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ค ำน ำ 

ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวน 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เด็กและเยาวชน
จ าเป็นต้องมีทักษะที่สามารถเผชิญ ตั้งรับ และปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ทักษะการเรียนรู้แบบ 
น าตนเองเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Self-Directed Learning 
เป็นทักษะส าคัญหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณ 
ในการคิดวิเคราะห์ สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหา และวิธีการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทักษะการเรียนรู้แบบ 
น าตนเองเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
การเรียนรู้  ผู้ เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองได้ดีจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ดี 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ด าเนินการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบ 
น าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้า งสรรค์ไปสู่ 
การปฏิบัติในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะการน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณผู้วิจัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล และคณะ และผู้แทนครูที่ร่วม
วิจัยทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์” จะเป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าไปศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาผู้เรียนและความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

 

 

 

(นายอรรถพล  สังขวาสี) 
                    เลขาธิการสภาการศึกษา
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สำรบญั 
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 แนวคิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง 1 

 ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิง

สร้างสรรค์ 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
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น าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

4 

 บรรณานุกรม 25 

 ภาคผนวก 27 

 รายชื่อครูนักวิจัยในพ้ืนท่ี  29 

 คณะผู้จัดท า 30 

  

 



1 
 

แนวคดิการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 

การเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self-directed learning) หมายถึง  
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีเป้าหมาย ใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างหลากหลายและมี
ความมุ่งมั่นพยายาม จนท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามที่ตนเองก าหนดไว้ (ลาวัณย์ ทองมนต์. 2550) การเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองควรเริ่มต้นจากการที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ โดยใช้
วินัยและความรับผิดชอบ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รู้จัก 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งน าไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคงทน (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. 2552)  

ส าหรับการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Self-Directed Learning) นั้นหมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาท 
ในการก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงการมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การก ากับ
ตนเองในการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินและปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน 
และโค้ชผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียน
เอง (ภัทรภร ผลิตากุล, 2561., Kovalenko and Smirnova, 2015., Petro, 
2017., Morris, 2020., Sale, 2020)  
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การเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์นั้นมี 2 องค์ประกอบ
คือ องค์ประกอบด้านผู้ เรียนและองค์ประกอบด้านผู้สอน โดย
องค์ประกอบด้านผู้เรียนจะเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลการเรียนรู้
ตามความสนใจเป็นส าคัญ ส่วนองค์ประกอบด้านผู้สอนนั้นจะเน้น
การส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอย่างเหมาะสม (Morris, 2020)  

การเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นการเรียนรู้ที่เกิด
จากแรงจูงใจภายในของผู้ เรียน ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ด้วย
ความสมัครใจ และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ทุกคนจึงมีศักยภาพและ
ความสามารถในการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองจึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการวินิจฉัยความต้องการของตนเอง  
ว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องใด มีการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง วางแผนการเรียนรู้ เรียนรู้ตามแผน 
ที่วางไว้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียน
อาจเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนหรือครูผู้สอนก็ได้ โดยมีครูผู้สอนเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. 2552)  
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ทักษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเชงิสรา้งสรรค์ 

การเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สะท้อนถึงการมีเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง การใช้
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งวัดได้จากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ตามพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  

1. ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง  
2. วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่น  
3. ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย  
4. จัดการตนเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  
5. ก ากับตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
6. ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเอง  
7. สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของตนเอง  
8. ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
9. สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  
10. ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะ

การเรยีนรูแ้บบน าตนเองเชงิสรา้งสรรค์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง เชิงสร้างสรรค์นี้ ได้พัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) บนพ้ืนฐานของ
แนวคิดการเรียนรู้อย่างมี Passion แนวคิดการโค้ชเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
และแนวคิดการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
หลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ พัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลา 4 
เดือนแล้ว ท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองสูงขึ้น โดย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้  
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 

ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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3.1 หลักการของรูปแบบ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง เชิงสร้างสรรค์ มีหลักการ 3 ประการดังนี้ 

1. ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้ผู้เรียนฝึกก าหนดเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียนโดยมีผู้สอนให้ความช่วยเหลือจนผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ผู้สอนใช้การโค้ชเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ในตนเอง ควบคุมและก ากับตนเอง กระตุ้นแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าของ 
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้อย่าง
มีเป้าหมายและใช้กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างหลากหลาย 

3. ผู้สอนประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์
ตามแนวทางการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงที่มีลักษณะเป็น
การประเมินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้วิธีการ 
ที่หลากหลายโดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมผู้ เรียนและการ
ตรวจสอบผลงาน แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ชี้แนะ 
ให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
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3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบน า
ตนเอง เชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน ประกอบด้วยทักษะต่างๆ 
ได้แก่ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง วางแผนการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอนและยืดหยุ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย 
จัดการตนเองเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ ก ากับตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเอง 
สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของตนเอง ประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้และบทบาทผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีแนวทางการจัดการ
เรียนรู้และบทบาทผู้เรียน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) เป็นขั้นตอนที่
ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นคุณค่า และต้องการเรียนรู้ในความคิด 
รวบยอดหลัก ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง วางแผนการ
เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่น โดยใช้กิจกรรมที่ตอบสนอง 
ความต้องการและความสนใจของผู้ เรียนตามช่วงวัย หรือการใช้ 
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน
เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อยากปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ต่อไป  

บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 มีดังนี้ 

1. ค้นหาคุณค่า เป็นบทบาทของผู้เรียนในการมอง 
ให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ว่ามีประโยชน์ในแง่มุม
ต่างๆ อย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นประโยชน์
ในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคต ทั้งที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองหรือประโยชน์ต่อส่วนรวม  

2. แสวงหาเป้าหมาย เป็นบทบาทของผู้เรียนใน
การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งควรเป็น
เป้าหมายที่สามารถวัดได้ ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ในกรณี
ที่เป็นการเรียนรู้ แบบกลุ่ม ผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันก าหนด
เป้าหมายทางการเรียนรู้ของกลุ่ม 

3. ขวนขวายหาวิธีการ เป็นบทบาทของผู้เรียน 
ในการแสวงหาวิธีการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการต่างๆ ที่คาดว่าจะท าให้ไปสู่ เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
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4. ออกแบบงานสู่ความส าเร็จ เป็นบทบาทของ
ผู้ เรียนในการก าหนดวัตถุประสงค์ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนการเรียนรู้ตามวิธีการเรียนรู้ที่ได้คิดไว้ โดยผู้เรียน
อาจจะออกแบบการเรียนรู้ส าหรับตนเองหรือร่วมออกแบบ
การเรียนรู้กับเพ่ือนเพื่อให้ประสบความส าเร็จร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 1 
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ขั้นที่ 2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Progression) เป็น
ขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายของ
ตนเองเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น กระบวนการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น รวมทั้งจัดการ
ตนเอง ก ากับตนเอง ควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
และประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของตนเองจากหลักฐาน
ร่องรอยต่างๆ  

บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 2 มีดังนี้ 

1. วางแผนให้พร้อม เป็นบทบาทของผู้เรียนในการ
ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอน การเรียนรู้  ก าหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา ทรัพยากร และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ตอบสนองเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. น้อมใจใช้กระบวนการเรียนรู้ เป็นบทบาทของ
ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่วางแผนไว้ เช่น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
เป็นต้น และมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

3. ตรวจดูความก้าวหน้า เป็นบทบาทของผู้เรียนใน
การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ โดยพิจารณา
จากหลักฐานร่องรอยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และลงสรุปว่ามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เป็นอย่างไร  
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4. แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เป็นบทบาทของผู้เรียนใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย แต่
ยังคงเป้าหมายเดิม ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการเดิมๆ แล้วลงมือ
ปฏิบัติในวิธีการใหม่นั้น แล้วประเมินความก้าวหน้าเป็น
ระยะๆ จนบรรลุเป้าหมายเต็มตามศักยภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นที่ 3 น าสู่การสร้างสรรค์ (Production) เป็นขั้นตอน 
ที่ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มาสร้างสรรค์ผลงานที่
สะท้อนถึงกระบวนการและผลการเรียนรู้ของตนเอง  โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นผลงานนวัตกรรม แต่อาจจะเป็นชิ้นงานใดๆ ตามระดับ
ความสามารถ และเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้ และอาจจะเป็นผลงานที่
สะท้อนถึงการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้หรือบูรณาการความรู้ต่างๆ ตลอดจน
ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 3  มีดังนี้ 

1. น าเสนออย่างสร้างสรรค์ เป็นบทบาทของผู้เรียน
ในการน าเสนอผลงานต่างๆ ที่สะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ 
และผลผลิตของการเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยใช้
เทคนิควิธีการน าเสนอที่น่าสนใจ  

2. แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ เป็นบทบาทของ
ผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งประสบการณ์แห่ง
ความส าเร็จและประสบการณ์ที่ไม่น าไปสู่ความส าเร็จ 
ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้อื่นๆ 
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3. น าสู่การสะท้อนคิด เป็นบทบาทของผู้เรียนใน
การทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองและ
สังเคราะห์ว่าตนเองได้เรียนรู้อะไร ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. พัฒนาจิตใจรักการเรียนรู้ เป็นบทบาทของ
ผู้เรียนในการตกผลึกความคิดของตนเองว่าการเรียนรู้นั้นมี
คุณค่าเพียงใด และจะมีแนวทางการพัฒนาตนเองต่อไป
อย่างไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 3  
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3.4 บทบาทผู้สอน  

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอน 
มีบทบาทเป็นโค้ชของผู้เรียน 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความยึด
ม่ันผูกพันในการเรียนรู้  (Engagement) 2) การเสริมพลังการ
เรียนรู้ (Empowerment) และ 3) การสร้างความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ (Enliven) ซึ่งจะต้องใช้ในทุกขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

 

บทบาทการสร้างความยึดม่ันผูกพันในการเรียนรู้ (Engage) มีดังนี้ 

1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน 
ประกอบด้วย 1) คิด พูด และท าในสิ่งที่ตรงกัน 2) เห็นอก
เห็นใจไต่ถามทุกข์สุข 3) ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 4) ปฏิบัติ
สิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 5) แสดงออกทางอารมณ์
อย่างมีความม่ันคง  

2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการ
ยอมรับนับถือ ประกอบด้วย 1) ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย  
2) พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอ่ืน
ที่ผู้เรียนสนใจ 4) กล่าวขอบคุณหรือขอโทษตามแต่ละ
โอกาส 5) ยอมรับความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน 

3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ให้เกียรติผู้เรียน 2) ให้ความ
ยุติธรรม 3) ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก 4) ให้ความ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 5) มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 
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4. ตรึ งความสนใจ เอาใจใส่  ติ ดตาม และ
ประคับประคองผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ล าดับกิจกรรม
ตามธรรมชาติและความสนใจ 2) ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับ
สถานการณ์ 3) ดูแลกระบวนการเรียนรู้ 4) เฝ้าติดตาม
ความก้าวหน้า 5) ประคับประคองจนเกิดการเรียนรู้ 

5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสวนกลับ ประกอบด้วย 1) ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการสื่อสาร 2) สังเกตภาษากายที่ผู้เรียนแสดงออก 3) 
ซั ก ถ า ม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น  
4) ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ 5) ตอบสนองผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่นุ่มนวล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 บทบาทการสร้างความยึดมั่นผูกพันในการเรียนรู้ 
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บทบาทการเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) มีดังนี้ 

6. ก ร ะ ตุ้ น ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี  Growth mindset 
ประกอบด้วย 1) ชี้แนะให้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ 
2) ให้ผู้เรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 3) ยกตัวอย่าง
บุคคลที่ มี  Growth mindset 4) ให้ ผู้ เ รี ยนตรวจสอบ 
Growth mindset ของตนเอง 5) ชี้ ให้ผู้ เรียนเห็นว่ามี
พัฒนาการของ Growth mindset 

7. กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของตนเอง ประกอบด้วย 1) ถามผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้
สิ่ งใด 2) ถามผู้ เรียนว่ามีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร  
3) ให้ผู้ เรียนสะท้อนคิดเป้าหมายการเรียนรู้ของตน  
4) ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายของตนกับบุคคลอ่ืน  
5) ให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง  

8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และน า
ตนเอง ประกอบด้วย 1) ให้ผู้เรียนวางแผนไปสู่เป้าหมาย
ด้วยตนเอง 2) สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ 3) ให้การสะท้อนคิดความมีวินัยในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 4) ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในการ
เรียนรู้ 5) ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จจากการมี
วินัยในตนเอง 
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9. กระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย ประกอบด้วย 1) ให้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง 2) ให้น าเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตน
กับบุคคล อ่ืน  3) ติดตามให้ปฏิบั ติ ตามขั้ นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ 4) ให้การสะท้อนคิดประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้ที่ ใช้  5) เปิดโอกาสให้ปรับปรุ ง
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม 

10. กระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิดอย่าง
ห ล า ก ห ล า ย  ป ร ะก อบ ด้ ว ย  1) ตั้ ง ค า ถ า ม ใ ห้ คิ ด  
2) ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ให้แลกเปลี่ยน
กระบวนการคิดกับเ พ่ือน 4) จ าลองสถานการณ์ ให้
สร้างสรรค์นวัตกรรม 5) ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการ
คิดของตนเอง 

11. ใช้พลังค าถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ 
ของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ใช้ค าถามปลายเปิด 2) ถามทีละ
ค าถามและให้เวลาคิด 3) ถามค าถามที่สัมพันธ์กับความคิด
รวบยอด 4) ถามให้ผู้เรียนให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบของตน 
5) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยค าตอบแต่ใช้การจูงใจให้คิดต่อ 
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12. ให้ผู้ เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) ถามความต้องการของ
ผู้เรียน 2) เปิดโอกาสให้เลือกและตัดสินใจ 3) ให้ข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจ 4) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินใจกับ
ผู้เรียน 5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการเลือกและตัดสินใจของ
ตนเอง 

13. ให้ก าลังใจและเสริมพลังความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตน ประกอบด้วย 1) พูดให้ก าลังใจ
ผู้ เรียน 2) ชี้ให้ผู้ เรียนเห็นความเก่งของตนเอง 3) ชี้ให้
ผู้เรียนเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 4) ไม่พูดถึงความ
ล้มเหลวแต่ให้มองความส าเร็จที่อยู่ข้างหน้า 5) ให้ผู้เรียน
สะท้อนคิดการมีก าลังใจและความเชื่อมั่นในตนเอง 

14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา ประกอบด้วย 1) ให้ผู้เรียนทบทวน
ความก้าวหน้าของตนเอง 2) ถามผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่
ต้องปรับปรุงผลงาน 3) ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตน
ด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดร่วมกัน 4) ให้ผู้ เรียนวิเคระห์และ
ก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง 5) ให้ผู้เรียน
สะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง 
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15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่ เน้นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 2) ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ 
3) ประเมินอย่างต่อเนื่อง 4) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ 5) ใช้ถ้อยค าสุภาพนุ่มนวลในการให้
ข้อมูลย้อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 บทบาทการเสริมพลังการเรียนรู้ 
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บทบาทการสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีดังนี ้

16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาใน
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดกระตุ้นให้คิดทางบวก 
ต่อตนเอง 2) ชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอ่ืน  
3) ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้เรียนก าลังกระท า 4) เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง 5) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แรงบันดาลใจและแรงปรารถนา (passion) ระหว่าง
โค้ชกับผู้เรียน 

17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการ
เรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย ประกอบด้วย 1) ชี้แนะให้เห็นว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้ 2) ชี้แนะให้เห็นความส าเร็จในอดีตของ
ผู้เรียน 3) ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตหลังการเรียนรู้  
4) ชี้ให้เห็นความท้าทายของสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ 5) แลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผู้เรียน 

18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้น
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดแสดงความ
สนใจและตื่นเต้นต่อความคิดเห็นของผู้เรียน 2) พูดชื่นชม
พฤติกรรมที่ดีของผู้เรียนด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น 3) แสดง
พฤติกรรมที่ตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึงในคุณภาพผลงานของ
ผู้เรียน 4) แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผู้เรียนและกล่าว
ชื่นชมด้วยความจริงใจ 5) สร้างอารมณ์ขันสอดแทรก
กิจกรรมและสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนก าลังเรียนรู้ 

  



21 
 

19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันและพยายามใน
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ชี้แนะให้เห็นว่าความส าเร็จ
เกิดจากความมุ่งม่ันพยายาม 2) ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้า
หลังใช้ความมุ่งมั่นพยายาม 3) ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออก
ถึงการใช้ความมุ่งมั่นพยายาม 4) ออกแบบกิจกรรมให้ท้า
ทายความสามารถของผู้เรียนอย่างพอดี 5) ให้สะท้อน
คิดถึงผลลัพธ์ของการมีความมุ่งมั่นพยายาม 

20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดคุยเหตุการณ์ 
ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 2) น าความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เรียน 3) Update ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิต 4) เล่าประสบการณ์ของโค้ชที่ผู้เรียนสนใจ
อยากเรียนรู้ 5) สืบเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกับผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 บทบาทการสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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3.5 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อน
ทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ในระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ 

2. ผู้สอนประเมินผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนทักษะการ
เรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้เรียนสะท้อนคิดและประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน า
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ของตนเองหลังการจัดการเรียนรู้ 

4. ผู้ เรียนประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิง
สร้างสรรค์ซึ่งกันและกันและน าผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง 

 
3.6 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

แบบประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์
ฉบับนี้เป็นแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ 
0.86 โดยมีรายละเอียดค าชี้แจงและรายการประเมินดังนี้ 
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ค าชี้แจง ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิง
สร้างสรรค์   ของผู้เรียนทั้งในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดจนการตรวจสอบผลงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แล้วจึง
ประเมินโดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องคะแนนผลการประเมินทุก
รายการพฤติกรรม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ให้ 5 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว 
เป็นธรรมชาติ มีความต่อเนื่องอย่างเป็นวิถีชีวิต
ตามปกติ 

ให้ 4 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความเป็นวิถีชีวิตตามปกติ 

ให้ 3 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจากผู้สอนให้ค าชี้แนะ 

ให ้2 คะแนน เมื่ อผู้ เ รี ยนปฏิบัติ ได้หลั งจากมี เ พ่ือนคอย
ช่วยเหลือ 

ให้ 1 คะแนน เมื่อผู้ เรียนปฏิบัติได้หลังจากผู้สอนให้ความ
ช่วยเหลือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................... 

หน่วยการเรียนรู้.................................ชั้น...............เวลา..........ชั่วโมง 

ช่วงเวลาการสังเกตและตรวจสอบผลงานก่อนสรุปคะแนน................ 

ชื่อ-นามสกุล ของผู้เรียน
............................................................................... ............................ 

  



24 
 

ข้อที ่
รายการพฤติกรรม 

การเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค ์

คะแนน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู้ของตนเอง      

2 วางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนและยดืหยุ่น      

3 ใช้กระบวนการเรยีนรู้ตา่งๆ อย่างหลากหลาย      

4 จัดการตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรยีนรู ้      

5 ก ากับตนเองในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรยีนรู้      

6 ประเมินความก้าวหนา้ทางการเรียนรูข้องตนเอง      

7 สร้างสรรคผ์ลงานท่ีสะท้อนถึงผลการเรยีนรู้ของ
ตนเอง 

     

8 ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

     

9 สะท้อนคดิและแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกับบุคคลอื่น      

10 ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น      

แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 

.................................................................................................... ............ 

................................................................................................................  

................................................................................................................ 

................................................................................................................  
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ภาคผนวก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้ 
ผลการประเมินผู้เรียนระดับประถมศึกษา (จ านวน 189 คน) 

คร้ังท่ี 
ประเมิน 

n M SD 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แปล
ความหมาย 

ทิศทาง
พัฒนาการ 

1 189 2.00 0.92 40.00 น้อย - 

2 189 2.78 0.94 55.60 ปานกลาง มีพัฒนาการสูงขึ้น 

3 189 3.21 0.90 64.20 ปานกลาง มีพัฒนาการสูงขึ้น 

4 189 3.92 0.97 78.40 มาก มีพัฒนาการสูงขึ้น 
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ผลการประเมินผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา (จ านวน 312 คน) 

คร้ังท่ี 
ประเมิน 

n M SD 
คิดเป็น
ร้อยละ 

แปล
ความหมาย 

ทิศทาง
พัฒนาการ 

1 312 1.85 0.76 37.00 น้อย - 

2 312 2.61 0.71 52.20 ปานกลาง มีพัฒนาการสูงขึ้น 

3 312 3.38 0.79 67.60 ปานกลาง มีพัฒนาการสูงขึ้น 

4 312 3.94 0.85 78.80 มาก มีพัฒนาการสูงขึ้น 
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รายชื่อครูนักวิจัยในพ้ืนท่ี 

นายกฤษณ ์ ลักษมีพงศากุล ครผูู้ช่วย  โรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 

นางกัณฑิตา  ไชยสิทธิ ์ ครูช านาญการ  โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ดร.จันทร์เพ็ญ  สุวรรณนคร ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนดอนคาวทิยา 

นางจินดานุช  คูเจริญไพบูลย ์ ครชู านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  
(พุทธวิถปีระสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม 

นางจุรีย์  พัฒผล ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

นายธธนนต์  นิยมญาติ คร ู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวประไพพรรณ  ศุกระศร ครูช านาญการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 

นางสาวพรรณทิพย ์ ท ามะชัย คร ู โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว จังหวัดลพบุรี 

ดร.พีชญา  พานะกจิ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  

นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง ครูช านาญการ  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

นายสราวุฒ ิ นิ่มราศรี ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธาน ี

นายสิปปกร  บุนนาค คร ู โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร 

นายสุประดิษฐ์  ทรัพยพ์ลับ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)  
จังหวัดนครปฐม 

นางสุภชัชา  จันทร์สว่าง ครูช านาญการ  โรงเรียนบา้นหนองเหยีง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ดร.หริณวิทย์ กนกศิลปธรรม ครูช านาญการ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม
 (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

นายอนุรักษ์ เร่งรัด ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรกึษา  

ดร.อรรถพล  สังขวาส ี เลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.สวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร. เรืองแหล่  ภูมิพัทธ  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดร.ประวีณา  อัสโย ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐานการศึกษา 

และพัฒนาการเรียนรู้ 
นกัวิจยั   

รศ.ดร.มารุต  พัฒผล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

 

ผศ.ดร.จ ารัส  อินทลาภาพร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
ดร.ฤกษ์ฤดี  นาควิจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 

ดร.หริณวิทย์  กนกศิลปธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

ผูจ้ดัท า 

นางสาวอุษา  คงสาย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ 
นางสาวณุตตรา  แทนข า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นายสมชาย  นยัเนตร นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางฐิติวรดา  แห้วเพ็ชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 
นางสาวบุญนภัส  ข าหินตั้ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 
นางสาวปณัฐฐา  นอ้ยเนียม นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 

ออกแบบรปูเลม่ กราฟฟกิ และประสานการจดัพิมพ์ 

นางฐิติวรดา  แห้วเพ็ชร นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร 

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบ  

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2516-9 โทรสาร 0 2243 1129  
เว็บไซต์ http://onec.go.th 
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