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อาจารย์คิดว่าตนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

อย่างไร

ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มากน้อย



อาจารย์เช่ือว่า การเรียนรู้ตามวิถีของ

WORK ?

YES NO

ส าหรับ รร. ของท่าน



อะไรเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้มนุษย์ยังคงด ารงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันน้ี



5

https://www.youtube.com/watch?v=_7_XH1CBzGw



What is the "key player" of learning?
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73% of water
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ‘สมอง’

• 90% ของความรู้ด้านสมองทั้งหมด เพิ่งเกิดขึ้นในชว่ง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าเทียบกับ 5,000 ปีของอารยะ
ธรรมของมนุษย์ หรือยิ่งถ้าเทียบกับ 3,500,000 ปีของวิวัฒนาการของมนุษย์ ถือว่าพัฒนาไปช้ามาก

• มนุษย์เพิ่งรู้จักต าแหนง่ของสมองเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านั้นมนุษยคิ์ดว่า ‘หัวใจ’ คือ
สมอง

• โดยเฉล่ียแล้ว มนุษย์ใช้สมองไดเ้พยีง 3% ของศักยภาพของสมองทัง้หมดเท่านั้น





13
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Brainlobes.sv
g

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Brainlobes.svg


14แหล่งภาพ https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/resources/articles/neuron_anatomy.jpg

เซลล์ประสาท (neuron) 

https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/resources/articles/neuron_anatomy.jpg
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สมอง

•ประกอบด้วยเซลล์สมอง(Neuron) ประมาณ 1 ล้านล้านเซลล์
•นิวรอนแต่ละเซลล์สามารถท าปฏิกิริยา(เคม)ี กับอีก 100,000 เซลล์ใน

หลากหลายวิธี
•สมองแยกการท างานเป็น 2 ส่วน คือ ซ้ายและขวา 
• ด้านซ้ายท างานด้านตรรกะ ภาษา เหตุผล ตัวเลข ระบบ ฯลฯ
• ส่วนด้านขวาท างานด้านศิลปะ จินตนาการ มิติ ฯลฯ



https://annmariecodori.files.wordpress.com/2013/01/triune-brain-adj2_edited-12.jpg

The “Thinking” brainThe “feeling” brain

The “survival” brain





สมองซีกซ้าย
การใช้เหตุใช้ผล ตรรกะ
การค านวณเปรียบเทียบ

การแจงนับ
การท างานเชิงระบบ
การวิเคราะห์เจาะลกึ

ANALYTICAL

สมองซีกขวา
ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อารมณ์

จติใจ
สัญชาตญาณ
ลางสังหรณ์

CREATIVE



ความจริงเกี่ยวกับสมอง

ผู้ชายมีเซลประสาทมากกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 4%

ผู้ชายมี Brain tissue มากกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ 100 กรัม

ผู้หญิงจึงถามว่าท าไม่ผู้ชายจึงจ าเป็นต้องมีส่ิงเหล่าน้ีมากกว่าเมื่อต้องการท าส่ิงเดียวกันให้ส าเร็จ



การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning, BBL)

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนที่แบ่งเป็นระดับชั้นต่าง ๆ ไม่ใช่ การเรียนรู้ที่แท้จริงของมนุษย์ 

Eric Jensen’s BBL: 
ใช้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของงานวิจัยที่เกียวกับสมอง 

กับ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน



22http://www.jumpstarttulsa.com/images/Human%20Brain%20Development%20chart.jpg

http://www.jumpstarttulsa.com/images/Human Brain Development chart.jpg
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Multiple Intelligence (MI) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีได้ถูกเสนอขึ้นโดย 
Howard Gardner 

แหล่งภาพ: http://i.imgur.com/wmdLvup.png

http://i.imgur.com/wmdLvup.png
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สอนแบบไหน เรียกว่า สอนดี 
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ความรู้มีมาก มาเร็ว เก่าเร็ว และ ไปเร็ว

ชาตะ 25 พย 2558
มรณะ 26 กย 2559

KNOWLEDGE
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โรงสอน ≠ โรงเรียน
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Learn = Change
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Teaching ≠ Learning 
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Less Teaching ≠ Less Learning 
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Less Teaching = More Learning 



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22

“การจัดการศึกษาต้องยดึหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า    ผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ”

Teach Less Learn More

2549
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“อาจารย์ควรสอนอย่างไร”

“นักศึกษาควรเรียนรู้อย่างไร”

ครู. รู้ได้อย่างไรว่า นร.ได้เรียนรู้ตามเป้าที่วางไว้

“อาจารย์ควรเป็นอะไร”



สร้างบรรยกาศ “รักแรกพบ”
TIP 1
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TIP 2
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สงสัย สังเกต สงสัย สังเกต สงสัย สังเกต

TIP 3
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ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เป็นเชิงรุก

ปรับทัศนคติและกระบวนทศัน์
(Learning ≠Teaching)

ปรับพฤติกรรมการสอน
(Teach less Learn more)

พัฒนาทักษะการส่ือสาร
(Native Listener)

สร้างความสัมพันธ์
(Relationship First)

กระตุ้นให้ลงมอืท า
(Learning By Doing)

ส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวก
(Failure = Learning)
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อ่านเอง
ฟังครูสอน

ครูสอนแล้วมีภาพประกอบ

ดูการสาธิต

ท าโฟกัสกรุ๊ป  

ลงมือปฏิบัติ



Lecture Discussion Hands-On Activity Video
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สถาณภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน
ใน Class ของท่านเป็นอย่างไร



41Source: http://www.21stmn.org/

http://www.21stmn.org/


โรงเรียนจะเป็น “โรงแห่งการเรียนรู้” ไม่ใช่ “โรงสอน” ครูผู้สอนต้องสามารถ 

ต้ังประเด็นให้เด็กคิด
สะกิดเร้าให้เด็กถาม
จูงใจให้เด็กติดตาม

สร้างความสุขเมื่อได้เรียน



3ส. ส าหรับการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนต้อง “ Must Do”

ส. สงสัย
ส. สนใจ
ส. สืบเสาะ



ครูพันธ์ุใหม่ นักเรียนพันธ์ุเหมาะ

Director

Designer

Doctor

(ออกแบบหลกัสตูร
บทเรียน กิจกรรม)

(ก ำกบัดแูล สัง่สอน
อย่ำงมืออำชีพ)

(วินิจฉยั วิเครำะห์ ประเมิน
และให้กำรบ ำบดัผู้ เรียนได้

ถกูต้องเหมำะสม)

Critical Thinker
(คดิเป็น ตดัสินใจเป็น)

(แก้ปัญหำได้)
Problem Solver

CP

VS

Creative: จิรำพร ธำรแผ้ว
Idea: วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ
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WHY
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วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่กฎหรือทฤษฎี
แต่เป็นแนวทางหรือวิธีการในการเข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆ

ที่เราได้สังเกตพบเพื่อที่จะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ
รอบตัวเรา
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วิทยาศาสตร์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ตัวนิยามหรือข้อก าหนดว่า
อะไรจริงหรือไม่จริง แต่เป็นวิธีการเพื่อใช้ค้นหาความจริงด้วย

วิธีการทดลอง

วิทยาศาสตร์ มีค าตอบ 
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การได้มาซึ่งความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้
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STEAM
STEM+A

STEM+ X
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STEMS.T.E.M

Breaking down silos
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STEMS.T.E.M

Breaking down silos
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STEM CAREER LINKS



เรียนรู้อาชีพกับ…
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สอนเร่ืองแรงและการเคลื่อนที่
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สอนเร่ืองแรงและการเคล่ือนที่






