
การวจิัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พฒัผล
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ



ประเดน็การสัมมนา

1.  Growth mindset ของการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

2. แนวคดิหลกัการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

3.  กระบวนการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

4. น าเสนอและแลกเปลีย่นเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2563



ศูนย์ผู้น านวตักรรมหลกัสูตรและการเรียนรู้: LCCL



1.  Growth mindset ของการวจิัย
เพ่ือพฒันาการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2563



มารุต พฒัผล : 2563

Power Thinking
ส่ิงทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัของความส าเร็จ

คือ  ความคดิที่ดี



ของที่รับฝากไว้
พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยงัส่งลูกรักมา มอบให้

ของเราสิรักษา ดสุีด  ใจเอย
ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวคูีณ

มล.ป่ิน  มาลากลุ

มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563

ขาดปัญญา

มีปัญญา

ไม่ดี

คดิดี

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


วถิีประชาธิปไตย
1.  คารวธรรม
2. สามัคคธีรรม
3.  ปัญญาธรรม

สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)

มารุต พฒัผล: 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

ความใฝ่ฝันสูงสุด
ในชีวติของเธอ
คืออะไร



การเรียนรู้อย่างมี

Passion
วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



Mind shift
1.  ให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้

2.  โค้ชให้คดิมากกว่าสอนให้เช่ือตาม

3.  โค้ชให้ถามมากกว่าบอกค าตอบส าเร็จรูป

4. ปฏิบัตก่ิอนแล้วเรียนรู้ตาม

5.  ประเมนิเพ่ือพฒันามากกว่าเพยีงตัดสิน

มารุต พฒัผล: 2563



5B ของครูยุคใหม่
1.  นักคดิสร้างสรรค์ (Be creator)

2.  ใฝ่เรียนรู้ (Be learner)

3.  การส่ือสาร (Be communication)

4.  การจัดการเรียนรู้ (Be coach)

5.  นักพฒันา (Be developer)

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



1.  มี  Creative ในการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน

2.  ใช้การ Coach ในระหว่างทีผู้่เรียน

ปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้

3.  เอาใจใส่  Care กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

มารุต  พฒัผล: 2563

3C การท างานของครูยุคใหม่



“การเรียนรู้”
ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะห้องส่ีเหลีย่ม

การเรียนรู้มอียู่รอบตวั

เกดิขึน้ทีชุ่มชนหรือทีบ้่าน
สามารถน าไปปรับใช้กบัชีวติได้จริง

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



ความสมดุลของชีวติ

มารุต พฒัผล : 2563

ความสุขในชีวติ

การงงาน

ครอบครัว
ส่วนตวั



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

อกี 5 ปีข้างหน้า
ตัวตนของเรา
จะเป็นอย่างไร



2. การเรียนรู้ใน New normal

มารุต พฒัผล : 2563



New Normal
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ทีแ่ต่เดมิเป็นส่ิงที่ไม่ปรกต ิ

ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกดิวกิตติบางอย่าง 

จงึมีการเปลีย่นแปลงท าให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น

กลายเป็นส่ิงที่ปรกติและเป็นมาตรฐาน" 

ราชบัณฑิตยสภา. 2563



สภาวะ New 
Normal

1. การใหค้วามส าคญักบัการดูแล

สุขภาพอนามยั

2. สุขอนามยัจะเป็นพฤตนิิสยัของ
คนในส่วนรวม

3. การเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



วถิกีารเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

ค าว่า “พอ” 
คืออะไร



สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  
ทรงสอนในหลวงรัชกาลที่ 9 

“อย่าเป็นหนีใ้คร
ถ้าไม่จ าเป็น”

คดิถึงค าสอนของพระองค์

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



ความพอเพยีงด้านจิตใจ  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



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



EDUCARE
EDUCATION

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563



...การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การปฏิบัตจิะท าให้รู้จริงและแม่นย า 
ตรงกนัข้ามกบัการสอนให้รู้ โดยมิได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง

ซ่ึงมักจะกลายเป็น การเรียนรู้เพยีงเพ่ือให้สอบได้
หรือ เรียนรู้เพ่ือน าไปลืมทิง้เสียโดยมาก...

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร
3 สิงหาคม 2521

มารุต พฒัผล : 2563



Deep Learning

รู้จริง รู้ชัด
มารุต พฒัผล : 2563



มารุต พฒัผล : 2563



มารุต  พฒัผล : 2563



คนด ีคืออะไร
มารุต พฒัผล : 2563





ปรับกระบวนทัศน์
การท างานและการวจิัย

เป็นส่ิงเดยีวกนั
มารุต พฒัผล: 2563



เร่ิมจากปัญหา
น าไปสู่

ปัญญา
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



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



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

พมิพ์เขียวการออกแบบงานวจิัย 

ปัญหา วตัถุประสงค์ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน เคร่ืองมือ
การเกบ็
ข้อมูล

การวเิคราะห์
ข้อมูลแหล่งข้อมูล

กรอบความคดิของการวจิัยประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม



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



การมีจิตใจนักวจิัย  (Research  mind)

1.  การบริโภคหรือใช้งานวจิยัในการเรียนรู้และการท างาน

2.  การมีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั

3.  การลงมือหรือการท าวจิยั

4.  การมีจติใจนักวจิยั

5.  การส่ือสารแลกเปลีย่นหรือการเผยแพร่งานวจิยั

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



2. การวจิัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

มารุต พฒัผล: 2563



มารุต พฒัผล : 2563

การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

การวจัิยทีมี่หลกัการและวธีิการทีมุ่่งเน้นการพฒันาการเรียนการสอน

ท าให้ครูมีบทบาทเป็นทั้งครูและนักวจัิยศึกษาวธีิแก้ปัญหา

หรือพฒันาการเรียนการสอนทีต่นรับผดิชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

เป็นการวจิัยที่ท าไปพร้อมกบัการเรียนการสอน

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



1.  ก าหนดค าถามวจิัย

2.  ก าหนดวตัถุประสงค์การวจิัย

3.  สร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

4.  เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล

5.  สรุปผลการวจิัย

กระบวนการวจิัยโดยทั่วไป

มารุต พฒัผล: 2563



ขั้นตอนการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้

1. วเิคราะห์ปัญหา (Plan)

2. พฒันานวตักรรม (Do)

3. น าไปใช้เพ่ือตรวจสอบ (Check)

4. รายงานและท้อนผล (Reflect)

มารุต  พฒัผล :  2563



การวจิัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้
มีลกัษณะเป็นวงจรการวจิัย

ที่มีความต่อเน่ือง PDCR cycle

มารุต  พฒัผล :  2563



ตรวจสอบ 
(Check)

ตรวจสอบ 
(Check)

ปฏิบัติ
(Do)

ปฏิบัติ
(Do)

วางแผน
(Re-plan)

วางแผน
(Plan)

สะท้อนผล
(Reflection)

สะท้อนผล
(Reflection)

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



ขั้นที่ 1 

วเิคราะห์ปัญหา (Plan)

มารุต  พฒัผล :  2563



1.1 การวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563



ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563

ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัผลการเรียนรู้

การคดิ ทักษะ สมรรถนะ 

หรือคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์



การวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

มารุต พฒัผล : 2563

คือการระบุปัญหา (ปัญหาคืออะไร)

และวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา

เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างชัดเจน



ปัญหา
(ผลทีเ่กดิจากเหตุ)

มารุต พฒัผล : 2563

สาเหตุ
(ส่ิงที่ท าให้เกดิปัญหา)

หาเหตุให้เจอ



ตวัผู้สอน

มารุต พฒัผล : 2563

สาเหตุ
(ส่ิงที่ท าให้เกดิปัญหา)

วธีิการสอน

ส่ือการสอน

อ่ืนๆ 



การแก้ปัญหา

มารุต พฒัผล : 2563

ต้องแก้ทีส่าเหตุ



ตวัอย่างวธีิการแก้ปัญหาทางการเรียนรู้

มารุต พฒัผล : 2563

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

เรียกวิธีการแก้ปัญหา

ว่าตัวแปรต้น



ผลที่เกดิจากการแก้ปัญหา

มารุต พฒัผล : 2563

- ผลสัมตทธ์ิทางการเรียนรู้
- การคดิ
- ทักษะ
- สมรรถนะ
- คุณลกัษณะ

เรียกผลที่เกดิจาก
การแก้ปัญหา

ว่าตัวแปรตาม



ปฏิบัตกิารวเิคราะห์ปัญหาทางการเรียนรู้
ใช้บทปฏิบัติการที่ 1 ข้อ 1.1

มารุต พฒัผล : 2563



1.2 การศึกษาผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง

มารุต พฒัผล : 2563



การวจิัยที่เกีย่วข้อง

มารุต พฒัผล : 2563

- ปัญหาเดยีวกนั
- นักเรียนช้ันเดยีวกนั

ในปัญหาเดียวกนันักเรียนช้ันเดียวกนั
คนอ่ืนเขาแก้ปัญหากนัอย่างไร: น ามาเป็นแนวทางของเรา



มารุต พฒัผล : 2563

www.thaijo.org



ปฏิบัติการศึกษาผลการวจิัยที่เกีย่วข้อง
ใช้บทปฏิบัติการที่ 1 ข้อ 1.2

มารุต พฒัผล : 2563



1.3 การศึกษาองค์ความรู้ ทตษฎทีีใ่ช้ในการวจิยั

มารุต พฒัผล : 2563



องค์ความรู้ (Body of Knowledge)

มารุต พฒัผล : 2563

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



ความสนใจ
ความถนัด

แบบการเรียนรู้
ทักษะและวธีิการคดิ

ลกัษณะนิสัย
ส่ิงจูงใจ

มารุต  พฒัผล: 2563

Big Data ด้านผู้เรียน



การเรียนรู้ทีถู่กกบัจริต

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

โทสจริต : ชอบความเร็ว  ชอบให้สรุปไม่ชอบเยิน่เย้อ

โมหะจริต : ง่วงเหงาหาวนอน  ชอบหลบั

ศรัทธาจริต    : เช่ือง่าย  ต่ืนเต้น

พุทธจริต : ใฝ่รู้  ช่างสงสัย  ชอบซักถาม

วติกจริต : ลงัเล   ตัดสินใจอะไรไม่ได้

ราคะจริต : ชอบความสวยงาม   มองภาพรวม



ลกัษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.  แบบอสิระ

2. แบบหลกีเลีย่ง

3.  แบบร่วมมือ

4.  แบบพึง่พา

5.  แบบแข่งขัน

6.  แบบมีส่วนร่วม

วชิยั  วงษใ์หญ่  :  2563



ทตษฎ ี(Theory)

มารุต พฒัผล : 2563

ความคดิหรือชุดความคดิ
ที่ต้องการอธิบาย บรรยาย 
หรือท านายปรากฏการณ์
หรือหลกัการอย่างใดอย่างหน่ึง
ซ่ึงต้องมกีารพสูิจน์



ข้อมูลใหม่

สมอง / จิต

ผ่านการรับรู้จากประสาทสัมผสัทั้ง  6
ตา   หู   จมูก  ลิน้  กาย    ใจ

ลงรหัส

ข้อมูลเดมิ

ข้อมูลเดมิ

ข้อมูลเดมิ

กระบวนการปรับแต่ง

สมดุล เกดิการเรียนรู้

Piaget 

วชิยั  วงษใ์หญ่: 2563

ทตษฎกีารเรียนรู้ของ Piaget



ตัวช้ีวดัการศึกษาเอกสารและงานวจิัย

1.  ครบถ้วนตัวแปรที่ศึกษา

2.  เขียนน าเสนอเชิงวเิคราะห์ / สังเคราะห์

3.  อธิบายถึงการน าไปใช้ในการวจิัย

4.  มีความหลากหลายในประเด็นเดียวกนั

มารุต  พฒัผล : 2563



สังเคราะห์
องค์ประกอบ
ของตวัแปร

การสังเคราะห์เอกสารเพ่ือยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563



ปฏิบัติการศึกษาแนวคดิทตษฎทีี่เกีย่วข้อง
ใช้บทปฏิบัติการที่ 1 ข้อ 1.3, 1.4

มารุต พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 2 

พฒันานวตักรรม (Do)

มารุต  พฒัผล :  2563



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



ตัวอย่างนวตักรรม

มารุต พฒัผล : 2563

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



การยกร่างนวตักรรม

มารุต  พฒัผล : 2563

คือ การพฒันาต้นร่างนวตักรรม แล้วน าไปตรวจสอบ

โดยผู้เช่ียวชาญแล้วปรับปรุงแก้ไข

จากน้ันน าไปทดลองใช้น าร่อง (Tryout)



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 / สมรรถนะทีชั่ดเจนและระบุพตติกรรมทีจ่ะประเมนิอย่างเป็นรูปธรรม

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร
(องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัตกิาร  1) ความหมายเชิงทตษฎ ี 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)



ปฏิบัติยกร่างนวตักรรมและเคร่ืองมือวดั
ใช้บทปฏิบัติการที่ 2

มารุต พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 3
น านวตักรรมไปใช้เพ่ือตรวจสอบว่า

ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ (Check)

มารุต  พฒัผล :  2563



การทดลองใช้นวตักรรม

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



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



มารุต พฒัผล: 2563

1.  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น
- ร้อยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- แผนภูมิแท่ง  กราฟเส้น

2.  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
- ผลการสังเกตพตติกรรม
- ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน

การวเิคราะห์ข้อมูล



การประเมินผลการใช้นวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

หมายถงึ การตรวจสอบว่าผู้เรียนเกดิการเรียนรู้

บรรลุจุดประสงค์ของนวตักรรมหรือไม่อย่างไร

โดยมีเกณฑ์การประเมนิอย่างชัดเจน



แนวทางการประเมินผลการใช้นวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

- ผู้เรียนมีผลสัมตทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้หรือไม่

- ผู้เรียนมีทกัษะสูงขึน้หรือไม่

- ผู้เรียนมีคุณลกัษณะสูงขึน้หรือไม่



การสรุปผลการใช้นวตักรรม

มารุต  พฒัผล :  2563

ถ้าหากผู้เรียนมีผลสัมตทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้

หรือมีทกัษะ คุณลกัษณะสูงขึน้

แสดงว่านวตักรรมที่สร้างมีประสิทธิผล



มารุต พฒัผล: 2563

1.  สรุปให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวจิัย

2.  สรุปให้อยู่ในขอบเขตของผลการวเิคราะห์ข้อมูล

3.  การสรุปผลต้องอยู่บนหลกัฐานต่างๆ  

4.  ไม่สรุปเกนิความเป็นจริง

การสรุปผลการวจิยั



กจิกรรมการออกแบบทดลองใช้นวตักรรม
และวเิคราะห์ข้อมูลจ าลอง

ใช้บทปฏิบัติการที่ 3

มารุต พฒัผล : 2563



ขั้นที่ 4 
รายงานและสะท้อนผล (Reflect)

มารุต  พฒัผล :  2563



การเขียนรายงานการวจิัยเป็นการถ่ายทอด

องค์ความรู้จากการท าวจิยั

เพ่ือให้บุคคลอ่ืนสามารถน าผลการวจิยั

ไปใช้ประโยชน์ได้

มารุต  พฒัผล :  2563



จุดมุ่งหมายของการเขยีนรายงานการวจิยั

- เผยแพร่ผลการวจัิยฉบับสมบูรณ์

- เผยแพร่ในลกัษณะบทความวจิัย

- น าเสนอที่สัมมนาวชิาการ

- น าเสนอช่องทางอ่ืนๆ

มารุต  พฒัผล :  2563



ลกัษณะการเขียนรายงานการวจิัย

1.  รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์
มีลกัษณะการเขยีนโดยแบ่งเป็นบทๆ
ส่วนมากจะประกอบด้วย  5  บท  
แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปขึน้อยู่กบั
ประเด็นสาระหลกัของการวจิัย

มารุต  พฒัผล :  2563



2.  บทความวจิัย

น าเสนอสาระส าคญัของการวจิัย  

ไม่ขยายรายละเอยีด  

เพ่ือใช้ในการตีพมิพ์ในวารสาร

มารุต  พฒัผล :  2563



รายงานการวจิยัทีม่คุีณภาพ
1.  มีความสอดคล้องกนัระหว่างวตัถุประสงค์

วธีิด าเนินการวิจัย   และผลการวิจัย

2.  ความชัดเจนของวธีิด าเนินการวิจัย
วนั   เวลา   สถานที ่  บุคคล  ชัดเจนตรวจสอบได้

3. การอภิปรายผลทีมี่ความสมเหตุสมผล

4. การอ้างองิและบรรณานุกรมมีความถูกต้อง

มารุต  พฒัผล :  2563



การถอดบทเรียน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

(Lesson - Learned)

(After Action Review)



การถอดบทเรียน  (Lesson  Learned)
การถอดบทเรียนคืออะไร

- หมายถงึ กระบวนการวเิคราะห์หลงัการปฏิบัติ  
หรือการท ากจิกรรมเพ่ือการจดัการความรู้

- เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลบัอย่างเป็นระบบต่อคณะท างาน
เกีย่วกบัผลการปฏิบัติกจิกรรมที่ด าเนินการแล้ว
กระตุ้นให้คณะท างานเกดิความต่ืนตวัและมีความรู้สึก
ผูกพนั (involve) อยู่กบังาน

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



การทบทวนหลงัการปฏิบัติ  
มุ่งเน้นตอบค าถาม...

- ส่ิงที่เกดิขึน้ระหว่างด าเนินการเป็นอย่างไร 

- ท าไมจึงเกดิขึน้ 

- ได้เรียนรู้อะไร 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2562



สุนทรียสนทนา
วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2558



สุนทรียสนทนา (Dialogue)
การสร้างพืน้ที่ทางสังคมใหม่

ที่เอื้อต่อการคดิร่วมกนัอย่างเสมอภาค

การสนทนาทีน่ าไปสู่การคดิร่วมกนั

ฟังซ่ึงกนัและกนัโดยไม่มกีารตดัสินข้อสรุปใดๆ

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

วธีิการถอดบทเรียน

1.  ต้องตอบโจทย์  การถอดบทเรียนอะไร เพ่ืออะไร

2.  ใคร  คือบุคคลทีจ่ะถอดบทเรียน  การถอดบทเรียนของคนอ่ืน  
หรือการถอดบทเรียนตัวเอง

3.  วธีิการถอดบทเรียนควรเลือกวธีิการให้เหมาะสมกบัผู้ถอดบทเรียน

4.  บทเรียนทีด่ีอาจจะมีประเด็นที่คล้ายกนัแต่แตกต่างบริบท  
การหาบทเรียนทีด่ีถือว่าได้ความรู้ทีมี่คุณค่า  มีพลงั



วชิยั  วงษใ์หญ่ : 2563

5.  สุนทรียสนทนา  (Dialogue) จะเป็นกลไกส าคญั
ในการถอดบทเรียนที่มากกว่าการตั้งค าถาม  

6.  บทเรียนมิใช่ความแตกต่างที่เกดิขึน้
จากส่ิงที่คาดหวงักบัส่ิงที่เกดิขึน้จริง  
ตามนัยของการตั้งสมมตฐิานการวจิยั
อะไรทีท่ าให้เกดิความแตกต่างน้ัน
เป็นปัจจัยก่อให้เกดิพตตกิรรมอย่างไร

ส่ิงนีคื้อบทเรียน



ตะกร้า  3  ใบ

ใบที่ 1
รู้สึกอย่างไร

ใบที ่ 2
เรียนรู้อะไร

ใบที ่ 3
จะน าไป

ปฏิบัติอย่างไร



กจิกรรมการรายงานและสะท้อนผลการวจิัย
ใช้บทปฏิบัติการที ่4

มารุต พฒัผล : 2563



การออกแบบการวจิัยในช้ันเรียน

มารุต พฒัผล : 2563

การน าเสนอความเป็นมาของการวจิัย
วตัถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคดิ
และวธีิด าเนินการวจิัยอย่างกระชับ



กจิกรรมการออกแบบการวจิัยในช้ันเรียน
ใช้บทปฏิบัติการที ่5

มารุต พฒัผล : 2563



Thank  You
Keep  Going

Everything  you  need  
will  come  to  you  at  the  perfect.

http://www.curriculumandlearning.com


