรรม
- ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน

การวเิคราะห์ข้อมูล



มารุต พฒัผล: 2563

1.  สรุปให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิัย

2.  สรุปให้อยู่ในขอบเขตของผลการวเิคราะห์ข้อมูล

3.  การสรุปผลต้องอยู่บนหลกัฐานต่างๆ  

4.  ไม่สรุปเกนิความเป็นจริง

การสรุปผลการวจิยั



สิทธิพืน้ฐานของเด็ก

1.  สิทธิในการอยู่รอด  (Right  of  Survival)
- มชีีวติรอด  ส่งเสริมชีวติ  โภชนาการทีด่ ี ความรักเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม
บริการสุขภาพ   ทกัษะชีวติ  ทีอ่ยู่อาศัยและการเลีย้งดู

2.  สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง  (Right  of  Protection)
- การเลือกปฏิบตัิ  ถูกทอดทิง้  ล่วงละเมดิ  ละเลย  ลกัพาตัว  ใช้แรงงาน
ความยุติธรรม เอาเปรียบทางเพศ

3.  สิทธิในการพฒันา  (Right  of  Development)
- ได้รับการศึกษา  เข้าถึงข่าสาร  เสรีภาพในความคดิ  มโนธรรม  ศาสนา
พฒันาบุคลกิภาพ สุขภาพร่างกาย

4.  สิทธิในการมส่ีวนร่วม  (Right  of  Participation)
- การแสดงความคดิเห็น  การติดต่อส่ือสาร  

มารุต  พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 4 
การประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม

บทเรียนออนไลน์

มารุต  พฒัผล :  2563



การประเมินประสิทธิผลของนวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

หมายถงึ การตรวจสอบว่าผู้เรียนเกดิการเรียนรู้

บรรลุจุดประสงค์ของนวตักรรมหรือไม่อย่างไร

โดยมีเกณฑ์การประเมนิอย่างชัดเจน



แนวทางการประเมินประสิทธิผลนวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้หรือไม่

- ผู้เรียนมีทกัษะสูงขึน้หรือไม่

- ผู้เรียนมีคุณลกัษณะสูงขึน้หรือไม่



การสรุปผลการประเมนิประสิทธิผลนวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

ถ้าหากผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้

หรือมีทกัษะ คุณลกัษณะสูงขึน้

แสดงว่านวตักรรมที่สร้างมีประสิทธิผล



การถอดบทเรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

(Lesson - Learned)

(After Action Review)



ตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที ่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร



Thank  You
Keep  Going

Everything  you  need  
will  come  to  you  at  the  perfect.

http://www.curriculumandlearning.com


