
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

Active Learning Facilitator 

ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) 

หลักการและท่ีมา ของหลักสูตร  

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การเปลี่ยนการสอนและการวัดผล เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ 

3 ด้านได้แก่ 

1. ด้านความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง (Knowledge) 

2. ด้านสมรรถนะ ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 

3. ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ (Attribute) 

ซึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning Approach) ไม่สามารถช่วยให้ผู้

เรียนมีคุณสมบัติครบพร้อมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว   

ดังนั้นนักการศึกษาทั่วโลกจึงได้สร้างรูปแบบการสอนรูปแบบใหม่ (New Learning Model) หลาก

หลายรูปแบบ เช่น Problem Based-Learning, Flip Classroom, STEM การจัดการอบรมครูผู้สอนที่ผ่านมา 

เป็นการอบรมลักษณะเดิม  เมื่อผ่านการอบรมครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปลี่ยนการสอนและการประเมินผล

ได้ ด้วยเหตุผลคือ 

1.  การจัดการอบรมเป็นแบบบรรยาย (Lecture) ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบดั้งเดิม (Traditional 

Learning Approach)  ไม่สามารถช่วยให้ครูเปลี่ยนการสอนได้จริง 

2.  ขาดเครื่องมือ software ที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

3.   ขาดการติดตามช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง 

สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต โดย ดร.วิริยะ ฤชัยพาณิชย์ และคณะจึงทำการวิจัยรูปแบบการ

สอน แนวทาง Creativity-Based Learning (CBL)  และจัดอบรม CBL ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Model) ที่วิจัยในบริบทของประเทศไทย มีการพัฒนา Software เพ่ือช่วยให้

เกิดการเรียนที่ตื่นตัว  โดยระบบ CBL Tool ที่จะช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้ สมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือ   โหวต 

ตั้งประเด็น และให้คะแนน ในห้องเรียน พร้อมทั้งมี การติดตามผลหลังจากการอบรม  การอบรมนี้ เป็นปฏิบัติ

การที่ช่วยให้ครูผู้สอนเปลี่ยนการสอนได้จริง  (ผลงานการอบรมที่ผ่านมา ดูได้ในเอกสารประกอบที่1 ) 



วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครูเปลี่ยนการสอนจากการสอนรูปแบบเดิม (Traditional Learning Approach) ให้เป็นการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Approach) เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตร 

• ความพอใจในเข้าการอบรมปฏิบัติการ 

• เข้าใจวิธีการสอนแบบ Active learning 

• ออกแบบการสอนและการวัดผลในวิชาตนเองได้ 

• มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือช่วยการสอนและการวัดผล 

• มีการเปลี่ยนแปลงการสอนจริง 

คุณสมบัติเข้าอบรม 

 ครูผู้สอนทุกระดับชั้น   อาจารย์อุดมศึกษา 

รายละเอียดของหลักสูตร มีดังน้ี 

เน้ือหา ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

1. การจัดการการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator กระบวนการ บริบท และการวัดผล 

2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างและการวัดผล  

ปฏิบัติการ ใช้เวลา 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

1. การออกแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning  

- หรือการออกแบบการสอน แบบอื่นๆ เช่น STEM Activity-based learning ขึ้นกับความถนัด

และความสนใจ 

2. การใช้เครื่องมือ Active Learning  คือ CBL tool เพ่ือ การเรียนการสอนและการประเมินผล 



การติดตามผล 

โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต มีระบบ PLC - Professional Learning Community Platform เพ่ือให้

ความรู้ต่อเนื่องและแบ่งปันความรู้ในการสอนจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกำกับติดตาม 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

• ครูสามารถเปลี่ยนการสอนเพ่ือให้ ห้องสอนกลายเป็นห้องเรียน เป็นการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมี

ทักษะ ศ.21 จริง 

• ครูมีความสามารถประเมินผลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้ครบทั้งสามด้าน

คือ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 

• ครู สามารถใช้เครื่องมือและ PLC เพ่ือพัฒนาการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Problem Based-

Learning, Flip Classroom, STEM และ Creativity-Based Learning (CBL) ได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลกระทบ 

• ครู ได้พัฒนาตนเองในด้านการสอน และมีความสุขในการทำงาน  

• ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติครบทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ และด้านคุณลักษณะพึง

ประสงค์ 

• โรงเรียน มีคุณภาพเป็นที่พ่ึงพาของชุมชนได ้

สถานท่ีอบรม 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต  อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น 10 ห้องเลขที่ 1012 
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900  โทร. 080-8107181 , 02-9371118-9 

• ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น 

• ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

• มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ 

• โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 

• โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี 



• โรงเรียนสตรีระนอง 

• ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

• มอ.หาดใหญ่ 

• โรงเรียนพิริยาลัย 

• โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

• โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  

รายชื่อวิทยากร 

1. ดร.วิริยะ  ฤชัยพาณิชย์ 

ประสบการณ์ :: 

• ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ 

• คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

• คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 

• ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com 

• ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

• ผู้เขียนหนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต  สาขาอาชีพแห่งอนาคต ฯลฯ  และ บทความการศึกษา  

• วิทยากรด้านการศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และผู้
ปกครองทั่วประเทศ 

2.  ดร.สมพร สามทองกล่ำ 

ประสบการณ์ :: 

• ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 

• วิทยากรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน - CBL  
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3.  ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ 

ประสบการณ์ :: 

• อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

• วิทยากรสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

• วิทยากรอบรมการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  

• วิทยากรอบรมอาจารย์สำหรับห้องเรียนพิเศษ สสวท. 

• วิทยากรเทคนิคการสอนเคมี และการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและสร้างสรรค์  

• วิทยากรรับเชิญ  O-NET รายวิชาเคมี  

• วิทยากรอบรมการบริหารเวลาและการบริหารอารมณ์ (EQ) อย่างมีประสิทธิภาพ 

• วิทยากรด้านการศึกษา และ การค้นหาตัวเอง ของ www.eduzones.com 

• นักวิจัยทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

4.  ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล 

ประสบการณ์ :: 

• วิทยากรพิเศษในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฯลฯผู้ร่วมก่อตั้ง และที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต 

• อาจารย์ที่ปรึกษา ของเว็บไซต์ eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ 

• วิทยากรโครงการเปลี่ยนการสอน Creativity-Based Learning การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 

• วิทยากรโครงการ “CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ให้ความ
รู้แก่นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศกว่า 10 แห่ง เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมโอกาสในการหางาน 

• วิทยากรโครงการทาโร่ ทู สคูล Taro to School ซึ่งเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ 
ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 

• ผู้ก่อตั้งและดำเนินโครงการ "ทำดีเพ่ือพ่อ" ตั้งแต่ พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน 

• ปัจจุบัน เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 



5.  ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาล ี

ประสบการณ์ :: 

• ครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

• ผู้เขียนหนังสือห้องเรียนแห่งอนาคต  

• ครูวิชาชีวศึกษาของห้องเรียน  DLIT สพฐ. 

• กรรมการยกร่างหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศขององค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

6.  ดร.ภานุพงษ์ วันจันทึก 

ประสบการณ์ :: 

• อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan 
Software Park) 

• วิทยากรฝึกอบรมการสอนแบบ Active Learning  

• วิทยากรด้านการศึกษาของ www.eduzones.com 

7.  รศ.ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช  วานเดอพิทท ์

ประสบการณ์ :: 

• แพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) 

• วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน - Creativity-based Learning 

• วิทยากรโรงเรียนพ่อแม่  

8.  อ.ณิชานันทน์ คำเสริฐ 

ประสบการณ์ :: 

• ผู้จัดการสถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

• ผู้จัดการ  www.eduzones.com 

• กรรมการเครือข่ายสุจริตไทย 

• วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน - Creativity-based Learning  
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• วิทยากร อบรม  Workshop และ บรรยายเรื่อง การค้นหาตัวเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 

• ผู้เขียนบทความด้านการศึกษา ใน www.eduzones.com 

• ทีมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 – สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

• ทีมพัฒนาหลักสูตรค้นหาบุคลิกภาพผู้เรียน - สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

9.  อ.สุกัญญา โสเก่าข่า 

ประสบการณ์ :: 

• ผู้จัดการห้องเรียนแห่งอนาคตเชียงใหม่ 

• วิทยากรอบรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน - Creativity-based Learning  

• วิทยากร อบรม  Workshop และ บรรยายเรื่อง การค้นหาตัวเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 

• วิทยากรโครงการ Taro to School จัดโดย www.Eduzones.com 

• วิทยากรอบรมโครงการ ICT เพ่ือผู้ด้อยโอกาส กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

• ทีมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 – สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

• ทีมพัฒนาหลักสูตรค้นหาบุคลิกภาพผู้เรียน – สถาบันวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต 

• ผู้เขียนบทความด้านการศึกษา ใน www.eduzones.com 

จำนวนรับ ต่อรอบการอบรม 

 รับ  33  รุ่น รุ่นละ  30  คน 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
 Notbook หรือ ipad note เป็นต้น ที่สามารถต่อ wifi ได้   

อัตราใช้จ่ายในการอบรม 

1.  ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท    

สิ่งท่ีจะได้รับ 

 1. การอบรมปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 



 2. Active Learning Software - CBL Tool (ลิขสิทธ์ิ) 

 3. คู่มือการสอแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (ลิขสิทธ์ิ) 

 4. ระบบ PLC - Professional Learning Community Platform - ห้องเรียนแห่งอนาคต PLC   
     (ลิขสิทธ์ิ) 

 5. อาหารว่างตลอดทั้งวัน และ อาหารกลางวัน รวม 2 มื้อ  

ตารางการจัดอบรม

รุ่นที่ วันเริ่มอบรม วันส้ินสุดการอบรม จังหวัด สถานที่

1 5 สิงหาคม 2560 6 สิงหาคม 2560 ภูเก็ต ศูนย์ ICT ภูเก็ต

2 5 สิงหาคม 2560 6 สิงหาคม 2560 เชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

3 5 สิงหาคม 2560 6 สิงหาคม 2560 ขอนแก่น ศูนย์ ICT ขอนแก่น

4 5 สิงหาคม 2560 6 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

5 19 สิงหาคม 2560 20 สิงหาคม 2560 ระนอง โรงเรียนสตรีระนอง

6

19 สิงหาคม 2560 20 สิงหาคม 2560

เชียงราย โรงเรียนเชียงราย

วิทยาคม 

7 19 สิงหาคม 2560 20 สิงหาคม 2560 ขอนแก่น ศูนย์ ICT ขอนแก่น

8 19 สิงหาคม 2560 20 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

9 26 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2560 สงขลา มอ.หาดใหญ่

10 26 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2560 เชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

11

26 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2560

อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช

12 26 สิงหาคม 2560 27 สิงหาคม 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

13 2 กันยายน 2560 3 กันยายน 2560 ภูเก็ต ศูนย์ ICT ภูเก็ต

14 2 กันยายน 2560 3 กันยายน 2560 นครสวรรค์ รร.สตรีนครสวรรค์

15 2 กันยายน 2560 3 กันยายน 2560 อุดรธานี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

16 2 กันยายน 2560 3 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

17 9 กันยายน 2560 10 กันยายน 2560 ระนอง โรงเรียนสตรีระนอง

18 9 กันยายน 2560 10 กันยายน 2560 เชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

19 9 กันยายน 2560 10 กันยายน 2560 ขอนแก่น ศูนย์ ICT ขอนแก่น

20 9 กันยายน 2560 10 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว



*** ผู้จัดอบรม มีบริการจัดหาท่ีพักให้ ตามงบประมาณของอาจารย์ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ 
คุณ ณิชานันทน์  คำเสริฐ 
เบอร์โทร 080-8107181 , 02-937-1118-9 
e-mail:    nichanan.js@gmail.com 

รุ่นที่ วันเริ่มอบรม วันส้ินสุดการอบรม จังหวัด สถานที่

21 16 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 สุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

22 16 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 เชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

23

16 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560

อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะ

มหาราช

24 16 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

25 16 กันยายน 2560 17 กันยายน 2560 มหาสารคาม ม.ราชภัฎมหาสารคาม

26 23 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560 สงขลา มอ.หาดใหญ่

27 23 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560 แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย

28 23 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560 ขอนแก่น ศูนย์ ICT ขอนแก่น

29 23 กันยายน 2560 24 กันยายน 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว

30 30 กันยายน 2560 1 ตุลาคม 2560 สงขลา มอ.หาดใหญ่

31 30 กันยายน 2560 1 ตุลาคม 2560 นครสวรรค์ รร.สตรีนครสวรรค์

32 30 กันยายน 2560 1 ตุลาคม 2560 สกลนคร ม.ราชภัฎสกลนคร

33 30 กันยายน 2560 1 ตุลาคม 2560 กรุงเทพมหานคร เซ็นทรัลลาดพร้าว


