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ค ำน ำ 

ในโลกที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและผันผวน 
ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เด็กและเยำวชน
จ ำเป็นต้องมีทักษะที่สำมำรถเผชิญ ตั้งรับ และปรับตัวกับควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีคุณภำพ ทักษะกำรเรียนรู้แบบ 
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ หรือ Creative Self-Directed Learning 
เป็นทักษะส ำคัญหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยำวชนมีวิจำรณญำณ 
ในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสมกับควำมต้องกำรและควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งทักษะกำรเรียนรู้แบบ 
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ยังเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพ 
กำรเรียนรู้  ผู้ เรียนที่มีทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองได้ดีจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ดี 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จึงได้ด ำเนินกำรศึกษำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้แบบ 
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เพ่ือศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และจัดท ำข้อเสนอ
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ไปสู่ 
กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ เพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ
ผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำทักษะกำรน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล 

  



 

 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ขอขอบคุณผู้ วิ จั ย  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำรุต พัฒผล และคณะ และผู้แทนครูที่ร่วม
วิจัยทุกท่ำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ “รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์” จะเป็น
ประโยชน์แก่ครูผู้สอน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้น ำไปศึกษำและ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำร
พัฒนำผู้เรียนและควำมเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

 

 

 

(นำยอรรถพล  สังขวำสี) 
                    เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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แนวคดิการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 

กำรเรี ยนรู้ แบบน ำตนเอง (Self-Directed Learning) หมำยถึ ง  
กำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงมี
เป้ำหมำย ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงหลำกหลำยและมีควำม
มุ่งมั่นพยำยำม จนท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะต่ำง ๆ ตำมที่
ตนเองก ำหนดไว้ (ลำวัณย์ ทองมนต์ , 2550) กำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำ
ตนเองควรเริ่มต้นจำกกำรที่ผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ โดยใช้วินัยและควำม
รับผิดชอบ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย รู้จักกำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งน ำไปสู่กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและ
คงทน (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2552)  

ส ำหรับกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Self-
Directed Learning) นั้นหมำยถึง กำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีบทบำทในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ที่สะท้อนถึงกำรมีควำมคิด ริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ กำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย กำรก ำกับตนเอง 
ในกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรประเมินและปรับปรุงกำรเรียนรู้ของตนเอง 
โดยผู้สอนมีบทบำทในกำรกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และโค้ชผู้เรียน 
ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง (ภัทรภร ผลิตำกุล, 
2561., Kovalenko and Smirnova, 2015. , Petro, 2017. , Morris, 2020 ., 
Sale, 2020)  

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์นั้นมี 2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้ำนผู้เรียนและองค์ประกอบด้ำนผู้สอน โดยองค์ประกอบ
ด้ำนผู้เรียนจะเน้นให้ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ผลกำรเรียนรู้ตำมควำมสนใจเป็น
ส ำคัญ ส่วนองค์ประกอบด้ำนผู้สอนนั้นจะเน้นกำรส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม (Morris, 2020)  

กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรเรียนรู้ที่เกิดจำก
แรงจูงใจภำยในของผู้เรียน ผู้เรียนมีควำมต้องกำรเรียนรู้ด้วยควำมสมัครใจ 
และมีควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้  ทุกคนจึงมีศักยภำพและควำมสำมำรถ 
ในกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้ด้วยกำรน ำตนเองจึงเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ 
ที่เริ่มจำกกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรของตนเอง ว่ำต้องกำรที่จะเรียนรู้ 
ในเรื่องใด มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 
วำงแผนกำรเรียนรู้ เรียนรู้ตำมแผนที่วำงไว้ และประเมินผลกำรเรียนรู้
ของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนอำจเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนหรือครูผู้สอน
ก็ได้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร
เรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2552)  

 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ทักษะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเชงิสรา้งสรรค์ 

กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สะท้อนถึงกำรมีเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้ของตนเอง กำรใช้กระบวนกำร
เรียนรู้ของตนเอง กำรประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้  และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน ซึ่งวัดได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพฤติกรรมต่ำง ๆ 
ดังนี้  

1. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเอง  
2. วำงแผนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่น  
3. ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย  
4. จัดกำรตนเองเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้  
5. ก ำกับตนเองในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  
6. ประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ของตนเอง  
7. สร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อนถึงผลกำรเรียนรู้ของตนเอง  
8. ประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
9. สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน  
10. ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะ 

การเรยีนรูแ้บบน าตนเองเชงิสรา้งสรรค์ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำ
ตนเองเชิงสร้ำงสรรค์นี้ ได้พัฒนำขึ้นมำจำกกำรวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนำ (Research and Development) บนพ้ืนฐำนของแนวคิด
กำรเรียนรู้อย่ำงมี Passion แนวคิดกำรโค้ชเพ่ือพัฒนำผู้ เรียน และ
แนวคิดกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ หลังกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบที่พัฒนำขึ้นเป็นระยะเวลำ 4 เดือนแล้ว ท ำให้
ผู้ เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองสูงขึ้น โดยรูปแบบกำรจัด 
กำรเรียนรู้ มีรำยละเอียดดังนี้  

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้
แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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3.1 หลักการของรูปแบบ  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบ 
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ มีหลักกำร 3 ประกำรดังนี้ 

1. ผู้สอนด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ 
ให้ผู้เรียนฝึกก ำหนดเป้ำหมำยและวิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นกำร
เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติอย่ำงสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำม
สนใจของผู้ เรียน โดยมีผู้สอนให้ควำมช่วยเหลือจนผู้ เรียนประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2. ผู้สอนใช้กำรโค้ชเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
ควบคุมและก ำกับตนเอง กระตุ้นแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเองและคุณค่ำของกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้
ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิ จกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมี เป้ำหมำยและใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองอย่ำงหลำกหลำย 

3. ผู้สอนประเมินทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
ตำมแนวทำงกำรประเมินที่เสริมพลังตำมสภำพจริงที่มีลักษณะเป็น 
กำรประเมินไปพร้อม ๆ  กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย
โดยเฉพำะกำรสังเกตพฤติกรรมผู้ เรียนและกำรตรวจสอบผลงำน  
แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์ ชี้แนะให้เห็นแนวทำงกำรพัฒนำ
ตนเองของผู้เรียน 
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3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบ 
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบ
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน ประกอบด้วยทักษะต่ำง ๆ ได้แก่ 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเอง วำงแผนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอน
และยืดหยุ่น ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  อย่ำงหลำกหลำย จัดกำรตนเอง 
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ ก ำกับตนเองในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ของตนเอง สร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อน
ถึงผลกำรเรียนรู้ของตนเอง ประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน ปรับปรุง
กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้และบทบาทผู้เรียน 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง 
เชิงสร้ำงสรรค์ของผู้ เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมรูปแบบ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีแนวทำงกำรจัด 
กำรเรียนรู้และบทบำทผู้เรียน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอน
กระตุ้นผู้เรียนเห็นคุณค่ำ และต้องกำรเรียนรู้ในควำมคิดรวบยอดหลัก 
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเอง วำงแผนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอน
และยืดหยุ่น โดยใช้กิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมสนใจ 
ของผู้เรียนตำมช่วงวัย หรือกำรใช้เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม 
ที่อยู่ในควำมสนใจของผู้เรียนเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยำกเรียนรู้ 
อยำกปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อไป   

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 1 มีดังนี ้

1. ค้นหาคุณค่า เป็นบทบำทของผู้เรียนในกำรมองให้
เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ว่ำมีประโยชน์ในแง่มุมต่ำง  ๆ 
อย่ำงไรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน
หรืออำจจะเป็นประโยชน์ในอนำคต และที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือประโยชน์ต่อส่วนรวม  

2. แสวงหาเป้าหมาย เป็นบทบำทของผู้เรียนในกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งควรเป็นเป้ำหมำยที่
สำมำรถวัดได้ ประเมินผลได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่เป็นกำร
เรียนรู้แบบกลุ่ม ผู้เรียนมีบทบำทร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ของกลุ่ม 

3.  ขวนขวายหาวิธีการ  เป็นบทบำทของผู้ เรียน 
ในกำรแสวงหำวิธีกำรเรียนรู้ที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีกำรต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะท ำให้ไปสู่ เป้ำหมำยได้อย่ ำงมี
ประสิทธิผล  

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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4. ออกแบบงานสู่ความส าเร็จ เป็นบทบำทของผู้เรียน
ในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กระบวนกำรหรือขั้นตอนกำร
เรียนรู้ตำมวิธีกำรเรียนรู้ที่ได้คิดไว้ โดยผู้เรียนอำจจะออกแบบ
กำรเรียนรู้ส ำหรับตนเองหรือร่วมออกแบบกำรเรียนรู้กับเพ่ือน
เพ่ือให้ประสบควำมส ำเร็จร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ ขั้นที่ 1 
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ขั้นที่ 2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Progression) เป็นขั้นตอน
ที่ผู้เรียนใช้กระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำยของตนเองเพ่ือ
น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เช่น กระบวนกำรสืบเสำะ
แสวงหำควำมรู้ กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ กระบวนกำรกลุ่ม เป็นต้น รวมทั้งจัดกำรตนเอง ก ำกับตนเอง 
ควบคุมตนเองในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้  และประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ของตนเองจำกหลักฐำนร่องรอยต่ำง ๆ  

  บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 2 มีดังนี้ 

1. วางแผนให้พร้อม เป็นบทบำทของผู้เรียนในกำร
ก ำหนดรำยละเอียดของขั้นตอน กำรเรียนรู้ ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม ระยะเวลำ ทรัพยำกร และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2. น้อมใจใช้กระบวนการเรียนรู้  เป็นบทบำทของ
ผู้เรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปตำมขั้นตอนและ
วิธีกำรที่วำงแผนไว้ เช่น กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ เป็นต้น 
และมีควำมเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

3. ตรวจดูความก้าวหน้า เป็นบทบำทของผู้เรียนใน 
กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้  โดยพิจำรณำ 
จำกหลักฐำนร่องรอยต่ำง  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และลงสรุปว่ำ 
มีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงไร  

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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4. แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เป็นบทบำทของผู้เรียนในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำย แต่ยังคง
เป้ำหมำยเดิม ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีกำรเดิม ๆ แล้วลงมือปฏิบัติ 
ในวิธีกำรใหม่นั้น แล้วประเมินควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  ๆ  
จนบรรลุเป้ำหมำยเต็มตำมศักยภำพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 กำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
 แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ ขั้นที่ 2 
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กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 

 

11 



 

ขั้นที่ 3 น าสู่การสร้างสรรค์ (Production) เป็นขั้นตอนที่
ผู้เรียนใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง มำสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อน
ถึงกระบวนกำรและผลกำรเรียนรู้ของตนเอง โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็น
ผลงำนนวัตกรรม แต่อำจจะเป็นชิ้นงำนใด ๆ  ตำมระดับควำมสำมำรถ และ
เนื้อหำสำระที่ได้เรียนรู้ และอำจจะเป็นผลงำนที่สะท้อนถึงกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนกำรเชื่อมโยงควำมรู้
หรือบูรณำกำรควำมรู้ต่ำง ๆ ตลอดจนผู้เรียนประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
ตนเองตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับบุคคลอ่ืนและปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

บทบาทผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ขั้นที่ 3  มีดังนี้ 

1. น าเสนออย่างสร้างสรรค์ เป็นบทบำทของผู้เรียนใน
กำรน ำเสนอผลงำนต่ำง ๆ ที่สะท้อนถึงกระบวนกำรเรียนรู้ และ
ผลผลิตของกำรเรียนรู้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยใช้เทคนิค
วิธีกำรน ำเสนอที่น่ำสนใจ  

2. แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ เป็นบทบำทของผู้เรียน
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ ทั้งประสบกำรณ์แห่งควำมส ำเร็จ
และประสบกำรณ์ที่ไม่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ  ตลอดจนสิ่งที่ได้
เรียนรู้อืน่ ๆ 

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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3. น าสู่การสะท้อนคิด เป็นบทบำทของผู้เรียนในกำร
ทบทวนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของตนเองและสังเครำะห์ว่ำ
ตนเองได้เรียนรู้อะไร ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. พัฒนาจิตใจรักการเรียนรู้ เป็นบทบำทของผู้เรียนใน
กำรตกผลึกควำมคิดของตนเองว่ำกำรเรียนรู้นั้นมีคุณค่ำเพียงใด 
และจะมีแนวทำงกำรพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 
แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ ขั้นที่ 3  
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3.4 บทบาทผู้สอน  

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นั้น ผู้สอน 
มีบทบำทเป็นโค้ชของผู้เรียน 3 ประกำร ได้แก่ 1) การสร้างความยึดม่ัน
ผูกพันในการเรียนรู้  (Engagement) 2) การเสริมพลังการเรียนรู้  
(Empowerment) และ 3) การสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
(Enliven) ซึ่งจะต้องใช้ในทุกขั้นตอนของกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

 

1) บทบาทการสร้างความยึดม่ันผูกพันในการเรียนรู้ (Engage) มีดังนี้ 

1. สร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้ เกิดกับผู้ เรียน 
ประกอบด้วย 1) คิด พูด และท ำในสิ่งที่ตรงกัน 2) เห็นอกเห็นใจ
ไต่ถำมทุกข์สุข 3) ปฏิบัติตำมค ำมั่นสัญญำ 4) ปฏิบัติสิ่งใด ๆ 
อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย 5) แสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงมี
ควำมมั่นคง  

2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับ 
นับถือ ประกอบด้วย 1) ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทำย 2) พูดคุยในเรื่อง 
ที่สร้ำงสรรค์ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องอ่ืนที่ผู้ เรียนสนใจ  
4) กล่ำวขอบคุณหรือขอโทษตำมแต่ละโอกำส 5) ยอมรับควำม
คิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่ำงกัน 

3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ประกอบด้วย 1) ให้เกียรติผู้เรียน 2) ให้ควำมยุติธรรม 
3) ให้ควำมเสมอภำคโดยไม่แบ่งแยก 4) ให้ควำมปลอดภัยทั้ง
ร่ำงกำยและจิตใจ 5) มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคอง
ผู้ เ รี ยน  ประกอบด้วย 1) ล ำดับกิจกรรมตำมธรรมชำติ 
และควำมสนใจ 2) ปรับกิจกรรมให้เหมำะกับสถำนกำรณ์  
3) ดูแลกระบวนกำรเรียนรู้  4) เฝ้ำติดตำมควำมก้ำวหน้ำ  
5) ประคับประคองจนเกิดกำรเรียนรู้ 

5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน  
ไม่ด่วนสวนกลับ ประกอบด้วย 1) ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องกำร
สื่อสำร 2) สังเกตภำษำกำยที่ผู้เรียนแสดงออก 3) ซักถำมข้อมูล
ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน 4) ให้โอกำสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องกำร 
5) ตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่นุ่มนวล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 บทบำทกำรสร้ำงควำมยึดมั่นผูกพันในกำรเรียนรู้ 
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2) บทบาทการเสริมพลังการเรียนรู้ (Empower) มีดังนี้ 

6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth Mindset ประกอบด้วย 
1) ชี้แนะให้เห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ 2) ให้ผู้เรียนน ำ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 3) ยกตัวอย่ำงบุคคลที่มี Growth 
Mindset 4) ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ต ร ว จ ส อ บ  Growth Mindset  
ของตนเอง 5) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่ำมีพัฒนำกำรของ Growth 
Mindset 

7. กระตุ้นให้ผู้ เรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
ของตนเอง ประกอบด้วย 1) ถำมผู้เรียนว่ำต้องกำรเรียนรู้สิ่งใด 
2) ถำมผู้เรียนว่ำมีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้อย่ำงไร 3) ให้ผู้เรียน
สะท้อนคิด เป้ ำหมำยกำร เรี ยนรู้ ของตน 4) ให้ ผู้ เ รี ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้ำหมำยของตนกับบุคคลอ่ืน 5) ให้ผู้เรียน
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเอง  

8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และน าตนเอง 
ประกอบด้วย 1) ให้ผู้เรียนวำงแผนไปสู่เป้ำหมำยด้วยตนเอง  
2) สอบถำมและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ 3) ให้กำร
สะท้อนคิดควำมมีวินัยในกำรเรียนรู้ของตนเอง 4) ชื่นชมเมื่อ
แสดงพฤติกรรมกำรมีวินัยในกำรเรียนรู้ 5)  ยกตัวอย่ำงบุคคล 
ที่ประสบควำมส ำเร็จจำกกำรมีวินัยในตนเอง 

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ประกอบด้วย 1) ให้ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง  
2) ให้น ำ เสนอกระบวนกำรเรียนรู้ ของตนกับบุคคล อ่ืน  
3) ติดตำมให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้   
4) ให้กำรสะท้อนคิดประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช้ 
5) เปิดโอกำสให้ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ที่ดีกว่ำเดิม 

10. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
ประกอบด้วย 1) ตั้งค ำถำมให้คิด 2) ให้วำงแผนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 3) ให้แลกเปลี่ยนกระบวนกำรคิดกับเพ่ือน 4) จ ำลอง
สถำนกำรณ์ให้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 5) ให้กำรสะท้อนคิด 
ถึงกระบวนกำรคิดของตนเอง 

11. ใช้พลังค าถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่าง  ๆ   
ของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ใช้ค ำถำมปลำยเปิด 2) ถำมทีละ
ค ำถำมและให้เวลำคิด 3) ถำมค ำถำมที่สัมพันธ์กับควำมคิด 
รวบยอด 4) ถำมให้ผู้ เรียนให้เหตุผลสนับสนุนค ำตอบของตน  
5) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยค ำตอบแต่ใช้กำรจูงใจให้คิดต่อ 
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12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) ถำมควำมต้องกำรของผู้เรียน  
2) เปิดโอกำสให้ เลือกและตัดสินใจ 3) ให้ข้อมูลเ พ่ือกำร
ตัดสินใจ 4) แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรตัดสินใจกับผู้เรียน  
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดกำรเลือกและตัดสินใจของตนเอง 

13. ให้ ก าลั ง ใจและ เสริ มพลั งความเชื่ อ ม่ั น ใน
ความสามารถของตน ประกอบด้วย 1) พูดให้ก ำลังใจผู้เรียน 
2) ชี้ให้ผู้ เรียนเห็นควำมเก่งของตนเอง 3) ชี้ให้ผู้ เรียนเห็น
พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเอง 4) ไม่พูดถึงควำมล้มเหลวแต่ให้
มองควำมส ำเร็จที่อยู่ข้ำงหน้ำ 5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดกำรมี
ก ำลังใจและควำมเชื่อมั่นในตนเอง 

14. ให้ผู้ เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา  ประกอบด้วย 1) ให้ผู้ เรียนทบทวน
ควำมก้ำวหน้ำของตนเอง 2) ถำมผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่ต้อง
ปรับปรุงผลงำน 3) ให้ผู้เรียนประเมินผลงำนของตนด้วยเกณฑ์
ที่ก ำหนดร่วมกัน 4) ให้ผู้เรียนวิเคระห์และก ำหนดประเด็น 
ที่ ต้ อ งปรั บปรุ ง พัฒนำตนเอ ง  5) ให้ ผู้ เ รี ยนสะท้ อนคิ ด 
ถึงกระบวนกำรและผลลัพธ์ของกำรปรับปรุงพัฒนำตนเอง 
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15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ใช้วิธีกำรประเมินที่
หลำกหลำย 2) ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพ 3) ประเมิน
อย่ำงต่อเนื่อง 4) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ 
5) ใช้ถ้อยค ำสุภำพนุ่มนวลในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 บทบำทกำรเสริมพลังกำรเรียนรู้ 
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บทบาทการสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีดังนี ้

16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดกระตุ้นให้คิดทำงบวกต่อตนเอง  
2) ชี้ให้เห็นคุณค่ำของตนเองที่มีต่อบุคคลอ่ืน 3) ชี้ให้เห็นคุณค่ำ
ของสิ่งที่ผู้ เรียนก ำลังกระท ำ 4) เปิดโอกำสให้ผู้ เรียนทบทวน
จุดมุ่งหมำยในชีวิตของตนเอง 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดำลใจ
และแรงปรำรถนำ (Passion) ระหว่ำงโค้ชกับผู้เรียน 

17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้
สิ่งที่ท้าทาย ประกอบด้วย 1) ชี้แนะให้เห็นว่ำทุกคนสำมำรถ
เรียนรู้ ได้ 2) ชี้แนะให้เห็นควำมส ำเร็จในอดีตของผู้ เรียน  
3) ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนำคตหลังกำรเรียนรู้ 4) ชี้ให้เห็น
ควำมท้ำทำยของสิ่งที่ก ำลังเรียนรู้ 5) แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้สิ่งที่ท้ำทำยกับผู้เรียน 

18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดแสดงควำมสนใจและ
ตื่นเต้นต่อควำมคิดเห็นของผู้เรียน 2) พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดี
ของผู้ เรียนด้วยสีหน้ำท่ำทำงตื่นเต้น 3) แสดงพฤติกรรมที่
ตื่นเต้นอย่ำงคำดไม่ถึงในคุณภำพผลงำนของผู้เรียน 4) แสวงหำ
จุดเด่นในผลงำนของผู้เรียนและกล่ำวชื่นชมด้วยควำมจริงใจ  
5) สร้ำงอำรมณ์ขันสอดแทรกกิจกรรมและสัมพันธ์กับสิ่งที่
ผู้เรียนก ำลังเรียนรู้ 
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19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันและพยายามในการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ชี้แนะให้เห็นว่ำควำมส ำเร็จเกิดจำก
ควำมมุ่งมั่นพยำยำม 2) ชี้แนะให้เห็นควำมก้ำวหน้ำหลังใช้
ควำมมุ่งมั่นพยำยำม 3) ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออกถึงกำรใช้
ควำมมุ่ งมั่ นพยำยำม 4) ออกแบบกิจกรรมให้ท้ ำทำย
ควำมสำมำรถของผู้เรียนอย่ำงพอดี 5) ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์
ของกำรมีควำมมุ่งมั่นพยำยำม 

20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) พูดคุยเหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจ 
ในปัจจุบัน 2) น ำควำมรู้ใหม่ ๆ มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน  
3) Update ข่ ำวสำรที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อกำรด ำรงชี วิ ต  
4) เล่ำประสบกำรณ์ของโค้ชที่ ผู้ เ รี ยนสนใจอยำกเรียนรู้   
5) สืบเสำะแสวงหำควำมรู้ร่วมกับผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 บทบำทกำรสร้ำงควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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3.5 การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่สะท้อนทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ในระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ผู้สอนประเมินผลงานของผู้ เรียนที่สะท้อนทักษะกำรเรียนรู้ 
แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ผู้ เรียนสะท้อนคิดและประเมินทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง 
เชิงสร้ำงสรรค์ของตนเองหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ผู้ เรียนประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งกันและกัน และน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำตนเอง 

 
3.6 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

แบบประเมินทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ฉบับนี้
เป็นแบบประเมินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพเรียบร้อยแล้ว โดยม ี
ค่ำควำมเชื่อมั่นจำกกำรค ำนวณค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำ เท่ำกับ 0.86  
โดยมีรำยละเอียดค ำชี้แจงและรำยกำรประเมิน ดังนี้ 

 

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ค าชี้ แจง ให้ผู้ สอนสั ง เกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง 
เชิงสร้ำงสรรค์ของผู้ เรียนทั้งในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ตลอดจนกำรตรวจสอบผลงำนของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง แล้วจึงประเมิน
โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องคะแนนผลกำรประเมินทุกรำยกำร
พฤติกรรม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ให้ 5 คะแนน เมื่อผู้ เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่ำงคล่องแคล่ว  
เป็นธรรมชำติ มีควำมต่อเนื่องอย่ำงเป็นวิถีชีวิต
ตำมปกติ 

ให้ 4 คะแนน เมื่อผู้ เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่ำงคล่องแคล่ว  
แต่ยังขำดควำมเป็นวิถีชีวิตตำมปกติ 

ให้ 3 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกผู้สอนให้ค ำชี้แนะ 

ให้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกมีเพ่ือนคอยช่วยเหลือ 

ให้ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกผู้สอนให้ควำมช่วยเหลือ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้.......................................................................... ..... 

หน่วยกำรเรียนรู้......................................ชั้น...............เวลำ..........ชั่วโมง 

ช่วงเวลำกำรสังเกตและตรวจสอบผลงำนก่อนสรุปคะแนน..................... 

ชื่อ-นำมสกุล ของผู้เรียน…….................................................................... 

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ข้อที ่
รายการพฤติกรรม 

การเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

คะแนน 
ผลการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรยีนรู้ของตนเอง      

2 วำงแผนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอนและยดืหยุ่น      

3 ใช้กระบวนกำรเรยีนรู้ตำ่ง ๆ อย่ำงหลำกหลำย      

4 จัดกำรตนเองเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรเรยีนรู ้      

5 ก ำกับตนเองในกำรปฏิบตัิกิจกรรมกำรเรยีนรู้      

6 ประเมินควำมก้ำวหนำ้ทำงกำรเรียนรูข้องตนเอง      

7 สร้ำงสรรคผ์ลงำนท่ีสะท้อนถึงผลกำรเรยีนรู้ของตนเอง      

8 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้      

9 สะท้อนคิดและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกับบุคคลอื่น      

10 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งข้ึน      

แนวทางการพัฒนาผู้เรียน 

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

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

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

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

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

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรู ้

ทีเ่สริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่วนประกอบของพืช  

ชั้น ป.4 เวลา 5 ชั่วโมง 
 
1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผู้เรียนสำมำรถระบุส่วนประกอบของพืชและอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละ
ส่วนประกอบของพืชได้ รวมทั้งมีทักษะในกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 

2. สาระส าคัญ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ระบุส่วนประกอบของพืชได้ 
2. อธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืชได้ 
3. มีทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์  

  

หน่วยการเรียนรู้ 
ส่วนประกอบของพืช 

รำก 

ล ำต้น 

กิ่ง 

ใบ 
ดอก 

ผล 

ทักษะกำรเรยีนรู้แบบ
น ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค ์
(บูรณำกำรกำรคดิและ
คุณลักษณะ) 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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4. สมรรถนะ 
กำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ (บูรณำกำรอยู่ในทักษะกำรเรียนรู้

แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์) 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ (บูรณำกำรอยู่ในทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิง

สร้ำงสรรค์) 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ (Passion)  

ขั้นย่อย 1.1 ค้นหาคุณค่า 
 ผู้เรียนรับชมคลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับพืชชนิดต่ำง ๆ  
 ผู้สอนน ำเสนอพืชที่ผู้เรียนไม่เคยรู้จัก พร้อมเล่ำเรื่องที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ

พืชชนิดนั้น (ถ้ำมีพืชของจริงให้ใช้ของจริง) 
 ผู้เรียนร่วมกันบอกช่ือของพืชที่มีอยู่ที่บ้ำน 
 ผู้เรียนร่วมกันระบุคุณค่ำของกำรเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของพืช  

ขั้นย่อย 1.2 แสวงหาเป้าหมาย 
 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ผู้สอนก ำหนดไว้ จำกนั้นให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในกำรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืช
และหน้ำท่ีของแต่ละส่วนประกอบของพืช ตำมควำมต้องกำรและควำม
สนใจ 

 ผู้สอนตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลในเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ว่ำเหมำะสมหรือไม ่(ถ้ำไม่เหมำะสม ผู้สอนปรับให้เหมำะสมกับผู้เรียน) 

ขั้นย่อย 1.3 ขวนขวายหาวิธีการ 
 ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีกำรเรียนรู้ที่จะท ำให้บรรลุ

เป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ (Learning how to learn) ผ่ำนกำรตั้งค ำถำม
จำกผู้สอน ว่ำ “นักเรียนจะมีวิธีกำรเรียนรู้ให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงไร”  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ขั้นย่อย 1.4 ออกแบบงานสู่ความส าเร็จ 
 ผู้เรียนร่วมกันออกแบบวิธีกำรเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ แล้วน ำไปวำงแผนกำรเรียนรู้ในข้ันย่อยท่ี 2.1 ต่อไป  

ขั้นที่ 2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ (Progression)  
ขั้นย่อย 2.1 วางแผนให้พร้อม 
 ผู้ เรียนร่วมกันวำงแผนกำรเรียนรู้ที่ประกอบด้วย เป้ำหมำยของ 

กำรเรียนรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ (ขั้นตอนกำรเรียนรู้) และกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและหน้ำที่ของ
แต่ละส่วนประกอบของพืช 

ขั้นย่อย 2.2 น้อมน าใช้กระบวนการเรียนรู้  
 ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้ที่

หลำกหลำย ตำมแผนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในขั้นย่อยที่ 2.1 เพื่อที่จะ
บรรลุเป้ำหมำยที่ผู้เรียนก ำหนดไว้  

ขั้นย่อย 2.3 ตรวจดูความก้าวหน้า 
 ผู้เรียนร่วมกันประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ว่ำบรรลุเป้ำหมำย

แล้วหรือไม่เพียงใด โดยประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ต่ำง ๆ  ที่
เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้  

ขั้นย่อย 2.4 แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ  
 ผู้เรียนร่วมกันหำวิธีกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่แตกต่ำงไปจำกเดิมซึ่งได้ใช้ไปแล้ว

ในขั้นย่อย 2.2 (ในกรณีที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย) แล้วลงมือปฏิบัติ 
พร้อมทั้งประเมินควำมก้ำวหน้ำจนกระทั่งบรรลุเป้ำหมำยที่ผู้เรียน
ก ำหนดไว้ (หำกบรรลุเป้ำหมำยแล้ว ผู้เรียนไปปฏิบัติกิจกรรมกำรเรยีนรู้
ในขั้นย่อย 3.1 ต่อไป)  

  

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
กำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 
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ขั้นที่ 3 น าสู่การสร้างสรรค์ (Production)  

ขั้นย่อย 3.1 น าเสนออย่างสร้างสรรค ์
 ผู้เรียนร่วมกันออกแบบและน ำเสนอผลกำรเรียนรู้ของตนเองเกี่ยวกับ

ส่วนประกอบของพืชและหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช  
ด้วยวิธีกำรที่สร้ำงสรรค์และมีควำมน่ำสนใจ  

ขั้นย่อย 3.2 แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู ้
 ผู้ เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้ เกี่ยวกับกำรใช้ 

กระบวนกำรเรียนรู้  ปัญหำและกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น และสิ่งที่
ประทับใจ  

ขั้นย่อย 3.3 น าสู่การสะท้อนคิด 
 ผู้ เรียนร่วมกันสะท้อนคิดใน 3 ประเด็น ได้แก่  “รู้สึกอย่ำงไร”  

“ได้เรียนรู้อะไร” “จะน ำไปใช้อย่ำงไร”  

ขั้นย่อย 3.4 พัฒนาจิตใจรักการเรียนรู้  
 ผู้เรียนแบ่งปันสิ่งที่ได้จำกกำรสะท้อนคิดในขั้นย่อย 3.3 กับเพื่อนร่วม

ช้ันเรียน 

7. สื่อการเรียนรู้ 
1. คลิปวิดีโอสั้นเกี่ยวกับพืชชนิดต่ำง ๆ 
2. ภำพพืชที่ผู้เรียนไม่เคยรู้จัก (ถ้ำมีของจริงให้ใช้ของจริง) 

8. แหล่งการเรียนรู้ 
1. พืชที่มีอยู่ในบริเวณบ้ำนของผู้เรียน 
2. พืชที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน  
3. หนังสือเรียนวิทยำศำสตร์ 
4. สำรำนุกรมไทยส ำหรับเยำวชน 
5. แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
6. แหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน 
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9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค ์
การเรียนรู ้

วิธีการวัด เครื่องมือ แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

1. ระบุส่วนประกอบ
ของพืชได้ 

กำรประเมิน 
ผลงำน 

แบบประเมิน 
ผลงำน 

ผลงำน ได้คะแนนตั้งแต่ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. อธิบำยหนำ้ที่ของ
แต่ละส่วนประกอบ

ของพืชได้ 

กำรประเมิน 
ผลงำน 

แบบประเมิน 
ผลงำน 

ผลงำน ได้คะแนนตั้งแต่ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. มีทักษะกำรเรียนรู้
แบบน ำตนเอง 
เชิงสร้ำงสรรค์ 

กำรสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 
ทักษะกำร
เรียนรู้แบบ 
น ำตนเอง 

เชิงสร้ำงสรรค์ 

ผู้เรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลงาน 

เรื่อง ส่วนประกอบของพืช 
วัตถุประสงค์  

เพื่อประเมินว่ำผู้เรียนสำมำรถระบุส่วนประกอบของพืช และอธิบำยหน้ำที่
ของแต่ละส่วนประกอบของพืชได้ถูกต้องเพียงใด 

ค าชี้แจง 
 ให้ผู้สอนตรวจสอบผลงำนของผู้เรียนแล้วบันทึกผลกำรตรวจสอบลงใน
ตำรำง โดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน ต่อไปนี้  

เกณฑ์การให้คะแนนการระบุส่วนประกอบของพืช 
ให้ 6 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืชครบ 6 ส่วนประกอบ 

(รำก ล ำต้น กิ่งก้ำน ใบ ดอก ผล) 
ให้ 5 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืช 5 ส่วนประกอบ  
ให้ 4 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืช 4 ส่วนประกอบ 
ให้ 3 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืช 3 ส่วนประกอบ  
ให้ 2 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืช 2 ส่วนประกอบ 
ให้ 1 คะแนน  เมื่อผลงำนปรำกฏส่วนประกอบของพืช 1 ส่วนประกอบ 
ให ้0 คะแนน  เมื่อผลงำนไม่ปรำกฏส่วนประกอบของพืช  

เกณฑ์การให้คะแนนการอธิบายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
ให้ 6 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 

ได้ถูกต้องในทั้ง 6 ส่วนประกอบ 
ให้ 5 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
  ได้ถูกต้อง 5 ส่วนประกอบ 
ให้ 4 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 

ได้ถูกต้อง 4 ส่วนประกอบ 
ให้ 3 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 

ได้ถูกต้อง 3 ส่วนประกอบ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่เสริมสร้ำงทักษะ 
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ให้ 2 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
  ได้ถูกต้อง 2 ส่วนประกอบ 
ให้ 1 คะแนน  เมื่อผู้ เรียนอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืช 
  ได้ถูกต้อง 1 ส่วนประกอบ 
ให้ 0 คะแนน  เมื่อผู้เรียนไม่สำมำรถอธิบำยหน้ำที่ของแต่ละส่วนประกอบของพืชได้ 

ชื่อ – สกุล 
ระบุส่วนประกอบ 
ของพืช (คะแนน
เต็ม 6 คะแนน) 

อธิบายหน้าที่ของแต่ละ
ส่วนประกอบของพืช 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
รวมคะแนน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

เกณฑ์การตัดสินในแต่ละประเด็นที่ประเมิน 
0 – 4 คะแนน ไม่ผ่ำน (ท ำกำรซ่อมเสริมตำมควำมเหมำะสม) 
5 – 6 คะแนน ผ่ำน (ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง) 

เกณฑ์การตัดสินคะแนนรวม 
0 – 9 คะแนน ไม่ผ่ำน (ท ำกำรซ่อมเสริมตำมควำมเหมำะสม) 
10 – 12 คะแนน ผ่ำน (ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง) 
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แบบประเมินทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 

ค าชี้แจง 
ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ 

ของผู้เรียน จ ำนวน 10 รำยกำรพฤติกรรม โดยสังเกตทั้งในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ตลอดจนกำรตรวจสอบผลงำนของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง แล้วจึงประเมิน
โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องคะแนนผลกำรประเมินทุกรำยกำรพฤติกรรม  
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ให้ 5 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่ำงคล่องแคล่ว เป็นธรรมชำติ 
มีควำมต่อเนื่องอย่ำงเป็นวิถีชีวิตตำมปกติ 

ให้ 4 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่ำงคล่องแคล่ว แต่ยังขำด
ควำมเป็นวิถีชีวิตตำมปกติ 

ให้ 3 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกผู้สอนให้ค ำช้ีแนะ 
ให้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกมีเพื่อนคอยช่วยเหลือ 
ให้ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้หลังจำกผู้สอนให้ควำมช่วยเหลือ 

ข้อที ่ รายการพฤติกรรมการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

1 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของตนเอง 
2 วำงแผนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่น 
3 ใช้กระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย 
4 จัดกำรตนเองเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 
5 ก ำกับตนเองในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
6 ประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้ของตนเอง 
7 สร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีสะท้อนถึงผลกำรเรียนรู้ของตนเอง 
8 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของตนเองตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
9 สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น 
10 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
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ตารางบันทึกคะแนนทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

ค าชี้แจง 
บันทึกคะแนนทักษะกำรเรียนรู้แบบน ำตนเองเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 

ลงในตำรำงต่อไปนี้ 

เลขที ่ ชื่อ – นามสกุล 
คะแนนรายข้อ รวม 

คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             
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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 ปำนกลำง มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

3 189 3.21 0.90 64.20 ปำนกลำง มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

4 189 3.92 0.97 78.40 มำก มีพัฒนำกำรสูงขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พัฒนาการทักษะการเรียนรูแ้บบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
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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 ปำนกลำง มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

3 312 3.38 0.79 67.60 ปำนกลำง มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

4 312 3.94 0.85 78.80 มำก มีพัฒนำกำรสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการทักษะการเรียนรูแ้บบน าตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับมธัยมศึกษา 
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รายช่ือครูนักวจิัยในพ้ืนท่ี 

 นำยกฤษณ์  ลักษมีพงศำกุล ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดแพรกษำ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 นำงกัณฑิตำ  ไชยสิทธิ ์ ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนพระแสงวิทยำ จังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 

 ดร.จันทร์เพ็ญ  สุวรรณนคร ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนดอนคำวทิยำ 

 นำงจินดำนุช  คูเจริญไพบูลย ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนวัดกลำงบำงแก้ว  
                                         (พุทธวิถีประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม 

 นำงจุรีย์  พัฒผล ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย  
                                         จังหวัดสุพรรณบุรี 

 นำยธธนนต์  นิยมญำติ คร ู โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 

 นำงสำวประไพพรรณ  ศุกระศร ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลยั ชลบุรี                                   
                                                   จงัหวัดชลบุรี 

 นำงสำวพรรณทิพย ์ ท ำมะชัย คร ู โรงเรียนบ้ำนซับเค้ำแมว จังหวัดลพบุรี 

 ดร.พีชญำ  พำนะกจิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนวัดรำษฎร์รังสรรค์  

 นำยศุภรัตน์  แดนโคกสูง ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนอนุบำลสุโขทัย จังหวัดสุโขทยั 

 นำยสรำวุฒ ิ นิ่มรำศร ี ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้ำ จังหวัดปทุมธำน ี

 นำยสิปปกร  บุนนำค คร ู โรงเรียนวัดหงส์รัตนำรำม กรุงเทพมหำนคร 

 นำยสุประดิษฐ์  ทรัพยพ์ลับ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  โรงเรียนเทศบำล 4  
                                         (เชำวนปรีชำอุทิศ) จังหวัดนครปฐม 

 นำงสุภชัชำ  จันทร์สว่ำง ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนบำ้นหนองเหยีง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 ดร.หริณวิทย์ กนกศิลปธรรม ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยั นครปฐม
 (พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

 นำยอนุรักษ์ เร่งรัด ครูช ำนำญกำร  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรกึษา  

ดร.อรรถพล  สังขวำส ี เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ดร.สวัสดิ์  ภู่ทอง รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ดร. เรืองแหล่  ภูมิพัทธ  ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ดร.ประวีณำ  อัสโย ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัมำตรฐำนกำรศึกษำ 

และพัฒนำกำรเรียนรู้ 
นกัวิจยั   

รศ.ดร.มำรุต  พัฒผล  บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม 

 

ผศ.ดร.จ ำรัส  อินทลำภำพร คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม 
ดร.ฤกษ์ฤดี  นำควิจิตร คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎร์ธำนี 
ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง 

 

ดร.หริณวิทย์  กนกศิลปธรรม โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลยั นครปฐม  
(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม) 

 

ผูจ้ดัท า 

นำงสำวอุษำ  คงสำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำนโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้ 
นำงสำวณุตตรำ  แทนข ำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยสมชำย  นยัเนตร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
นำงฐิติวรดำ  แห้วเพ็ชร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
นำงสำวบุญนภัส  ข ำหินตั้ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
นำงสำวปณัฐฐำ  นอ้ยเนียม นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 

ออกแบบรปูเลม่ กราฟกิ และประสานการจดัพิมพ์ 

นำงฐิติวรดำ  แห้วเพ็ชร นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 

หนว่ยงานที่รบัผดิชอบ  

กลุ่มพัฒนำนโยบำยด้ำนกำรเรียนรู้ ส ำนกัมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2516-9 โทรสำร 0 2243 1129  
เว็บไซต์ http://onec.go.th  
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