
เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู

ในศตวรรษที่  21

รศ.ดร.วิชยั  วงษใหญ

ดร.มารุต  พัฒผล

มหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบึง

4 มิถุนายน  2557



เคาโครงการบรรยาย

1.  สภาพแวดลอมที่มอีิทธิพลและสงผลตอการบรหิารจัดการยุคใหม

2. ผูนํากับการโคช  (Coaching)

3.  Soft  skills  &  Hard  skills  ของการโคช

4.  คําถามที่ทรงพลงั  (Power questions)

5.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

6.  ประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ชีวิต   คือ   โอกาส

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ผูสอนเปนเพียงผูสรางโอกาส

ใหเกิดพ้ืนที่การเรียนรู

ผานการปฏิบัติกิจกรรม
วิชัย  วงษใหญ : 2557



งานของผูสอน  คือ  

การเฝาดูผูเรียนเปลี่ยนแปลง

การคนพบตนเอง  

และเห็นคุณคาตนเอง
วิชัย  วงษใหญ : 2557



การเรียนรู  

เปนเพ่ือนที่ดีที่สุดของมนุษย

Learning  makes  a  man  fit  company  for  himself

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ทักษะชีวิต

มีอยูในตนเอง  การคิด  การแกปญหา

การจัดการตนเอง  (self  management)

การสรางสัมพันธภาพที่จะอยูรวมกับสังคม

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ทักษะการใชชีวิต

ความสามารถในการดําเนินชีวิต

ที่เอ้ือประโยชนตอการเรียนรู

การทํางาน  การเลนกีฬา

ใชชีวิตอยูดวยสติ  คิดกอนทํา
วิชัย  วงษใหญ : 2557



เปาหมายการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

1.  การเรียนรูตองมุงเนนใหผูเรียนรูจริง (mastery  learning)

2.  สิ่งที่เรียนรูตองติดตัวผูเรียนไปตลอด

3.  การรูจริงตองลงมือปฏิบัติ

4.  ผูเรียนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน

5.  ผูสอนตองเปนผูฝก  (coach)  ผูเรียนจึงจะมีทักษะการเรียนรู

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ความทาทาย  4  ประการในศตวรรษที่  21

1.  การพ่ึงพากันในระดับโลกมากข้ึน

2.  จํานวนประเทศประชาธิปไตยมากข้ึน

3.  ความตองการผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรค

4.  ความสําคัญของการสรางสัมพันธภาพระหวาง

     บุคคลที่มีตอการพัฒนาอัตลักษณสวนบุคคล
วิชัย  วงษใหญ : 2556



ปจจุบันและอนาคตนั้น

แตกตางจากอดีตโดยสิ้นเชิง

การสรางองคกรสูความสําเร็จอันยิ่งใหญ

(Good  to  Great)

ศัตรูของความสําเร็จอันยิ่งใหญ  คือ  

การที่เห็นวาองคกรของตนนั้นดีแลว

(Good  is  an  enemy  of  Great)
วิชัย  วงษใหญ : 2557



Mindset  ของผูสอน

วิชัย  วงษใหญ : 2557

แบบปด แบบเปด

-  เราจะสอนพวกเขาไดหรือไม

-  พวกเขาจะเรียนไดหรือไม

-  ผูเรียนไรความสามารถในการเรียนรู

-  เรียนรูชา

-  มีปญหาทางอารมณ

-  จะสอนพวกเขาไดอยางไร

-  พวกเขาจะเรียนรูไดดีท่ีสุดอยางไร

รักการเรียนรู   การทาทาย

-  เราสามารถพัฒนาความสนใจ

    ใหเปนความสามารถได





3  ปจจยัการพัฒนาคณุภาพการศึกษา

บุคลากร

(Human)

วิชัย  วงษใหญ : 2557

ความเปนธรรม

(Equity)

ประสิทธิภาพ

(Efficiency)

คุณภาพ

การศึกษา



ครู

ผูบริหาร

คุณภาพผูเรียน

ภาวะผูนําทางวิชาการ

รักการสอน

รักผูเรียน

มีความรู

มีวธิีการสอน

การประเมินผล

ดูแลชวยเหลือผูเรียน

อัตลักษณ

เอกลักษณ
มีความยุติธรรม

ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียน



คุณภาพการศึกษา  คืออัตลักษณ  และเอกลักษณ

อัตลักษณ  มาจากตัวบงช้ีการประเมินผลผลิตตามปรัชญา

ปณิธาน  และวัตถุประสงคของสถาบันการศกึษา

เอกลักษณ  จุดเดนที่สะทอนคุณภาพผลผลิต  

คือ  ผูสําเร็จการศึกษา

วิชัย  วงษใหญ : 2557



Teaching

1.  ใหขอมูล  สาระ

2.  ใหคําตอบที่ถูกตอง

3.  การสื่อสารทางเดียว

4.  กําหนดงานใหผูเรียน

5.  กําหนดวัตถุประสงค

     และทิศทางการเรียน

วิชัย  วงษใหญ : 2557

Learning / Facilitator

1.  กระตุนใหมีการอภิปราย

     แลกเปลี่ยนเรียนรู     

2.  พยายามกระตุนใหคิด

     และตั้งคําถาม

3.  การสื่อสารสองทาง

     มีปฏิสัมพันธกับผูสอน

     และผูเรียน

4.  ประสานงานในกิจกรรม

     การเรียนรูกับผูเรียน

5.  ผูเรียนสามารถกําหนด

     วัตถุประสงค

     และทิศทางการเรียนรู

Cognitive  Coaching

1.  พัฒนาการรับรู  การรูคิด  การตัดสินใจ

2.  สรางความรูใหมจากการคิดไตรตรอง

     และการสะทอนคิด 

     (reflective  thinking)

3.  การแลกเปลี่ยนการรับรู  การคิด  

     การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

4.  สุนทรียสนทนา  (dialogue)

5.  ถอดบทเรียน  (lesson  learned)

6.  คําถามทรงพลัง  (power  question)

บทบาทของผูสอนในศตวรรษใหม



วิชัย  วงษใหญ : 2557

...การทํางานใหสาํเร็จผล

แนนอนและสมบรูณ

ตามเปาหมายน้ัน จะตองใช

ความรูความสามารถ
พรอมท้ังคุณสมบัติท่ีสําคัญในตัวบุคคล 

หลายประการท้ังความต้ังใจท่ีมั่นคง 

ความคิดสรางสรรค 

ความอตุสาหพยายาม

ความรับผิดชอบ ตลอดจนความสุจริต 
เปนธรรม  นํามาปฏบิติัโดยสมํ่าเสมอ

พระบรมราโชวาทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

19 กรกฎาคม 2528

เปาหมาย   Goal

ความรูความสามารถ  Competence

ความคิดสรางสรรค  Creativity

ความอุตสาหพยายาม  Persevere

ความรับผิดชอบ Responsibility

ความสจุริต  Integrity

หลักคิดในการ  Coach



งาน

สรางสรรค

งานประจาํ งานประจาํ

ทําโดยเคร่ืองจกัรทําโดยแรงงานคน

อนาคตการทํางานในศตวรรษที่  21

ประเทศที่กําลังพัฒนา

ประเทศที่พัฒนาแลว •การวจิยั

•การพฒันา

•การออกแบบ

•การตลาดและงานขาย

•การบริหารหวงโซอปุทาน



ทักษะการทํางานในโลกยุคใหม

1.  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกไขปญหา

2.  ความรวมมือ  และการบริหารจัดการขามเครือขาย

3.  ความคลองตัวและการปรับตัว

4.  ความคดิริเร่ิมสรางสรรค

5.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

6.  ความสามารถในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ

7.  ความใฝรู  และมีวิสัยทัศน

วิชัย  วงษใหญ : 2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

Original  Bloom’s  vs Revised  Bloom’s  Taxonomy

Evaluation

Synthesis

Analysis

Comprehension

Knowledge

Creativity

Evaluation

Analyzing

Understanding

Remembering

Anderson,  David  and  Kralhwohl.  2001

Original  Version Revised  Version

Application Applying



วิชัย  วงษใหญ : 2557

Made  in  Thailand

Created  by  Thais



Nothing  On  You

ไมมีอะไรมาเทียบกับคุณได

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ตองเปน  Product  

ที่เปล่ียนแปลงโลกได

สตีฟ  จอบส

วิชัย  วงษใหญ : 2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

Creativity  has  become  

a  hot  topic  in  education



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  Ask  better  questions

2.  Assign  more  projects

3.  Let  students  explore  and  struggle

4.  Let  kids  design  their  owner  assessment

4  Ways  to  foster  creativity  in  your  classroom



วิชัย  วงษใหญ : 2557

ความกลาเปนปจจัยทําใหจนิตนาการ / ความฝน

กลายเปนความจริง

ถาใจบอกวาทําได  ก็มีความเช่ือ  50%

สวนที่เหลือก็ใชรางกายทาํตอ

เปลีย่นจินตนาการใหเปนเปาหมาย



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  Specific มีความชัดเจน  ไมคลุมเครือ  จับตองได

2.  Measureable  สามารถวดัผลได

3.  Accountable มีความรับผิดชอบตอการลงมือทําจริง

4.  Realistic สมเหตุสมผลและมีความเปนไปได

5.  Time Bound มีกรอบเวลา

SMART  คือเปาหมายที่ดี



วิชัย  วงษใหญ : 2557

สะพานเช่ือมความฝนกับความจริง

จะเก็บเงินซื้อรถ  (S)  จํานวน  1.2  แสนบาท  (M)

โดยเก็บเงิน  (A)  เดือนละ  5,000  บาท  (R)

เปนเวลา  24  เดือน  (T)



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  เขียนเปาหมายที่เปน  SMART  ติดไวใหเปนประจํา

2.  แบงเปาหมายออกเปนสวนเล็กๆ  ระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว

3.  ทํา  Action  Plan  จะไดลงมอืทําทันที

4.  เริม่เดินหนาตามแผน

5.  เดินหนาตอไป

ทําจินตนาการใหเปนจริง



การศึกษาในอนาคต

วิชยั วงษใหญ: 2556

พลเมอืงอาเซียน  (ASEAN  Citizen)

พลโลก  (Global  Citizen)

พลเมอืง  (Civic  Education)



การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมอืง  (Civic  Education)

พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกของสังคม

ที่ใชสิทธิ เสรีภาพ  โดยมีความรับผิดชอบ  เคารพสิทธิของผูอื่น  

เคารพความแตกตาง  กติกา  และใชกติกาในการแกปญหา  

จึงจะสามารถอยูรวมกันและปกครองกันตามวิถีประชาธิปไตย

วิชยั วงษใหญ: 2556



พฤติกรรมที่ไมนําไปสูความเปนพลเมือง

1.  รอยละ  94.2  นักเรียน  นักศึกษาเคยลอกการบาน / รายงานของเพื่อน

2.  รอยละ  74.9  เคยลอกขอสอบ  แอบดูคําตอบของเพือ่น  

     หรือแอบนําเน้ือหาเขาหองสอบ

-  ไมสรางพฤติกรรมความซือ่สัตย  รับผิดชอบตอหนาท่ี  การศึกษาท้ังระดบั

   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา

-  การศึกษาเปนการสรางคุณคาเพือ่ใบปริญญา  มากกวาการพฒันาศักยภาพ

   ของคนในสังคม  ท่ีตองสรางใหเกิดความเปนพลเมือง

-  พฤติกรรมผูเขามาศึกษาในหลักสตูรในยุคการศึกษาธุรกิจ  

   มีการโฆษณาชวนเชือ่  ศึกษาแบบลอกกันไปลอกกันมามากขึ้น



วิชัย  วงษใหญ : 2556

จิตสาธารณะเปนพื้นฐานของ

ประชาธิปไตย
เริ่มจากการมสีวนรวมของชุมชน

สูประชาสังคม  ความเปนพลเมือง

และความเปนประชาธิปไตย



นิติรัฐ  (Legal  State)

หมายถงึ  รัฐปกครองดวย “กฎหมาย” 

 ไมใชปกครองดวยอาํนาจบารมี

วิชัย  วงษใหญ : 2557

นิติธรรม  (Rule  of  Law)

หมายถงึ  ความเปนธรรมทีม่ีอยูในกฎหมาย

หรือกฎหมายใหความเปนธรรมได

หรือคุณธรรมทางกฎหมาย



       คณุธรรม คณุภาพสากล  

1.  การตรงตอเวลา

2.  ความซื่อสัตย

3.  ความรับผิดชอบ

4.  การมีวินัยในตนเอง

5.  การเสียสละ / จิตสาธารณะ
วิชัย  วงษใหญ : 2556



พหุสังคม  (Plural  Society)

ความหลากหลายทั้งกลุมคน  วัฒนธรรม  

ชนช้ัน  อาชีพ  ความคิด  อุดมคติ  วิถีชีวิต  

ใหความสําคญักับความแตกตาง  

ชาติพันธุ  ศาสนา

วิชัย  วงษใหญ : 2556



พหุวัฒนธรรม  คือ  การสรางความเขาใจเกีย่วกับ

สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ประวัติศาสตร

กลุมชน  (ethnicity)  เชื้อชาติ  ครอบครัว  

เพศ (gender)  ความสามารถพิเศษ

ภาษา  (language)  บทบาททางเพศ  (sexual  orientation)

และพ้ืนทีท่างภมูิศาสตร  (geographical  area)
วิชัย  วงษใหญ : 2556



สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

ครอบครัว  เชื้อชาต ิ ศาสนา  ชนชั้น  

อยูรวมกันอยางสันติสุข

ไมมีการแบงแยกชนชัน้
วิชัย  วงษใหญ : 2556



ชุมชนที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ

ศาสนาและวัฒนธรรม

สามารถอยูรวมกันไดอยางสามัคคี

เปดใจเรียนรูซึ่งกันและกัน

สรางความเขาใจใหตรงกัน

แมจะตางศาสนา  สามารถชวยเหลือเก้ือกูลกัน

พัฒนาชุมชน  และสงัคมรวมกัน  

ไมมีการแบงแยกศาสนาหรอืวัฒนธรรม
วิชัย  วงษใหญ : 2556



การวิจยัพบวา  

การจัดการเรียนรูของสถาบันการศึกษา

มองขามคุณคาของสังคม  (Social  Value)

และทุนทางสังคม  (social  capital)
วิชัย  วงษใหญ : 2557



ปจจัยการเรยีนรูพหุสังคมวัฒนธรรม

1.  การบูรณาการเนือ้หา

2.  การพัฒนาองคความรูและความคิดอยางมีวิจารณญาณ

3.  ยึดหลกัความยุติธรรม

4.  ขจัดอคติในการสรางสัมพันธภาพของผูเรียน

5.  สงเสริมใหเกิดอทิธิพลตอวัฒนธรรมโรงเรียน

     และโครงสรางทางสังคม
วิชัย  วงษใหญ : 2556



1.  การเรียนแบบ  Multi  Disciplinary  Team  

2.  ปจจุบนัและอนาคต  จะตองทํางานกับคนในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.  การเรียนรูที่จะฟงจากคนอืน่  ฟงเรือ่งราวที่เราไมเชื่อ

     จากบุคคลอื่น  นวัตกรรมจึงจะเกดิขึ้น

4.  การมีโครงการทํารวมกัน  ความหลากหลายทางความคิด

     นํามารวมกนัแกปญหาที่ซับซอนของโลกปจจบุันและอนาคต

วิชัย  วงษใหญ : 2556

การเรยีนรูแนวใหมของพหุสังคม



ปจจัยทีส่งเสริมการเรียนรูในพหุสังคม

1.  ความเชื่อในพหนุิยม (Pluralism) ความเปนเอกภาพ

     ในความหลากหลาย

2.  การใชสันติวิธี  กติกาในการแกไขความขัดแยง 

     เพ่ือประโยชนสวนรวม  สิทธิ  หนาที่  ความรับผิดชอบ  

     ความเสมอภาค  ความยตุธิรรมทางสงัคม

3.  การตรวจสอบและถวงดุล (Check & Balance)

4.  การพ่ึงตนเอง  การอยูรวมกันอยางพ่ึงพา (Interdependent)
วิชัย  วงษใหญ: 2556



5.  มีความรูและขอมลูเกีย่วกับประชาธิปไตยอยางเพียงพอ

     (Knowledgeable)

6.  มีการคิดอยางมีวิจารณญาณ  กลาแสดงออก  ทํางานเปนทีม

     ใชกระบวนการประชาธิปไตย  แลกเปลี่ยน  

     ปรึกษาหารือ  ดวยเหตุผล

7.  การมีสวนรวมของชมุชน  เปนพลเมอืงที่มีความรับผิดชอบ

     (Accountable  citizen)

8.  มบีทบาทรับผิดชอบตอผูอื่น  (Hold  other  accountable)  

     และเคารพกฎหมาย
วิชัย  วงษใหญ: 2556



กระบวนการเรียนรู
1.  เปดความคิด  (Open  mind)

เปนผูต่ืนรู  และมีสติ  เพ่ือพัฒนา  IQ (Intelligence Quotient)

2.  เปดใจ  (Open  heart)
     สามารถควบคุมอารมณ  EQ  (Emotion  Quotient)

3.  เปดเจตจํานงมุงมัน่  (Open  will)
ความสามารถเขาใจตนเอง  ความฉลาดทางจติวญิญาณ

     SQ (Spiritual  Quotient) เปนพ้ืนฐานการเรียนรูสิ่งตางๆ 

     ตามความเปนจรงิ
วิชัย  วงษใหญ: 2556



วิชัย  วงษใหญ : 2557

การจัดการแบบขามวัฒนธรรม

(Cross  Cultural  Management)

เขามาแทน  Work – life  Balance

เปนปจจัยสําคัญที่สงผลสําเร็จในงาน



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  ไมพูดมาก  เพราะรูวาจะฉลาดเพ่ิมขึ้นจากการฟง

2.  มีความรูหลายดานกวาสิ่งท่ีถนัด  พฒันาตนเองเสมอ

3.  บริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  ใชเวลาเต็มท่ีกับเร่ืองท่ีทํา  และมีความสมดุลชีวิต

4.  ไมใช  Social Media ตลอดเวลา  คนขอมูลท่ีนาสนใจ และสงตอความคิดท่ีมีคุณคา

5.  ย้ิมไดรวดเร็ว แมมีอุปสรรคในชีวิต

6.  รูวาตนเองฉลาด  แตไมแสดงออก

7.  สามารถดึงศักยภาพคนในทีมมาใชประโยชน

8.  ไมอวดความสามารถท่ีแทจริง

9.  อาจมีหรือไมมีการศึกษาสูง  แตมีผลงานคุณภาพ

10.  ไมเคยทําใหคนอ่ืนรูสึกวาโง  ใหโอกาส  ใหคําแนะนํา  กําลังใจ

10  ลักษณะคนที่ฉลาดกวาเรา



Four  in  One

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ภาษากาย

ภาษาพูด

ภาษาเขียน

ภาษาเทคโนโลยี
วิชัย  วงษใหญ : 2557



ความเร็วของเทคโนโลยกีับธรรมจักร

วิชัย  วงษใหญ : 2556



วิชัย  วงษใหญ : 2556

เมื่อใด  Technology
มีอํานาจเหนือคน

คนก็จะโงลงไปทันที



มีสติรูตัว

มีปญญารูคิด
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

5  ธันวาคม  2552



ความคิด

สติ

มารุต  พัฒผล  :  2557
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ระฆังแหงสติ

ทุกๆ  ช่ัวโมงเมื่อไดยินเสียงระฆัง

ก็ใหทุกคน  “หยุดกิจกรรม”  ตางๆ

แลวหันกลับมาสังเกต  “ลมหายใจ”  ของตัวเอง

วิชัย  วงษใหญ : 2556



หลักสูตร  คือสิ่งที่คาดหวัง

การจัดการเรียนรู  คือสิ่งที่เปนจริง

การวัดและประเมินผล
คือกระจกสะทอน

ที่จะตอบโจทย

สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เปนจริง

วิชัย  วงษใหญ : 2557



การจัดการเรยีนรู  

และการประเมินผล

จะตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน

เพื่อพฒันาการเรียนรู

ของผูเรียนอยางตอเนื่อง

วิชัย  วงษใหญ : 2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

การประเมนิที่เสรมิพลังตามสภาพจริง

(Empowerment  Evaluation)

3. ผูเก่ียวของ

1.  ตนเอง

2. ผูสอน

การปฏิบัติ การทดสอบ

การสังเกต
รายงานตนเอง

การสื่อสาร

กอนเรียน หลังเรียน
ระห

วางเรียน
ติดตามผล

สะทอนผล



Assessment  for  learning  การประเมินเพือ่การเรียนรู   (ระหวางทาง)

Assessment  as  learning  การประเมินขณะเรียนรู  (ประเมินตนเอง)

Assessment  of  learning  การประเมินผลการเรียนรู     (ปลายทาง)

Feed – up  การแจงวตัถุประสงค / ภาระงาน

Motivation สรางแรงจูงใจภายใน

Checking  for  understanding ตรวจสอบความรูพืน้ฐาน

Feedback ใหผลยอนกลับ

Feed – forward ใหแนวทางการพฒันาตอยอด

วิชัย  วงษใหญ  :  2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

ภาพขางบนเปนภาพท่ีแสดงชุมชนของหนู  งู  และตนขาว

จะเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนน้ี  ถาหากงูถูกคนฆาหมดไป

ชุมชนของหนู  งู  และตนขาว

คําตอบ

คําตอบท่ีไดคะแนนเต็มจะตองกลาวถึงผลท่ีเกิดขึ้นกับประชากรหนู  และตนขาว  

อยางชัดเจน   ถาพดูถงึอยางใดอยางหน่ึงใหคะแนนคร่ึงเดยีว



แบบประเมินความมีวินัย

ผลการประเมิน

ตั้งใจ

ในการเรียนรู

อดทน

ตอสิ่งยั่วยุ

ปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมาย

รับผิดชอบ

ตอตนเอง

และสวนรวม

ชื่อ - สกุล
รวม

ลงช่ือผูประเมิน ...................................................................  (ตนเอง  เพ่ือน   ผูสอน)

คําชี้แจง  1.  แบบประเมินน้ีมีผูประเมิน  3  ฝาย  คอื  ตนเอง  เพ่ือน  และคร ู ขอมลูการประเมนิมาจาก  3  ฝาย

                    เพ่ือพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน

               2.  เขียนระดับคะแนนลงในชองผลการประเมนิ  ดังน้ี

1  คะแนน    หมายถงึ    ปฏิบัติในพฤติกรรมทีป่ระเมนิเมือ่ไดรบัการชกัชวนจากเพ่ือนหรอืครู

2  คะแนน    หมายถงึ    ปฏิบัติในพฤติกรรมทีป่ระเมนิเมือ่มตัีวแบบจากเพ่ือนหรอืครู

3  คะแนน    หมายถงึ    ปฏิบัติในพฤติกรรมทีป่ระเมนิอยางสม่าํเสมอดวยตนเอง

วิชัย  วงษใหญ  :  2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

แรงจูงใจ  2  ประเภท

1.  แรงจูงใจที่แทจริงมาจากภายใน  เกี่ยวกับความสนใจ  ชือ่เสยีง

     ความกาวหนา  การยอมรับ  ความมั่นคง

2.  แรงจูงใจจากสิ่งเราภายนอก  ซึ่งมกัจะกําหนดโดยบุคคลอื่น

     ที่หยิบยื่นเสนอให   แรงผลักและแรงดึง (Push  and  Pull)



ขั้นนําเขาสูบทเรียน Feed – up    

Motivation

ขั้นสอน Checking  for  understanding

Feedback

ขั้นสรุป Feed – forward

Feedback  (students / teachers)

Reflection

Development

วิชัย  วงษใหญ  :  2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

Reflective  thinking

1.  ดึงประสบการณ  ความเชื่อ  การรับรูภายในตัวบุคคลออกมา

2.  เพิม่ความตระหนกัและความไวตอสภาพแวดลอม

3.  การปรับเปล่ียนมุมมอง  ความคดิเห็น

4.  สงผลตอการคดิอยางมีวิจารณญาณ  และนําไปสูการเรียนรูจากการปฏิบัติ



Feed - up

วิชัย  วงษใหญ : 2557

เรามุงมัน่

ที่จะประสบความสําเร็จ



Feed - up

วิชัย  วงษใหญ : 2557

ผูชนะ

เปรียบเหมือนถุงชา



แรงจูงใจมีอิทธิพลตอการเรียนรู

แรงจูงใจมีผลตอความพยายาม

วิชัย  วงษใหญ : 2557



สิ่งที่ใครในโลกสามารถเรียนรู

เกือบทุกคนสามารถเรียนรูได

ถามีการเรียงลําดับความสําคัญ

และจัดสภาวะการเรียนรูอยางเหมาะสม

(Bloom)

วิชัย  วงษใหญ : 2557



หัวใจการเรียนรู

1.  ความเช่ือมั่นในความเปนมนุษย

2.  มีพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู

3.  ไมตัดสินถูกผิด  เช่ือใจ  ไววางใจ

4.  กระบวนการเรยีนรูเปนไปอยางอิสระ

5.  ความเช่ือเปนกุญแจสูความสุข / ความทุกข
วิชัย  วงษใหญ : 2557



Feedback
การชมผูเรยีน  

ไมควรเก่ียวกับคุณสมบัติทางบุคลิกภาพ

แตควรเปนเรื่องความพยายาม

และการบรรลุเปาหมาย

วิชัย  วงษใหญ : 2557



Feedback

วิชัย  วงษใหญ : 2557

การพดูวธิเีดมิ การปรับเปล่ียน

บอก ตั้งคําถามชวนคิด

ทําตัวเปนผูเชี่ยวชาญ ชักชวนใหคนอื่นแบงปนสิ่งท่ีพวกเขาถนัด

ควบคุมความรู ชวยดึงประสบการณของผูเรียนออกมา

คาดเดาความหมาย ถามความหมายท่ีแทจริง

ชี้นําทางออก เชิญชวนใหผูเรียนชวยกันหาแนวทางแกไข

โออวดวาตัวเองเกง แสดงใหคนอื่นรูวาพวกเขาเกงและฉลาดแคไหน

วิเคราะห สังเคราะหหรือนําความคิดของผูอื่นมาผสมผสาน

เปนหนึ่งเดียว  และมองภาพรวม



Feedback  ที่เพิ่มพลังปรารถนา

วิชัย  วงษใหญ : 2557

-  สวนใดของงาน  หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู  ที่นาต่ืนเตน

   หรือนาสนใจที่สุด  และทําไม

-  อะไรคือสิ่งที่คุณชอบที่สุดในงานที่ทํา

-  อะไรที่จะชวยใหมันคุมคามากย่ิงข้ึน



Feedback  สงเสริมใหผูเรียนใชความพยายามใหมากข้ึน

วิชัย  วงษใหญ : 2557

-  ยังมีวิธีการพัฒนางานใหดีกวานี้อีกไหม

-  สวนไหนที่เรียกวาดีที่สุด

-  เลาใหฟงมากกวานี้ไดไหม



Feed – forward  ตองการคําตอบที่ชัดเจน

วิชัย  วงษใหญ : 2557

ใชคําถามปลายเปด   ช้ีชัด   ใชหรือไมใช

-  ตองการรูวาใครบางคนจะรวมมือกับคุณจริงหรือ

-  คุณจะรับผิดชอบเร่ืองน้ีไดจริงหรือเปลา

-  คุณตัดสินใจตอนน้ีเลยไดหรือไม



Feed – forward  ตองการพัฒนา

วิชัย  วงษใหญ : 2557

-  คุณทําดีที่สุดแลวใชไหม

-  แนใจนะวาคุณทําสุดฝมือแลว



-  ผูเรยีนไมควรถูกแบงประเภทตามระดบัความสามารถ 

   ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดก็ตาม

-  คะแนนผลสอบและความสําเร็จที่ผานมา

    ไมไดแสดงสิ่งที่เปนความสามารถของผูเรียน

วิชัย  วงษใหญ : 2557



การสื่อสารที่เนนกระบวนการเตบิโต

-     การชมความเกง  ความฉลาดของผูเรียน

+    การกลาวชมความพยายาม  จะสงผลใหผูเรียนสรางนิสัยความทาทายสิ่งท่ียาก

+    งานชิ้นน้ีตองใชเวลาและความพยายาม  ผมชื่นชมวิธีการท่ีคุณมุงม่ันและทํางานสําเร็จ

+    ภาพน้ันสสีนัสวยงามมาก  บอกผมหนอยคุณทําไดอยางไร

+    แรงบันดาลใจท่ีคณุใสลงไปในการเลนไวโอลิน  

      ทําใหผมเขาถงึความรูสกึของความสนุกสนาน

วิชัย  วงษใหญ : 2557



การเรียนรูดานใน

เปนคุณภาพ

และคุณคาทีแ่ทจริง
วิชัย  วงษใหญ  :  2556 



สุนทรียสนทนา

1.  มีความเทาเทียมกัน

2.  การรับฟงอยางลึกซึ้ง

3.  การเฝาดูจิตใจและความคิดที่เกิดขึ้น

วิชัย  วงษใหญ : 2556



วิชัย  วงษใหญ  :  2556

สุนทรียสนทนา  (Dialogue)  

     คือ  ความสามารถในการสนทนาอยางครุนคิด

     และผลิดอกออกผลเปนกระบวนการพูดจา

     เพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน

     โดยผานการครุนคิดอยางลึกซึ้ง  

     เพ่ือใหเกิดความคิดใหม  

    มุมมองใหมที่ผลิดอกออกผล  

     การสนทนาแบบน้ีจะทําให

     แตละคนพยายามฟงคนอื่น  และต้ังคําถาม

     เพ่ือใหเกิดความรูใหมรวมกัน



สุนทรียสนทนา

การสรางพ้ืนที่ทางสังคมใหม

ที่เอ้ือตอการคิดรวมกันอยางเสมอภาค

การสนทนาที่นําไปสูการคิดรวมกัน

ฟงซ่ึงกันและกันโดยไมมีการตัดสินขอสรุปใดๆ

วิชัย  วงษใหญ : 2556



ความคิดที่ดี  เกิดจากการฟงที่มีคุณภาพ

การตั้งใจฟงกัน  การเขาใจ  การเทใจมารวมกัน

สมาธิอยูกับตัวเอง  และเสียงที่ไดยิน

ใหความเขาใจกับเสียงผูอ่ืน

กําหนดใจรับรูความเงียบดวยความรูสึกเชิงบวก

วิชัย  วงษใหญ : 2556



การสะทอนคิด

(reflective  thinking)

วิชัย  วงษใหญ : 2556

-  กระบวนการชวยใหเกิดการเรียนรู  โดยใชการคิดผานประสบการณ

   ที่มีผลตออารมณและความรูสึก

-  ชวยใหบุคคลหยั่งรูและคนพบตนเอง

-  การเขียนบันทึกการสะทอนคิด  ชวยใหขอมลูเชิงประจักษ

   สําหรับการคิดอยางมีวิจารณญาณ



Soft  Skills   

&

Hard  Skills

For  Coaching



วิชา จรณ

สัปปุริสธรรม 7



Research

knowledge

Technological

knowledge

Pedagogical

knowledge

Content

knowledge

Hard 

skills

องคประกอบของความรูทางวิชาการของผูโคช

วิชัย  วงษใหญ: 2557



Soft skills  ของการโคชเพ่ือการรูคิด

Soft skills 

ของการโคชเพ่ือการรูคิด

มคีวามสามารถในการใชภาษา

มีบุคลิกภาพที่ดี

มมีารยาททางสังคม

ส่ือสารอยางมีประสิทธภิาพ

มีมนุษยสัมพันธดี

การบริหารเวลา
การตั้งคําถามและการฟง

การคิด

การแกปญหาอยางสรางสรรค

วิชัย  วงษใหญ: 2557



วิชัย  วงษใหญ: 2557

พ่ีเลี้ยง  (Mentor) หมายความวา  อยูหางๆ 

ไมทําอะไรให บอกอยางเดียว ใหกําลังใจ 

                       ใหเขาลงมือทําเอง เราอาจเสนอความเห็น

                       ใหเขาไปคิดเอง   วนัหนึง่เขาทาํได

                      เขาก็จะไมตองวิ่งมาหาเรา

โคช (Coach) หมายความวา การฝกสอนใหเขาเกง บอกจุดดอย                  

จุดที่ควรปรับปรุง เราอาจจะลงมือ

                      ทําใหดูกอน แลวใหเขาทําตาม พรอมทัง้ติชม 

เพ่ือดึงศักยภาพของเขาออกมา



วิชัย  วงษใหญ : 2557

ความแตกตางระหวาง  Coaching  และ  Mentoring

-  Coach  เปนผูคนหาความสามารถของผูทีไ่ดรบัการโคช

   แลวกระตุนใหใชความสามารถของตัวเองอยางถูกตอง

-  Coach  เริ่มที่งาน จะใหผลในงานชัดเจน

-  Mentoring เริ่มที่ใจ อาจไมไดรับผลตามที่คาดหวัง

   ชี้แนวทาง  ทางเลือกสุดทาย ผูรับการ Mentor จะเปน

   ผูตัดสินใจเอง

ทั้ง Coaching และ Mentoring   มีลกัษณะรวมกันคือ  

ความดีงาม  สรางศรัทธา  ความรัก  ความผูกพัน



วิชัย  วงษใหญ : 2557

บทบาทของโคชในสาขาอาชีพตางๆ 

โคชชีวติ  (Life  Coach)

โคชทางธุรกิจ

โคชทางการบริหารจดัการ

โคชทางการรักษาสุขภาพ

ฯลฯ



วิชัย  วงษใหญ : 2557

หลักการโคช  (coaching)

กระบวนการที่ชวยใหผูที่ไดรับการโคช

ทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล

และมีความผูกพันในการทํางาน

สรางโอกาสใหผูไดรับการโคชคิดและหาคําตอบ

เพื่อแกไขปรับปรุงพัฒนาศกัยภาพ

ไมใชการบอกคําตอบใหกับผูไดรับการโคช



1.  พฒันากระบวนการพฒันาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ

2.  ครูมีสมรรถภาพการสอนอยางเชีย่วชาญจะสงผลให

     ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง

3.  ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน

4.  มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

5.  สงเสริมบรรยากาศทางการเรียนการสอน

6.  ครูเกิดแนวคิดใหมในการพัฒนาการเรียนการสอน

7.  การแลกเปล่ียนเรียนรูสะทอนผลทําใหมีการพฒันาตอเนือ่ง
วิชัย  วงษใหญ : 2557

เปาหมายของการโคช



วิชยั  วงษใหญ: 2557

การโคช (Coaching)

เปนกลไกเพื่อเสริมสรางและพัฒนาครู

ใหมีความรูความสามารถในการออกแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  การวัดประเมินผล

ใหครูรูจักวิเคราะหตนเองกับภาระงาน  

เนนผลที่การปฏิบัติงานของครู  

ที่มีคุณภาพสูผูเรียน  



1.  พัฒนาการรับรู  การรูคิด  การตัดสินใจ

2.  สรางความรูใหมจากการคิดไตรตรองและการสะทอนคิด

     (reflective  thinking)

3.  การเปลี่ยนการรับรู   การคิด  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

วิชัย  วงษใหญ : 2557

Cognitive  Coaching

การโคชเพ่ือพัฒนาการรูคิด



Power  Question   คําถามที่ทรงพลัง

วิชัย วงษใหญ: 2557

เปนคําถามกระตุน  ความคิด

เปนคําถามแบบเปด

การต้ังใจฟง

เปดโอกาสรับฟง

รอคอยการรับฟงอยางจริงจัง  เชน

คุณคิดวาคุณมีวิธีการแกปญหานี้อยางไร



โสเครตีส (Socrates) 

คือใคร

วิชัย  วงษใหญ : 2557



เทพแหงการตัง้คําถาม

-  ใชคําถามกระตุกตอมความคิดลูกศิษย

-  ดึงความสนใจของลูกศิษยใหอยูกับกระบวนการเรียนรู

-  ความด ี คืออะไร

-  สิ่งใดเรยีกวาดี
วิชัย  วงษใหญ : 2557



Harvard  University
นําวิธีการนี้มาใชสอนนักศึกษา

-  ความเปนเลิศของมนษุยอยูที่การต้ังคําถามกับตนเองและผูอืน่

-  ชีวิตที่ไมเคยต้ังคําถามเปนสิ่งขาดคุณคา

วิชัย  วงษใหญ : 2557



เริ่มดวยคําถาม
แทน

การพูด  การออกคําสั่ง

การกลาวอาง
วิชัย  วงษใหญ : 2557



Power  Question   คําถามที่ทรงพลัง

วิชัย วงษใหญ: 2557

เปนคําถามกระตุน  ความคิด

เปนคําถามแบบเปด

การต้ังใจฟง

เปดโอกาสรับฟง

รอคอยการรับฟงอยางจริงจัง  เชน

คุณคิดวาคุณมีวิธีการแกปญหานี้อยางไร



Q  -  เราจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู

วิชัย  วงษใหญ : 2557

PQ  .....................................................................................

PQ  .....................................................................................



Q  ผมทนอารมณฉนุเฉียวของลูกไมไหวแลว

วิชัย  วงษใหญ : 2557

PQ  ………………………………………………………………………..

PQ  .............................................................................................................

Q  มีผูมาขอใหทํางานเปนทีมมากขึ้น

PQ  .............................................................................................................

Q  คุณจําเปนตองคิดริเร่ิมใหมากกวาน้ี



วิชัย  วงษใหญ : 2557

การวิจัยและพัฒนา  

(Research and Development)

การวิจัยแบบหน่ึงท่ีใชกระบวนการวิจัย (Research - R)  และกระบวนการ

พัฒนา (Development - D) ในการพัฒนางานหรือผลิตนวัตกรรม

เปนวงจรตอเน่ืองจนกระท่ังไดผลงาน หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพตามตองการ

โดยอาจเร่ิมตนจากกระบวนการวจิยั  R1  D1  R2  D2  

หรือกระบวนการพฒันา  D1  R1  D2  R2  ก็ได  เชน  โครงการศูนยการศึกษาและพฒันา

ในพระราชดําริ  เปนโครงการวิจัยและพัฒนาท่ีเนนการเขาใจ  เขาถงึ  และพฒันา

โครงการวิจัยและพัฒนาอ่ืนๆ เชน โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

โครงการวจิยัและพัฒนาการสอน  เปนตน

ราชบณัฑิตยสถาน. 2555



วิชัย  วงษใหญ : 2557

นวัตกรรม  (Innovation)

ส่ิงท่ีทําขึ้นหรือพัฒนาขึ้น ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของความคดิ

วิธีการ การกระทํา หรือส่ิงประดิษฐตางๆ โดยส่ิงนั้นอาจเปนส่ิงใหมท้ังหมด

หรือใหมเพียงบางสวน และอาจใหมในบริบทใดบริบทหนึ่ง 

หรือในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ โดยท่ัวไปนวตักรรมเปนส่ิงใหม

ท่ีกําลังอยูในกระบวนการพสูิจนทดสอบ หรือไดรับการยอมรับ

นําไปใชบางแลว แตยงัไมแพรหลายหรือเปนสวนหนึ่งของระบบปกติ

ราชบัณฑิตยสถาน. 2555



การวิจยัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระองคทรงตั้งโจทย  คอื 

1.  ทุกข ปญหา ,  แนวทางพัฒนา

2.  สมุทัย เหตุปจจัย  SWOT

3.  นิโรธ ตั้งเปาประสงค  Target

4.  มรรค วิธีทํา  ทางเลือก  2 – 4  ทาง 

ดวยกระบวนการ  PDCA
วิชัย  วงษใหญ  :  2557



โครงการพระราชดําริ 

    โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

     ไมลมเหลวเพราะพระองคทรงใชหลักอริยสัจสีช่ัดเจน 

     สอดคลองกับหลกั    ภูมิสังคม

   ภูมิศาสตร     ดิน     น้ํา     ลม     ไฟ     ปา     เขา  

   สงัคมศาสตร    คน     ครอบครัว     ชมุชน     ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี  ภาษา  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  คานิยม

วิชัย  วงษใหญ  :  2557



วิชัย  วงษใหญ  :  2557

วางแผน  (Plan)

ปฏบิติั  (Do)

ตรวจสอบ  (Check)

ถอดบทเรียน  (Reflection)

วางแผน  (Re  Plan)ตรวจสอบ  (Check)

  ถอดบทเรียน  

(Reflection)

ปฏบิติั  (Do)

วางแผน  (Re plan)



ตัวอยาง
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วิชัย  วงษใหญ: 2557



ครู

ผูบริหาร

คุณภาพผูเรียน

ภาวะผูนําทางวิชาการ

รักการสอน

รักผูเรียน

มีความรู

มีวธิีการสอน

การประเมินผล

ดูแลชวยเหลือผูเรียน

อัตลักษณ

เอกลักษณ
มีความยุติธรรม

ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียน



วินัย  ทองภูบาล. 2555

รูปแบบการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)

ปจจัยแหงความสําเร็จ

นโยบายของโรงเรียน โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน  วฒันธรรมองคกรของโรงเรียน คานิยมรวมภายในโรงเรียน

การสื่อสารภายในโรงเรียน ความตระหนักตอคุณคาของคนเกง

กลยุทธการบริหารจัดการคนเกง

1.  ภาระงานท่ีตองปฏิบัติ

2.  กรอบสมรรถนะของครู

     ท่ีเปนคนเกงท่ีโรงเรียนตองการ

3.  วัตถุประสงคของการ

     บริหารจัดการคนเกง

4.  กลยุทธการนําการบริหารจัดการ

2.  การระบุ

และคัดเลือกคนเกง

1.  การวางแผน

ทรัพยากรมนุษย

3.  การจัดระบบงาน

4.  การพัฒนา

และสรางเครือขายคนเกง

5.  การบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน

6.  การรักษาคนเกง

ผลผลิต

กลุมคนเกง (Talent Pool)

1. ผลการปฏิบัติงานของคนเกง

2. ศักยภาพของคนเกง

3. สมรรถนะของคนเกง

ประเมินผล

1. รูปแบบการประเมินคนเกง

2. การสรางเคร่ืองมือประเมินคนเกง



รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู

สูการพัฒนาจิตบริการ

ดวยหัวใจความเปนมนุษย

ผานกระบวนการ  PLC

การคิดอยางเปนระบบ

และนวัตกรรม

การรับฟงอยางลึกซึง้

การมีสวนรวม

ความเทาเทียม

การแลกเปลีย่นคุณคา

และวิสยัทัศน

วัฒนธรรม

แหงความ

รวมมือ

                  มุงเนน

          การตรวจสอบ

     และปรบัปรุง

ผลการเรียนรู

 การสนบัสนนุ

              และ    

             แลกเปลีย่น

                            ภาวะผูนํา

การแลกเปลีย่น

ประสบการณ

การปฏบิัติ

สวนบคุคล

1.  การเรียนรูอยางมีความสุข

2.  การคิดอยางเปนระบบ

3.  จิตบริการดวยหัว

     ใจความเปนมนุษย

PLC

การเปนพ่ีเล้ียง (Mentoring)

การสอนงาน  (Coaching)

คุณลักษณะผูเรียน



ภาวะผูนํา

การวเิคราะห   การตดัสินใจท่ีแมนยํา

การจัดการ
วิชัย  วงษใหญ : 2557

สถาบันการศึกษาอบรมผูนําการเปล่ียนแปลง

John  F.  Kennedy  School  of  Government  (KSG)



วิชัย  วงษใหญ : 2557

หลักการวดัและประเมินผลทีเ่สริมพลังตามสภาพจริง

(Empowerment  Evaluation)

3. ผูเก่ียวของ

1.  ตนเอง

2. ผูสอน

การปฏบิัติ การทดสอบ

การสังเกต
รายงานตนเอง

การสื่อสาร

กอนเรียน หลังเรียน
ระห

วางเรียน
ติดตามผล

สะทอนผล



รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเสริมสรางความสขุในการเรียนรู  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้ันที่  1   การเตรียมตัวเพ่ือเปดรับขอมูล (Preparation: P) 

ผูเรียนเตรียมตัวรับขอมูลโดยการทําสมาธิ การผอนคลาย ลดความตึงเครียด กระตุน การทํางานของเซลลสมองใหพรอมท่ีจะเรียนรู 

พรอมสําหรับการเรียนรูดวยความสุขกายสบายใจ

ข้ันที่  2  การหาความรูหรือขอมูลตามธรรมชาติการเรียนรู ความถนัด ความสนใจของตน  (Explosion : S) 

ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการเน้ือหาสาระ เปนการเรียนรูท่ีตอบสนอง ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน

เลือกใชทักษะการเรียนรูอยางเหมาะสม ใหผูเรียนจัดการตนเอง 

ข้ันที่  3  การวิเคราะหไตรตรองโดยใชปญญา (Analysis: A) 

ผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูทางภาษาบูรณาการกับความคิดรวบยอด (main concept) โดยใชกระบวนการคิดข้ันสูงพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ือง ตื่นรูและมีสติอยูเสมอ เปดใจ เปดพลังความมุงมั่น และเขาใจตนเอง 

ข้ันที่  4 การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันเพ่ือสรางสรรคสิ่งตางๆ (Co – creation: C) 

ผูเรียนสรางสรรควิธีการตางๆ ท่ีทําใหเกิดการพัฒนา กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันท้ังผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน           

บนพื้นฐานกาเคารพสิทธิและหนาท่ีของตนเอง และการอยูรวมกับผูอื่น อยางภาคภูมิใจ

ข้ันที่  5  การประเมินผลรวมกันเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่พัฒนา (Evaluation: E)

ผูเรียนประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับเพื่อนและผูสอน ผูเรียนสะทอนตนเอง (self - reflection) 

ในสิ่งท่ีไดเรียนรู เพื่อการพัฒนาตนเองตอไป

ลัดดา หวังภาษิต: 2557



วิชา จรณ

สัปปุริสธรรม 7

รูปแบบการโคชเพือ่การรูคดิ



วิชัย  วงษใหญ : 2557

15 นวตักรรมทางความคิด

1.  คิดใหเปนกิจวัตรประจําวัน  การเปนนักคิดท่ีเกงตองมกีารฝกฝนเปนประจํา

2.  ใชกฎ 80/20  คือ อุทิศ  80%  ของพลังงานท้ังหมดในตัวเองใหกับ  20%  ของกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด

3.  เปดกวางกับความคิดเห็นท่ีแตกตางและเปดใจกับบุคคลท่ีหลากหลาย

4.  Idea  เปนสิ่งสําคัญ  การตอยอด Idea  ก็สําคัญเทาเทียมกัน

5.  ความคิดท่ีดีตองใชเวลาในการพัฒนา

6.  คนฉลาดจะชอบทํางานรวมกับคนฉลาด

7.  ความคิดกระแสนิยมไมใชความคิดท่ีดีท่ีสุด

8.  การวางแผนแตเนิ่นๆ  เพื่อลดความผิดพลาด

9.  หาเวลาคิดและทําในสิ่งท่ีแตกตางเสมอ

10.  ความคิดของเราไมมีทางถูกตองเสมอ

11.  มีกําหนดการอยูเสมอ  อยาวางแผนเพียงวันตอวัน

12.  ฝกฝนการคิดหลายแงมุม  หรือการสะทอนคิด  (Reflective thinking)

13.  หลีกเลี่ยงการคิด  การพูด  ในแงลบ

14.  มีความคิดสรางสรรค  สามารถทําได  และจะทํา

15.  อยามองโลกสวย  หรือบวก  ไปทุกเรื่อง



Flexibility  Learning

เปนวิธีการเรียนรูในสังคมพหวุัฒนธรรม

-  ลกัษณะการเรียนโดยใชโครงงาน  (Project – Based  Learning)

   วิจัยเปนฐาน (Research – Based  Learning)

   และปญหาเปนฐาน (Problem – Based  Learning)

-  เปนการตอบโจทยผูเรียน  เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม  

   หรือการแกปญหาของสงัคม

วิชัย  วงษใหญ: 2557



Research – Based  Learning   RBL

Problem – Based  Learning PBL

Project – Based  Learning PBL

Creative – Based Learning CBL

Case – Based Learning CBL

Neuroscience  of  Learning

กระบวนการเรียนแบบรูจริง
วิชัย วงษใหญ: 2557



วิชัย  วงษใหญ : 2557

น้ําพริกกะป

การวิเคราะหน้ําพริกกะปจากการเรียนรูแบบโครงงาน

พริก กระตุน

ความอยากอาหาร มะเขือพวง

ปองกันทองผูก

ลดความดนั

ผักสด / ผักตม

ใหวิตามิน

และเกลือแร

กะปมโีซเดยีม

ไอโอดนี  วิตามินซี

ชวยสรางเกล็ดเลือด

ปลาทูมโีปรตีน

โอเมกา 3

ใหการเจริญเติบโต

และความจาํ

กุงแหง

ใหแคลเซียมสูง

ชวยใหกระดูกแข็งแรง

กระเทียม

ปองกันการติดเชื้อ

ลดไขมันในเสนเลือด

หอมแดง

ตานอนุมูลอิสระ

เซลลแข็งแรง



มาตรฐานขาว

บรรจุลงถุง ปลูกขาว

เก็บเกี่ยวขาว

นาํเขาโรงสี

ปรบัปรงุคุณภาพ

วิชัย  วงษใหญ : 2557

การควบคุมมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร

คัดเมล็ดพันธุ



การคาเสรี

บริการ รัฐควบคุม

กฎ กติกา

คุณภาพ

ราคา

ซื่อสัตย

วิชัย  วงษใหญ : 2557

หัวใจของการคาเสรี

การแขงขันเปนธรรม

ปรมิาณ



ลักษณะการจัดหองเรียนจะเปล่ียนเปน

Learning  Innovative  Center:  LIC

-  การตอบโจทยของผูเรียน  บางคร้ังจะลงไปเรียนในพ้ืนที่  

   เพ่ือหาขอเท็จจริงและความรูในพ้ืนที่  

   หรือใชเทคโนโลยีในการเรียนรู

-  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  จะทําใหเกิดความคดิสรางสรรค

    และนวัตกรรม  

วิชัย  วงษใหญ:  2557



3  ปจจยัการพัฒนาคณุภาพการศึกษา

บุคลากร

(Human)

วิชัย  วงษใหญ : 2557

ความเปนธรรม

(Equity)

ประสิทธิภาพ

(Efficiency)

คุณภาพ

การศึกษา



ครู

ผูบริหาร

คุณภาพผูเรียน

ภาวะผูนําทางวิชาการ

รักการสอน

รักผูเรียน

มีความรู

มีวธิีการสอน

การประเมินผล

ดูแลชวยเหลือผูเรียน

อัตลักษณ

เอกลักษณ
มีความยุติธรรม

ปจจัยที่สงผลตอคณุภาพผูเรียน



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  มีความเขาใจวาผูเรียนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน  

     การจัดการเรียนรูตองมีความหลากหลายรูปแบบ

2.  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในวิธีการที่เหมาะสมกับแตละบุคคล

3.  การสื่อสารกับผูเรียนดวยความเคารพ  

     ในความแตกตางของรูปแบบการเรียนรู  

     และตองยอมรับลักษณะเฉพาะของแตละคน

แนวทางการจัดการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับ

วิธีการเรยีนรูของผูเรียน



วิชัย  วงษใหญ : 2557

1.  การเรียนรูดวยการดู   คือ  การเรียนรูจากการด ู ภาษากาย  ของผูสอน

     และเกิดเปนภาพ  ชอบน่ังอยูหนาหอง  เรียนรูไดดจีากสือ่ท่ีเปนภาพ

     ชอบพจิารณารายละเอียดไปดวย

2.  การเรียนรูดวยการฟง  คือ  การเรียนรูจากการฟงบรรยาย  การสัมมนา

     การพดูคุย  จะตีความคําพูดดวยการสังเกตนํ้าเสยีง

     ชอบการพดูมากกวาการเขยีน

3.  การเรียนรูดวยการสัมผัส  คือ  การเคล่ือนไหว  การกระทํา  คือ  

     เรียนรูผานการปฏิบัติ  ชอบสํารวจ  น่ังน่ิงๆ  นานไมได

     ไมชอบอาน  จําไดในสิ่งท่ีทํา

รูปแบบการเรียนรู



สอนนอย...เรยีนรูมาก
(Teach  Less  Learn  More:  TLLM)

การจัดการศึกษาใหเหมาะกับการเปลี่ยนแปลง

ของศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูตองเปลี่ยน

ทั้งในและนอกหองเรียน  การสอนตองสนับสนุน

ใหผูเรียนเกิดแนวคิดใหม การคิดวิเคราะหรอบดาน

สรางแรงบันดาลใจ สรางความมุงมั่นเพ่ือการ

แสวงหาความรู  เนนคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน



เรียนที่บาน  ทําการบานที่โรงเรียน

Flipped  Classroom

ผูเรียนไมตองการใหผูสอนอยูในช้ันเรียนเพ่ือบอกความรู  

เพราะสามารถเขาถึงความรูไดดวยตนเอง

สิ่งที่ผูเรียนตองการ  คือ  การแลกเปลี่ยนกับผูสอน

เวลาติดขัดและตองการความชวยเหลือ

เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด  ทักษะทางสังคม

วิชัย วงษใหญ: 2557



Less  Time  Teach

More  Time  Learn



บทบาทผูสอน

ใจด ี ใจเยน็  และใจกวาง  ชวยเหลือ  

สรางแรงบันดาลใจความมุงมั่นใหผูเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเอง

จุดประกายความคิดผูเรียน  

การแกปญหา  สรางสรรค  นวัตกรรม



ปจจัยสนับสนุน

1.  ผูสอนตองเตรียมองคความรูที่หลากหลาย

    ใหผูเรียนสนใจเลือกแสวงหาความรู

2.  กลุมชุมชนการเรียนรูเชิงวิชาชีพ  

     (Professional  Learning  Community)

3.  สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เปนกัลยาณมิตร

4.  กระตุนใหผูเรียน  เกิดการเรียนรูจากการต้ังคําถาม

     การคิด  การแกปญหา  สรางสรรค  นวัตกรรม



เรียนนอยไมไดแปลวาแย

เรียนมากไมไดแปลวาดี

ผูเรียนหนัหนาหนีการฟงบรรยาย

โดยอานหนังสือมาสอบ

กระบวนการเรียนรู

ใชปญหาเปนตัวต้ัง  คนควาดวยตนเอง

ลงมือปฏบิัตินอกหองเรียน

เปนแนวทางใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้ง

วิชัย  วงษใหญ : 2557



การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชกระบวนการเรียนรู

มุงสูผลลัพธผานภาระงาน

(Task – based Learning)

วิชัย  วงษใหญ : 2557



ประชุมปฏิบัติการ

จากงานประจําสูการวิจัย  (R2R) 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

วิชัย  วงษใหญ : 2557



Thank  You

I’ll  see  you  again

Keep  Going

http://www.curriculumandlearning.com
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