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การนำำาเทคโนำโลยีดิีิจิิทัลเข้้ามาเป็็นำส่่วนำหนำ่�งข้องการ 
จัิดิการเรยีีนำร้น้ำั�นำ ส่่งผลให้้ภูมูิทัิัศน์์ทัางการศึกษาเปล่�ยน์ไป 
เมิ่�อเทัคโน์โลยน่์ำามิาซึ่ึ�งข้อ้มิลูมิากมิายมิห้าศาล ส่่งผลให้้ครูและ 
ผู้เรย่น์ต้้องต่้�น์ตั้ว และเรย่น์รูวิ้ธีก่ารท่ั�จะเรย่น์รู ้ห้รอ่ศึกษาข้อ้มิลู 
ความิรูแ้ละทัักษะให้มิ่ๆ  ท่ั�จำาเป็น์ต่้อการใช้ช้้วิ่ต้ใน์โลกยคุน่์� รวมิ 
ไปถึึงการ

เรียีนรี้ �ในส่ิ่�งทีี่�เคยเรียีนมาแล้้ว “ด้้วยมุุมุมุองใหมุ่ๆ” 
แล้ะ/หรีอืล้ะท่ี่�งในส่ิ่�งทีี่�เคยเรียีนมาแล้้วเพืื่� อปรีบั
ความรี้ �ใหม่ใหเ้ข้้ากัับยุคสิ่มัย
ความิรูจึ้งกลายเป็น์ทัรพัยากรพ่�น์ฐาน์ทัางเศรษฐกิจและเป็น์ 
แรงข้บัเคล่�อน์ท่ั�ส่ำาคัญ ดัังนั์�น์การส่รา้งพ่�น์ฐาน์ใน์การเรย่น์รู �ให้้
เด็ักไทัยอยา่งรอบด้ัาน์ (3Rs* และ 8Cs*) โดัยเฉพาะทัักษะด้ัาน์
ดิัจิทััลเป็น์เร่�องท่ั�ส่ำาคัญยิ�ง เพ่�อให้้เด็ักไทัยมิ ่“ส่มรรถนำะ” พรอ้มิ
ต่้อการดัำารงช้วิ่ต้และการทัำางาน์ใน์ 
โลกยคุให้มิอ่ยา่งมิป่ระสิ่ทัธีภิูาพและ 
มิค่วามิส่ขุ้ 

Technology-based Learning ห้รอ่การเรยีีนำร้บ้นำฐานำเทคโนำโลยี ีค่อ การจัดัการเรย่น์รูท่้ั�น์ำา   เทัคโน์โลย่
ห้ลากห้ลายรูปแบบเข้า้มิาผส่มิผส่าน์ใน์การจัดัการเรย่น์การส่อน์ โดัยน์ำามิาปรบัใช้ �ให้้เห้มิาะส่มิกับเป�าห้มิาย
ทัางการเรย่น์รูท่้ั�ส่อดัคล้องกับบรบิทัข้องผู้เรย่น์   สั่ญญาณอิน์เทัอรเ์น็์ต้และเทัคโน์โลยดิ่ัจิทััลทัำาให้้การเข้า้ถึึง
ข้อ้มิลูและองค์ความิรูจ้ำาน์วน์มิห้าศาลกลายเป็น์เร่�องงา่ย เราส่ามิารถึค้น์ห้าสิ่�งท่ั�อยากรู ้ต้อบคำาถึามิท่ั�ส่งสั่ย ห้รอ่
ส่รา้งการเรย่น์รู �ได้ัแบบ   “ทันำเวลา” ห้รอ่ “Just-in-time” ทัำาให้้การเรย่น์รูเ้ป็น์เร่�องท่ั�เกิดัข้ึ�น์ได้ัทักุเวลา 
ท่ั�ต้้องการ อ่กทัั�งยงัส่ามิารถึส่รา้งการปฏิิสั่มิพนั์ธีร์ะห้ว่างผู้คน์ได้ัแบบทััน์ท่ัทััน์ใดัแมิอ้ยูห่้่างไกลกัน์ 

What is
Technology-based Learning 

 3Rs 8Cs
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https://drive.google.com/file/d/1F7FP039tQBHSkZSuinFaTsQscjA_3W9k/view
https://drive.google.com/file/d/1jjcsFIEWfhJpJGhkNJ2vkclUMunhHWf3/view


สมุรรถนะของครใูนศตวรีรีษทีี่� 21
ภูมูิทัิัศน์์การจัดัการศึกษาท่ั�เปล่�ยน์แปลงไปจากปรากฎการณ์ Digital Disruption ประกอบกับ 
เด็ักยคุให้มิ ่  Gen Alpha* ท่ั�มิค่วามิแต้กต่้างและห้ลากห้ลายกว่าใน์อด่ัต้ น์อกจาก 
การปรบัการจัดัการเรย่น์การส่อน์ท่ั�จำาเป็น์ต้้องมิุง่เน้์น์ผู้เรย่น์เป็น์ส่ำาคัญแล้ว บทับาทัข้อง 
ครูก็ต้้องเปล่�ยน์ต้ามิกัน์ไป 

ด้ัวยเทัคโน์โลย ่และส่่�อน์วัต้กรรมิการเรย่น์รู ้เปิดัโอกาส่ให้้ 
คร้ได้ิป็รบัเป็ลี�ยีนำบทบาทจิาก คร้เป็็นำศูน้ำยีก์ลางใหค้วามร้ ้
ทางเดีิยีว 

 เป็็นำโค้ช
 เป็็นำผู้้้อำานำวยีความส่ะดิวกในำการเรยีีนำร้ ้(Facilitator) 

 และ
 เป็็นำผู้้้นำำาเรยีีนำ (Lead Learner)

ท่ั�มิบ่ทับาทัให้มิใ่น์การส่่งเส่รมิิให้้ผู้เรย่น์แส่วงห้าความิรู ้
และข้ยายข้อบเข้ต้ข้องการเรย่น์รู ้โดัยท่ั�ครูไมิจ่ำาเป็น์ต้้องเป็น์ 
ผู้เช้่�ยวช้าญใน์เร่�องนั์�น์ๆ ครูส่ามิารถึเรย่น์รู �ไปพรอ้มิๆ กับ

นั์กเรย่น์ ครูส่ามิารถึใช้ค้ำาถึามิเพ่�อข้บัเคล่�อน์การเรย่น์รู ้
(Driving Question) ห้รอ่ใช้ �โจทัยส์่ถึาน์การณ์จากส่่�อส่่งเส่รมิิ
กระบวน์การเรย่น์รู ้ส่รา้งความิรูสึ้่กท้ัาทัายใน์การเรย่น์รู ้ 
เพ่�อน์ำาห้้องเรย่น์ไปสู่่กระบวน์การส่ำารวจ ค้น์คว้า ออกแบบ 
และลงมิอ่ส่รา้งงาน์ ไปจน์ถึึงการน์ำาเส่น์อ การอภิูปราย 
เช้งิวิพากษ์ ส่ะท้ัอน์คิดั ซึ่ึ�งส่่งผู้ลเป็็นำการเรยีีนำร้ทั้�งองค์ความร้ ้ 

 CONTENT การฝึึกฝึนำทักษะ  PRACTICE การส่รา้ง
เจิตคติและคณุลักษณะข้องการเป็็นำผู้้้ฉลาดิร้ด้้ิานำดิิจิิทัล 
(Digital Literacy) ตลอดิจินำเป็็นำการพััฒนำาทักษะส่ำาคัญ
แหง่ศูตวรรษที� 21 ได้ิอยีา่งครบถ้วนำ

จากัครี.้.. เปน็โค้ช... ส่้ิ่ผู้้้นำาเรียีน

Gen Alpha
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https://m.youtube.com/watch?v=K6SU29Vz-KU


PK CK
Pedagogical
Knowledge

Content
Knowledge

TK
Technological

Knowledge

Technological
Content 
Knowledge (TPACK)
การนํา Digital Content
และเครือ่งมอืทางเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจัดการเรยีนรู้

Technological
Pedagogical

Knowledge (TPACK)
การจัดการเรยีนรู ้เพือ่ให้
ผู้เรยีนได้แนวคิดสําคัญ

ผ่านยทุธศาสตร์
การสอนแบบต่างๆ

Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
การจัดการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผู้เรยีนได้แนวคิดสําคัญ

ผ่านยทุธศาสตรก์ารสอนแบบต่างๆ

Technological Pedagogical
Content Knowledge (TPACK)
ความรูแ้ละทักษะทางเทคโนโลยี
ในการคัดเลือกเครือ่งมอื
เน้ือหา และยทุธศาสตร์
เพือ่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้
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TPACK
แนวค่ดเพืื่� อพัื่ฒนาครีม้ืออาชพีื่

เป็็นำที�ทราบกันำดีิในำป็ัจิจิบุันำถ่งป็ระโยีชนำ์และความิส่ำาคัญข้องการเรย่น์รูเ้ทัคโน์โลย ่ห้รอ่การน์ำาเทัคโน์โลยม่ิาใช้เ้พ่�อการเรย่น์การ
ส่อน์ ไมิว่่าจะเป็น์การส่รา้งความิเข้า้ใจ ความิคุ้น์เคยให้้กับผู้เรย่น์ใน์โลกท่ั�ข้บัเคล่�อน์ด้ัวยเทัคโน์โลย ่ห้รอ่เพ่�อเป็น์เคร่�องมิอ่ใน์การ
ช้ว่ยส่อน์ แน์วคิดั TPACK จึงมิบ่ทับาทัส่ำาคัญ เพราะ TPACK มิุง่เน้์น์ความิสั่มิพนั์ธีห์้รอ่การเช่�อมโยีงความร้ ้เทคโนำโลยี ีตลอดิจินำ
ร้ป็แบบการจัิดิการเรยีีนำร้เ้ข้้าด้ิวยีกันำอยีา่งมีเป็้าหมายี

คณุคร้ยีคุใหม่ ต้้องเป็น์ผู้มิค่วามิรู ้ความิส่ามิารถึไมิว่่าจะ
เป็น์ใน์ด้ัาน์องค์์ค์วามรู้้� (Content Knowledge: CK) ข้องวิช้า
ท่ั�ส่อน์ ด้�านยุุทธศาสตรู้ก์ารู้สอนในรู้้ปแบบท่�หลากหลายุ 
(Pedagogical Knowledge: PK) และสามารู้ถนำาเทค์โนโลยุ่
สมัยุใหม่มาใช้�ปรู้ะโยุช้น ์(Technological Knowledge: TK) 
ด้ัวยแน์วคิดั TPACK ท่ั�มิแ่ก่น์ส่ำาคัญอยูท่่ั�การผส่มิผส่าน์ความิรู้
ทัั�ง 3 ด้ัาน์เข้า้ด้ัวยกัน์อยา่งมิค่วามิห้มิาย ครูผูส้่อน์ต้้องส่ามิารถึ
บูรณาการเทัคโน์โลยท่่ั�ห้ลากห้ลายเข้า้สู่่กระบวน์การและวิธี่

การจัดัการเรย่น์การส่อน์ เพิ�มิประสิ่ทัธีภิูาพใน์การส่อน์ใน์เน่์�อห้า
ท่ั�ต้น์เองส่อน์ ทัำาให้้ผู้เรย่น์เกิดัการเรย่น์รู ้ส่ามิารถึใช้เ้ทัคโน์โลย่
ช้ว่ยส่รา้งองค์ความิรู �ให้มิ่ๆ  ใน์วิช้าท่ั�เรย่น์ได้ั พฒัน์าไปสู่่ทัักษะ
การเรย่น์รูแ้ละน์วัต้กรรมิ  ส่่งเส่รมิิส่มิรรถึน์ะด้ัาน์การเรย่น์รู ้
เพ่�อให้้เกิดัประสิ่ทัธีผิลส่งูส่ดุัใน์การจัดัการเรย่น์รูส้่ำาห้รบั
ห้้องเรย่น์แห้่งศต้วรรษท่ั� 21 

อ้้างอิ้ง: 1) Mishra, Koehler. 2006 / 2) tpack.org
Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by tpack.org
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Digital Classroom to Blended Learning

การจัดัการเรย่น์รูแ้บบผส่มิผส่าน์ ห้รอ่ Blended Learning ค่อ กระบวน์การเรย่น์รูท่้ั�ผส่มิผส่าน์การเรย่น์การส่อน์ห้ลากห้ลายรูป
แบบเข้า้ด้ัวยกัน์ โดัยบูรณาการการเรยีีนำทางไกล (Distance Learning) ผ่าน์เครอ่ข้า่ยออน์ไลน์์ (Online) รว่มิกับการเรยีีนำการ
ส่อนำแบบเผู้ชิญหนำ้า (Face to Face) และการเรย่น์รูน้์อกห้้องเรย่น์เข้า้ด้ัวยกัน์ ซึ่ึ�งอาจจะเกิดัข้ึ�น์ผ่าน์วิธีก่ารเรย่น์รูแ้บบตั้วต่้อตั้ว
ใน์หอ้งเรยีีนำแบบผู้ส่มผู้ส่านำ (Blended) ห้รอ่เรยีีนำแบบออนำไลนำ์ (Online) โดัยมิเ่ทัคโน์โลยเ่ข้า้มิามิบ่ทับาทัส่ำาคัญใน์การส่่ง
เส่รมิิและส่นั์บส่น์นุ์ให้้ผู้เรย่น์มิส่่่วน์รว่มิทัางการเรย่น์รู ้ทัำาให้้เกิดัการเรย่น์รูท่้ั�มิป่ระสิ่ทัธีภิูาพเพ่�อให้้ผู้เรย่น์บรรลเุป�าห้มิายทัางการ
เรย่น์รูเ้ป็น์ส่ำาคัญ แน์วทัางการจัดัการเรย่น์การส่อน์แบบผส่มิผส่าน์ Blended Learning จึงเป็น์แน์วทัางท่ั�ส่อดัคล้องกับ
ส่ภูาวการณ์ใน์ปัจจบุัน์

2 ปีท่ั�ผ่าน์มิาประเทัศไทัยและทัั�วโลกต้้องเผช้ญิกับ
ส่ถึาน์การณ์การแพรร่ะบาดัข้องไวรสั่ ส่่งผลกระทับให้้ทักุภูาค
ส่่วน์ต้้องมิก่ารปรบัตั้วและรบัมิอ่กับความิท้ัาทัายต่้อความิ
เปล่�ยน์แปลงท่ั�เกิดัข้ึ�น์แบบฉับพลัน์ โดัยเฉพาะภูาคการศึกษา 
ปัจจบุัน์การแพรร่ะบาดัข้องโควิดั-19 ได้ัครอบคลมุิไปทัั�วทักุ
พ่�น์ท่ั�ข้องประเทัศไทัยทัำาให้ �ไมิส่่ามิารถึจัดัการศึกษาแบบปกติ้
ได้ั ครูจึงจำาเป็น์ต้้องเปล่�ยน์ให้้ทักุๆ ท่ั�กลายเป็น์ห้้องเรย่น์ ปรบั
เน่์�อห้าให้้มิค่วามิกระช้บัและเห้มิาะส่มิ ผ่าน์รูปแบบการส่อน์ท่ั�

ห้ลากห้ลายโดัยมิก่ารน์ำาเทัคโน์โลยเ่ข้า้มิาช้ว่ยติ้ดัต้ามิ
พฒัน์าการข้องผู้เรย่น์และส่ามิารถึให้้คำาแน์ะน์ำา (Feedback) 
ได้ัอยา่งทััน์ท่ัทััน์ใดั เพ่�อให้้การเรย่น์รูข้้องผู้เรย่น์ยงัคงดัำาเนิ์น์
ต่้อไปได้ัแมิ �ไมิส่่ามิารถึไปยงัส่ถึาน์ศึกษาได้ัต้ามิปกติ้ การู้ 
นำาเทค์โนโลยุ่มาใช้�เพื่่�อเพื่่�มปรู้ะส่ทธภ่าพื่ทางการู้
ศึกษาจึึงถ่อเปน็เสาหลักของการู้พื่ัฒนาท่�ยุั�งยุ่น 
เน่์�องจากวิถ่ึการเรย่น์รูข้้องผู้เรย่น์ยคุให้มิเ่ปล่�ยน์แปลงไปจาก
เดิัมิ ส่่งผลให้้กระบวน์การจัดัการเรย่น์รูต่้้างๆ ต้้องปรบัเปล่�ยน์
ให้้ส่อดัคล้องกับวิถ่ึการเรย่น์รูดั้ังกล่าวท่ั�เน้์น์ผู้เรย่น์เป็น์ส่ำาคัญ 
โดัยมิรู่ปแบบเทัคนิ์ควิธีก่ารส่อน์ใน์การจัดัการเรย่น์การส่อน์ท่ั�
ส่่งเส่รมิิการเรย่น์รูร้ายบุคคลเปิดัโอกาส่ให้้ผู้เรย่น์รว่มิกิจกรรมิ
ทัั�งการคิดัและการกระทัำาท่ั�ห้ลากห้ลาย ใช้�ส่�อการู้สอนและ
เทค์โนโลยุ่ท่�เหมาะสมกับกรู้ะบวนการู้เรู้ยุ่นรู้้� และ
เปล่�ยน์บทับาทัข้องครูสู่่การเป็น์โค้ช้ห้รอ่ผู้ท่ั�ช้ว่ยเส่รมิิแรงจงูใจ
ใน์การเรย่น์รู ้เมิ่�อการจัดัการศึกษาและการจัดัการเรย่น์รูย้คุ
ให้มิไ่ด้ัพฒัน์าภูายใต้้กระแส่แห้่งเทัคโน์โลยท่่ั�มิอิ่ทัธีพิลต่้อการ
จัดัรูปแบบห้รอ่กระบวน์ทััศน์์ (Paradigm) ท่ั�เปล่�ยุนการู้
สรู้�างการู้เรู้ยุ่นรู้้�ส้่สรู้�างปรู้ะสบการู้ณ์ ์เปล่�ยุน
ห�องเรู้ยุ่นธรู้รู้มด้าเปน็ห�องเรู้ยุ่นด่้จ่ึทัล ผ่าน์การจัดัการ
เรย่น์รูท่้ั�ครูใช้เ้ทัคโน์โลยใ่น์การส่อน์และผู้เรย่น์ใช้เ้ทัคโน์โลย่
เป็น์เคร่�องมิอ่ใน์การเรย่น์รู �โดัยมิส่่่�อ Digital content รูปแบบ
ต่้างๆ เป็น์ส่่�อกลางใน์การเรย่น์รูท่้ั�บูรณาการห้ลากห้ลายทัักษะ
เข้า้ด้ัวยกัน์ น์ำาไปสู่่การพฒัน์าห้้องเรย่น์แบบดัั�งเดิัมิสู่่ห้้องเรย่น์
ผส่มิผส่าน์ท่ั�น์ำาเทัคโน์โลยเ่ข้า้มิามิส่่่วน์รว่มิใน์การเรย่น์รู ้ 
ส่่งเส่รมิิห้้องเรย่น์ทัั�งใน์แบบ On Site, Online, On Demand, 
On Air และ On Hand
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จัิดิการเรยีีนำร้ไ้ด้ิทกุที�ทกุเวลา เทัคโน์โลย่
ได้ัเปิดัโอกาส่ให้้ผู้เรย่น์ไดั �ไปไกลเกิน์กว่า

ห้้องเรย่น์ ส่ามิารถึเรย่น์รู �ได้ั
ทักุท่ั� ทักุเวลาจากอปุกรณ์และ
ส่่�อการเรย่น์รูท่้ั�ห้ลากห้ลาย รูป
แบบการเรย่น์มิค่วามิยด่ัห้ยุน่์

ส่่งเส่รมิิการเรย่น์รูน้์อก
ห้้องเรย่น์ผ่าน์ประส่บการณ์ต้รง ทัำาให้ �โลกเป็น์

เส่มิอ่น์ห้้องเรย่น์ข้องทักุคน์

ทำำ�ไมต้้องจััด้การเรยีนการสอน 
แบบ Blended Learning!

การจัิดิกระบวนำการเรยีีนำร้ ้
ต้ามิแน์วทัางการจัดัการศึกษาวิถ่ึให้มิ่

 On Line ส่่�อ เคร่�องมิอ่ และแห้ล่งเรย่น์รูเ้ทัคโน์โลย่
 On Air ช้ว่ยส่่งเส่รมิิการจัดัการเรย่น์รูผ้่าน์โลก
 On Demand ออน์ไลน์์ ทัำาเร่�องยากให้้เข้า้ใจงา่ยด้ัวย 

multimedia แบ่งเบาภูาระครูใน์ส่ภูาวะ
ปัจจบุัน์ 

 On Site ส่่�อกิจกรรมิการเรย่น์รู ้พฒัน์าทัักษะส่ำาคัญ
แห้่งศต้วรรษท่ั� 21 ต้ามิแน์วคิดัการจัดัการ
เรย่น์รูเ้ช้งิรุก 

 On Hand ส่่�อส่่งเส่รมิิกระบวน์การเรย่น์รู ้และการ
ลงมิอ่ปฏิิบัติ้ ฝึึกซึ่ำายำาทัวน์ส่ำาห้รบัผู้เรย่น์
ทัั�งใน์และน์อกห้้องเรย่น์
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 Bl
en
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d L

ea
rn

ing ส่่�อกิจิกรรมการเรยีีนำร้ที้�หลากหลายี  
ต้อบโจทัย ์Learning Styles ท่ั�แต้กต่้างข้องผู้เรย่น์ Gen Z 
และ Gen Aplha

กิจิกรรมพััฒนำาส่มรรถนำะและการคิดิข้ั�นำส่ง้  
Concept+Practice ต้ามิแน์วคิดั Active Learning ท่ั�มิ่
ลักษณะวิธีก่ารเรย่น์รู ้และรูปแบบการส่อน์ท่ั�เน้์น์ให้้ผู้เรย่น์
มิส่่่วน์รว่มิ เรย่น์รูผ้่าน์การปฏิิบัติ้ และมิป่ฏิิสั่มิพนั์ธีกั์บ
กิจกรรมิห้ลากห้ลายรูปแบบ รวมิถึึงส่่งเส่รมิิการส่รา้ง
คณุลักษณะและเจิตคติท่ั�เห้มิาะส่มิให้้กับผู้เรย่น์

 ไฟล์์ pdf คลิ์ปวิิดีีโอ้

การจัิดิการเรยีีนำร้ร้ายีบุคคล ค่อการ
จัดัการเรย่น์รูอ้อน์ไลน์์มิอบข้อ้มิลูรายบุคคลให้้
ครูผู้ส่อน์ ส่รา้งผลต้อบรบัแบบ 
Real Time และอำาน์วยให้้เกิดั

การเรย่น์รูท่้ั�ยด่ัห้ยุน่์ โดัยยดึัห้ลัก
ความิแต้กต่้างระห้ว่างบุคคลจัดั

ส่ภูาพการเรย่น์การส่อน์ท่ั�เปิดั
โอกาส่ให้้ผู้เรย่น์ส่ามิารถึเรย่น์รู �ได้ัด้ัวยต้น์เอง

ต้ามิความิส่น์ใจ

การจัิดิการเรยีีนำร้มุ้่งเนำ้นำพััฒนำา
ส่มรรถนำะผู้้้เรยีีนำ เป็น์การจัดัการเรย่น์การ

ส่อน์ท่ั�ใช้ผ้ลลัพธีก์ารเรย่น์รูเ้ป็น์เป�าห้มิาย มิุง่
เน้์น์ผลท่ั�จะเกิดักับผู้เรย่น์ใน์การ

ประยกุต์้ใช้ค้วามิรู ้ทัักษะ 
เจต้คติ้ และคณุลักษณะต่้างๆ 

อยา่งเป็น์องค์รวมิ ผู้เรย่น์จะ
พฒัน์าไปต้ามิความิส่ามิารถึ 

ความิช้ำาน์าญและรูปแบบการ
เรย่น์รูข้้องต้น์เองมิใิช้ต่้ามิกำาห้น์ดัเวลา 

เป็น์การเรย่น์การส่อน์ท่ั�เช้่�อมิโยงกับช้วิ่ต้จรงิ 
เรย่น์รูเ้พ่�อให้้ส่ามิารถึน์ำาไปใช้ป้ระโยช้น์์ไดั �ใน์

ช้วิ่ต้จรงิมิใิช้เ่รย่น์เพ่�อรูเ้ท่ัานั์�น์

Education for Competency
Achievement Institute

https://m.youtube.com/watch?v=K6SU29Vz-KU
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องค์ประกอบของ Blended Learning
ห้้องเรย่น์ Blended Learning ประกอบไปด้ัวยตั้วบ่งช้่�ส่ำาคัญ 5 ประการ (Carman, 2005) ค่อ

1

Live Events

เป็น์ลักษณะข้องการ
เรย่น์รูท่้ั�ผู้เรย่น์ทักุคน์
ได้ัมิส่่่วน์รว่มิใน์การ
เรย่น์รูพ้รอ้มิกัน์ 
ใน์ช้ว่งเวลาเด่ัยวกัน์ 
แบบ Face-to-Face 
ห้รอ่ ห้้องเรย่น์เส่มิอ่น์ 
(Virtual Classroom) 
เป็น์ต้้น์ 

2

Online Content

เป็น์ลักษณะการเรย่น์ท่ั�
ผู้เรย่น์ส่ามิารถึเรย่น์รู้
ได้ัด้ัวยต้น์เองต้ามิ
ส่ภูาพความิพรอ้มิ 
ห้รอ่อัต้ราการเรย่น์รู้
ข้องแต่้ละคน์ (Self-
paced Learning) เช้น่์ 
การเรย่น์รูจ้ากส่่�อ
ปฏิิสั่มิพนั์ธี ์Interactive 
จากการส่่บค้น์ 
(Internet-Based) 
ห้รอ่จากส่่�อ CD-ROM 
เป็น์ต้้น์ 

3

Collaboration

เป็น์ลักษณะการเรย่น์ท่ั�
ผู้เรย่น์มิป่ฏิิสั่มิพนั์ธีซ์ึ่ึ�ง
กัน์และกัน์ ไมิว่่าจะเป็น์
แบบ On Site และ/
ห้รอ่ Online ผ่าน์
กิจกรรมิต่้างๆ 

4

Assessment

การวัดัและประเมินิ์ผล
เพ่�อให้้บรรลเุป�าห้มิาย
การเรย่น์รู ้โดัยใช้้
เคร่�องมิอ่ทัาง
เทัคโน์โลย ่การวัดัผล
กระทัำาใน์ทักุระยะข้อง
การเรย่น์รู ้ทัั�งก่อน์ 
ระห้ว่าง และห้ลังการ
เรย่น์รู ้เพ่�อน์ำาไปสู่่การ
ปรบัปรุงและพฒัน์า 
การเรย่น์รูต่้้อไป 

5

Reference  
Materials

ศึกษา ค้น์คว้า และ
อ้างอิงข้อ้มิลูท่ั�น่์าเช้่�อ
ถ่ึอจากข้อ้มิลูห้ลาก
ห้ลายแห้ล่ง เพ่�อเพิ�มิ
คณุภูาพทัางการเรย่น์
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Blended Learning  มีี 6 รูปูแบบ ได้้แก่่

1. Face to Face Driver

เป็็นรููป็การูจััดการูเรูยีนรูู�แบบป็กติิทีี่�มีี
การูเรูยีนแบบเผชิญิหน�ารูะหว่่างผู�เรูยีน
กับผู�สอนในชิั�นเรูยีนกันแบบ Real-time 
และมีกีารูใชิ�เที่คโนโลยคีว่บคู่ไป็กับการู
จััดการูเรูยีนรูู�แบบดั�งเดิมีในการูเพิ่ิ�มี
คว่ามีสำาเรูจ็ัโดยการูใชิ�เที่คโนโลยเีพิ่่�อ
เสรูมิีการูเรูยีนรูู�ของผู�เรูยีน

 เรียีน On Site เน�นการูมีส่ีว่นรูว่่มี 
มีปี็ฏิิสัมีพิ่นัธ์ ์และเรูยีนรูู�จัากส่�อทีี่� 
หลากหลาย 

 เรียีนผ่่าน Virtual Classroom เน�นการูมีี
ส่ว่นรูว่่มีได�หลายชิอ่งที่าง เรูยีนรูู�ผ่านการู
ค�นคว่�าจัากแหล่งข�อมีลูทีี่�หลากหลาย 

2. Rotation

เป็็นรููป็แบบการูจััดการีเรียีนร้ี�แบบ
หมุุนเวีียนตามุหลัักสูต้รีเน่�อหาในติารูาง
ทีี่�กำาหนดของการูสอนป็กติิในชิั�นเรูยีน 
ภายใติ�สถานการูณ์์ทีี่�มีคีว่ามีหลากหลาย
และเป็็นไป็ติามีอัติรูาการูเรูยีนของแต่ิละ
บุคคลเป็็นสำาคัญ ซึ่่�งอาจัจัะออกแบบ
การูเรูยีนรูู�เป็็นสถานี (เป็็นฐาน) ติามี
เน่�อหา สถานการูณ์์ และติารูางเรูยีนทีี่�
กำาหนด โดยมีคีรููคอยให�คำาป็รูก่ษา

3. Flex

เป็็นลักษณ์ะการูจััดการูเรูยีนรูู�แบบ 
ผสมีผสานทีี่�มีคีว่ามียด่หยุน่ในการูป็รูบั
ใชิใ้ห�เหมีาะสมีกับผู�เรูยีน ไมีย่ด่ติิด 
รููป็แบบ ภายใติ�สถานการูณ์์ทีี่�ต่ิางกัน 
ครููสามีารูถจััดการูเรูยีนรูู�หลากหลายรููป็
แบบให�กับผู�เรูยีน เชิน่ การูเรูยีนแบบ  
Tutoring หรูอ่การูเรูยีนแบบกลุ่มีเล็ก/
ติามีกลุ่มีทีี่�สนใจั เป็็นติ�น โดยเน�นการี
ยดืหยุน่ทีี่�สูำาคััญ 3 ด�าน ค่อ เวีลัา 
เนื�อหา และวิีธีกีารีจััดการีเรียีนการี
สูอนให�เหมีาะสมีกับสถานการูณ์์

4. Online Lab

เป็็นรููป็แบบการูจััดการูเรูยีนรูู�แบบ 
ผสมีผสานทีี่�เน�นการูเรูยีนในห�องเรูยีน
ออนไลน์ ภายใติ�สถานการูณ์์ของการู 
ใช้�ห�องปฏิิบัติการีที่างเที่คัโนโลัยี
สูารีสูนเที่ศ (Online) เต็มุร้ีปแบบ โดย
มีคีรููหรูอ่ผู�เชิี�ยว่ชิาญเป็็นผู�คอยคว่บคมุี 
ให�คำาแนะนำา และคว่ามีชิว่่ยเหล่อ
ที่างการูเรูยีนรูู�แก่ผู�เรูยีน

อ้้างอิ้ง: Dreambox Learning, 2013

5. Self Blended

เป็็นรููป็แบบการูจััดการีเรียีนร้ี�แบบ 
ผ่สูมุผ่สูานด�วียตัวีของผ่้�เรียีนเองตามุ
ปรีะเด็นหรีอืหลัักสูต้รีกำาหนด หรูอ่มีี
การูเชิ่�อมีโยงและแลกเป็ลี�ยนข�อมีลู
รูะหว่่างครููกับผู�เรูยีน และรูะหว่่างผู�เรูยีน
ด�ว่ยกันเอง ลักษณ์ะดังกล่าว่นี�ส่ว่นใหญ่
เป็็นการูเรูยีนรููใ้นรูะดับอดุมีศ่ึกษาหรูอ่
มีหาวิ่ที่ยาลัยทีี่�มีกีารูเชิ่�อมีโยงข�อมีลู
ที่างการูเรูยีนรูะหว่่างกันหรูอ่รูะหว่่าง
สถาบันซึ่่�งจัะมีโีป็รูแกรูมีคว่บคมุีหลักอยู่
ทีี่�ห�องป็ฏิิบัติิการูติามีโมีเดล Online Lab 
ทีี่�คอยคว่บคมุีและอำานว่ยคว่ามีสะดว่ก
ในการูเรูยีนโดยเล่อกเรูยีนแบบผสมี
ผสานด�ว่ยตินเองติามีคว่ามีเหมีาะสมี

6. Online Driver

เป็็นลักษณ์ะการูเรูยีนแบบผสมีผสานทีี่�
เต็ิมีรููป็แบบโดยมีกีารูเรียีนแบบออนไลัน์
ทัี่�งผ่้�เรียีนแลัะผ่้�สูอนจัากหลัักสูต้รีทีี่�
กำาหนด ทีี่�นำาเที่คโนโลยเีข�ามีามีบีที่บาที่
สำาคัญค่อนข�างสงู (ไมีเ่กินรู�อยละ 80)  
ป็รูะเด็นสำาคัญทีี่�ติ�องคำาน่งถ่งค่อคว่ามี
พิ่รู�อมีและคว่ามีเป็็นไป็ได�หลายป็รูะการู
ทีี่�จัะเป็็นเกณ์ฑ์์ในการูพิ่จิัารูณ์าป็รูบัใชิ�
การูเรูยีนรููใ้นลักษณ์ะนี�ให�เหมีาะสมีกับ
สถานการูณ์์ บรูบิที่และคว่ามีพิ่รู�อมีที่กุ
ด�านเพิ่่�อให�เกิดป็รูะสิที่ธ์ภิาพิ่สงูสดุของ
การูป็รูะยกุต์ิใชิ�

Education for Competency
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จากแน์วคิดัการจัดัการเรย่น์รู้
แบบผส่มิผส่าน์ ห้รอ่ Blended Learning 

เป็น์การบูรณาการเทัคโน์โลยม่ิาเป็น์เคร่�องมิอ่ เน่์�อห้า 

และ/ห้รอ่เป็น์ส่่วน์ห้นึ์�งข้องการจัดัการเรย่น์การส่อน์ 

ต้้องอาศัยการส่รา้งส่ภูาพแวดัล้อมิและบรรยากาศใน์

การเรย่น์รู ้วิธีก่ารส่อน์ข้องผู้ส่อน์ รูปแบบการเรย่น์รูข้้อง

ผู้เรย่น์ ส่่�อการเรย่น์การส่อน์ ช้อ่งทัางการส่่�อส่าร รวมิไป

ถึึงการปฏิิสั่มิพนั์ธีร์ะห้ว่างผู้เรย่น์และผู้ส่อน์ ผู้เรย่น์กับ 

ผู้เรย่น์ ห้รอ่ผู้เรย่น์กับบรบิทัใน์การเรย่น์รูท่้ั�ห้ลากห้ลาย 

ต้ลอดัจน์การจัดักิจกรรมิการเรย่น์การส่อน์ท่ั�มิค่วามิ

ยด่ัห้ยุน่์ เพ่�อต้อบส่น์องวิธีก่ารเรย่น์รูท่้ั�แต้กต่้างข้อง 

ผู้เรย่น์แต่้ละคน์ เพ่�อส่รา้งผลลัพธีท์ัางการเรย่น์รูท่้ั�ด่ั

ท่ั�ส่ดุั นำำาไป็ส่้่การพััฒนำาผู้้้เรยีีนำอยีา่งต่อเนำ่�องและ 

นำำาความร้ไ้ป็ป็ระยีกุต์ใชใ้นำชีวิตจิรงิได้ิ เพั่�อพััฒนำา

ส่มรรถนำะผู้้้เรยีีนำใหพ้ัรอ้มต่อโลกแหง่ศูตวรรษที� 21 

ต้ลอดัจน์พฒัน์าทัรพัยากรมิน์ษุยใ์ห้้มิทั่ักษะการเรย่น์รู้

ต้ลอดัช้วิ่ต้ มิข่้ด่ัความิส่ามิารถึใน์การแข้ง่ข้นั์ ส่ามิารถึ 

ส่่งเส่รมิิการพฒัน์าประเทัศไทัยให้้เป็น์สู่่เป�าห้มิายต้ามิ

แผน์พฒัน์าเศรษฐกิจและสั่งคมิแห้่งช้าติ้

ส่แกน์เพ่�อดัาวน์์โห้ลดัตั้วอยา่งกิจกรรมิการเรย่น์รู ้Blended Learning

https://www.edcainstitute.com
https://drive.google.com/file/d/1GGj8v33qxYhn4NqYPEVP8IVO5BwPuo1w/view
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เพ่ื่�มเต่มศักัยภาพื่
กัารีจัดกัารีเรียีนรี้ ้
ยกระดัับความิรู ้ความิส่ามิารถึ และ “ส่มรรถนำะ” ข้องครู
และนั์กเรย่น์ไทัย เพ่�อการข้บัเคล่�อน์และพฒัน์าผู้เรย่น์ ให้้
เป็น์ไปต้ามิเป�าห้มิายข้องแผน์การศึกษาแห้่งช้าติ้

EdCA เข้า้ใจคณุครูและการศึกษาส่มิยัให้มิอ่ยา่งลึกซึ่ึ�ง 
ส่ามิารถึช้ว่ยพฒัน์าและต่้อยอดัความิรู ้ความิเข้า้ใจ พรอ้มิ
แน์ะแน์วทัางการจัดัการเรย่น์รูท่้ั�มิุง่เน้์น์ผู้เรย่น์เป็น์ส่ำาคัญ  
ผู้เข้า้อบรมิส่ามิารถึน์ำาตั้วอยา่งกิจกรรมิการเรย่น์รู �ไป
ประยกุต์้ใช้ �ได้ั ทัั�งใน์และน์อกห้้องเรย่น์ได้ัอยา่งมิก่ระบวน์การ

เราพรอ้มิช้ว่ยเห้ล่อและให้้คำาแน์ะน์ำากับครูผู้ส่อน์และ
บุคลากรทัางการศึกษาผ่าน์ห้ลักส่ตู้รการอบรมิพฒัน์าครูท่ั�
ได้ัรบัความิไว้วางใจจากกระทัรวงศึกษาธีกิารและห้น่์วยงาน์
ด้ัาน์การศึกษามิากมิาย

We’re here to help.

EdCAinstitute.com

https://www.edcainstitute.com


เติมพลังความคิด
ว�ทยาการคำนวณ

POWER

การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ

เพื่อสร้าง
นวัตกรรม

CS

THE ONLINE CODING COURSE

micro:bit
in Action

2

EdCA ผู้้�นำำ�ด้��นำก�รออกแบบหลัักสู้ตร ก�รอบรมแลัะพััฒนำ�คร้ เพื่่�อจััดการเรียนร้�
อย่างมีีกระบวนการสำำาหรับการสำร�างพื่่�นฐานการเรียนร้�ในด�านการอ่านออก เขีียนได� 
และด้��นำเทคโนำโลัยีี (วิิทยี�ก�รคำ�นำวิณ แลัะออกแบบเทคโนำโลัยีี) พื่ร�อมีด�วยทีีมี
วิทียากรคุุณภาพื่ และเคุร่อขี่ายอาจัารย์ ผู้้�เชี่ี�ยวชี่าญ ผู้้�ทีรงคุุณวุฒิิจัากโรงเรียนและ
มีหาวิทียาลัยชี่ั�นนำาทีั�วประเทีศ

COMPUTING
SCIENCE

STEM/
STEAM LITERACY LD CUSTOMIZED

TRAINING

วิทยาการ
คำนวณ

สะเต็มศึกษา
สะตีมศึกษา

พื้นฐาน
อ่าน-เขียน-
คิดคำนวณ

ช่วยเหลือ
เด็กบกพร่อง

ทางการเรียนรู้

CHILDHOOD
EDUCATION

ปฐมวัย ออกแบบ
หลักสูตรอบรม

มิุง่เน้์น์ให้้ครูเป็น์ผู้ถ่ึายทัอดัแน์วทัางการจัดัการเรย่น์การส่อน์ท่ั�ด่ั และใช้จ้รงิใน์ห้้องเรย่น์ได้ั  
ส่รา้งความิมิั�น์ใจใน์การจัดักิจกรรมิการเรย่น์รู �ได้ัอยา่งมิก่ระบวน์การ ส่อดัรบักับแผน์พฒัน์า 
การศึกษามิาต้รฐาน์ตั้วช้่�วัดัเพ่�อบรรลเุป�าห้มิายคณุภูาพผู้เรย่น์ต้ามิห้ลักส่ตู้รฯ

ส่รา้งทัางเล่อกการเรย่น์รูท่้ั�ห้ลากห้ลาย เปิดัโอกาส่ให้้เด็ักได้ัเล่อกเรย่น์ใน์สิ่�งท่ั�ส่น์ใจ เพ่�อส่รา้ง 
แรงบัน์ดัาลใจให้้เด็ักอยากเรย่น์รู ้ควบคู่กับการได้ัพฒัน์าทัักษะคิดั วิเคราะห้์ แก้ปัญห้าได้ัอยา่ง 
เป็น์ระบบและส่รา้งส่รรค์

คุร้

นักเรียน

www.EdCAinstitute.com

อบ
รม
แล้
้ว

คร
ูสอ
นได้
้จร
ิง

รายละเอ่ยดัเพิ�มิเติ้มิโปรดัติ้ดัต่้อ คณุข้วัญช้น์ก น์งน์วล 09 8253 9639

https://www.edcainstitute.com
https://www.edcainstitute.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
https://www.edcainstitute.com/student-course/
https://www.edcainstitute.com/course/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0/
https://www.edcainstitute.com/course/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3/
https://www.edcainstitute.com/course/cs-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1/
https://www.edcainstitute.com/course/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B/
https://www.edcainstitute.com/course/cs-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://www.edcainstitute.com/family-coding-day/
https://www.edcainstitute.com/computing-science-for-kids/
https://www.edcainstitute.com/course/the-scratch-animator/
https://www.edcainstitute.com/microbit-in-action/
https://www.edcainstitute.com/microbit-for-beginners/
https://www.edcainstitute.com/art-to-explore/
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