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การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Outcome Based Education

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Outcome Based Education

โดย 

ดร.อตชิาต เกตตะพันธ์ุ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

โดย 

ดร.อตชิาต เกตตะพันธ์ุ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ในการประชมุหวัหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครังที 29

วันท่ี 8 กุมภาพนัธ 2561

ณ ศนูยประชมุนานาชาตฉิลองสริิราชสมบัตคิรบ 60 ป 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ขอมูลตดิตอ

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ

ภาควชิาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท : 083-763-1536

อเีมล: kettapun@gmail.com      

Website: www.atichart.com   

Fanpage: Dr.Noom MathLover

Line: kettapun
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ดร.อติชาต เกตตะพนัธ์ุ (ดร.หนุ่ม)

• อาจารย์ประจําภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
• ผูก่้อตงัและหวัหนา้ห้องปฏบัิติการวจิัยคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์

โบราณคด ีคณะวิทยาศาสตร์ มช.
• นกัคณิตศาสตร์บูรณาการ, นกัการศึกษา, นกัสร้างแรงบนัดาลใจ
• เจา้ของแฟนเพจ Dr.Noom MathLover ทีคนติดตามกวา่ 25,000 คน

• วทิยากรจัดค่าย และฝึกอบรม ใหแ้ก่นกัเรียนนกัศึกษา ครูอาจารย ์
ผูป้กครอง และบุคคลทวัไป ปีละกวา่ 70 ครัง

• โค้ชระดับเชียวชาญ (Master Coach)

ดร.อติชาต เกตตะพนัธ์ุ (ดร.หนุ่ม)

• ไดรั้บรางวลัวธีิปฏบัิติทดีี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในศตวรรษท ี21 ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• ไดรั้บรางวลัต้นแบบการพฒันาการเรียนการสอนในด้าน Project 
Based Learning จากสาํนกังานาคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพฒันาวชิาชีพอาจารยแ์ละองคก์ร
ระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

• ไดรั้บรางวลัครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จากสมาคม
วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์

• โค้ชระดับมาสเตอร์ (Master Coach) ทีผา่นการรับรองจาก American 
Board of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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หนวยงานท่ีเคยอบรมดานการเรียนการสอน

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (คณะวทิยาศาสตร์, วทิยาลยัศิลปะ สือ และ

เทคโนโลย,ี คณะบริหารธุรกิจ และสาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นตน้)

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธัญบุรี

 มรภ.เชียงใหม่, มรภ.ราชนครินทร์, มรภ.เชียงราย

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, มหาวทิยาลยับูรพา 

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์,มหาวทิยาลยัแม่โจ้

 สสวท., สกอ., สพฐ., .อพวช., สพป., สพม., เมืองพัทยา, EDUCA 

วทร., AMM

 โรงเรียนต่างๆ ทัวประเทศ

การอบรมการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21

 Active Learning

 Active Learning in Math Teaching

 Activity Based Learning (ออกแบบกจิกรรมในห้องเรียน)

 Project Based Learning

 ICT-integrated Learning

 STEM Education

 Coaching (หลักสูตร 2 วนั)

 Mindsets สําหรับครู (หลักสูตร 2 วนั)

 ฯลฯ
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หัวขอการนําเสนอ

1. ทําไมตองใชการศกึษาแบบ Outcome Based 

Education

2. วิธีการนํา Outcome Based Education ไปใช

1
ทําไมต้องใช้การศึกษาแบบ

Outcome Based Education
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เวลาสอน เคยเจอนักศกึษาแบบน้ีไหม?

• คุยกับเพ่ือน

• เลนโทรศัพทมือถอื

• นอนหลับ

• นั่งเหมอลอย

• นั่งทาํการบานวชิาอื่น

• นั่งวาดรูป

• ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษกอน

• เด็กเปลี่ยนไป ?

• สังคมเปลี่ยนไป ?

• เทคโนโลยี / การสื่อสาร เปลี่ยนไป ?

แลว_______ยังเหมอืนเดมิไหม ?
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ทีมา: https://en.wikipedia.org/wiki/Lecture#/media/File:Laurentius_de_Voltolina_001.jpg

A lecture at the University of Bologna in Italy in the mid-fourteenth century. The 
lecturer reads from a text on the lectern while students in the back sleep.
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วีดีทัศนการสอนแบบ Active Learning วิชา 201117



07-Feb-18

ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ 8

วีดีทัศน์ คณิตศาสตร์ในบาร์โค้ดสินค้า

หอเอนเมืองปซา
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วิทยาศาสตรและคณติศาสตรในพณิเปยะ

การสอนหลากหลายรูปแบบ

•Active Learning

•Activity Based Learning

•Problem Based Learning

•Project Based Learning

•Outcome Based Learning
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การสอนหลากหลายรูปแบบ (ตอ)

• Flipped Classroom      
(หองเรยีนกลับทาง)

• Authentic Assessment        
(การประเมินตามสภาพจรงิ)

• Child-centered Learning          
(การเรียนรูแบบผูเรยีนเปนศูนยกลาง)

• ICT-Integrated Learning

การสอนหลากหลายรูปแบบ (ตอ)

• STEM Education

• Teach Less – Learn More 
(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรยีนรู)

• การสอนทกัษะในศตวรรษที่ 21

• การศกึษาในยุค 4.0
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การสอนหลากหลายรูปแบบ (ตอ)

•Coaching Based Learning
• การสอนแตละแบบจะคาบเก่ียวหรือเชื่อมโยง

กันมาก ทําแบบนึงเปน แบบอื่น ๆ มักจะ

ตามมา

• หลักการคอื ใหเราลดการสอนแบบ Passive 

Learning ท่ีเนนการบรรยายและใหครูเปน

ศูนยกลาง

การสอนหลากหลายรูปแบบ (ตอ)

• หากเราไมยอมเปลี่ยนจากการสอนแบบเดมิ ๆ 

ก็จะมีการสอนแบบใหม ๆ มาอกีเร่ือย ๆ 
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การสอน 2 แบบ

Active LearningPassive Learning

Input Based Education Outcome Based Education

มุ่ง Input เนน้ความรู้ ตาํรา อาจารย ์

การบรรยาย ชวัโมงเรียน การสอบ

มุ่ง Outcome เนน้ผลลพัธ์ และ

ออกแบบการเรียนรู้เพือไปสู่ผลลพัธ์

Lecture Based Learning Activity Based Learning

Teacher-centered
อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer)

Student-centered 
อาจารยเ์ป็นวทิยากรกระบวนการ 

(Facilitator)
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ทําไมตอง Outcome Based Education

• การศึกษาไทยเนนสอนแบบใสเนือ้หาใหผูเรยีน 
(Input-based Education) ถาเห็นวาหัวขอไหน
ผูเรียนควรรูก็จะนํามาสอน โดยคดิวาย่ิงสอนเยอะ
ยิ่งผูเรยีนยิ่งไดมาก โดย
 เนนการสอนแบบบรรยาย (Lecture-based 

Education)

 เนนใหเด็กเรยีนรู ทองจํา คดิ และสอบ ในแนวท่ี
อาจารยวางไว ถาเห็นตางก็จะไดคะแนนนอย 
(Teacher-centered Education)

ทําไมตอง Outcome Based Education

• Outcome-based Education (การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ) 
จะเนนผลลัพธท่ีตองการใหเด็กไดรับเปนตัวต้ัง

• โดยครูท่ีใช Outcome-based Education สามารถใช
การสอนและรูปแบบการประเมนิไดอยางหลากหลาย 
โดยสอนแบบ Active Learning ซึ่งหมายรวมไปถงึการ
สอนท่ีหลากหลาย อาทิ
 Activity-based Learning

 Problem-based Learning

 Project-based Learning

 Student-centered Education



07-Feb-18

ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ 14

ผลลัพธ (Outcome) หรือ

เปาหมาย (Goal) ทางการศึกษา

วิสยัทศันดานการศึกษา

เดก็ไทยทุกคนไดรบั

การศึกษาที่ยอดเย่ียม
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การศึกษาท่ียอดเยี่ยม

เด็กไทยทไีด้รับ

การศึกษาทียอดเยียม
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค

ลักษณะของบัณฑิตตองมีความสามารถทางวิชาการโดยทุกสาขาวชิา

จะมีลักษณะรวมกัน ดังนี้

๔.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวติและประกอบอาชีพ และมีความ

รับผดิชอบในหนาท่ีทีไ่ดรับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและองคกร

๔.๒ มีความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชพีไดเปนอยางดตีลอดจนมี

ความใฝรูและสามารถพฒันาความรูใหม โดยวธิกีารทางวิทยาศาสตร

๔.๓ มีความสามารถในการจัดระบบความคดิ คดิวเิคราะห สังเคราะหอยางมี

เหตุผลและคดิสรางสรรคนวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแกปญหาโดยใช

วิธกีารและความรูวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)

๔.๔ มีความสามารถในการสงัเกต และยอมรับความจริงจากหลกัฐาน ตาม

ทฤษฎทีี่ปรากฏและมีคําอธบิายหลกัฐานเหลานั้นตามตรรกะในหลกัวิชา

๔.๕ มีความพรอมในการทํางานอยูเสมอและมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง

พัฒนางานและพฒันาสังคม

๔.๖ มีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี

๔.๗ มีความสามารถสงูในการนําความรูทางคณติศาสตรและสถติิไปใชในการ

วิเคราะหและนาํเสนอขอมูล

๔.๘ มีความสามารถในการบรหิารจัดการและทาํงานรวมกับผูอ่ืนได
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)
มาตรฐานผลการเรยีนรู สาขาวทิยาศาสตรและคณติศาสตรกําหนดมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ๕ ดานที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของ

สาขาวทิยาศาสตรและคณติศาสตรทีก่ําหนดไวดังน้ี

๕.๑ ดานคุณธรรม จรยิธรรม

(๑) มีความซื่อสัตยสุจริต

(๒) มรีะเบยีบวนิัย

(๓) มีจติสาํนกึและตระหนักในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวชิาการและ

วชิาชพี

(๔) เคารพสทิธแิละความคิดเห็นของผูอื่น

(๕) มจีติสาธารณะ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)
๕.๒ ดานความรู

(๑) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวทิยาศาสตรและหรือ

คณิตศาสตร

(๒) มคีวามรูพื้นฐานทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนามาอธบิาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ

(๓) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวชิาการ พัฒนาความรูใหม

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวทิยาศาสตรและคณติศาสตร

(๔) มคีวามรอบรูในศาสตรตาง ๆ ทีจ่ะนําไปใชในชีวติประจําวัน
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา

(๑) สามารถคดวเิคราะหอยางเปนระบบ และมเีหตุมผีลตามหลักการและ

วธิกีารทางวทิยาศาสตร

(๒) นําความรูทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไปประยุกตกบัสถานการณ

ตางๆ ไดอยางถกูตองและเหมาะสม

(๓) มีความใฝรูสามารถวเิคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูล

ตางๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรค

นวัตกรรม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ

(๑) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชกิที่ดี

(๒) มคีวามรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทัง้พัฒนาตนเองและพัฒนา

งาน

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร

๕.๕ ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ

(๑) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิตเิพื่อการวเิคราะห

ประมวลผลการแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตร

และคณติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.1)

(๒) มทีักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวทิยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไดอยางมปีระสทิธภิาพรวมทัง้การเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร

ไดอยางเหมาะสม

(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรอืภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการ

คนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน

(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนและเก็บรวบรวมขอมูลได

อยางมีประสทิธภิาพและเหมาะสมกับสถานการณ

2
วธีิการนํา Outcome Based 

Education ไปใช้



07-Feb-18

ดร. อติชาต เกตตะพนัธุ์ 20

วิธกีารนํา Outcome Based Education ไปใช

• กําหนดผลลัพธที่ตองการใหเกดิกับบณัฑิตในหลักสตูรใหชัดเจน แลว

โฟกสัที่จะพัฒนาผลลัพธแตละตัว (ทัง้นี้ควรมองภาพรวมการพฒันา

นักศกึษาดวย) 

– ผลลัพธเฉพาะเจาะจงที่ภาควชิา คณะ หรือมหาวทิยาลัย ตองการ

– ผลลัพธตามแนวทางของผูเรียนในศตวรรษที่ 21

– ผลลัพธตามแนวทางของ มคอ. 1-3

• เสาะหาวธิกีารพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา ที่ตรง

ตามผลลัพธที่ตัง้ไว สําหรบัอาจารยแตละคน รวมถงึเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ

วิธกีารนํา Outcome Based Education ไปใช (ตอ)

• อบรมและพัฒนาอาจารยผูสอนเร่ืองการสอนที่เนน Outcome-based 

Education ผาน Active Learning เชน Project-based Learning, 

Problem-based Learning, Activity-based Learning, ICT-integrated 

Learning และ Coaching-based Learning เปนตน

• เสาะหาหรอืคิดคนพัฒนาวธิกีารวัดและประเมนิผลเพื่อใหไดผลลัพธตาม

ที่ตัง้ไว  

 อบรมเร่ืองการวัดและประเมินจากผูเชี่ยวชาญ

 ออกแบบเคร่ืองมอืหรือ App เพื่อใหการทํางานมีประสทิธิภาพมากขึ้น

 การวางนโยบายสนับสนุนจากผูบริหาร
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ตัวอยางการอบรมท่ีนําความรูไปใชทันทีหลงัอบรม

ตัวอยางการอบรมท่ีนําความรูไปใชทันทีหลงัอบรม
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Outcome ของวทิยากรในวันนี้คอือะไร

รายงานการวิจยั

โครงการนําร่องการจดั

การเรียนรู้แบบใหม่ทีสอดคล้อง

กบัศตวรรษที 21

กระบวนวิชา 201117
(หากสนใจ กรุณาแจง้อเีมลม์าใหท้าง Line)
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ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จใน

พัฒนาการศึกษาแบบ

Outcome-based Education

ขอบคุณครับ 
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วทิยากรดานการศึกษาในอุดมคติ

1. เข้าใจจริงเรืองทตีนนําเสนอ

2. มปีระสบการณ์นําไปใช้จริงในสิงทตีนนําเสนอ

3. นําเสนอเข้าใจง่าย และเน้นอบรมภาคปฏิบัตเิพือให้ผู้เข้าอบรม

เข้าใจอย่างชัดเจน

4. นําเสนอสิงทผู้ีสอนนําไปทําเองได้ง่าย 

5. สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมต้องการเปลยีนแปลง

ผลงานทีเป็นทีรู้จัก
การบริการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และค่ายเยาวชนอืน

เป็นผู้จัดค่ายมากกว่า 100 ค่าย อาทิ ค่ายคณิตศาสตร์ 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ ค่าย

ภาษาอังกฤษ และค่ายค้นหาอาชีพสุดยอดในฝัน
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คายคนหาสดุยอดอาชพีในฝน

ค่ายสําหรับนักเรียน นักศึกษา เพือเรียนรู้เกยีวกบั passion, การค้นหาอาชีพ

ในฝัน และหลกัการจินตนาการเพือประสบความสําเร็จ

สถานศึกษาทจีัดค่ายนีกบั ดร.อติชาต เกตตะพนัธ์ุ และทมีงาน เช่น

 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั บุรีรัมย์ และเลย      

 โรงเรียนสรรพวทิยาคม (อ.แม่สอด จ.ตาก)

 คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    

 ภาควชิาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

 ภาควชิาเคมี และภาควชิาชีววทิยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดมาแล้ว 15 รุ่น รวมผู้เข้าอบรมมากกว่า 3,800 คน



ประวัตวิิทยากร ดร.อตชิาต เกตตะพันธุ ์
 

 ดร.อตชิาต เกตตะพันธ์ุ เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่งมผีลงานโดดเด่นท้ังดา้นการวจิัย การเรียน

การสอน และการบริการวิชาการ ท่านเป็นนักเรียนทุน ในโครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (พสวท.) เคยเข้าค่ายโอลมิปิก

วชิาการคณติศาสตร์ระดับประเทศรอบ 10 คนสุดท้าย และเป็นตัวแทนนักเรียนไทยใน

การแขง่ขันระดับนานาชาต ิ International Asian Pacific Mathematics Olympiad 

(APMO) โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จาก University of 

California at Santa Cruz ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาขาเดยีวกัน จากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ท่านยังเคยท าวิจัยและศกึษาระยะสั้นท่ี 

Warwick University ประเทศอังกฤษ Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of British Columbia ประเทศแคนาดา  

ท่านมผีลงานวจิัยท่ีหลากหลาย ท้ังดา้นคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ คณิตศาสตร์ประยุกต ์คณิตศาสตร์ศึกษา และ คณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์โบราณคดี ซึง่ถูกรู้จักในฐานะ “นักคณิตศาสตร์บูรณาการ” โดยผลงานท่ีมีช่ือเสียง อาทิ คณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม (เผยแพร่ในหนังสือพมิพเ์ดลนิวิส ์หนา้ 1 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 

2552 และสื่อมวลชนอ่ืนมากกวา่ 20 ครัง้)  การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องเขินโดยใชค้ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้าง

แบบจ าลองคณิตศาสตร์ในการแพร่ตัวของไฟป่า และ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีบูรณา

การกับประวัตศิาสตร์  

 ในดา้นการเรียนการสอน ได้มีการน าวิธีการสอนรูปแบบใหมม่าปรับใช้ เนน้การเรียนแบบ Active Learning การสอนท่ีเนน้

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการประเมินตามสภาพจรงิ โดยเนน้ท้ัง Coaching Based Learning, Project Based Learning, Problem 

Based Learning, Activity Based Learning, Flipped Classroom และ STEM Education จนได้รับรางวัลดา้นการสอนหลายรางวัล 

อาทิ รางวัลวิธีปฏิบัตทิีด่ี Good Practices ในการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ รางวัล

ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน Project Based Learning จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสมาคมเครอืขา่ยการพัฒนาวิชาชพีอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศกึษาแหง่ประเทศไทย (ควอท.) และรางวัลครูวทิยาศาสตร์

ดีเด่น จากสมาคมวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในดา้นการบริการวิชาการ ได้มีการให้บริการท่ี

หลากหลาย ท่ีมีช่ือเสียงก็คือ การจัดคา่ยวิชาการทั่วประเทศ ซึ่งจดัมามากกว่า 100 ค่าย โดยเนน้ความรู้คูก่ับความสุข อาทิ ค่าย

คณิตศาสตร์ ค่ายโครงงานคณติศาสตร์ ค่ายวทิยาศาสตร์ ค่ายนักคิดนอ้ย และคา่ยค้นหาสุดยอดอาชีพในฝัน เป็นต้น ท้ังน้ียังมีการ

บริการอบรมครูและอาจารยม์หาวิทยาลัย หลายหลักสูตร เชน่ Coaching, Active Based Learning, Project Based Learning, 

Active Based Learning และ STEM Education เป็นต้น หนว่ยงานท่ีเคยเชญิเป็นวิทยากรมมีากกวา่ 90 แห่ง อาทิ สถาบันส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวจิัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ท่านยังได้เผยแพร่ผลงานท่ีมีประโยชนต์อ่วงการ

การศึกษาและสังคมมากมายผ่านสื่อมวลชนในวงกว้าง อาทิ หนังสอืพิมพ ์นติยสาร วทิยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ มากกวา่ 100 

ครัง้ ซึ่งท าให้ท่านได้รับรางวัลงานบริการวิชาการดีเด่น จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 นอกจากนี ้ดร.อตชิาต เกตตะพนัธ์ุ ยังเป็นโค้ชระดับมาสเตอร ์ (Master Coach) ท่ีผ่านการรับรองจาก American Board 

of NLP และ NLP University ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้จัดท าเว็บไซต์ www.atichart.com เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลงานวจิัย สื่อการ

เรียนรู้ วดีีทัศน ์ คู่มอืครู และไดจ้ัดท าแฟนเพจคณิตศาสตร์ www.facebook.com/Dr.NoomMathLover ท่ีมีคนติดตามมากกวา่ 

24,000 คน เพื่อให้คนได้เห็นประโยชน ์และความสวยงาม ของคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถเขา้ไปตดิตามข่าวสาร หรือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.อตชิาต เกตตะพันธ์ุ ได้เสมอ 


