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รปูแบบการจดัการพ้ืนท่ีแห่งการเรยีนร ู้

เพ่ือพฒันาสมรรถนะผ ูเ้รยีน

1. ผูเ้รียน Net Gen กบัการคิด

และออกแบบพื้นที่การเรียนรู้

ของผูจ้ดัการศึกษา

2. เป้าหมายการเรียนรู ้กระบวนการ

เรียนรู ้และการวดัและประเมนิผล

การเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งและสมัพนัธก์นั

4. ศักยภาพของผูจ้ดัการศึกษา

ที่สอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์

การเรียนรูแ้บบใหม ่

3. การขยายการเรียนรูใ้ห้

ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณต์รง

กบัเร่ืองที่จะเรียน 

5. การสนบัสนนุผูเ้รียน 

Net Gen ใหเ้กิดการเรียนรูส้งูสดุ 

6. ผูจ้ดัการเรียนรูอ้อกแบบและ

จดัการที่ยืดหยุ่นและสอดคลอ้ง

กบัวิสยัทศันข์องหลกัสตูร



การออกแบบการจดัการพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนท่ีเหมาะสม

1. เป็นผ ูส้ง่เสรมิ สนบัสนนุ อํานวยความสะดวก

ในการจดัการเรยีนร ู ้

2. แสวงหาความร ูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจบุนั 

และใชง้าน IT เกิดประโยชนส์งูสดุแกผ่ ูเ้รยีน

3. เขา้อกเขา้ใจผ ูเ้รยีน ธรรมชาติการเรยีนร ู้

รปูแบบการเรยีนร ูข้องผ ูเ้รยีน

4. ออกแบบพ้ืนท่ีการเรยีนร ูท่ี้สอดคลอ้งกนั (Net Generation 

ทฤษฎีการเรยีนร ูใ้นปัจจบุนั และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

5. จดัการพ้ืนท่ีการเรยีนร ูท่ี้เช่ือมโยงเป้าหมายการเรยีนร ู ้

กระบวนการเรยีนร ู ้และการวดัประเมินผลการเรยีนร ู้

6. ออกแบบการเรยีนร ูใ้หส้อดคลอ้งกบันิสยั

และพฤติกรรมของผ ูเ้รยีน Net Gen

7. สง่เสรมิใหผ้ ูเ้รยีนสามารถศึกษาคน้ควา้และอภิปราย

รว่มกนัระหว่างผ ูเ้รยีนดว้ยกนัเองหรอืผ ูเ้รยีนกบัผ ูส้อน

8. ใหผ้ ูเ้รยีนสามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีตนเองสนใจ

และความร ูต่้างๆ ผา่นทางช่องทางต่างๆ 

9. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการเรยีนร ูท่ี้สมัพนัธ์

กบัชีวิตจรงิ รบัประสบการณต์รง)

10. วดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย บรูณาการเช่ือมโยง

กบัการปฏิบติัจรงิ เพ่ือปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนร ู้



แนวทางท่ี

สถานศึกษานําไปใช้

อยา่งเป็นรปูธรรม
มีพ้ืนท่ีสําหรับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2

จัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ (ตามบริบท 

มีความกระตือรือรน และ

มีปฏิสัมพันธกัน) 

3

ออกแบบและปรับ

บทเรียนใหเหมาะกับ

แตละบุคคล 

4

ขับเคลื่อนท้ังระบบ

โรงเรียน รวมเปนพ่ีเลี้ยง 

ผูอํานวยความสะดวก 

ผูประสานงาน ผูสอนงาน

1

ใชการประเมิน

แนวใหม เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน 

5
มีการประเมินท้ัง 

Summative และ 

Formative เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูของผูเรียน 

6

ใชเทคนิควิธีการ

ประเมินผลการเรียนรู

ท่ีสรางสรรคและ

หลากหลาย

7

จัดสภาพแวดลอม

การเรียนรูเชิงรุก และให

โอกาสผูเรียนประเมิน

การเรียนรูของตนเอง 

8

จัดการความรู 

ถอดประสบการณ จัดทํา

แนวปฏิบัติท่ีดี 

เพ่ือเผยแพร ตอยอด

9



ท่ีมา: ชวลิต ชูกําแพง (2553), Wiener & Cohen, (1994)

1. พ้ืนฐานผูเรียน
แตกตางกันสูการ
เรียนการสอนท่ียึด

ความแตกตาง

5.ผลจากการสอน 
เปนการประเมินวิธี
เรียน วิธีคิด และวิธี

แกปญหาท่ี
หลากหลาย 5.1 การตัดสินผูเรียน   

ดูท่ีพัฒนาการ ความ
เจริญงอกงาม และ
ศักยภาพการเรียนรู

6. วิธีการประเมิน
ใหความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู

6.1 การเรียนการสอน
สัมพันธกับชีวิต ขึ้นกับ
ดุลยพินิจของแตละคน

ในการปรับเปลี่ยน 
เสริมตอ

6.2 ความสําเร็จของ
ผูเรียนเปนการ

ตระเตรียมชีวิตท่ีมี
ประสิทธิภาพตลอด

ชวงชีวติ

การประเมินแนวใหม่เพ่ือพฒันาการเรยีนร ูแ้ละสมรรถนะผ ูเ้รยีน 

3.1 ผูเรียนมีสวน
รวมในการประเมิน 

และเปดเผย

3. เครื่องมือประเมิน

ใหสารสนเทศท่ี

หลากหลายสูการพัฒนา

แฟมสะสมงาน 4. รูปแบบการ
ประเมินกลมกลืนกับ
หลักสูตรและการ

เรียนการสอน

การประเมิน

แนวใหม่

2. ตัวบงช้ีความรูท่ีดี

มาจากการประเมิน

ทางตรง และ

หลากหลาย



นโยบาย “การ

ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

และใชนวัตกรรม

ขับเคลื่อน”

2

วิวัฒนาการของ IT3

การจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับสภาพการณ 

บริบท และพ้ืนท่ีของ

สถานศึกษา

4

วิสัยทัศนของ

หลักสูตรท่ีสอดคลองกับ 

Learning Space 

รูปแบบใหม

1 การบริหาร

จัดการและการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ

กับผูเรียน Net Gen

5

ความเปนนิติ

บุคคลของสถานศึกษา 

การกําหนดเขตพ้ืนท่ี

นวัตกรรม 

8

การขับเคลื่อน

การเรียนรูท้ังระบบ

โรงเรียน 

9

บทบาทการมี

สวนรวมของพอแม 

ผูปกครอง และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

10

แนวโนม้การจดัการพ้ืนท่ีแห่งการเรยีนร ูเ้พ่ือพฒันาสมรรถนะผ ูเ้รยีนในอนาคต

ลักษณะการเรียนรู

ของผูเรียน Net Gen
6

6.1 การปฏิสัมพันธ

ทางสังคมและการทํางาน

เปนทีม (social and 

team oriented)6.2 การทํางาน

หลายอยางพรอมกัน 

(multitasking) 6.3 การชอบลง

มือทําแบบลงมือจริง 

("let's build it" 

approach) เปนตน

การจัดพ้ืนท่ีการ

เรียนรูเพ่ือตอบสนอง

ความตองการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

7

7.2 พ้ืนท่ีเพ่ือการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แบงปนประสบการณ และ

การวิเคราะหวิจารณ 

7.1 พ้ืนท่ีการเรียนรู

ผานการฟง การดู 

การเลน การแสดงออก 

และการพูด 

7.3 พ้ืนท่ีเพ่ือการลงมือ

ปฏิบัติหรือทดลองทํา 
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