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Technology-based Learning
เชื่่�อมโยงความรู้้� เทคโนโลยีี
ผสานวิิธีจัี ัดการเรีียนรู้้�
สู่่�การสอนแห่่งอนาคต
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What is

Technology-based Learning
Technology-based Learning หรืือการเรีียนรู้้บ
� นฐานเทคโนโลยีี คืือ การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�นำ�
ำ

เทคโนโลยีี

หลากหลายรูู ปแบบเข้้ามาผสมผสานในการจััดการเรีียนการสอน โดยนำำ�มาปรัับใช้ ้ให้้เหมาะสมกัับเป้้าหมาย
ทางการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบทของผู้้�เรีียน

สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตและเทคโนโลยีีดิิจิิทััลทำำ�ให้้การเข้้าถึึง

ข้้อมููลและองค์์ความรู้้�จำำ�นวนมหาศาลกลายเป็็นเรื่่อ
� งง่่าย เราสามารถค้้นหาสิ่่�งที่่�อยากรู้้� ตอบคำำ�ถามที่่�สงสััย หรืือ
สร้้างการเรีียนรู้้ �ได้้แบบ

“ทัันเวลา” หรืือ “Just-in-time” ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�เป็็นเรื่่อ
ุ เวลา
� งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ทุก

ที่่�ต้้องการ อีีกทั้้�งยัังสามารถสร้้างการปฏิิสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างผู้้�คนได้้แบบทัันทีีทัันใดแม้้อยู่่�ห่่างไกลกััน

การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ

จััดการเรีียนรู้้�นั้้�น ส่่งผลให้้ภูมิ
ู ทั
ิ ัศน์์ทางการศึึกษาเปลี่่�ยนไป

เมื่่อ
� เทคโนโลยีีนำำ�มาซึ่่�งข้้อมููลมากมายมหาศาล ส่่งผลให้้ครูู และ
ผู้้�เรีียนต้้องตื่่�นตััว และเรีียนรู้้�วิิธีก
ี ารที่่�จะเรีียนรู้้� หรืือศึึกษาข้้อมููล
ความรู้้�และทัักษะใหม่่ๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการใช้้ชีีวิิตในโลกยุุคนี้้� รวม
ไปถึึงการ

เรีียนรู้้ใ� นสิ่่�งที่่�เคยเรีียนมาแล้้ว “ด้้วยมุุมมองใหม่่ๆ”
และ/หรืือละทิ้้�งในสิ่่�งที่่�เคยเรีียนมาแล้้วเพื่่� อปรัับ
ความรู้้ใ� หม่่ให้้เข้้ากัับยุุคสมััย
ความรู้้�จึึงกลายเป็็นทรัพ
ั ยากรพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจและเป็็น

แรงขัับเคลื่่�อนที่่�สำำ�คััญ ดัังนั้้�นการสร้้างพื้้�นฐานในการเรีียนรู้้ �ให้้

เด็็กไทยอย่่างรอบด้้าน (3Rs* และ 8Cs*) โดยเฉพาะทัักษะด้้าน
ดิิจิิทััลเป็็นเรื่่อ
� งที่่�สำำ�คััญยิ่่ง� เพื่่อ
� ให้้เด็็กไทยมีี “สมรรถนะ” พร้้อม
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและการทำำ�งานใน

โลกยุุคใหม่่อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพและ
มีีความสุุข

3Rs

8Cs
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สมรรถนะของครููในศตวรรษที่่� 21
ภููมิทั
ิ ัศน์์การจััดการศึึกษาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากปรากฎการณ์์ Digital Disruption ประกอบกัับ
เด็็กยุุคใหม่่

Gen Alpha* ที่่�มีีความแตกต่่างและหลากหลายกว่่าในอดีีต นอกจาก

การปรัับการจััดการเรีียนการสอนที่่�จำำ�เป็็นต้้องมุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญแล้้ว บทบาทของ
ครูู ก็็ต้้องเปลี่่�ยนตามกัันไป

Gen Alpha

จากครูู... เป็็นโค้้ช... สู่่�ผู้้�นำำ�เรีียน
ด้้วยเทคโนโลยีี และสื่่�อนวััตกรรมการเรีียนรู้้� เปิิดโอกาสให้้

นัักเรีียน ครูู สามารถใช้้คำำ�ถามเพื่่อ
� ขัับเคลื่่�อนการเรีียนรู้้�

ทางเดีียว

กระบวนการเรีียนรู้้� สร้้างความรู้้�สึึกท้้าทายในการเรีียนรู้้�

ครููได้้ปรับ
ั เปลี่่�ยนบทบาทจาก ครููเป็็นศููนย์์กลางให้้ความรู้้ �
เป็็นโค้้ช

เป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวกในการเรีียนรู้้� (Facilitator)

และ

เป็็นผู้้�นำำ�เรีียน (Lead Learner)

(Driving Question) หรืือใช้ ้โจทย์์สถานการณ์์จากสื่่�อส่่งเสริิม
เพื่่อ
� นำำ�ห้้องเรีียนไปสู่่�กระบวนการสำำ�รวจ ค้้นคว้้า ออกแบบ
และลงมืือสร้้างงาน ไปจนถึึงการนำำ�เสนอ การอภิิปราย

เชิิงวิิพากษ์์ สะท้้อนคิิด ซึ่่�งส่่งผลเป็็นการเรีียนรู้้�ทั้้�งองค์์ความรู้้ �
CONTENT การฝึึกฝนทัักษะ

PRACTICE การสร้้าง

ที่่�มีีบทบาทใหม่่ในการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนแสวงหาความรู้้�

เจตคติิและคุุณลัักษณะของการเป็็นผู้้�ฉลาดรู้้ �ด้้านดิิจิิทััล

ผู้้�เชี่่ย
� วชาญในเรื่่อ
� งนั้้�นๆ ครูู สามารถเรีียนรู้้ �ไปพร้้อมๆ กัับ

แห่่งศตวรรษที่่� 21 ได้้อย่่างครบถ้้วน

และขยายขอบเขตของการเรีียนรู้้� โดยที่่�ครูู ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็น

(Digital Literacy) ตลอดจนเป็็นการพััฒนาทัักษะสำำ�คััญ

TPACK
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แนวคิิดเพื่่� อพัั ฒนาครููมืืออาชีีพ
เป็็นที่่�ทราบกัันดีีในปััจจุบั
ุ ันถึึงประโยชน์์และความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี หรืือการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่อ
� การเรีียนการ
สอน ไม่่ว่่าจะเป็็นการสร้้างความเข้้าใจ ความคุ้้�นเคยให้้กัับผู้้�เรีียนในโลกที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนด้้วยเทคโนโลยีี หรืือเพื่่อ
� เป็็นเครื่่อ
� งมืือในการ

ช่่วยสอน แนวคิิด TPACK จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญ เพราะ TPACK มุ่่�งเน้้นความสััมพันธ์
ั หรืื
์ อการเชื่่อ
� มโยงความรู้้ � เทคโนโลยีี ตลอดจน
รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้เ� ข้้าด้้วยกัันอย่่างมีีเป้้าหมาย

สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21

Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK)
ความรู แ
้ ละทักษะทางเทคโนโลยี
ในการคัดเลือกเครือ
่ งมือ

Technological
Pedagogical
Knowledge (TPACK)

เนื้อหา และยุทธศาสตร์

TK

เพือ
่ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

Technological
Knowledge

การจัดการเรียนรู ้ เพือ
่ ให้

ผู้เรียนได้แนวคิดสําคัญ

ผ่านยุทธศาสตร์

การสอนแบบต่างๆ

PK

Pedagogical
Knowledge

CK

Content
Knowledge

Technological
Content
Knowledge (TPACK)

การนํา Digital Content

และเครือ
่ งมือทางเทคโนโลยี
มาใช ้ในการจัดการเรียนรู ้

Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
การจัดการเรียนรู เ้ พือ
่ ให้ผู้เรียนได้แนวคิดสําคัญ
ผ่านยุทธศาสตร์การสอนแบบต่างๆ

คุุณครููยุุคใหม่่ ต้้องเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถไม่่ว่่าจะ

การจััดการเรีียนการสอน เพิ่่ม
ิ าพในการสอนในเนื้้�อหา
� ประสิิทธิภ

ที่่�สอน ด้้านยุุทธศาสตร์์การสอนในรููปแบบที่่�หลากหลาย

ช่่วยสร้้างองค์์ความรู้้ �ใหม่่ๆ ในวิิชาที่่�เรีียนได้้ พััฒนาไปสู่่�ทัักษะ

เป็็นในด้้านองค์์ความรู้้� (Content Knowledge: CK) ของวิิชา
(Pedagogical Knowledge: PK) และสามารถนำำ�เทคโนโลยีี
สมััยใหม่่มาใช้้ประโยชน์์ (Technological Knowledge: TK)

ด้้วยแนวคิิด TPACK ที่่�มีีแก่่นสำำ�คััญอยู่่�ที่่�การผสมผสานความรู้้�
ทั้้�ง 3 ด้้านเข้้าด้้วยกัันอย่่างมีีความหมาย ครูู ผู้้�สอนต้้องสามารถ
บููรณาการเทคโนโลยีีที่่�หลากหลายเข้้าสู่่�กระบวนการและวิิธีี

ที่่�ตนเองสอน ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้� สามารถใช้้เทคโนโลยีี
การเรีียนรู้้�และนวััตกรรม ส่่งเสริิมสมรรถนะด้้านการเรีียนรู้้�
เพื่่อ
ิ ลสููงสุุดในการจััดการเรีียนรู้้�สำำ�หรับ
ั
� ให้้เกิิดประสิิทธิผ
ห้้องเรีียนแห่่งศตวรรษที่่� 21
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Digital Classroom to Blended Learning
2 ปีีที่่�ผ่่านมาประเทศไทยและทั่่�วโลกต้้องเผชิิญกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส ส่่งผลกระทบให้้ทุก
ุ ภาค
ส่่วนต้้องมีีการปรัับตััวและรัับมืือกัับความท้้าทายต่่อความ

เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นแบบฉัับพลััน โดยเฉพาะภาคการศึึกษา
ปััจจุุบัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ได้้ครอบคลุุมไปทั่่�วทุุก

พื้้�นที่่�ของประเทศไทยทำำ�ให้ ้ไม่่สามารถจััดการศึึกษาแบบปกติิ
ได้้ ครูู จึึงจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนให้้ทุก
ุ ๆ ที่่�กลายเป็็นห้้องเรีียน ปรัับ

เนื้้�อหาให้้มีีความกระชัับและเหมาะสม ผ่่านรูู ปแบบการสอนที่่�

หลากหลายโดยมีีการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยติิดตาม

พััฒนาการของผู้้�เรีียนและสามารถให้้คำำ�แนะนำำ� (Feedback)
ได้้อย่่างทัันทีีทัันใด เพื่่อ
� ให้้การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนยัังคงดำำ�เนิิน
ต่่อไปได้้แม้้ไม่่สามารถไปยัังสถานศึึกษาได้้ตามปกติิ การ

นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพทางการ
ศึึกษาจึึงถืือเป็็นเสาหลัักของการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน

เนื่่�องจากวิิถีีการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนยุุคใหม่่เปลี่่�ยนแปลงไปจาก

เดิิม ส่่งผลให้้กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ต่่างๆ ต้้องปรัับเปลี่่�ยน
ให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ

โดยมีีรูู ปแบบเทคนิิควิิธีก
ี ารสอนในการจััดการเรีียนการสอนที่่�

ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�รายบุุคคลเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนร่่วมกิิจกรรม

ทั้้�งการคิิดและการกระทำำ�ที่่�หลากหลาย ใช้้สื่่�อการสอนและ

เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมกัับกระบวนการเรีียนรู้้ � และ

เปลี่่�ยนบทบาทของครูู สู่่�การเป็็นโค้้ชหรืือผู้้�ที่่�ช่ว
่ ยเสริิมแรงจููงใจ
ในการเรีียนรู้้� เมื่่อ
� การจััดการศึึกษาและการจััดการเรีียนรู้้�ยุุค

ใหม่่ได้้พัฒ
ั นาภายใต้้กระแสแห่่งเทคโนโลยีีที่่�มีีอิิทธิพ
ิ ลต่่อการ
จััดรููปแบบหรืือกระบวนทััศน์์ (Paradigm) ที่่�เปลี่่�ยนการ

สร้้างการเรีียนรู้้ สู่่�
� สร้้างประสบการณ์์ เปลี่่�ยน
ห้้องเรีียนธรรมดาเป็็นห้้องเรีียนดิิจิิทััล ผ่่านการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�ครูู ใช้้เทคโนโลยีีในการสอนและผู้้�เรีียนใช้้เทคโนโลยีี

เป็็นเครื่่อ
� งมืือในการเรีียนรู้้ �โดยมีีสื่่�อ Digital content รูู ปแบบ

ต่่างๆ เป็็นสื่่�อกลางในการเรีียนรู้้�ที่่�บููรณาการหลากหลายทัักษะ

เข้้าด้้วยกััน นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาห้้องเรีียนแบบดั้้�งเดิิมสู่่�ห้้องเรีียน
ผสมผสานที่่�นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�

ส่่งเสริิมห้้องเรีียนทั้้�งในแบบ On Site, Online, On Demand,
On Air และ On Hand

การจััดการเรีียนรู้้�แบบผสมผสาน หรืือ Blended Learning คืือ กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�ผสมผสานการเรีียนการสอนหลากหลายรูู ป

แบบเข้้าด้้วยกััน โดยบููรณาการการเรีียนทางไกล (Distance Learning) ผ่่านเครืือข่่ายออนไลน์์ (Online) ร่่วมกัับการเรีียนการ
สอนแบบเผชิิญหน้้า (Face to Face) และการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนเข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งอาจจะเกิิดขึ้้�นผ่่านวิิธีก
ี ารเรีียนรู้้�แบบตััวต่่อตััว
ในห้้องเรีียนแบบผสมผสาน (Blended) หรืือเรีียนแบบออนไลน์์ (Online) โดยมีีเทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญในการส่่ง

เสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมทางการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิภ
ิ าพเพื่่อ
� ให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุเป้้าหมายทางการ
เรีียนรู้้�เป็็นสำำ�คััญ แนวทางการจััดการเรีียนการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning จึึงเป็็นแนวทางที่่�สอดคล้้องกัับ
สภาวการณ์์ในปััจจุุบััน
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ทำำ�ไมต้้องจััดการเรีียนการสอน
แบบ Blended Learning!
การจััดการเรีียนรู้้ร� ายบุุคคล คืือการ

จััดการเรีียนรู้้�ออนไลน์์มอบข้้อมููลรายบุุคคลให้้
Real Time และอำำ�นวยให้้เกิิด

การเรีียนรู้้�ที่่�ยืืดหยุ่่�น โดยยึึดหลััก
ความแตกต่่างระหว่่างบุุคคลจััด
สภาพการเรีียนการสอนที่่�เปิิด

โอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้ �ได้้ด้้วยตนเอง

ตามความสนใจ

การจััดการเรีียนรู้้�มุ่่�งเน้้นพััฒนา
สมรรถนะผู้้�เรีียน เป็็นการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�ใช้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�เป็็นเป้้าหมาย มุ่่�ง

เน้้นผลที่่�จะเกิิดกัับผู้้�เรีียนในการ

ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� ทัักษะ

เจตคติิ และคุุณลัักษณะต่่างๆ
อย่่างเป็็นองค์์รวม ผู้้�เรีียนจะ

พััฒนาไปตามความสามารถ

ความชำำ�นาญและรูู ปแบบการ

เรีียนรู้้�ของตนเองมิิใช่่ตามกำำ�หนดเวลา

เป็็นการเรีียนการสอนที่่�เชื่่อ
� มโยงกัับชีีวิิตจริิง

เรีียนรู้้�เพื่่อ
� ให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ใน
ชีีวิิตจริิงมิิใช่่เรีียนเพื่่อ
� รู้้�เท่่านั้้�น

จััดการเรีียนรู้้ �ได้้ทุก
ุ ที่่�ทุก
ุ เวลา เทคโนโลยีี
ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ไปไกลเกิินกว่่า

ห้้องเรีียน สามารถเรีียนรู้้ �ได้้

ทุุกที่่� ทุุกเวลาจากอุุปกรณ์์และ

สื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย รูู ป
แบบการเรีียนมีีความยืืดหยุ่่�น

ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�นอก

ห้้องเรีียนผ่่านประสบการณ์์ตรง ทำำ�ให้ ้โลกเป็็น
เสมืือนห้้องเรีียนของทุุกคน

สื่่�อและแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับการจััดการเรีียนการสอน Blended Learning

ครูู ผู้้�สอน สร้้างผลตอบรัับแบบ

สื่่�อกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย

ตอบโจทย์์ Learning Styles ที่่�แตกต่่างของผู้้�เรีียน Gen Z
และ Gen Aplha

ไฟล์์ pdf

คลิิปวิิดีีโอ

กิิจกรรมพััฒนาสมรรถนะและการคิิดขั้้�นสููง

Concept+Practice ตามแนวคิิด Active Learning ที่่�มีี

ลัักษณะวิิธีก
ี ารเรีียนรู้้� และรูู ปแบบการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียน
มีีส่่วนร่่วม เรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิ และมีีปฏิิสััมพันธ์
ั กั
์ ับ
กิิจกรรมหลากหลายรูู ปแบบ รวมถึึงส่่งเสริิมการสร้้าง
คุุณลัักษณะและเจตคติิที่่�เหมาะสมให้้กัับผู้้�เรีียน

การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�

ตามแนวทางการจััดการศึึกษาวิิถีีใหม่่
On Line	สื่่�อ เครื่่อ
� งมืือ และแหล่่งเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี
On Air

ช่่วยส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�ผ่่านโลก

On Demand ออนไลน์์ ทำำ�เรื่่อ
� งยากให้้เข้้าใจง่่ายด้้วย

multimedia แบ่่งเบาภาระครูู ในสภาวะ
ปััจจุุบััน

On Site	สื่่�อกิิจกรรมการเรีียนรู้้� พััฒนาทัักษะสำำ�คััญ
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ตามแนวคิิดการจััดการ
เรีียนรู้้�เชิิงรุุ ก
On Hand

สื่่�อส่่งเสริิมกระบวนการเรีียนรู้้� และการ

ลงมืือปฏิิบััติิ ฝึึกซ้ำำ�ย้ำ�ท
ำ วนสำำ�หรับ
ั ผู้้�เรีียน
ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน
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องค์์ประกอบของ Blended Learning
ห้้องเรีียน Blended Learning ประกอบไปด้้วยตััวบ่่งชี้้�สำำ�คััญ 5 ประการ (Carman, 2005) คืือ

1

2

3

4

5

Live Events

Online Content

Collaboration

Assessment

เป็็นลัักษณะของการ

เป็็นลัักษณะการเรีียนที่่�

เป็็นลัักษณะการเรีียนที่่�

การวััดและประเมิินผล

Reference
Materials

ได้้มีีส่่วนร่่วมในการ

ได้้ด้้วยตนเองตาม

กัันและกััน ไม่่ว่่าจะเป็็น

การเรีียนรู้้� โดยใช้้

เรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนทุุกคน
เรีียนรู้้�พร้้อมกััน

ในช่่วงเวลาเดีียวกััน

แบบ Face-to-Face

หรืือ ห้้องเรีียนเสมืือน

(Virtual Classroom)
เป็็นต้้น

ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�
สภาพความพร้้อม

หรืืออััตราการเรีียนรู้้�
ของแต่่ละคน (Self-

paced Learning) เช่่น
การเรีียนรู้้�จากสื่่�อ

ปฏิิสััมพันธ์
ั ์ Interactive
จากการสืืบค้้น

(Internet-Based)

หรืือจากสื่่�อ CD-ROM
เป็็นต้้น

ผู้้�เรีียนมีีปฏิิสััมพันธ์
ั ซึ่
์ � ง่
แบบ On Site และ/
หรืือ Online ผ่่าน
กิิจกรรมต่่างๆ

เพื่่อ
� ให้้บรรลุุเป้้าหมาย

ศึึกษา ค้้นคว้้า และ

เครื่่อ
� งมืือทาง

ถืือจากข้้อมููลหลาก

เทคโนโลยีี การวััดผล

กระทำำ�ในทุุกระยะของ
การเรีียนรู้้� ทั้้�งก่่อน

ระหว่่าง และหลัังการ

เรีียนรู้้� เพื่่อ
� นำำ�ไปสู่่�การ
ปรัับปรุุ งและพััฒนา
การเรีียนรู้้�ต่่อไป

อ้้างอิิงข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่อ
�
หลายแหล่่ง เพื่่อ
� เพิ่่ม
�

คุุณภาพทางการเรีียน
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Blended Learning มีี 6 รููปแบบ ได้้แก่่

1. Face to Face Driver

2. Rotation

3. Flex

เป็็นรูู ปการจััดการเรีียนรู้้ แ
� บบปกติิที่่�มีี

เป็็นรูู ปแบบการจััดการเรีียนรู้้ แ
� บบ

เป็็นลัักษณะการจััดการเรีียนรู้้ แ
� บบ

กัับผู้้�สอนในชั้้น
� เรีียนกัันแบบ Real-time

ที่่�กำำ�หนดของการสอนปกติิในชั้้น
� เรีียน

ใช้ ้ให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน ไม่่ยึึดติิด

การเรีียนแบบเผชิิญหน้้าระหว่่างผู้้�เรีียน
และมีีการใช้้เทคโนโลยีีควบคู่่�ไปกัับการ
จััดการเรีียนรู้้ แ
� บบดั้้�งเดิิมในการเพิ่่ม
�

ความสำำ�เร็็จโดยการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ
�
เสริิมการเรีียนรู้้ ข
� องผู้้�เรีียน

เรีียน On Site เน้้นการมีีส่่วนร่่วม
มีีปฏิิสััมพัน
ั ธ์์ และเรีียนรู้้ จ
� ากสื่่�อที่่�

หมุุนเวีียนตามหลัักสููตรเนื้้�อหาในตาราง
ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�มีค
ี วามหลากหลาย
และเป็็นไปตามอััตราการเรีียนของแต่่ละ
บุุคคลเป็็นสำำ�คััญ ซึ่่�งอาจจะออกแบบ
การเรีียนรู้้ เ� ป็็นสถานีี (เป็็นฐาน) ตาม

เนื้้�อหา สถานการณ์์ และตารางเรีียนที่่�
กำำ�หนด โดยมีีครูู คอยให้้คำำ�ปรึึกษา

หลากหลาย

ผสมผสานที่่�มีค
ี วามยืืดหยุ่่�นในการปรัับ
รูู ปแบบ ภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ต่่างกััน

ครูู สามารถจััดการเรีียนรู้้ ห
� ลากหลายรูู ป
แบบให้้กัับผู้้�เรีียน เช่่น การเรีียนแบบ

Tutoring หรืือการเรีียนแบบกลุ่่�มเล็็ก/
ตามกลุ่่�มที่่�สนใจ เป็็นต้้น โดยเน้้นการ

ยืืดหยุ่่�นที่่�สำำ�คััญ 3 ด้้าน คืือ เวลา

เนื้้�อหา และวิิธีก
ี ารจััดการเรีียนการ
สอนให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์

เรีียนผ่่าน Virtual Classroom เน้้นการมีี
ส่่วนร่่วมได้้หลายช่่องทาง เรีียนรู้้ ผ่
� ่านการ
ค้้นคว้้าจากแหล่่งข้้อมููลที่่�หลากหลาย

4. Online Lab

5. Self Blended

6. Online Driver

เป็็นรูู ปแบบการจััดการเรีียนรู้้ แ
� บบ

เป็็นรูู ปแบบการจััดการเรีียนรู้้ แ
� บบ

เป็็นลัักษณะการเรีียนแบบผสมผสานที่่�

ออนไลน์์ ภายใต้้สถานการณ์์ของการ

ประเด็็นหรืือหลัักสููตรกำำ�หนด หรืือมีี

ทั้้�งผู้้�เรีียนและผู้้�สอนจากหลัักสููตรที่่�

ผสมผสานที่่�เน้้นการเรีียนในห้้องเรีียน
ใช้้ห้้องปฏิิบััติิการทางเทคโนโลยีี

สารสนเทศ (Online) เต็็มรูู ปแบบ โดย
มีีครูู หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญเป็็นผู้้�คอยควบคุุม
ให้้คำำ�แนะนำำ� และความช่่วยเหลืือ
ทางการเรีียนรู้้ แ
� ก่่ผู้้�เรีียน

ผสมผสานด้้วยตััวของผู้้�เรีียนเองตาม
การเชื่่อ
� มโยงและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล

ระหว่่างครูู กัับผู้้�เรีียน และระหว่่างผู้้�เรีียน
ด้้วยกัันเอง ลัักษณะดัังกล่่าวนี้้�ส่่วนใหญ่่
เป็็นการเรีียนรู้้�ในระดัับอุุดมศึึกษาหรืือ
มหาวิิทยาลััยที่่�มีก
ี ารเชื่่อ
� มโยงข้้อมููล

ทางการเรีียนระหว่่างกัันหรืือระหว่่าง

สถาบัันซึ่่�งจะมีีโปรแกรมควบคุุมหลัักอยู่่�

ที่่�ห้้องปฏิิบััติิการตามโมเดล Online Lab
ที่่�คอยควบคุุมและอำำ�นวยความสะดวก
ในการเรีียนโดยเลืือกเรีียนแบบผสม
อ้้างอิิง: Dreambox Learning, 2013

ผสานด้้วยตนเองตามความเหมาะสม

เต็็มรูู ปแบบโดยมีีการเรีียนแบบออนไลน์์
กำำ�หนด ที่่�นำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาท
สำำ�คััญค่่อนข้้างสููง (ไม่่เกิินร้้อยละ 80)

ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงคืือความ

พร้้อมและความเป็็นไปได้้หลายประการ
ที่่�จะเป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาปรัับใช้้

การเรีียนรู้้�ในลัักษณะนี้้�ให้้เหมาะสมกัับ

สถานการณ์์ บริิบทและความพร้้อมทุุก

ด้้านเพื่่อ
ิ าพสููงสุุดของ
� ให้้เกิิดประสิิทธิภ
การประยุุกต์์ใช้้

จากแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้�
แบบผสมผสาน หรืือ Blended Learning
เป็็นการบููรณาการเทคโนโลยีีมาเป็็นเครื่่อ
� งมืือ เนื้้�อหา
และ/หรืือเป็็นส่่วนหนึ่่� งของการจััดการเรีียนการสอน

ต้้องอาศััยการสร้้างสภาพแวดล้้อมและบรรยากาศใน

การเรีียนรู้้� วิิธีก
ี ารสอนของผู้้�สอน รูู ปแบบการเรีียนรู้้�ของ

ผู้้�เรีียน สื่่�อการเรีียนการสอน ช่่องทางการสื่่�อสาร รวมไป
ถึึงการปฏิิสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอน ผู้้�เรีียนกัับ

ผู้้�เรีียน หรืือผู้้�เรีียนกัับบริิบทในการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย
ตลอดจนการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�มีีความ
ยืืดหยุ่่�น เพื่่อ
ี ารเรีียนรู้้�ที่่�แตกต่่างของ
� ตอบสนองวิิธีก

ผู้้�เรีียนแต่่ละคน เพื่่อ
� สร้้างผลลััพธ์์ทางการเรีียนรู้้�ที่่�ดีี
ที่่�สุด
ุ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาผู้้�เรีียนอย่่างต่่อเนื่่�องและ

นำำ�ความรู้้ �ไปประยุุกต์์ใช้ ้ในชีีวิิตจริิงได้้ เพื่่�อพััฒนา

สมรรถนะผู้้�เรีียนให้้พร้อ
้ มต่่อโลกแห่่งศตวรรษที่่� 21

ตลอดจนพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ให้้มีีทัักษะการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน สามารถ

ส่่งเสริิมการพััฒนาประเทศไทยให้้เป็็นสู่่�เป้้าหมายตาม
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
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สแกนเพื่่อ
� ดาวน์์โหลดตััวอย่่างกิิจกรรมการเรีียนรู้้� Blended Learning

เพิ่่� มเติิมศัักยภาพ
การจััดการเรีียนรู้้�
ยกระดัับความรู้้� ความสามารถ และ “สมรรถนะ” ของครูู

และนัักเรีียนไทย เพื่่อ
� การขัับเคลื่่�อนและพััฒนาผู้้�เรีียน ให้้
เป็็นไปตามเป้้าหมายของแผนการศึึกษาแห่่งชาติิ

EdCA เข้้าใจคุุณครูู และการศึึกษาสมััยใหม่่อย่่างลึึกซึ้้�ง

สามารถช่่วยพััฒนาและต่่อยอดความรู้้� ความเข้้าใจ พร้้อม
แนะแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
ผู้้�เข้้าอบรมสามารถนำำ�ตััวอย่่างกิิจกรรมการเรีียนรู้้ �ไป

ประยุุกต์์ใช้ ้ได้้ ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียนได้้อย่่างมีีกระบวนการ
เราพร้้อมช่่วยเหลืือและให้้คำำ�แนะนำำ�กัับครูู ผู้้�สอนและ

บุุคลากรทางการศึึกษาผ่่านหลัักสููตรการอบรมพััฒนาครูู ที่่�

ได้้รับ
ั ความไว้้วางใจจากกระทรวงศึึกษาธิิการและหน่่วยงาน
ด้้านการศึึกษามากมาย

We’re here to help.
Education for Competency
Achievement Institute

EdCAinstitute.com

ครู อบร
ูสอ มแ
นได้ ล้้ว
้จริ
ิง

www.EdCAinstitute.com
EdCA ผู้้�นำำ�ด้้านการออกแบบหลัักสููตร การอบรมและพััฒนาครูู เพื่่�อจััดการเรีียนรู้้�
อย่่างมีีกระบวนการสำำ�หรัับการสร้้างพื้้�นฐานการเรีียนรู้้�ในด้้านการอ่่านออก เขีียนได้้
และด้้านเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ และออกแบบเทคโนโลยีี) พร้้อมด้้วยทีีม
วิิทยากรคุุณภาพ และเครืือข่่ายอาจารย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากโรงเรีียนและ
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศ

COMPUTING
SCIENCE

STEM/
STEAM

LITERACY

LD

CHILDHOOD
EDUCATION

CUSTOMIZED
TRAINING

วิทยาการ
คำนวณ

สะเต็มศึกษา
สะตีมศึกษา

พื้นฐาน
อ่าน-เขียนคิดคำนวณ

ช่วยเหลือ
เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

ปฐมวัย

ออกแบบ
หลักสูตรอบรม

มุ่่�งเน้้นให้้ครูู เป็็นผู้้�ถ่่ายทอดแนวทางการจััดการเรีียนการสอนที่่�ดีี และใช้้จริิงในห้้องเรีียนได้้
สร้้างความมั่่น
� ใจในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ �ได้้อย่่างมีีกระบวนการ สอดรัับกัับแผนพััฒนา
การศึึกษามาตรฐานตััวชี้้�วััดเพื่่อ
� บรรลุุเป้้าหมายคุุณภาพผู้้�เรีียนตามหลัักสููตรฯ

ครูู

การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้าง
นวัตกรรม

P
OWER
เติมพลังความคิด

CS

ว�ทยาการคำนวณ

สร้้างทางเลืือกการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้เลืือกเรีียนในสิ่่�งที่่�สนใจ เพื่่อ
� สร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้เด็็กอยากเรีียนรู้้� ควบคู่่�กัับการได้้พัฒ
ั นาทัักษะคิิด วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาได้้อย่่าง
เป็็นระบบและสร้้างสรรค์์

นัักเรีียน

micro:bit
in Action
THE ONLINE CODING COURSE

รายละเอีียดเพิ่่ม
� เติิมโปรดติิดต่่อ คุุณขวััญชนก นงนวล 09 8253 9639
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