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บทนำ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ปี พ.ศ. 2545
เป็นกฎหมายที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษา และถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูป
การศึกษา อาจสรุปหลักการสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้ ดังนี้
ด้านหลักสูตร ปรากฏตาม มาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรา 28 หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาต่ า งๆ รวมทั้ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค คลพิ ก าร
ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุ ค คลให้ เ หมาะสมแก่ วั ย และศั ก ยภาพ สาระของหลั ก สู ต รทั้ ง ที่ เ ป็ น วิ ช าการและวิ ช าชี พ
ต้องมุ่งพัฒ นาคนให้ มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และด้านการค้นคว้า วิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทางสังคม
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรีย นรู้และพัฒ นาตนเองได้และถือว่าผู้เรีย นมีความสาคัญ ที่สุด กระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรีย นรู้ ให้ ส ถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้คิดได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสม
ผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุกวิช า (6) จัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
ด้านการวัดผลประเมินผล ปรากฎตาม มาตรา 26 ให้ ส ถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน
โดยพิจ ารณาจากพัฒ นาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสั งเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ว ม
กิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
และรูปแบบการศึกษา
ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (3) กาหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ประกอบด้ ว ย ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และ มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมิน

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2
ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด หากมิได้ดาเนินการดังกล่าว ให้สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิน คุณภาพการศึ ก ษา รายงานต่อคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
จากหลักการสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ
1. ด้านหลักสูตร เน้นการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุลในเนื้อหาสาระ
ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ ให้มีการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายที่มี
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ให้มีการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทางสังคม
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ เน้นว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
โดยถื อว่ าผู้ เรี ย นมี ความส าคั ญ ที่ สุ ด ให้ จั ดเนื้ อหาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บความสนใจ
และความถนั ด โดยคานึ งถึงความแตกต่า งระหว่างบุคคล กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่ งเสริ ม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ จะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย
เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ์
การปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้
4. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ ง เกณฑ์ ห นึ่ ง ในการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
ของสานักงานการอุดมศึกษาก็คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวคิ ดจากพระราชบั ญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกล่ าวถึงการจั ดการเรี ยนรู้
ที่ยอมรับว่าบุคคลหรือผู้เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ เชื่อว่า
ทุกคนมีความแตกต่างกัน เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการสืบค้น เน้นงานที่มีปฏิสัมพันธ์ บทเรียนที่มี
ความยืดหยุ่น เคารพคุณค่าของความแตกต่างอย่างหลากหลาย ให้การเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้เรียน ประเด็นสาคัญของอาจารย์ยุคใหม่ ต้องไม่เน้นที่ “การสอน” แต่ทาหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดขึ้น ในตัวของผู้เรียน เน้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้ ในด้าน
เนื้ อหาสาระส าคัญที่ใช้ในการจั ดการเรี ย นรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 จะยึดหลั ก 3Rs ประกอบด้ว ย
การอ่าน การเขียน และมีความรอบรู้ในด้านคณิตศาสตร์ (Reading, Writing and Arithmetic) และ
หลัก 4Cs ประกอบด้วย 1) การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คือ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผลและต้องสามารถตัดสินคุณค่าของสิ่งที่คิดนั้นด้วย 2) การสื่อสาร
(Communication) คือต้องมีความสามารถใช้ศัพท์ใช้ภาษา ใช้ ICT และใช้จิตวิทยาเพื่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นให้ประสบความสาเร็จได้ 3) การทางานร่วมกัน (Collaboration) คือ มีความสามารถในการ
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ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4) การสร้างสรรค์ (Creativity) คือ มีความสามารถในการจินตนาการเพื่อ
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ อั น จะน าไปสู่ สิ่ ง ใหม่ ห รื อ ความคิ ดใหม่ๆ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ที่ เ รี ย กว่ า นวั ต กรรม
(Innovation)
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้สอนสอนไม่ได้ ผู้รียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าผู้สอน ต้องไม่สอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบ
ลงมือทา คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยให้คาปรึกษาแนะนาแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจาก
ภายในใจและสมองของตนเองการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Problem-Based Learning)
ในส่ ว นของมหาวิทยาลั ย ราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้มีการดาเนินการ ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญดังนี้
1. จั ดให้ มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น ส าคั ญ
ทุกหลักสูตร
2. จัดอบรมเพื่อให้คณาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้และหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแนวทางที่กาหนด
3. ดาเนินการให้ผู้สอนทุกรายวิชาทุกหลักสูตรต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ดาเนิ น การให้ ทุ กหลั กสู ตรต้ อ งมี รายวิช าที่เ กี่ยวข้ องกั บ การส่ งเสริม ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง โดยเน้นให้เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือนอกสถานศึกษา
5. ในการจัดการเรี ยนรู้ทุกหลักสูตรมีการดาเนินการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อ
ประสบการณ์ในวิชาชีพตามหลักสูตรนั้นๆ จากชุมชนหรือจากหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งการบรรยายพิเศษ วิทยากรฝึกปฏิบัติ ให้คาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษา
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพื่อนาผลการวิจัยและการจัดการความรู้ในองค์กรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
7. ดาเนินการให้ผู้สอนทุกรายวิชา ทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาและสามารถนาผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้
8. ดาเนินการให้คณาจารย์มีการนาผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้ ทั้งกระบวนการ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้และการประเมิ นผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
9. มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ท าให้ ค ณาจารย์ มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
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การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สถานการณ์
สื่อ และอื่นๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ผู้สอนจึงจาเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวม
ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผู้สอนจะประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ ต้องมีความตั้งใจและสนุกในการทางานสอน เป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่
ผู้เรียน และต้องมีความเชื่อว่าสามารถที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในทางที่ดีขึ้นได้ทุกคน
ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้
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วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต้องมี
รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสอนที่เหมาะสม ซึ่งถูกระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคในแต่ละภาคการศึกษา กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามหลักจิตวิทยา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทั้งการคิดและการกระทาที่หลากหลาย
ใช้สื่อที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อมกับบรรยากาศให้เหมาะสม
โดยมี
ผู้สอน ซึง่ เป็นผู้เกื้อกูลเสริมแรงจูงใจ ช่วยเหลือในการเรียนรู้
และจัดสิ่งแวดล้อมกับบรรยากาศให้เหมาะสม และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้
ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้ได้เอง แสวงหาความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้
และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เรียนรู้ตามสภาพจริง
ได้รับประสบการณ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ทาให้ผู้เรียนพัฒนา
ทั้งทางด้านสติปัญญา กาย อารมณ์ และสังคมเป็นบุคคลที่คิดเป็น มีวินัยในตนเอง
และมีความสามารถที่จะ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
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บทที่ 1
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นการตั้งใจกระทาให้เกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ดีย่อมทาให้
เกิดการเรีย นรู้ที่ดี ผู้ส อนเป็น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้ส อนที่ส อน
อย่า งมีห ลัก การ มีค วามรู ้แ ละมีทัก ษะ จะช่ว ยให้ ผู้ เรียน เรียนอย่างมีค วามหมาย และมี คุ ณ ค่ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ กระบวนการเรียนรู้มิได้จากัดว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน
เท่า นั ้น ดัง นั ้น การจัดการเรีย นรู้ หรือ ที่ เรียกกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล
ความหมายของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจา และ
นาไปท่องจาเพื่อการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง
กว่ า นั้ น กล่ า วคื อ วิ ธี ก ารใดก็ ต ามที่ ผู้ ส อนน ามาใช้ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เรี ย กได้ ว่ า
เป็นการจัดการเรียนรู้
นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้ในทัศนะต่างๆ ดังนี้
ฮู และดั นแคน (Hough & Duncan, 1970: 144) อธิ บายความหมายของการจั ดการเรี ยนรู้ ว่ า
หมายถึ ง กิ จ กรรมของบุ ค คลซึ่ ง มี ห ลั ก และเหตุ ผ ล เป็ น กิ จ กรรมที่ บุ ค คลได้ ใ ช้ ค วามรู้ ข องตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้และความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงเป็น
กิจกรรมในแง่มุมต่างๆ 4 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึงการศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความเข้าใจ
ในจุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหา
ได้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instruction) หมายถึงการเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้
3. ด้านการวัดผล (Measuring) หมายถึงการเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะห์ผลได้
4. ด้ า นการประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ (Evaluating) หมายถึ ง ความสามารถ
ในการประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้
กู๊ด (Good, 1975: 588) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้
คือ การกระทาอันเป็นการอบรมสั่งสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
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ฮิลล์ (Hills, 1982: 266) ให้คาจากัดความของการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการจัดการเรียนรู้คือ
กระบวนการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมาย ของการจัดการเรียนรู้ไว้อีกหลายทัศนะ เช่น
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดสถานการณ์ สภาพการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
ได้มีประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม และ
พัฒนาการทั้งทางกายและทางสมอง อารมณ์และสังคม
การจัดการเรียนรู้ คือ การอบรมผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณ์และการแนะแนว
ให้กับผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ คือ การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความสามารถในการนาความรู้
นั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
การจัดการเรียนรู้ คือ การแนะแนวทางให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดสรรประสบการณ์ที่เลือกสรรแล้วเป็นอย่างดี ให้กับผู้เรียน
จากความหมายของการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ก ล่ า วมานี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด การเรี ยนรู้
มีความหมายครอบคลุมทั้งด้านวิธีการ กระบวนการและตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมายของ
การจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ว่า การจั ด การเรี ย นรู้ คื อ กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เรียน
เพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน และ
เกิดการเรี ยนรู้ขึ้น การเรียนของผู้ เรี ยนจะไปสู่ จุดหมายปลายทาง คือ ความสาเร็จในชีวิตหรื อ ไม่
เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่ กับ การจั ดการเรียนรู้ที่ดีของผู้ส อน หรือผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จัก
เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนดังนี้ คือ
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้
2. เกิดทักษะหรือมีความชานาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้
3. เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน
4. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. สามารถนาความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้
อนึ่ ง การที่ ผู้ ส อนจะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเจริ ญ งอกงามในทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง ทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญานั้น การส่งเสริมที่ดีที่สุดก็คือการให้ การศึกษา ซึ่งจาก
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก
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ลักษณะของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้มีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1. การจัดการเรียนรู้เป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน ซึ่งหมายความว่า
การจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น ทั้งผู้ส อนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเป็นปฏิสั ม พันธ์
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามลาดับขั้นตอนเพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2. การจั ด การเรี ย นรู้ มี จุ ด ประสงค์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านความรู้ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัย
2.2 ด้านทักษะกระบวนการ หรือด้านทักษะพิสัย
2.3 ด้านเจตคติหรือด้านจิตพิสัย
3. การจัด การเรีย นรู ้จ ะบรรลุจุด ประสงค์ไ ด้ดีต้อ งอาศัย ทั้ง ศาสตร์แ ละศิล ป์ ข อง
ผู ้ส อน ซึ่ง หมายความว่า การจัด การเรีย นรู้จ ะบรรลุจุด ประสงค์ไ ด้ห รือ ไม่นั้น ต้อ งอาศัย ความรู้
ความสามารถของผู ้ส อนทั้ง ด้า นวิช าการ(ศาสตร์) ทัก ษะและเทคนิค การจัด การเรีย นรู้ (ศิล ป์)
เป็นสาคัญ
จากที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้จะประสบผลสาเร็จ
ได้ดี ผู้สอนต้องมีทั้งความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนจาเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลหลายประการเพื่อนามาช่วยเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้
ของตนและการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ม่ ว่ า ระดั บ ใดก็ ต ามขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบ
3 ประการคือ
1. ผู้เรียน
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ถ้าองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 ประการนี้ดาเนินไปได้ด้วยดีจะทาให้ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้อย่างมาก องค์ประกอบดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้เรียน
ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ส อนจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง เป็ น อั น ดั บ แรก เกี่ ย วกั บ
ความสามารถทางสมอง ความถนั ด ความสนใจ พั ฒ นาการทางร่ า งกาย อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ
ความต้องการพื้นฐานเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องคานึงถึง และจะละเลยไม่ได้
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
ผู้สอนเป็นส่วนที่สาคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่จะกาหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไป
ในรูปแบบที่ต้องการ ความเป็นประชาธิปไตย ความเคร่งเครียด ความชื่นบานของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้โดยผู้สอนเป็นผู้กาหนด แต่ถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียนยังมีองค์ประกอบอื่นๆ
อี ก นอกเหนื อ ไปจากตั ว ผู้ ส อน คื อ ผู้ เ รี ย นเข้ า ชั้ น เรี ย นโดยไม่ ไ ด้ รั บ ประทานอาหารเช้ า
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หรื อ อาหารกลางวั น ผู้ เ รี ย นเริ่ ม เรี ย นชั่ ว โมงแรกด้ ว ยความรู้ สึ ก หิ ว หรื อ บางครั้ ง ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
สิ่ งกระทบกระเทือนใจติดตามมาเนื่องจากความไม่ปรองดองในครอบครัว เป็นต้น ส่ ว นทางด้าน
ตัวผู้สอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝ่ายบริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ อาหารเช้าก่อนมา
สถานศึ ก ษาของผู้ ส อนมี เ พี ย งน้ าแก้ ว เดี ย วเท่ า นั้ น สิ่ ง ที่ น ามาก่ อ นเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ ผู้ ส อน
และผู้เรียนจะมาพบกัน ซึ่งเป็น สิ่งที่จะบ่งได้ว่าบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียนที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้จะปรากฏออกมาในรูปแบบใด
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ างผู้ส อนและผู้เรียนจะเป็นเครื่องชี้บ่งถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์
ว่า ผู้เรียนจะประสบความสาเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรจะคิดถึงผู้เรี ยนในฐานะ
เป็นบุคคลหนึ่ง ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับความต้องการพื้นฐาน และผู้สอนจะต้องหากลวิธีที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และผู้สอนควรจะฝึกให้มีความรู้สึกไว
ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน เพื่อความสาเร็จแห่งการเรียนรู้และการเจริญเติบโต เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ต่อไป
หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้พื้นฐานที่สาคัญสาหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน แม้ว่าผู้สอนแต่
ละคนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการ
พื้นฐานนี้มีนักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้หลายท่าน เช่น
นั กการศึ กษาหลายท่ านได้ กล่ าวถึ ง หลั กการพื้ นฐานในการจั ดการเรี ยนรู้ ไว้ คล้ ายๆ กั น
สรุปได้ 4 ประการ คือ
1. หลักการเตรียมความพร้อมพื้นฐาน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
2. หลั ก การวางแผนและเตรี ย มการจั ด การเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ก ารเตรี ยมเขี ย นแผน
การจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซ้อมสอน
3. หลั ก การใช้ จิ ต วิ ท ยาการเรี ยนรู้ เช่ น หลั ก ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล หลั ก การ
เร้าความสนใจ หลักการเสริมแรง
4. หลั ก การประเมิ น ผลและรายงานผล ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ การก าหนดจุ ด ประสงค์
การจัดการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงานผล
การประเมิน
ทองคูณ หงส์ พัน ธ์ (2542: 9) ได้ให้ ห ลั กการจัดการเรียนรู้โ ดยกล่ าวไว้เป็นบัญญัติ 20
ประการของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี
3. มีกิจกรรม/ทาอุปกรณ์
4. สอนจากง่ายไปหายาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด
6. สอนให้คิดมากกว่าจา
7. สอนให้ทามากกว่าท่อง
8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร
9. ต้องชานาญการจูงใจ
10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา
11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน
12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์
13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม
14. อย่าทาตัวเป็นทรราช
15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว
16. ประพฤติตัวตามที่สอน
17. อย่าตัดรอนกาลังใจ
18. ใช้เทคนิคการประเมิน
19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข
20. ผู้สอนสนุกกับการเรียน
จากหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1. สอนจากสิ่งที่อยู่ใ กล้ตั วออกไป หาสิ่งที่อยู่ไ กลตัว ตามปกติ ผู้ เรียนมักจะสนใจ
และคุ้นเคยกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะนามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัว หรือใกล้ตัว
ก่อน แล้วค่อยสอนสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อยๆ
2. สอนจากสิ่ ง ที่ ง่ า ยไปหาสิ่ ง ที่ ย าก การจั ด การเรี ย นรู้ ถ้ า จะให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี
ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่ายๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจ
ได้ดี และเป็นพื้นฐานในการเรียนสิ่งยากต่อไป
3. สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรให้ตัวอย่างหลายๆ
ตัวอย่าง หรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา
4. สอนจากสิ่งที่รู้ไ ปหาสิ่งที่ไ ม่รู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้อง
อาศัยบทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี
5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใดๆ ก็ตาม ผู้สอน
ควรพยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
เพื่อเป็นวิธีการทาให้บทเรียน เป็นรูปธรรม ซึ่งจะง่ายแก่การเข้าใจของผู้เรียน
6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียนทดลอง
ปฏิ บั ติ จริ งได้ ผู้ สอนก็ ควรให้ ผู้ เรี ยนทดลองปฏิ บั ติ หรื อลงมื อกระท าด้ วยตนเอง เมื่ อทดลองเสร็ จแล้ ว
ผู้สอนจึงซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา
7. สอนโดยคานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่างๆ นั้น
จะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจใน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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หลักพัฒนาการของผู้เรี ยนในวัย ต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะได้จัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรม ให้ผู้เรียน
ได้เลือกทาตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียน
8. สอนโดยค านึ ง ถึ ง หลั ก จิ ต วิ ท ยา หลั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ผู้ ส อนต้ อ งน ามาใช้ ใ นการจั ด
การเรียนรู้มากที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น
9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็น
เป้าหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดาเนินการศึกษาของชาติในระดับต่างๆ
10. สอนโดยยึ ดความมุ่ งหมายของหลั กสู ตรและบทเรี ยนเป็ นหลั ก ในการจั ดการเรี ยนรู้ นั้ น
ผู้สอนจะต้อง ยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่กาหนดไว้เป็นหลัก และอีกทั้งผู้สอนยังต้อง
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วย และในขณะสอน
ผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุ
ตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการเรียนที่ดี
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี
ผู้ ส อนที่ดีทุก คนย่ อ มมีค วามรั บ ผิ ดชอบในการจัด การเรี ยนรู้ผู้ เ รีย นให้ เ ป็น สมาชิ ก ที่ ดี
ของชุมชน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีหลักในการยึดดังนี้
1. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ ใช้ความคิ ดอยู่ เสมอ โดยการซั กถามหรื อให้ แสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาง่ า ยๆ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ จะได้ เ ป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เ รีย นคิ ดหาเหตุผ ล
คิดเปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ป ระสบการณ์ ต รงให้ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยการเรี ย นโดยการกระท า
ด้วยตนเอง (Learning by Doing)
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม (Group Working) โดยมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่ม
แบ่งงานกันทาด้วยความร่วมมือกันและประเมินผลรวมกัน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
5. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้นั้นเกิดความ
ยืดหยุ่น น่าสนใจ และไม่น่าเบื่อ
6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ผู้สอนจะได้ทราบว่าจะสอนอย่างไรบ้าง
ตามลาดับขั้นและยังช่วยให้ผู้สอนพร้อมที่จะสอนด้วยความมั่นใจ
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และคิดหาเหตุผลความเป็นมาของ
สิ่งที่เรียน และมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
8. มีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา เน้นการประเมินตามสภาพจริง ประเมินตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการเรียนรู้ได้ผลตรงตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ หรือไม่ เพียงใด
9. มี สื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รีย นสนใจและเข้ า ใจบทเรี ย น เช่ น ของจริง
รู ป ภาพ หุ่ น จ าลอง แผนภูมิ คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน วีดิทัศน์ ฐานข้อมูล การเรียนรู้ เว็บไซต์ และ
โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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10. มีก ารจูง ใจในระหว่า งการจัด การเรีย นรู้ เช่น การให้ ร างวัล การชมเชย การให้
คาแนะนา การให้คะแนน การสอบ การแข่งขัน การปรบมือให้เกียรติ ฯลฯ
11. มีกิจกรรมให้ผู้เรียนทาหลายอย่างเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนและช่วยให้ ผู้เรียน
สนุกสนานในการเรียน
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในทุกด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
13. ส่ง เสริม ความสัม พัน ธ์ห รือ การบูร ณาการระหว่า งวิช าที ่เ รีย นกับ วิช าอื ่น ๆ
ในหลักสูตร เช่น สอนภาษาไทยก็สอนให้สัมพันธ์กับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์
14. มีการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ตามบทเรียนที่สอน
ทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของผู้เรียน
15. สอนแบบเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ (Child Center) ในการจัดกิจ กรรมต่า งๆ ผู้ เรียน
จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เอง ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะนา
16. สอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้มากที่สุด
17. สอนตามกฎแห่งการเรียนรู้โดยจัดบทเรียนให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
18. สอนโดยส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ และฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการวางแผนงานร่วมกับผู้สอน
ความหมายของการเรียนรู้
การเรี ย นรู้ (Learning) เป็ น กระบวนการที่ บุ ค คลเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
การพัฒนาความคิดและความสามารถ โดยอาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
สิ่งแวดล้อมมี 3 ด้าน คือ
1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิด
2. ด้ า นจิ ต พิ สั ย (Affective Domain) หมายถึ ง พั ฒ นาการทางด้ า นคามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
ความสนใจ ค่านิยม ความซาบซึ้ง การปรับตัวและเจตคติต่างๆ
3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึงการพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ
ได้แก่ทักษะในการใช้อวัยวะต่างๆ เข่น การเคลื่อนไหว การลงมือทางาน การทาการทดลอง
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
พฤติกรรมพุทธิพิสัย แบ่ง ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจา และระลึกได้
เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับไปแล้ว
2. ความเข้ า ใจ (Comprehension) สามารถให้ ค วามหมาย แปล สรุ ป หรื อ
เขียนเนื้อหาที่กาหนดใหม่ได้ โดยที่สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลง
3. การน าไปใช้ (Application) สามารถนาวัส ดุ วิธีการ ทฤษฏี แนวคิด มาใช้
ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ได้เรียนรู้มา
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4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแยก จาแนก องค์ประกอบที่สลับซั บซ้ อน
ออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยต่างๆ
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวม หรือนา
องค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ เข้ามารวมกัน เพื่อให้เกิดเรื่องใหม่หรือสิ่งใหม่
6. การประเมิ น ค่ า (Evaluation) สามารถตั ด สิ น ตี ร าคาคุ ณ ภาพของสิ่ งต่างๆ
โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสิน เช่น การตัดสินกีฬา ตัดสินคดี หรือประเมินว่าสิ่งนั้นดี ไม่ดี
ถูกต้องหรือไม่ โดยประมวลมาจากความรู้ทั้งหมดที่มี
แนวคิด Cognitive Domain ของแอนเดอร์สัน
ในช่วง ปี 1990-1999 แอนดอร์สัน (Anderson) ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของบลูม (Bloom)
และ แครทโวทล์ (Krathwohl) และเป็ น หนึ่งในคณะที่ได้ร่ว มกาหนดจุดมุ่งหมายเดิม ได้รวบรวม
นั กจิ ตวิทยา นั กทฤษฎีห ลั กสู ตร นั กวิจั ย ทางการศึกษา มาร่ว มกัน ได้ทาการปรับปรุงการจาแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปใช้งานและพัฒนาต่อสาหรับตัวของบลูมเองไม่ได้
เข้าร่ ว มเนื่ องจากป่ ว ยและเสี ย ชีวิตก่อนที่จ ะมีการตีพิมพ์ ซึ่งการปรับปรุงการจาแนกจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา ที่นาเสนอโดย แอนดอร์สัน และ แครทโวทล์ เป็นการปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ทางการ
ด้ า นพุ ท ธิ ปั ญ ญา ในสองประเด็ น คื อ การปรั บ เปลี่ ย นขั้ น ตอน และค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ
พุทธิปัญญา และเพิ่มโครงสร้างจากมิติเดียวเป็นสองมิติ ดังนี้
ลาดับขั้นและคาศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญา ยังคงมี 6 กระบวนการเหมือนเดิม
แต่ 3 กระบวนการแรกเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น จ า (Remember) เข้ า ใจ (Understand) และประยุ ก ต์ ใ ช้
(Apply) ส่วนสามกระบวนการหลังเปลี่ยนชื่อที่มีลักษณะเป็นคานามไปเป็นคากริยา และสลับที่กับ
ระหว่ า งกระบวนการที่ 5 กั บ 6 และสร้ า งสรรค์ (Create) เปลี่ ย นชื่ อ มาจาก การสั ง เคราะห์
(Synthesis) ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 กระบวนการและคาศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญาของบลูมแบบดั้งเดิม
และแบบปรับปรุงใหม่
กระบวนการและคาศัพท์เดิม
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ความเข้าใจ (Comprehension)
3. การนาไปใช้ (Application)
4. การวิเคราะห์ (Analysis)
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)
6. การประเมินค่า (Evaluation)

กระบวนการและคาศัพท์ใหม่
1. จา (Remember)
2. เข้าใจ (Understand)
3. ประยุกต์ใช้ (Apply)
4. วิเคราะห์ (Analyse)
5. ประเมินค่า (Evaluate)
6. สร้างสรรค์ (Create)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ 1.1 เปรียบเทียบกระบวนการและคาศัพท์ที่ใช้ในกระบวนการพุทธิปัญญาของบลูม
แบบดั้งเดิม และแบบปรับปรุงใหม่
กาเย่ (Gagne, 1970) ได้เสนอเงื่อนไขของการเรียนรู้ ไว้ 8 ประการคือ
1. การเรียนรู้เมื่อได้รับสัญญาณ (Signal Learning)
2. การเรียนรู้ในลักษณะของการกระตุ้น-ตอบสนอง (Stimulus-Response Learning)
3. การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงการกระตุ้น-ตอบสนอง (Chaining)
4. การเรียนรู้โดยสร้างความสัมพันธ์กระตุ้น-ตอบสนองด้วยภาษา (Verbal Association)
5. การเรียนรู้แบบแยกแยะ (Discrimination Learning)
6. การเรียนรู้ในแนวความคิดหลัก (Concept Learning)
7. การเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ (Rule Learning)
8. การเรียนรู้เชิงแก้ปัญหา (Problem Solving)
ลักษณะของการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนจะได้ผลดีนั้นผู้สอนต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจในระบบการจัดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ จิ ต วิ ท ยาการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ย การเรี ย นรู้ ใ นทั ศ นะของนั ก จิ ต วิ ท ยาโดยทั่ ว ไปนั้ น
เป็นกระบวนการที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของพฤติกรรม เป็นกระบวนการที่จิตใจ
มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งพิจารณาได้จากการที่แต่ละบุคคลแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าอย่างไร
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะของแต่ละบุคคลและเฉพาะเรื่อง โดยที่ผู้เรียนต้องกระทา
ต่อวัตถุและปรากฏการณ์ในสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของเจตคติ ความเชื่อ ข้อเท็จจริง
มโนมติ หลักการ กฎ การแก้ปัญหา และทักษะปฏิบัติการ การเรียนรู้ในบางเรื่อง ผู้เรียนอาจเรียนรู้ได้เร็ว
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บางเรื่องอาจเรียนรู้ได้ช้า ต้องใช้เวลาและมีประสบการณ์ การเรียนรู้บางเรื่องจะไม่ลืมง่าย แต่บางเรื่อง
จะลืมได้ง่ายถ้าไม่มีการใช้บ้าง
แครอล (Caroll, 1963) ได้กล่ าวถึง ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้ เรียนว่า ขึ้น อยู่ กั บ
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1. ความถนัดทางการเรียนของผู้เรียน
2. ความสามารถส่วนตัวของผู้เรียนที่จะเข้าใจการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
3. ความพยายามในการเรียนของผู้เรียน
4. เวลาที่ใช้ในการเรียนของผู้เรียน
5. คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
ผู้สอนจะต้องทาหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสติปัญญา เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ เป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ เป็นผู้ค้นพบ เป็นผู้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
ได้โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว ดังนั้นผู้สอนจึงจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะช่วย
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมอย่า งถาวรที่ จะเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เช่น
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by Doing) การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้ เ รี ย น (Theory of Cognitive Development) ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการค้ น พบ
(Discovery Learning) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล และหลักการเรียนรู้
ซึ่งจะช่วยทาให้ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และสภาพการณ์ต่างๆ สาหรับผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นพฤติกรรม ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนได้อย่างถาวร
จากหลั ก การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาของ
เปียเจต์ จะมีประโยชน์ต่อผู้สอน ในการจัดการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. ผู้สอนควรคานึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนว่า ผู้เรียนทุกคนจะผ่านขั้น
พัฒนาการทางสติปัญญาทั้งสี่ขั้นตามลาดับ ผู้เรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา
ที่แตกต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคนเป็นเครื่องแสดงความสามารถของบุคคล
นั้ น ผู้ เรี ย นแต่ล ะคนจะได้รั บ ประสบการณ์ทางกายภาพและทางสมอง พัฒ นาการทางสติปัญญา
เป็นผลเนื่องจากการปะทะสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสภาพแวดล้อมซึ่งรวมทั้งผู้สอนด้วย ผู้เรียนควร
เป็น ผู้มีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเอง การจัดกิจกรรมที่ทา
ให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนทาให้สภาวะสมดุลเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นผลให้มีพัฒนาการทางสติปัญญา
ผู้สอนควรมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้อันแน่วแน่ที่จะสร้างผู้เรียนให้เป็นคนที่สามารถทาสิ่งใหม่ๆ
มิ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งเป็ น คนคอยลอกเลี ย นแบบผู้ อื่ น เป็ น คนที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ รู้ จั ก ประดิ ษ ฐ์
และสืบเสาะหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ รู้จักที่จะพิ สูจน์สิ่งต่างๆ ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ
โดยไม่มีเหตุผล
2. ผู้ ส อนควรใช้ห ลั กสู ตรและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานทฤษฎีพัฒ นาการทาง
สติปัญญาของเปี ยเจต์ กล่าวคือ ในการจัดการเรียนรู้ผู้ส อนต้องไม่เน้นแต่เพียงข้อเท็จจริงเท่ านั้น
การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นให้ ผู้เ รีย นใช้ศัก ยภาพของตนเองให้ม ากที่สุด จัด เนื้อ หาและอุป กรณ์
การจัดการเรีย นรู้ให้ สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและคานึงถึงความต้องการของผู้เรียนด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ผู้ ส อนควรจั ด การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นพบกั บ ความแปลกใหม่ โดยการเสนอปั ญ หาที่ เ กิ น ขั้ น
พัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรีย นเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ผู้เรียนหาหนทางที่จะแก้ปัญหานั้นเน้นการ
เรียนรู้ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการเสาะแสวงหาความรู้และค้นพบ ให้ผู้เรียนที่มีระดับพัฒนาการทาง
สติ ปั ญ ญาที่ แ ตกต่ า งกั น ท างานร่ ว มกั น มากขึ้ น โดยอาจแบ่ ง ผู้ เ รี ย นออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย อุ ป กรณ์
การจัดการเรียนรู้และกิจ กรรมต่างๆ ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่ งที่เป็นนามธรรม ในการ
จั ดการเรี ย นรู้ ผู้ ส อนควรถามคาถามมากกว่าการให้คาตอบ โดยเฉพาะคาถามประเภทปลายเปิด
เมื่อถามคาถามแล้วผู้สอนควรรอคาตอบของผู้เรียน เพราะผู้เรียนต้องการเวลาที่จะดูดซึมคาถาม
และปรั บ เปลี่ ย นขยายโครงสร้ า งของสมองเพื่ อ ตอบค าถามนั้ น ๆ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนคานึงถึงเหตุผลของผู้อื่นมากขึ้น โดยไม่คานึงถึงเหตุผลของตนเอง
เป็นใหญ่ ทาให้ผู้เรียนได้หลายๆ แนวความคิด เป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สูงขึ้น
นอกเหนือจากแนวคิดตามทฤษฎีของเปียเจต์แล้ว แนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
การจั ดการเรี ย นรู้ ได้ดีอีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดของบรูเนอร์ ซึ่งสอนให้ ผู้ เรียนค้นพบด้ว ยตนเอง
ตามลาดับดังนี้
1) นาเสนอปัญหา
2) ให้ผู้เรียนมีโอกาสทาให้ความเข้าใจกับปัญหา
3) ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาพร้อมกับกาหนดวัสดุอุปกรณ์มาให้
4) ให้ผู้เรียนแสดงผลการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
5) อธิบายเพิ่มเติมโดยผู้เรียนและผู้สอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา
6) สรุปผลที่ได้จากการแก้ปัญหา
การสอนโดยวิธีสอนแบบค้นพบด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้ คือ
1) เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปัญญาของผู้เรียน
2) ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายใน
3) ผู้เรียนได้ฝึกความคิดและการกระทา ทาให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4) ทาให้มีความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้
5) ทาให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้
6) ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น
7) ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ไม่ได้เรียนโดยการท่องจา
แต่ก็มีข้อจากัดคือ ต้องใช้เวลามากในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่งๆ
สาหรับหลักการสาคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นั้น บรูเนอร์ได้เสนอไว้ดังนี้
1) เนื้อหาวิชาควรจัดแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยๆ และจัดลาดับให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2) การจัดการเรียนรู้ต้องคานึงถึงความพร้อมของผู้เรียนและแรงจูงใจ
3) ขั้น ของการเสนอการเรี ยนรู้ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นลงมือปฏิ บัติ กั บ ของจริ ง
ขั้นเรียนรู้จากรูปแบบของภาษาและจินตนาการ ขั้นเรียนรู้จากการใช้ตัวเลขแทนสัญลักษณ์ในการแทนค่า
4) วิธีสอนที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ คือ วิธีสอนแบบ
ค้นพบด้วยตนเอง
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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5) การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ท้าทาย
ความคิดและการกระทาโดยจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา
6) การเรียนรู้กระบวนการมีความสาคัญและจาเป็นมากกว่าการเรียนรู้เนื้อหาด้าน
ความรู้ เพราะบรูเนอร์ถือว่าความรู้เป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นผลิตผล กล่าวคือ ทาอย่างไรจึงจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีส่วนในการแสวงหาความรู้นั้นๆ ซึ่งต่างจากการจัดการเรียนรู้โดยทั่วๆ ไปที่มุ่งให้ผู้เรียน
จาสิ่งต่างๆ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้บอกให้
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการเรี ย นรู้ เ ป็ นกระบวนการที่ จ ะแยกจากกั นไม่ ไ ด้
เมื่อมีการจัดการเรียนรู้ก็ต้องมีการเรียนรู้ควบคู่กันไป
2. การจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้สอนกับผู้เรียนต้องร่วมมือกัน
จึงจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
3. การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นรู้ ด าเนิ น ไปด้ ว ยดี ท าให้ ก ารเรี ย นน่ า สนใจ
สนุกสนานและผู้เรียนเกิดความพอใจในการเรียน
4. การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ย่ อ มท าให้ ก ารเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยง่ า ยและได้ ผ ลตรง
ตามจุดมุ่งหมายของผู้สอน
5. การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ดี ย่ อ มส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น อย่ า งดี คื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ
หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ผู้สอนจึงมีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นแนวทางในการเลือกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้
1. เลือกประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ หากเป็นทักษะ
ก็ควรเป็นทักษะที่ปฏิบัติแล้ว ผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. เลื อกประสบการณ์ที่ผู้ เรี ยนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้าซาก มีประโยชน์ต่อการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและความพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นผลให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายของผู้เรียนที่จะปฏิบัติได้
และควรคานึงถึงประสบการณ์เดิมเพื่อจัดกิจกรรมใหม่ได้ต่อเนื่อง
4. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้หลายๆ ด้าน
5. ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ไม่ จ าเป็ น ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนต้ อ งท ากิ จ กรรม
อย่างเดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือกทาอย่างหลากหลาย
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้สอนจึงควรจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนตามลาดับความสาคัญ
จากรูปธรรม (Concrete) ไปสู่นามธรรม (Abstract) ซึ่ง เอดการ์ เดล (Edgar Dale) นักการศึกษา
ชาวอเมริ กัน ได้จั ดล าดับ ความส าคัญของการให้ ประสบการณ์แก่ผู้ เรียนไว้ 10 พวกต่อกันเป็นชั้น
รูปกรวย เรียกว่า กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) แสดงได้ดังภาพที่ 1.2
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นามธรรม
10
สัญลักษณ์
ของภาษา
(Verbal Symbols)
9 ทัศนสัญลักษณ์
(Visual Symbols)
8 การบันทึกเสียงวิทยุ ภาพนิ่ง
(Radio Recordings and Photos)
7 ภาพยนตร์ โทรทัศน์
(Film and Television)
6 นิทรรศการ (Exhibition)
5 การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip)
4 การสาธิตทดลอง (Demonstration)
3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience)
2 ประสบการณ์รอง (Contrived Experience)

1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย (Direct Experience)

รูปธรรม
ภาพที่ 1.2 กรวยประสบการณ์
จากแผนภาพกรวยประสบการณ์ อธิบายได้ดังนี้
1. ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) คือ การเรียนรู้ที่ต้องใช้ของจริงหรือการให้
ผู้เรียนได้ลงมือค้นคว้า ทดลอง หรือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ผู้เรียน
ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ประสบการณ์ร อง (Contrived Experience) หมายถึง เมื ่อ ผู ้ส อนไม่ส ามารถ
จัดประสบการณ์ตรงจากของจริงให้ผู้เรียนได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผู้สอนก็อาจใช้หุ่นจาลอง
มาให้ผู้เรียนได้สัมผัส ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์รอง ซึ่งคล้ายคลึงกับประสบการณ์ตรงมากที่สุด
3. ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience) คือ การแสดงละครในห้องเรียน
หรือที่เรียกว่าบทบาทสมมุติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงทาให้มีการเรียนรู้จากการกระทา ผู้แสดง
ย่อมเข้าใจเรื่องราว จาเรื่องได้ ส่วนผู้ดูก็จะจาได้ดีและสนใจมากกว่าการเรียนด้วยวิธีอื่นๆ
4. การสาธิต (Demonstration) ได้แก่ การแสดงให้ผู้เรียนได้เห็นเป็นลาดับขั้นไป เช่น
การทดลองวิทยาศาสตร์ การประกอบอาหาร ฯลฯ บางกรณีอาจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตด้วย
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ดีเช่นเดียวกัน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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5. การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip) นับเป็นประสบการณ์ที่ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ดู
ได้เห็น ได้ซักถาม ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ มาก ก่อให้เกิดความคิด มองเห็นปัญหา นามาซึ่งความรู้
จากการได้รับประสบการณ์ตรงเช่นเดียวกัน
6. นิทรรศการ (Exhibition) การให้ผู้เรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการหรือการนาผู้เรียนไปชม
นิทรรศการ ก็เป็นประสบการณ์ที่ทาให้ผู้เรียนได้ดู ได้เห็น ได้สัมผัสจับต้อง เป็นอีกทางหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ความรู้ เกิดความคิด เป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าประสบการณ์อื่นๆ ที่เป็นนามธรรม
7. ภาพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์ (Film and Television) เป็ น ประสบการณ์ ที่ มี ค วามเป็น
รูปธรรมที่มีทั้งภาพและเสียงใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
8. การบั น ทึ ก เสี ย ง วิ ท ยุ และภาพนิ่ ง (Radio Recordings and Photos) ได้ แ ก่
แถบบันทึกเสียง วิทยุ สไลด์ รูปภาพและอุปกรณ์เหล่านี้ ก็ทาให้ผู้เรียนสนใจได้ไม่น้อยทีเดียว
9. ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) ได้แก่แผนที่ แผนภูมิ เป็นสัญลักษณ์ที่ทาให้ผู้ดูเกิด
ความเข้าใจอย่างรวดเร็ว ใช้ช่วยประกอบคาอธิบายของผู้สอนให้แจ่มแจ้ง
10. สั ญ ลั ก ษณ์ ข องภาษา หรื อ วจนสั ญ ลั ก ษณ์ (Verbal Symbol) ได้ แ ก่ ค าพู ด และ
ตัวหนังสือ เป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย
ยังเป็นสิ่งจาเป็นซึ่งหากใช้เสริมกับการจัดประสบการณ์อื่นๆ ให้ผู้เรียนก็จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF: HEd) หมายถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศซึ่งประกอบด้วยระดับคุณวุฒิการแบ่งสายวิชาความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ง
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับ คุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใ ห้ ค วามมั่ น ใจ ในประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
หลักการสาคัญ
1. ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมมุ่ ง ให้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการน าแนวนโยบายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการจั ด การศึก ษาตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรการ
ปรั บ เปลี่ ย นกลวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ข องอาจารย์ การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาตลอดจนการวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังได้จริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้น
ต่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจ
ถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาคือกาหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อนหลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการจัดการจัดการเรี ยนรู้ที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้น อย่ าง
สอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ
3. มุ่งที่จ ะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้ ว เข้าด้ว ยกันและ
เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมาย
และความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ
4. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกัน ได้กับสถาบั น อุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกาหนดการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเปิด โอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดย
มั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น กลไกหรื อเครื่ องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ละมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาไปสู่
การปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมด้ ว ยการน าไปเป็ น หลั ก ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. เพื่อกาหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
และผู้ ทรงคุณวุฒิ / ผู้ เชี่ย วชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลักและเป็นแนว ทางในการวางแผน
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่นการพัฒนาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนกลวิธีการ
จัดการเรียนรู้วิธีการเรียน ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบเพื่อบุคคลจะได้มี
โอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมีความชัดเจนและ
โปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้
4. เพื่ อช่ว ยให้ เกิ ดวัฒ นธรรมคุณภาพในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาและเป็ นกลไกในการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งและใช้เป็นกรอบอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน ของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการจัดการเรียนรู้
5. เพื่อเป็นกรอบของการสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจใน
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชนสังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ต่างประเทศ เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการทางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี
6. เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ในการย้ายโอน นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและ
การรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
7. เพื่อให้การกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา
8. เพื่ อ น าไปสู่ ก ารลดขั้ น ตอน/ระเบี ย บ ( Deregulation) การด าเนิ น การ ให้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง
โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคณวุฒิระดับอุดมศีกษาแห่งชาติ
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปัญญาที่ต้องการ และความซับซ้อน
ของการเรี ย นรู้ ที่คาดหวัง นอกจากนี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึก ษาแห่ งชาติยัง ก าหนด
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาระดั บ แรกเข้ า หลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ วยเพราะเป็ น
พื้นฐานความรู้ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต้นที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ดังนี้
ระดับที่ 1
อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2
ปริญญาตรี
ระดับที่ 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4
ปริญญาโท
ระดับที่ 5
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในการศึกษาระดับ
ที่สูงขึ้นและซับซ้อนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ แบ่ งสายวิชาเป็น 2 สายได้แก่ สายวิช าการเน้นศาสตร์บริสุทธิ์
ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
เป็นหลัก ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในลักษณะ
ของศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
และนาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรี ย นในสายวิช าการควรจะพัฒ นาความสามารถที่ส าคั ญ ทั้งในการทางานและการ
ดารงชีพในชีวิตประจาวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพ ควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจัยและความรู้
ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชา และสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงและพัฒนาความสามารถ
ในการคิดและการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสมกั บทุ กสถานการณ์ อย่ างไรก็ ตามหลั ก สู ตรทั้ งสองสาย
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ดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกันซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสาคัญและใน
ชื่อปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่ง
ได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้เพื่อ ในฐานความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นเพียงพอกับการศึกษาต่อในระดับนั้นๆ คาดหวัง
2. การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้านดังนี้
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึงการพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน ส่วนรวม ความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งใน
เรื่องส่วนตัวและสังคม
2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวน การต่างๆ
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้
3) ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา (Cognitive Skills) หมายถึ ง ความสามารถในการ
วิเคราะห์ ส ถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ มการแสดงถึงภาวะผู้นา
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเอง
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ( Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูงเช่น
การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้อง
เพิ่มการเรียนรู้ทางด้าน ทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้ า นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาดั ง กล่ า วและแสดงออกถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจและความสามารถจาก
การเรียนรู้เหล่านั้นได้เป็นอย่างเป็นที่น่าเชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของบัณฑิตทุกคนในทกระดับคุณวุฒิโดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเมื่อระดับคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ ต่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นมาตรฐาน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ของระดับคุณวุฒิที่ต่ากว่าด้วย
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนแม้ ว่ า บางสาขา/
สาขาวิช านั กศึกษาจ าเป็ น ต้องพัฒ นาเป็ น การเฉพาะ เช่นจรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และ
นักกฎหมายเป็นต้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขา/
สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมุ่งหวังให้
นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใดต้องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านเหล่านี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดต้องบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านนี้ แต่สาหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐา น
ผลการเรียนรู้นี้ จะต้องเน้นให้มีความชานาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เช่นนักศึกษา
ที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความชานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ค่ า นิ ย มพื้ น ฐาน และจรรยาบรรณวิช าชีพ แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรม ทางด้ า น
คุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินั ย มีความรับผิ ดชอบ ซื่อสั ตย์สุ จริต เสี ยสละ เป็นแบบอย่างที่ดี
เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2. ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนั กถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ ความรู้ ส่ ว นหลั กสู ตรวิช าชีพ ที่เน้ น การปฏิ บัติ จะต้องตระหนั ก ในธรรมเนีย มปฏิ บั ติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง
สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์โดย
คานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
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ใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือสมาชิก
ของกลุ่ ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้ น าในสถานการณ์ ที่ ไ ม่ชั ดเจนและต้ อ งใช้นวั ต กรรมใหม่ ๆ
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติห รื อคณิตศาสตร์ ที่เกี่ย วข้องอย่างเหมาะสมในการศึก ษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ดการปั ญหาทางคุ ณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิ งวิช าการหรื อวิช าชี พ โดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพีย งพอที่จ ะจั ดการกับ ปั ญหาที่เ กิดขึ้น ก็ส ามารถวินิจฉัยอย่างผู้ รู้ ด้ว ยความยุติธ รรมและชัดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของ
ปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่
เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ในเนื้ อ หาสาระหลั ก ของสาขาวิ ช า ตลอดจน
หลั กการและทฤษฎีที่ ส าคัญ และน ามาประยุ กต์ ในการศึ ก ษาค้ นคว้ าทางวิช าการหรื อ การปฏิ บั ติ
ในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่า งลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับ แนวหน้ า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒ นาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจั ย ในปั จ จุ บันที่ มีต่ อ องค์ ความรู้ในสาขาวิช าและต่อ การปฏิบัติ ในวิ ช าชี พ
ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบ
ต่อวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลยพินิจ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ในการตั ด สิ น ใจในสถานการณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอ สามารถสั ง เคราะห์ แ ละใช้ ผ ลงานวิ จั ย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการเข้ากับ
องค์ความรู้ เดิมหรื อเสนอเป็ นความรู้ ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสิ น ใจในการดาเนิ น งานด้ว ยตนเองและสามารถประเมิ นตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะ
การเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุ ป ปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภ าพได้อย่า ง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ดการเกี่ย วกับ ปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิช าการหรื อ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น ได้ ก็ส ามารถใช้ดุล ยพินิ จ อย่ างผู้ รู้ ด้ว ยความยุติธ รรม หลั กฐาน หลั กการที่มีเหตุผ ลและ
ค่านิ ย มอัน ดี แสดงออกหรื อสื่ อสารข้ อสรุ ป ของปั ญหาโดยคานึง ถึ งความรู้สึ กของผู้ อื่น ที่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบ ริ เ ริ่ ม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ข้ อ บกพร่ อ งของจรรยาบรรณที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น เพื่ อ ทบทวนและแก้ไข
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริ มให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน
องค์ความรู้ ที่เป็ น แก่น ในสาขาวิช าการหรื อวิช าชีพ รวมทั้งข้อมูล เฉพาะทางทฤษฎี หลั กการและ
แนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้นรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด สาหรับหลักสูตรใน
สาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
ที่ศึกษาค้นคว้า
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสาคัญได้ อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบและ
ดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามสามารถสู ง ในการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถวางแผน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ องค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดด
เด่นในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูล ทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พื่อนามาใช้ในการศึ กษาค้นคว้ า ใน
ประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ .ศ. 2542 ที ่ม ีเ ป้ า หมายให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น
คนเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ดการนับว่ าเป็ น องค์ ประกอบที่ส นั บสนุ นส่ งเสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้
ที่ ส าคั ญ โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาที่ เ น้ น การพั ฒ นาทั้ ง ระบบ ซึ่ ง หมายถึ ง
การดาเนิน งานในทุกองค์ป ระกอบของสถานศึกษานั้นให้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพของ
ผู้ เรี ย นตามวิสั ย ทัศน์ ที่สถานศึกษานั้นๆ กาหนด ดังนั้นตัว บ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒ นาทั้งระบบของ
สถานศึกษาจึงประกอบด้วย
1) การกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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2) การกาหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย
3) การกาหนดแผนการดาเนินงานในทุกองค์ประกอบของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
เป้าหมายและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
4) การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
5) การจัดทารายงานประจาปีเพื่อรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก
ซึ่งในการดาเนินงานของสถานศึกษาดังกล่าวต้องเน้นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การจั ดการศึก ษาของ สถานศึกษาเข้า มามีส่ ว นร่ว ม ในการกาหนดเป้าหมายและการจั ด ท า
แผนยุทธศาสตร์ ร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ร่วมในการประเมินผล
2. ด้านการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบหลักของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียน ที่จะร่วมกันการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคั ญ ซึ่ ง จะท าได้ ส าเร็ จ เมื่ อ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น มี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ในการจั ด การเรี ย นรู้
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) จัดการเรียนรู้โดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เน้นความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน
2) จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้า
ทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
3) จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด โดยกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก ใช้
ความคิด สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
4) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมอภิปราย ร่วมกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมนาเสนอความคิดด้วยตนเอง
5) ใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกระหว่าง
กลุ่มและปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
6) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียน จัดบรรยากาศของการเรียนรู้ให้น่าสนใจ
7) วั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รีย นด้ ว ยวิธีก ารที่ ห ลากหลาย ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด้ า นความรู้
ความคิด ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมโดยการประเมินตามสภาพจริงและการ
ประเมินตนเอง
8) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย ทั้งในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่และบุคคล ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนรู้
3. ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
องค์ป ระกอบสุ ดท้ายที่ส าคัญและนับว่าเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประกอบด้วย
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1) เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข จากประสบการณ์ ต รง สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต
2) ได้ทากิจกรรม ฝึกปฎิบัติ ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสมาชิกทั้งใน
กลุ่มและต่างกลุ่ม
3) ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองตามศั ก ยภาพ โดยมี ผู้ ส อนชี้ แ นะและ
ให้คาแนะนาจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
4) ได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ แสดงออก มีเหตุผล
5) ได้ฝึกค้น รวบรวมข้อมูล หาคาตอบ แก้ปัญหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
6) ได้เลือกทากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ อย่างมีความสุข
7) ได้ฝึกตนเองให้มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทางาน
8) ได้ ฝึ ก การประเมิ น ตนเองเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ตนเองและยอมรั บ ผู้ อื่ น สนใจใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่อง
กล่ า วโดยสรุ ป การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ
ประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีหลากหลายวิธี ในที่นี้จะนาเสนอ
เฉพาะแนวทางโดยภาพรวมที่จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบรรลุตามสิ่งที่มุ่งหวัง
ซึ่งแนวทางมีดังนี้
1. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้เทคนิคในการจัด
ประสบการณ์เพื่อนาเสนอข้อมูลใหม่ เทคนิคการใช้คาถามให้คิดหรือลงมือปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงความรู้
ข้อมูลในสมอง และเทคนิคการจัดระบบข้อมูลความรู้โดยใช้ผังความคิดเป็นต้น
2. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานร่วมกับคนอื่น ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ร่วมกัน (Cooperative Learning) ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดยสมาชิกใน
กลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีเป้าหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของความสาเร็จร่วมกัน
3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ ตามความสามารถเฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละ
คนมี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนาความรู้ที่เรียนรู้มาไปใช้ได้จริงในการดาเนินชีวิต โดยสร้างสถานการณ์
ให้ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาและนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ภาพที่ 1.3 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ภาพที่ 1.4 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
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ภาพที่ 1.5 ลักษณะของการบูรณาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ

ภาพที่ 1.6 ลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ภาพที่ 1.7 สรุปประเด็นที่ต้องปรับการเรียนของนักศึกษา

ภาพที่ 1.8 สรุปประเด็นที่ต้องปลี่ยนการสอนของอาจารย์
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บทที่ 2
ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่จัดเป็นระบบหรือ
ที่ เ รี ย กว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ระบบหรื อ ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้
มีประสิทธิภาพ เพราะมีขั้นตอนและการจัดดาเนิน การจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีแบบแผนที่ชัดเจน
ผู้ ที่ เ ป็ น ผู้ ส อนจะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ด้ า นความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบและรูปแบบระบบการจัดการเรียนรู้ ของนักการศึกษาต่างๆ และการนา
ระบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ความหมายของระบบการจัดการเรียนรู้
ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ (Instructional System) หรื อ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ระบบ
(Systematic Instruction) เป็ น การจั ด การเรีย นรู้ ที่ น าเอาแนวคิ ด เรื่ อ งการจัด การระบบของการ
ทางานเข้ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ระบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึงการจัดองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ไว้อย่ างมี
ลาดับ มีขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กัน เพื่อสะดวกต่อการนาไปสู่จุ ดหมายปลายทางของการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้กาหนดไว้
ความสาคัญของระบบการจัดการเรียนรู้
ระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ช่ ว ยให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ บ รรลุ สู่ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุปความสาคัญของระบบการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้
1. ระบบการจั ดการเรียนรู้ ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างเป็น
ระบบ มีร ะเบี ย บ ไม่สั บ สน กระบวนการต่างๆ ดาเนินไปตามล าดับขั้นสามารถตรวจสอบได้ว่ามี
จุดบกพร่องที่ใดบ้าง เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถตรวจสอบได้ ว่าการจัดการ
เรียนรู้ได้ผลเพียงใด
2. การจัดระบบการจัดการเรียนรู้เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ
การจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ทาให้ผู้สอนต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องดาเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนที่วางไว้และต้องวัด ผลประเมินผลให้สอดคล้องกั บจุดประสงค์ที่กาหนด เป็นการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนผู้สอนไปในตัวเอง
3. การจัดระบบการจัดการเรียนรู้ทาให้องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด
ไว้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและมีความสาคัญต่อกันและกันอย่างใกล้ชิดและชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้
การจัดการจัดการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของระบบโดยทั่วไปแล้วอาจนามาเป็นแนวทางในการจัด
องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ
1. ข้อมูลสู่การจัดการเรียนรู้ (Input) ได้แก่ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านจุดประสงค์ การจัดการเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Process) เป็นขั้นการดาเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้ ตั้งแต่ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้น การจัดการเรียนรู้ ขั้นสรุป และขั้น
วัดผลประเมินผลซึ่งขั้นที่ถือว่าสาคัญคือขั้น การจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่จะต้องใช้ทักษะและเทคนิคใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
3. ผลการจั ด การเรี ย นรู้ (Output) เป็ น ขั้ น การประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของ
ผู้เรียนว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปแล้ว
4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับข้อบกพร่องและปัญหา โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อที่จะ
หาสาเหตุของปัญหาหรือข้อบกพร่องแล้วทาการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ระบบการจัดการเรียนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพในการนาไปใช้ครั้งต่อไป
องค์ ป ระกอบของระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง 4 นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น โดยตลอด
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะมีผลต่อองค์ประกอบอื่นๆ แสดงได้ดงั ภาพที่ 2.1
ข้อมูลสู่การจัดการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลย้อนกลับ

ผลการจัดการเรียนรู้

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้
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รูปแบบระบบการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษาต่างๆ
รูปแบบระบบการจัดการเรียนรู้ ของนักการศึกษามีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
รูปแบบและระบบการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่
1. ระบบการจัดการเรียนรู้ของไทเลอร์ (Tyler,1950)
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ของกลาสเซอร์ (Glasser, 1960)
3. ระบบการจัดการเรียนรู้ของคลอสเมียร์และริปเปิล (Klausmeier and Ripple, 1971)
4. ระบบการจัดการเรียนรู้ของบราวน์และคณะ (Brown and others, 1977)
5. ระบบการจัดการเรียนรู้ของเกอลัคและอีไล (Gerlach and Ely, 1980)
ทั้ง 5 รูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบการจัดการเรียนรู้ของไทเลอร์ (Tyler, 1950)
ไทเลอร์ ไ ด้ เ สนอองค์ ป ระกอบของระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ รี ย กว่ า ไทเลอร์ ลู ป
(Tyler Loop) ไว้ 3 ส่วน คือ 1) จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
3) การประเมินผลเรียนการจัดการเรียนรู้ โดยที่ข้อมูลส่วนที่ 3 สามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยัง
ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 1 แสดงได้ดังภาพที่ 2.2

กิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้

ข้อมูลย้อนกลับ

จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ภาพที่ 2.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ของไทเลอร์
1) จุ ด มุ่ ง หมายการจัด การเรี ย นรู้ ในการวางแผนการจัด การเรี ยนรู้ ต้อ งก าหนด
จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน
2) กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ในขั้ น สอนจ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กจั ด เนื้ อ หาและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการ
เรียนรู้และการจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพนั้น จุดสาคัญอยู่ที่การนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

36
2. ระบบการจัดการเรียนรู้ของกลาสเซอร์ (Glasser, 1960)
ระบบการจัดการเรียนรู้ ของกลาสเซอร์ มีความคล้ายคลึงกับระบบของไทเลอร์มาก แต่มี
องค์ประกอบมากกว่า โดยที่ได้กาหนดองค์ประกอบไว้ 5 ส่วน ได้แก่ 1) จุดประสงค์ของการจัดการ
เรี ย นรู้ 2) การประเมิ น สถานะของผู้ เ รี ย นก่ อ นสอน 3) การจั ด กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
4) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ ระบบการจัดการเรียนรู้ของกลาสเซอร์
แสดงได้ดังภาพที่ 2.3
จุดประสงค์ของ
การจัดการ
เรียนรู้

การประเมิน
สถานะของ
ผู้เรียนก่อนสอน
การจ

การจัดกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้

การประเมินผล

ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพที่ 2.3 ระบบการจัดการเรียนรู้ของกลาสเซอร์
1) จุดประสงค์ของการจั ดการเรี ยนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ ทุกครั้งจาเป็นจะต้ อง
กาหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ช่วยให้สามารถกาหนดองค์ประกอบอื่นๆ ที่ตามมาได้สะดวก
2) การประเมินสถานะของผู้เรียนก่อนสอน เป็นการตรวจสอบดูว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหม่ที่กาลังจะสอนหรือไม่ ถ้าพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอก็ดาเนิน การจัดการเรียนรู้ ต่อไปได้ แต่ถ้าหากพบว่าผู้เรียนยังมีพื้นฐานไม่เพียงพอก็จาเป็น
จะต้องให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนเสียก่อน
3) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้สอนจะต้องตัดสินใจเลือกดาเนิน
กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ หรื อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้
4) การประเมินผล เป็นขั้นที่ดาเนินต่อจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะได้
ทราบว่า ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด
5) ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการนาเอาผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบพิจารณา
แก้ไขการดาเนิ น งานในส่ ว นที่ 1 2 และ 3 หากพบว่าส่ ว นไหนยังมี ข้ อบกพร่อ งก็ จะต้ องท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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3. ระบบการจัดการเรียนรู้ของคลอสเมียร์และริปเปิล (Klausmeier and Ripple, 1971)
คลอสเมียร์และริปเปิล (Klausmeier and Ripple, 1971: 11) ได้กาหนดองค์ประกอบ
ของระบบการจัดการเรียนรู้ไว้ 7 ส่วน ด้วยกัน คือ
1) การกาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
2) การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน
3) การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้
4) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
5) การดาเนินการจัดการเรียนรู้
6) การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้
7) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ระบบการจัดการเรียนรู้ของคลอสเมียร์และริปเปิล แสดงได้ดังภาพที่ 2.4
1. การกาหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ
สาหรับการจัดการเรียนรู้
2. การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน

3. การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. การดาเนินการจัดการเรียนรู้

7. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ภาพที่ 2.4 ระบบการจัดการเรียนรู้ของคลอสเมียร์และริปเปิล
ที่มา (ทิศนา แขมมณี, 2545, หน้า 207)

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

6. การวัดและการประเมินผล
การเรียนการจัดการเรียนรู้
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4. ระบบการจัดการเรียนรู้ของบราวน์และคณะ (Brown and other, 1977)
ระบบการจัดการเรียนรู้ ของบราวน์และคณะ เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้ โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
เพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถ และความสนใจ
ของผู้เรียน บราวน์และคณะ กาหนดองค์ประกอบไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมาย 2) สภาพการณ์
3) ทรัพยากรหรือแหล่งวิชาการ และ 4) ผลลัพธ์ องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ จัดแยกเป็นองค์ประกอบ
ย่อย 7 ข้อ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์และเนื้อหา 2) การจัดประสบการณ์การเรียน 3) การจัดรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ 4) บุ ค ลากร 5) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ 6) สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก และ
7) การประเมินผลและการปรับปรุง องค์ประกอบดังกล่าว แสดงได้ดังภาพที่ 2.5

1. จุดมุ่งหมาย

2. สภาพการณ์

1.1 วัตถุประสงค์และเนื้อหา

2.1 การจัดประสบการณ์การเรียน
2.2 การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้

4. ผลลัพธ์

3. ทรัพยากร วิชาการ

4.1 การประเมินผลและการปรับปรุง

3.1 บุคลากร
3.2 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
3.3 สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ภาพที่ 2.5 ระบบการจัดการเรียนรู้ของบราวน์และคณะ
1) จุดมุ่งหมาย ในการจัดการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างที่จะต้องการให้บรรลุผล
สาเร็จ โดยผู้สอนต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
1.1) วัตถุประสงค์และเนื้อหา เป็นสิ่งแรกที่ผู้สอนต้องกาหนดให้แน่นอนว่าเมื่อ
เรี ย นบทเรี ย นนั้ น แล้ ว ผู้ เรี ย นจะบรรลุ ถึ งวัต ถุป ระสงค์ ซึ่งจะต้องเป็ นวัต ถุป ระสงค์เชิ ง พฤติ ก รรม
ที่สามารถวัดหรือสังเกตได้ และการกาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน ต้องเลือกเนื้อหาบทเรียนให้
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลของการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้
2) สภาพการณ์ ผู้สอนควรจัดสภาพการณ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างได้ผลดี
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องมีการเลือกประสบการณ์ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน โดยเน้นถึงสภาพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อการจัดรูปแบบหรือวิธีการเรียนที่เหมาะสม
2.1) การจั ด ประสบการณ์ การเรี ยน เป็นการจัดประสบการณ์ในรูปลั กษณะ
กิจกรรมการเรียนต่างๆ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ ขั้นนี้ผู้สอนต้องเลือกประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุด
สาหรับผู้เรียนแต่ละคน แบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ เช่น การฝึกให้คิด การอภิปราย การเขียน
การอ่าน การฟัง ฯลฯ
2.2) การจั ด รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น การจั ด เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถ
รับพฤติกรรมและเนื้อหาบทเรียน การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้สามารถจัดทาได้โดยการจัดห้อง
ตามขนาดผู้เรียน หากผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ผู้สอนมักใช้วิธีการบรรยายในห้องเรียนใหญ่ หากกลุ่มผู้เรียนมี
ขนาดกลางหรือเล็กก็ใช้การบรรยายโดยมีการซักถามโต้ตอบกันและควรมีการใช้สื่อ การจัดการเรียนรู้
ร่วมด้วย แต่ถ้ามีผู้เรียนเพียงคนเดียวจะใช้การศึกษารายบุคคลในลักษณะของการใช้สื่อประสม
3) ทรัพยากรหรือแหล่งวิชาการ ผู้สอนจะต้องทราบว่ามีแหล่งทรัพยากรหรือแหล่ง
วิชาการใดบ้างที่จัดว่าจาเป็นต่อการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ซึ่งการนี้มุ่งหมายถึงทางด้านบุคลากร
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ด้วย
3.1) บุคลากร หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ดังนั้นผู้สอนจึงหมายถึง ผู้สอนหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน ผู้สอนจะต้องมีบทบาทใน
การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็น
ผู้นาการอภิปรายแนะนาสิ่งต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน และต้องมีความสัมพันธ์กับผู้สอนคน
อื่นๆ เพื่อปรึกษาหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อการปรับ ปรุงแก้ไขร่วมกัน บทบาทของผู้เรียนนั้นอาจเป็นผู้ช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมายการเรียน
การจัดการเรียนรู้ การเตรียมกิจกรรมต่างๆ การใช้สื่อ ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย
3.2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นสิ่งช่วยเกื้อกูลในการที่จะจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ให้ แก่ ผู้ เรี ย น เพื่อให้ การจัดการเรีย นรู้ บรรลุ ต ามวัต ถุประสงค์ ที่ตั้ง ไว้ เช่น เครื่องเทป
บันทึกเสียง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และประเภทสื่อการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ เช่น เอกสารประกอบการสอน หนังสือพิมพ์ แบบจาลอง การ์ตูน รายการวิทยุ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิดีทัศน์
3.3) สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึง การจัดสภาพห้องเรียนตาม
ขนาดของกลุ่ มผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ ก ารจั ดสภาพการณ์ใ นการเรีย นรู้ดาเนิน ไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ยและ
เหมาะสมตลอดจนการจัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อ การจัดการเรียนรู้เพื่อความสะดวกในการใช้ ด้วย สิ่ง
อ านวยความสะดวกและสถานที่ เ รี ย นเหล่ า นี้ ได้ แ ก่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งสื่ อ การศึ ก ษา
ห้องปฏิบัติการ และห้องนันทนาการ เป็นต้น
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4) ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นสาเร็จตามจุดมุ่งหมายมากน้อย
เพียงใด มีสิ่งใดบ้างที่จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่ งทั้งนี้หมายถึงการประเมินผลและการพิจารณาเพื่อ
สอนและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
4.1) การประเมินผลและการปรับปรุง เป็นขั้นตอนสุดท้ายในระบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นการประเมินผลว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้แล้วผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
อะไรบ้าง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินผลจะทาให้
ผู้สอนสามารถทราบได้ว่าระบบการจัดการเรียนรู้ นั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เช่น แผนการจัดการ
เรียนรู้ จุดมุ่งหมาย สื่อการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา หรือแม้แต่ความพร้อมของตัวผู้เรียนเอง เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้นต่อไป
5. ระบบการจัดการเรียนรู้ของเกอร์ลัคและอีไล (Gerlach and Ely, 1980)
ระบบการจัดการเรียนรู้ ของเกอร์ลัคและอีไล เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กันอย่าง
แพร่ ห ลายทั่ ว ไป ซึ่ ง มี 10 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ 2) การก าหนดเนื้ อ หา
3) การกาหนดพฤติกรรมเบื้องต้น 4) การกาหนดกลยุทธของวิธีการจัดการเรียนรู้ 5) การจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้ เ รี ย น 6) การก าหนดเวลาเรี ย น 7) การจั ด สถานที่ เ รี ย น 8) การเลื อ กสรรทรั พ ยากร
9) การประเมินผล และ 10) การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ขั้นตอนทั้ง 10 แสดงได้ดังภาพที่ 2.6
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การกาหนดกลยุทธ์วิธี
สอน
การกาหนด
เนื้อหา

การประเมินผล
พฤติกรรม
เบื้องต้น

การ
ประเมินผล

การจัดแบ่ง
กลุ่มผู้เรียน

การกาหนด
เวลาเรียน

การจัดสถานที่เรียน
การกาหนด
วัตถุประสงค์

การเลือกสรร
ทรัพยากร

การวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพที่ 2.6 ระบบการจัดการเรียนรู้ของเกอร์ลัคและอีไล
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ระบบการจัดการเรียนรู้ของเกอร์ลัคและอีไล ในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการเรียนรู้ นี้จะเริ่มต้นการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเรี ย นขึ้ น มาก่ อ น โดยควรเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะหรื อ
“วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้
2) การกาหนดเนื้อหา เป็นการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อกาหนดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และบรรลุถึงวัตถุประสงเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้
3) การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้น เป็นการประเมิ นผลก่อนการเรียนเพื่อ ให้
ทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหานั้นๆ ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องที่จะสอนนั้นมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะจัดการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
4) การกาหนดกลยุทธ์ของวิธี การจัดการเรี ยนรู้ เป็นวิธีการของผู้สอนในการใช้
ความรู้เรื่องราว เลือกทรัพยากร และกาหนดบทบาทของผู้เรียนในการเรียน ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะ
เพื่อช่วยให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
4.1) การจัดการเรียนรู้แบบเตรียมเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนป้อนความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการใช้สื่อต่างๆ ได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยายหรือแบบอภิปราย ซึ่งผู้เรียนไม่จาเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองแต่อย่างใด
4.2) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนมี
บทบาทเพียงเป็นผู้เตรียมสื่อและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการเรียน เป็นการจัดสภาพการณ์
เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายโดยที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้เอาเอง
5) การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็นการจัดกลุ่มผู้เรี ยนให้เหมาะสมกับวิธีสอนและการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสม ซึง่ ต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย
6) การกาหนดเวลาเรียน การกาหนดเวลาหรือการใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จะ
ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะเรียน วัตถุประสงค์ สถานที่ และความสนใจของผู้เรียน
7) การจัดสถานที่เรียน การจัดสถานที่เรียนจะขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มผู้เรียน และ
วิธีการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นจึงควรมีสถานที่เรียนหรือห้องเรียนในลักษณะต่างกัน 3 ขนาดคือ
7.1) ห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถสอนได้ครั้งละ 50-300 คน
7.2) ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
7.3) ห้องเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อให้ผู้เรีย นได้เรียนตามลาพังซึ่งอาจเป็น
ห้องศูนย์สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีห้องเรียนรายบุคคล
8) การเลือกสรรทรัพยากร เป็นการที่ผู้สอนเลือกสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ และขนาดของกลุ่มผู้เรียน เพื่อให้ การจัดการเรียนรู้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
9) การประเมิ น ผล หมายถึ ง การประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นอั น เกิ ด จาก
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่าง
ผู้ เรี ยนกับสื่ อ การจั ดการเรี ยนรู้ การประเมิ นผลการเรี ยนเป็นสิ่ งส าคั ญมากในการเรี ยน และเป็ น
กระบวนการขั้นสุดท้ายของระบบการจัดการเรียนรู้ทยี่ ึดวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นหลักในการดาเนินงาน
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10) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ เมื่ อ ขั้ น ตอนของการประเมิ น ผลเสร็ จ สิ้ น ลง
แล้วก็จะทาให้ทราบได้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ถ้าผลที่เกิดขึ้น
นั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ ต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ ผ ลหรื อ ย้ อ นกลั บ มาพิ จ ารณาว่ า ในการ
ดาเนินงานตั้งแต่ต้น นั้น มีข้อบกพร่ องอะไรบ้างในระบบหรือมีปัญหาประการใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
การนาระบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้
จากแนวคิดของนั กการศึ กษาต่า งๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการเรี ยนรู้ อาจนาแนวคิ ด
ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้
1. ขั้นก่อนสอน ผู้สอนควรเตรียมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านทั้งด้านความสามารถ สติปัญญา ความสนใจ
ประสบการณ์เดิม สภาพครอบครัว ฯลฯ โดยอาจจะศึกษาจากระเบียนสะสม แบบสอบถาม หรือจาก
การสัมภาษณ์พูดคุย
2) กาหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ โดยระบุเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และเขียนให้ครอบคลุมทั้งด้าน ความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการและ เจตคติ
3) เลือกเนื้อหาที่จะสอน โดยศึกษาจากหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง จัดเนื้อหาให้ครบและเหมาะสมกับระยะเวลา สภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
4) พิจารณาเลือกเทคนิควิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ เนื้อหา ระยะเวลา สภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
5) จั ด เตรี ย มสื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา
และกิจกรรม
6) จัดเตรียมและสภาพแวดล้อมทางการเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โต๊ะ
เก้ า อิ้ ป้ า ยนิ เ ทศ แหล่ ง วิ ท ยาการ และห้ อ งสมุ ด ให้ เ หมาะสมและมี บ รรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม สภาพ
การเรียนรู้
7) กาหนดวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
8) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการเรียนรู้
2. ขั้นระหว่างสอน ควรดาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เขียนไว้
ตามลาดับขั้นดังนี้
1) ขั้ น น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย น เป็ น ขั้ น เตรี ย มความพร้ อ ม ทบทวนความรู้ เ ดิ ม และ
เร้าความสนใจแก่ผู้เรียน ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลามากนัก
2) ขั้นดาเนินการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นที่สาคัญอีกขั้นหนึ่ง เป็นขั้นที่ผู้สอนต้องใช้
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ทักษะต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ผู้สอนต้องเป็น
ผู้เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเอง และต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของ
เนื้อหา กิจกรรมและสภาพของผู้เรียน
3) ขั้นสรุป เป็นขั้นสรุปทบทวนความรู้และย้าความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ซึ่งในขั้นนี้อาจมีการวัดผลเพื่อเป็นการทบทวนความรู้อยู่ด้วย
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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3. ขั้น หลัง การจั ด การเรี ยนรู้ เป็นขั้นของการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ว่า
เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เพื่อให้การจัด การ
จัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปได้ผลดียิ่งขึ้น
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บทที่ 3
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
กระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ยนช่ว ยกั น จัดเป็น
กิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันจะทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถ เจตคติและค่านิยมที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนและจุดเน้นของสาระสาคัญ
ผู้สอนควรมียุทธวิธีในการดาเนินงานเพื่อให้ได้ผลดี คือ คิด ค้นคว้า เพื่อแสวงหาหลักการแนวทาง
ต่างๆ และนาวิธีการใหม่ๆ ไปใช้จัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ
กระบวนการจัดการเรียนรู้มีหลายกระบวนการ เช่น
1. ทักษะกระบวนการ 9 ประการ
2. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
3. กระบวนการสร้างความตระหนัก
4. กระบวนการปฏิบัติ
5. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
6. กระบวนการแก้ปัญหา
7. กระบวนการกลุ่ม
8. กระบวนการคณิตศาสตร์
9. กระบวนการสร้างเจตคติ
10. กระบวนการสร้างค่านิยม
11. กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ
12. กระบวนการทางภาษาศาสตร์
13. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ฯลฯ
ซึง่ แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้
1. ทักษะกระบวนการ 9 ประการ
อาจกล่าวได้ว่าทักษะกระบวนการ 9 ประการนี้เป็นการรวบรวมวิธีการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้ที่จัด การจัดการเรียนรู้ แบบนี้ไม่จาเป็นต้องกังวลว่าได้ดาเนินการตามลาดับขั้น
หรือไม่ ครบทุกขั้นตอนหรือไม่ เพราะการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งมีจุดเน้นต่างกัน การจัดการเรียนรู้
ครั้งที่หนึ่งอาจเริ่มจากขั้นที่ 1 แล้วไปเน้นขั้นที่ 4, 5, 6 เป็นต้น ผู้สอนอาจเน้นทักษะบางขั้นมาก และ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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บางขั้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตามทักษะกระบวนการทั้ง 9 ประการนี้เป็นสิ่งที่มุ่งจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนมีนิสัยที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้ในการคิดค้นคว้าหาความรู้ต่อไป ทักษะกระบวนการ
9 ประการมีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตระหนัก ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา ความจาเป็น เห็นความสาคัญของปัญหานั้น
และต้องการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา
2) ขั้ น วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ผู้ เ รี ย นน าปั ญ หาแยกแยะหาสาเหตุ ความส าคั ญ และ
พิจารณาองค์ประกอบของปัญหา
3) ขั้นสร้างทางเลือกที่หลากหลาย ผู้เรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยไม่ต้องกังวล
ว่าดีหรือไม่ดี
4) ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก ผู้เรียนคิด อภิปรายถึงแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ผล
และตรงปัญหาที่สุด
5) ขั้ น ปฏิ บั ติ ตกลงวางแผนการปฏิ บั ติ ต ามทางเลื อ กโดยวิ ธีต่ า งๆ เช่ น ลงมื อ ท า
หาความรู้
6) ขั้นปฏิบัติอย่างชื่นชม ผู้สอนติดตามให้กาลังใจและให้การยอมรับ เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ
7) ขั้นประเมินระหว่างปฏิบัติ ผู้เรียนตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจความถูกต้อง
เหมาะสม ผู้สอนให้การเสริมแรงตามข้อตกลง
8) ขั้นปรับปรุง ผู้เรียนยอมรับปัญหา ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในการทางานผู้เรียนช่วยกัน
เสนอแนะและนาไปปรับปรุงด้วยตนเอง
9) ขั้นประเมินผลรวม ผู้เรียนทั้งชั้นสรุปการทางานของตน
2. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
มักใช้สอนคานิยาม ศัพท์ และแนวคิดต่างๆ เช่น ในการจัดการเรียนรู้ความคิดรวบยอด
เรื่อง “ปุ๋ย” มีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้ น สั ง เกต เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รู ป ร่ า ง ปริ ม าณ คุ ณ สมบั ติ โ ดยใช้
ประสาทต่างๆ คือ หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในขั้นนี้ผู้เรียนอาจสงสัยว่าดินที่จะใช้ปลูกถั่วในกระบะต่างๆ
จึงไม่เหมือนกัน มีทั้งที่มีดินปนทรายดินผสมขี้วัวดินผสมขุยไผ่ ดินผสมเศษพลาสติก
2) ขั้นจาแนกความแตกต่าง เป็นการจาแนกดินแต่ละชนิดมีผลต่อการงอกอย่างไร
3) ขั้นหาลักษณะร่วม เป็นการกาหนดลักษณะร่วมบางประการของปัญหา
4) ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด เป็นการให้คาจากัดความของปุ๋ย
3. กระบวนการสร้างความตระหนัก
1) ขั้นสังเกต ให้ผู้เรียนได้เห็น หรือสัมผัสกับปัญหา หรือวัตถุบางอย่าง
2) ขั้นวิจารณ์ เห็นผลดีของการแก้ไขปัญหา และผลเสียของการไม่อาจแก้ปัญหาหรือ
การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) สรุป เห็นความสาคัญของปัญหา และพร้อมจะดาเนินการต่อปัญหาดังกล่าว
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4. กระบวนการปฏิบัติ
มีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นสังเกตรับรู้ รู้จักอุปกรณ์ในการปฏิบัติ เห็นตัวอย่าง ชื่อ และความหมาย
2) ขั้ น ท าตามแบบ แสดงแบบที ล ะขั้ น ตอนจากพื้ น ฐานไปสู่ ค วามซั บ ซ้ อ นแล้ ว
ให้ผู้เรียนทาตามทีละขั้นตอนจนชานาญ
3) ขั้นให้ทาเองโดยไม่มีแบบ ให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติ โดยนาขั้นตอนย่ อยมาประยุกต์
เป็นงานรวม
4) ขั้นฝึกให้ชานาญ เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนงานให้ผู้เรียนทาจนชานาญ
5. กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางปัญญาซึ่งมีขั้นตอนตั้ง แต่
การรับรู้ จา เข้าใจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด ให้ผู้เรียนสังเกต ทากิจกรรมรับรู้ได้ความคิดรวบยอด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ สรุปใจความได้ครบถ้วนถูกต้อง
2) ขั้ น การอธิ บ าย ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง เห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ สิ่ ง
ที่กาหนด เน้นการใช้เหตุผล หลักการ กฎเกณฑ์ มีหลักฐานประกอบให้น่าเชื่อถือ
3) ขั้ น การรั บ ฟั ง ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ตอบโต้ ค าวิ จ ารณ์ และปรั บ เปลี่ ย น
ความคิดเดิมของตนโดยไม่ใช่อารมณ์ถ้าได้ข้อมูลที่ดีกว่า
4) ขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบความแตกต่าง ความคล้ายคลึง และสรุป
จัดกลุ่มที่เป็นพวกเดียวกันในเชิงเหตุและผลในลักษณะอุปมา-อุปมัย
5) ขั้นวิจารณ์ วิเคราะห์ วิจารณ์ จาแนกหาส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนสาคัญ ส่วนไม่สาคัญ
ของสิ่งนั้นๆ
6) ขั้นการสรุป สรุปผลอย่างถูกต้องตามข้อมูลในขณะนั้น
6. กระบวนการแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการหาคาตอบ หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นสังเกต สัมผัสแล้วสารวจหาความเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน
2) ขั้นวิเคราะห์ ผู้เรียนอภิปรายหัวข้อที่ตัวเองต้องการหาคาตอบที่สาคัญต่างๆ
3) ขั้น สร้ า งทางเลือก ผู้ เรียนช่ว ยกันเสนอสมมุติฐ านที่ตอบปัญหาต่างๆ ดังกล่ าว
ตลอดจนกาหนดกิจกรรมเพื่อหาคาตอบให้กับทางเลือก
4) ขั้นเก็บข้อมูล ประเมินทางเลือก โดยผู้เรียนทางานตามแผนและบันทึกสิ่งที่ค้นคว้า
ได้แล้วนาไปรายงานให้เพื่อนพิจารณาว่าสมมุติฐานหรือทางเลือกถูกต้องหรือไม่อย่างไร
5) ขั้นสรุป ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้ แล้วสรุป
7. กระบวนการกลุ่ม
การฝึกทางานเป็นกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยมีเป้าหมายการ
ทางานที่แน่ชัด ควรดาเนินการเป็นขั้นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ขั้นการมีผู้นากลุ่ม “กลุ่มนักเกษตรน้อยอย่าลืมเลือกประธานกลุ่มก่อนนะครับ”
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2) ขั้น การกาหนดจุ ด ประสงค์แ ละวิธี การ “ขอบคุณครับที่เพื่ อนๆ เลื อกผมเป็ น
ประธานกลุ่ ม ตอนนี้ ม าช่ ว ยกั น คิ ด ซิ ว่า เราจะต้ อ งท าอะไรบ้ า ง” “เราต้ อ งช่ ว ยกั น ท าแปลงปลู ก
ไม้ดอกไม้ประดับไง” “เราจะทาอย่างไรกันดีล่ะ”
3) ขั้นการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก “ใครจะเสนออีกบ้าง ถ้าไม่มีก็เป็น อัน
ตกลงว่าเราจะทาแปลงปลูกทานตะวันกันนะครับ”
4) ขั้นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ “…..ตกลงว่านิดจะไปหาเมล็ด ส่วนผมจะไป
หาจอบ หาเสียม น้อยไปหาบัวรดน้า หน่อยกับนุชไปเก็บขี้วัว เราทุกคนจะมาช่วยกันทาแปลงเพาะ
เมล็ดทานตะวัน แล้วก็รดน้าทุกวัน ตกลงกันตามนี้นะ”
5) ขั้นติดตามผลและปรับปรุง “ นุช ผมว่าตอนท้ายแปลงมันว่างๆ อยู่นะ เราปลูก
เพิ่มกันไหม” “นุชก็ว่าดีนะ แต่ลองถามเพื่อนคนอื่นๆ ดูหน่อยดีไหม”
6) ขั้นการประเมินผลและชื่นชมผลงาน “แปลงต้นทานตะวันของพวกเราสวยจริงๆ
พรุ่งนี้ตัดดอกทานตะวันไปให้อาจารย์ผู้สอนกันดีไหม”
8. กระบวนการคณิตศาสตร์
กระบวนการคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1) การจั ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะการคิ ด ค านวณ เริ่ ม จากการจั ด การเรี ย นรู้ ค วามคิ ด
รวบยอดของค าและนิ ย ามแล้ ว จึ ง สอนกฎโดยวิ ธี ใ ห้ ตั ว อย่ า งมากๆ เพื่ อ สรุ ป เป็ น กฎ (วิ ธี อุ ป มั ย
Inductive) เมื่ อ เข้ า ใจกฎแล้ ว จึ ง ฝึ ก ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ฎในสถานการณ์ ใ หม่ (วิ ธี นิ ร มั ย deductive)
แล้วนาไปฝึกหาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงต่อไป
2) การจัดการเรียนรู้ทักษะแก้ปัญหาโจทย์ ฝึกให้ผู้เรียนแปลความหมายของโจทย์ใน
เชิงภาษา และแปลภาษาคณิตศาสตร์ และกาหนดว่าจะต้องทาอะไรก่อน ทาอะไรหลัง โดยอาจใช้
ประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจคาตอบด้วยตนเอง
9. กระบวนการสร้างเจตคติ
1) ขั้นสังเกต ผู้เรียนได้รับข้อมูล เหตุการณ์ และการกระทาที่เกี่ยวกับการมีเจตคติที่ดี
และการกระทาที่ขาดเจตคติ เช่น
“เรณูเห็นว่าการรักษาความสะอาดถนนหน้าบ้านเป็นสิ่งทีดีและเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน ส่วนปัญญาคิดว่าเขาไม่เห็นต้องสนใจรักษาความสะอาดของถนนหน้าบ้านเลยเพราะมันผ่าน
บ้ านของเขาเพีย งนิ ด เดีย วเอง เพราะฉะนั้น ผู้ เรียนช่ว ยกันคิดซิว่า เรณูและปัญญาจะปฏิบัติตัว
อย่างไร”
2) ขั้นวิเคราะห์ ผู้เรียนพิจารณาผลการกระทาตามเจตคติซึ่งเป็นที่พอใจและไม่น่า
พอใจ เช่น “ถ้าทุกคนคิดและทาอย่ างปั ญญาจะเกิด อะไร” และ “ถ้าทุกคนคิดและทาอย่า งเรณู
ถนนหนทางจะเป็นอย่างไร”
3) ขั้นสรุป ให้ผู้เรียนแสดงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้วยเหตุผลของตนเอง
“ผมว่าเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดจึงจะเป็นสิ่งที่ดีครับ”
10. กระบวนการสร้างค่านิยม
1) ขั้ น สั ง เกต ตระหนั ก ให้ ก รณี ตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสั ง เกตการกระท า
ที่เหมาะสมและการกระทาที่ไม่เหมาะสม จาแนกการกระทาที่ต่างกันได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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2) ขั้นประเมินเชิงเหตุผล ใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ วิจารณ์ การกระทาของ
บุคคลในสถานการณ์ พร้อมกับวิจารณ์ว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะเหตุใด
3) ขั้ น ก าหนดค่ า นิ ย ม ผู้ เ รี ย นแสดงจุ ด ยื น ความเชื่ อ ความพอใจในการกระท า
ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมเหตุผล
4) ขั้นวางแผนปฏิบัติ ผู้เรียนในกลุ่มช่วยกันกาหนดแนวปฏิบัติในสถานการณ์ จริง
ผู้สอนรับรู้กติกา และเสริมแรงเมื่อผู้เรียนทาสิ่งที่ดี
5) ขั้นการปฏิบัติด้วยความชื่นชม ผู้สอนให้การเสริมแรงระหว่างการปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความชื่นชมยินดีที่จะทาตาม
11. กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงต่างๆ มีกระบวนการคล้ายคลึง
กับกระบวนการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้
1) ขั้นสังเกต ตระหนัก ผู้สอนใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดของคาใหม่ และ
สร้างการตระหนักในประเด็นหรือปัญหาในการเรียนและกาหนดจุดประสงค์ที่ต้องการหาคาตอบ
2) ขั้ น วางแผนปฏิ บั ติ ผู้ เ รี ย นน าจุ ด ประสงค์ ม าก าหนดแนวทางที่ จ ะหาความรู้
มาตอบคาถาม
3) ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ ผู้ เ รี ย นแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบไปแสวงหาความรู้ เช่ น ค้ น คว้ า
สัมภาษณ์ ฯลฯ
4) ขั้ น พั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ ผู้ เ รี ย นน าสิ่ ง ที่ ค้ น คว้ า และความรู้ ต่ า งๆ
มาอภิปราย แปลความ ขยายความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
5) ขั้นสรุป ผู้เรียนสรุปสาระสาคัญและบันทึกลงสมุด
12. กระบวนการทางภาษาศาสตร์
กระบวนการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางภาษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ขั้นทาความเข้าใจสัญลักษณ์ สื่อ รูปภาพ รูปแบบ เครื่องหมาย
2) ขั้นสร้างความคิดรวบยอด
3) ขั้นสื่อความหมาย
4) ขัน้ พัฒนาความสามารถ
13. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1) การสังเกต (Observation) และกาหนดปัญหา
2) กาหนดขอบเขตของปัญหา (Problem)
3) ทดลองตรวจสอบสมมติฐาน (Hypothesis)
3.1) วางแผนออกแบบวิธีการศึกษา / เก็บรวบรวมข้อมูล
3.2) กาหนดตัวแปรต่างๆ (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม)
3.3) ทดลอง (หลายซ้า) / บันทึกผลการทดลอง / การจัดกระทากัข้อมูล
4) วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
5) สรุปผล (Conclusion)
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กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์
หลายประการ เช่น การสังเกต การวัด การคิดคานวณ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกั บ เวลา การจั ด กระท าและสื่ อ ความหมายข้ อ มู ล การพยากรณ์ การตั้ ง สมมติ ฐ าน
การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกาหนดและการควบคุมตัวแปร และการทดลอง
การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
การจัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลแก่ผู้เรียนในหลายด้าน เช่น เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางความคิ ด ความรู้ สึ ก ตลอดจนอาจเกิ ด เจตคติ ใ หม่ ๆ ขึ้ น ในใจ มี ผ ลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและตนเอง
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ผู้สอนก็ปรารถนาจะให้เกิดพฤติกรรมหลายๆ ด้าน แต่ด้วย
เหตุจาเป็นบางประการที่ ผู้สอนอาจจะต้องเน้นบางพฤติกรรม ทาให้ ผู้สอนต้องตั้งจุดประสงค์เฉพาะ
บางเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อวิธี การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การวัดผล ผู้สอนจึงควรศึกษา
ลั กษณะการจั ดการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ องกับ จุดประสงค์เฉพาะด้านให้ เข้า ใจอย่างถ่อ งแท้ เพื่อที่จ ะ
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์นั้นๆ
การจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ อาจแบ่งได้ตามลักษณะธรรมชาติ ของสาระการ
เรียนรู้ได้ 3 ประเภท ดังนี้คือ
1. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ
3. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดเจตคติ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้มี
การพัฒนาการทางสมองให้ เหมาะสมกับวัย ถ้า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสมองเหมาะสมกับวัย แล้ ว
ผู้เรียนจะมีพัฒนาการทางความรู้ของตนเองได้
พฤติ ก รรมในด้ า นความสามารถในการคิ ด ซึ่ ง เป็ น กระบวนการทางด้ า นสมองมนุ ษ ย์
แบ่งออกเป็น 6 ขั้นดังนี้
1. ความรู้ ค วามจ า (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการจดจ าจาก
ประสบการณ์ต่างๆ และระลึกเรื่องราวนั้นๆ ออกมาได้ถูกต้องแม่นยา เช่น สามารถบ่งบอกถึงวิธีการ
หรือกระบวนการ หรือชี้บ่งแบบแผนโครงสร้างของเรื่องราวเฉพาะอย่าง หรือสร้างระบบได้ถูกต้อง
แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ
1) ความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นความรู้เกี่ยวกับศัพท์ นิยาม เกี่ยวกับกฎและความจริง
2) ความรู้ ใ นวิ ธี ด าเนิ น การ เป็ น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แบบแผนธรรมเนี ย มประเพณี
การจัดประเภทลาดับขั้น กฎเกณฑ์วิธีดาเนินการ
3) ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง เป็นความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา
ทฤษฎีและโครงสร้าง
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2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง สามารถบ่งบอกใจความสาคัญเรื่องราว
ต่ า งๆ โดยการเปรี ย บเที ย บแล้ ว ย่ น ย่ อ เอาแต่ ใ จความส าคั ญ หรื อ ผสมผสานสิ่ ง ใหม่ ที่ พ บเห็ น ถึ ง
ประสบการณ์เดิม แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ
1) การแปลความ
2) การตีความ
3) การสรุปความ
3. การนาไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนาหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์
และวิธีดาเนินการต่างๆ ของเรื่องที่รู้มาแล้วไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้
4. การวิเคราะห์ (Anlysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ์
ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยๆ แบ่งได้ 3 ขั้นดังนี้
1) วิเคราะห์ความสาคัญ
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
3) วิเคราะห์หลักการ
5. การสั ง เคราะห์ (Synthesis) หมายถึ ง การผสมผสานส่ ว นย่ อ ยเข้ า เป็ น เรื่ อ งราว
เดียวกัน โดยการปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ
1) สังเคราะห์ข้อความ
2) สังเคราะห์แผนงาน
3) สังเคราะห์ความสัมพันธ์
6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตั ดสินการ
กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปโดยยึดถือเกณฑ์เป็นหลัก แบ่งเป็น 2 ขั้นคือ
1) การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากสภาพภายใน
2) การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก
ความรู้ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรสามารถแยกแยะประเภทได้ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เป็นการจดจาสิ่งต่างๆ อย่างโดดเดี่ยว เป็นการเชื่อมโยงของ
สัญลักษณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นรากฐานของการสร้างความคิดที่เป็นนามธรรม
2. ความรู้เกี่ยวกับความหมาย เป็นความรู้เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ของศัพท์
ต่างๆ เป็นข้อความหรือศัพท์ทางเทคนิค
3. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เป็นความรู้เกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล
4. ความรู้เกี่ยวกับวิถีทางในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เช่น การวิจารณ์
5. ความรู้ในระเบียบวิธีของศาสตร์สาขานั้นๆ เช่น ความรู้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เป็นความรู้ในเรื่องเหตุการณ์ตามลาดับต่อเนื่อง
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดแยกประเภท เป็นความรู้ที่จัดเป็นหมวดหมู่
8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เป็นความรู้ในรูปแบบต่างๆ กัน
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และสรุป เป็นความรู้ที่ต้องสรุปประเด็น
10.ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี เป็นความรู้ที่เป็นข้อความที่มีผู้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง
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เมื่อคนเรามีความรู้แล้ว ก็จะเกิดความสามารถทางปัญญาที่จะเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าได้
ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความคิดนั้นมีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงให้ผู้เรียนรู้ว่า ผู้สอนต้องการให้เขาเรียนอะไร ผู้เรียนที่เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ย่อมเรียนได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย
2. ตรวจสอบสาระการเรียนรู้ให้มีความหมายสาหรับผู้เรียน คือ ให้สาระการเรียนรู้นั้น
สัมพันธ์กับความรู้เดิม และผู้เรียนรู้สึกว่ามีประโยชน์
3. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ฝนที่ เ หมาะสม เช่ น ก าหนดเวลาส าหรั บ การฝึ ก มี ก ารตรวจสอบ
ความก้าวหน้าที่ผู้เรียนได้รับ
4. ผู้เรียนได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง เช่น ให้มีการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
5. จัดสภาพแวดล้อมที่เสริมการเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อ การจัดการเรียนรู้ ประกอบและ
จัดห้องเรียนให้มีมงุ่ เสริมความรู้ต่างๆ
6. ใช้วิธีการวัดผลที่เหมาะสม คือ สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
แต่อย่างไรก็ตามหากผู้เรียนจดจาความรู้โดยขาดความเข้าใจก็คงมองไม่เห็นทางที่จะนา
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในการจดจาความรู้ที่เรียนไปนั้นมิได้หมายความว่าคนเราจะมีความ
เข้าใจในสิ่งนั้น ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมองเห็นความสัมพันธ์และเห็นทางว่าจะนาไปใช้ได้อย่างไร
ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจได้นั้นจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถี่ถ้วน ลึกซึ้ง ซึ่ง ผู้สอน
ควรปฏิบัติดังนี้
1. มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนให้ผู้เรียนรู้ว่าเรียนรู้เพื่ออะไร จะทาอะไร อย่างไร
2. มีการลงมือทดลองปฏิบัติจริง
3. กาหนดระยะเวลาของการเรียนให้พอเหมาะกับสาระการเรียนรู้ เพราะถ้าสอนโดย
จัดเวลาน้อยไปหรือสอนเร็วเกินไปความเข้าใจจะเกิดได้ยาก
4. มีการจูงใจไปในทางสร้างสรรค์
5. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
6. มีการประเมินผลที่สามารถวัดความเข้าใจ เช่น ข้อสอบประเภทให้ข้อมูลแล้วให้ผู้เรียน
นาไปสรุป หรือให้หลักการแล้วให้นาไปประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ
ทั กษะ (Skill) คื อความสามารถในการกระท าสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ อย่ างถู กต้ องคล่ องแคล่ ว
ชานาญและมีประสิทธิภาพ ครอนบัค (Cronbach, 1977: 393) กล่าวว่า ทักษะเป็นการปฏิบัติที่เกิด
จากการเรียนรู้ สามารถกระทาได้โดยไม่ต้องใช้ความคิด
ในการที่ผู้เรียนจะเกิดทักษะขึ้นได้นั้น จะต้องมีการปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติไปกับผู้สอน โดยผู้สอนอธิบายประกอบว่าทักษะ
ต่างๆ ในการปฏิบัตินั้นทาอย่างไร
2. ขั้นปฏิบัติเอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเอง เพื่อให้เกิดความแม่นยา ถูกต้อง
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3. ขั้นหาความชานาญ เป็นขั้นที่ผู้เรี ยนลงมือฝึกบ่อยๆ ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ชานาญยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ จึงควรดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน เป็นขั้นตอนแรกที่จะสอน โดยผู้สอนต้องวิเคราะห์งานที่จะ
ให้ผู้เรียนปฏิบัติก่อนว่า งานนั้นประกอบด้วยทักษะย่อยอะไรบ้าง และทักษะย่อยดังกล่าวนี้เกี่ยวข้อง
กับส่วนใดของร่างกาย และจะฝึกได้โดยวิธีใด สิ่งดังกล่าวนี้ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์แยกแยะออกมาให้
ละเอียด
2. ประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้ เรียน ผู้สอนควรประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนว่ามีเพียงพอในการที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่หรือไม่ ถ้ายังไม่เพียงพอต้องจัดให้เรียนเสริมให้มี
ความรู้พื้นฐานเพียงพอเสียก่อน จึงจะเรียนรู้ทักษะใหม่ได้
3. จัดขั้นตอนการฝึกตามลาดับ ผู้สอนต้องจัดลาดับการฝึกทักษะจากทักษะพื้นฐานไปสู่
ทักษะที่มีความสลับซับซ้อน ให้ฝึกจากทักษะที่ง่ายไปหาทักษะที่ยาก ให้ฝึกทักษะย่อยให้ครบก่อนแล้ว
จึงฝึกทักษะรวม
4. สาธิตและอธิบายแนะนา เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นขั้นตอน ลาดับของการปฏิบัติจริง
จากตัวอย่างที่ผู้ส อนสาธิตให้ ดู หรือจากวีดีทัศน์ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเห็นรายละเอียดการปฏิ บัติ ใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
5. ให้ฝึกปฏิบัติจริง จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยต้องคานึงถึงความต่อเนื่องในการ
ฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะอย่างสม่าเสมอ การจัดแบ่งเวลาฝึกให้เหมาะสม และผู้สอนต้องไม่ลืมในเรื่อง
ของการเสริมแรงในระหว่างการฝึกทักษะด้วยเพราะผู้เรียนจะได้รู้ความก้าวหน้าและจุดบกพร่องของ
ตนเองในการฝึกทักษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดเจตคติ
เจตคติ (Attitude) หมายถึงความรู้สึก และท่าทีของคนเราที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจ
เป็ น ความรู้ สึ ก ในทางชอบ ไม่ ช อบและมี ผ ลท าให้ บุ ค คลนั้ น พร้ อ มที่ จ ะตอบสนองต่ อ สิ่ ง นั้ น ตาม
ความรู้ สึ ก ดั ง กล่ า ว สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งเจตคติ ไ ด้ แ ก่ การเลี้ ย งดู การอบรม การได้ รั บ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการคิด
เจตคติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพแวดล้ อ มและเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีการได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้น เจตคติมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาใด
วิชาหนึ่งจะทาให้เกิดการเรียนอย่างตั้งใจ
วิธีการส่งเสริมให้เกิดเจตคติ
ผู้สอนเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ การจัด การ
เรียนรู้ ซึ่งมีแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดเจตคติดังนี้
1. ให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้พิจารณาไตร่ตรองจนเกิดการยอมรับ
2. ชักจูงให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ โดยการให้คาแนะนา บอกเล่า หรือให้ความรู้เพิ่มเติม
จากที่ผู้เรียนเคยรู้มา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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3. ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง จนเกิดการยอมรับ
4. สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เรียนในครั้งแรก ย่อมทาให้เกิดเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
6. จัดสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ใหม่ให้ เพื่อให้เกิดการยอมรับ เปลี่ยนเจตคติ
7. พยายามยกตัวอย่างที่เห็นจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีความเห็นคล้อยตาม
8. พยายามให้ความเป็นกันเอง ความอบอุ่นและสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
เรื่องนั้นอย่างสนุกสนาน
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บทที่ 4
กิจกรรมกำรเรียนรู้
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้จะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
ซึ่งผู้เรียนจะบรรลุผลได้มากหรือน้อยขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนเป็นประการสาคัญ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ห ลายรู ป แบบและหลายวิ ธี ก าร แตกต่ า งกั น ออกไปตามสภาพผู้ เ รี ย น
สภาพสิ่งแวดล้อม สถานที่ เวลา ผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจจึงจะจัดกิจกรรมได้อย่ าง
ถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง
ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้
การจัดการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ความสาคัญของกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ความสาคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีผลต่อการเรียนรู้ไว้หลายประการดังนี้
1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน
2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
4. กิจกรรมช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ
5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหว
7. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้สึกสนุกสนาน
8. กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
9. กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวาง
10. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียน
11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ
12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี
13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักทางานเป็นหมู่
14. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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15. กิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่างๆ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไป
พร้อมๆ กัน
2. เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล
3. เพื่อสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ให้เพลิดเพลินสนุกสนาน
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก
5. เพื่ อส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ยนได้ คิ ดเป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญหาเป็ น เกิ ดทั กษะกระบวนการ
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมกาเรียนรู้มีหลักการที่ควรคานึงถึงดังนี้
1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
4. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชา
5. จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม
6. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ทากิจกรรม
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
8. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
9. จัดกิจกรรมโดยเน้นการเรียนอย่างมีความสุข
10. จัดกิจกรรมแล้วต้องสามารถประเมินผลได้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้ งแต่
การวางแผนการจัดการเรียนรู้จนถึงการประเมินผล การจัดการเรียนรู้จึงเป็นระบบด้วยเหตุผล คือ
1. ผู้สอนต้องมีการสารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาและทรัพยากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ สภาพผู้เรียน เนื้อหาสาระและประสบการณ์
2. ผู้สอนต้องมีการวางแผน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานมากาหนดเป็นแผนการเรียนรู้
3. ผู้สอนต้องมีการเตรียมและสร้างสภาพแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้
4. ผู้สอนต้องมีวิธีสอนตามขั้นตอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
5. ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการวัดและเครื่องมือวัดผล
ที่วางแผนไว้
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6. ผู้สอนต้องมีการประเมินผลย้อนกลับจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและจากการประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงกระบวนการ
การจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่ออานวยความสะดวกให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
และกระบวนการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทากิจกรรม ผู้สอนเป็นเพีย ง
ผู้ อ านวยความสะดวกระหว่ า งการท ากิ จ กรรม ผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ ผลการพั ฒ นาตนเองทางการคิ ด
การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การทางานร่วมกัน การวางแผน การจัดการ และเทคนิควิธีต่างๆ ที่เรียกว่า
การเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า มากกว่ า ตั ว ความรู้สิ่ ง ต่า งๆ เหล่ า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เมื่ อ จั ด การจั ด การเรียนรู้
เชิงกระบวนการ
กระบวนการมีหลายชนิด แม้กระทั่งเรื่องเดียวกันยังมีกระบวนการหลากหลาย อาจมี
ขั้นตอนมากหรือน้อยแตกต่างกันทั้งที่มีจุดประสงค์เดียวกัน ชื่อขั้นตอนของกระบวนการไม่จาเป็น ต้อง
เหมือนกันเสมอไป แต่มีความหมายเดียวกันเป็นกระบวนการเดียวกัน กระบวนการเป็น สิ่งที่ผู้สอน
จาเป็นต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดเป็นทักษะ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ดังนั้น เหตุผลสาคัญในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มีอยู่ 2 ประการคือ
1. ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ กับความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน
2. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น พัฒนางาน และมีเจตคติที่ดี
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จึงเป็น การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน
เป็น “ศูนย์กลาง” รู้จักคิดค้นหาคาตอบด้ว ยตนเอง และฝึกฝนตนเองให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ผู้สอน
พยายามหลีกเลี่ยงการเป็นผู้บอกความรู้ แต่จะเป็นผู้ดาเนินการ วางแผนกาหนดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ ผู้สอนจึงต้องศึกษาและวิเคราะห์หลั กสูตร พัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียนให้เ ข้า กับ
สภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หลังจากดาเนินการจัดการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้สอน
จะต้องประเมิน ผลหาข้อดีข้อเสี ย และปรับปรุง ให้ ดีขึ้น จนเกิดความรู้สึ กชื่นชมในการปฏิบัติ ต น
ของตนเอง ซึ่งผู้สอนจะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ทราบ เข้าใจ และใช้กระบวนการอยู่เสมอ
2. นาผู้เรียนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทีละขั้นอย่างเข้าใจครบถ้วน
3. ผู้เรียนเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนของกระบวนการ และเข้าใจความต่อเนื่องสัมพันธ์ ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ
4. ผู้เรียนนากระบวนการนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
5. ผู้เรียนใช้กระบวนการนั้นในชีวิตประจาวันจนเป็นนิสัย
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ การที่ผู้เรียนผู้สอนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม
ผู้ เ รี ย นจะเข้ าใจในจุ ดมุ่ ง หมายของการเรี ย นและใส่ ใ จในการเรี ยนรู้สิ่ งต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ของผู้ เรี ยน การด าเนิ นกิ จกรรมที่ เป็ นแรงจู งใจให้ เชื่ อมโยงความรู้ ในหลั กวิ ชาและโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
เข้าด้วยกันทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง สถานศึกษาเป็นแหล่งที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
และตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อให้สนองการเรียนรู้ที่มากขึ้นๆ
สถานศึกษาที่เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ จะเล็ งเป้ าหมายไปที่ ก ารพัฒ นาผู้ เ รียนที่ส ามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นคิดอย่ างมีพลั ง มีประสิทธิภาพในสิ่งที่เขาสนใจ นาผลไปสู่สังคมและชุมชนอย่า งมี
คุณค่านั่นคือสถานศึกษาก็ต้องรู้ว่าผู้เรียนมาจากไหน พื้นฐานบางประการเป็นอย่างไร เพื่อทาให้เขา
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สถานศึกษาจึงกาหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่จะส่งเสริมการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญไว้ดังนี้
1. ให้มีบรรยากาศที่กระตุ้นการศึกษาค้นคว้า ผ่านกระบวนการค้นพบตนเอง
2. ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับ
3. ผู้เรียนเข้าใจทั้งผลบวกและผลลบของการแสวงหาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ
4. ผู้เรียนมีโอกาสมากในการได้รับข้อมูล ข่าวสารหลากหลายรูปแบบซึ่งกาหนดไว้ให้
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ผู้สอนเป็นผู้อานวยการและประสานงานทาหน้าที่
1) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถกาหนดประเด็นปัญหาเพื่อการแสวงหาคาตอบ
2) เชื่อมโยงปัญหาเข้ากับบริบทของผู้เรียน สะท้อนให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง
ในการเรียนรู้
3) จัดเนื้อหาวิชาให้สัมพันธ์กับปัญหาไม่ใช่จัดตามทฤษฎี
4) ให้ ผู้ เ รี ย นรั บ ผิ ด ชอบตนเองในการก าหนดขอบเขตการเรี ย นรู้ แ ละวางแผน
การแก้ปัญหา
5) กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันโดยให้เรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมดังต่อไปนี้จัดเป็นกิจกรรม ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เช่น
1. การซักถาม คือการตั้งคาถามให้ช่วยกันตอบ อาจซักถามเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มหรือ
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
2. การอภิปราย หัวข้ออภิปรายเป็นข้อความหรือเป็นคาถามก็ได้ ผู้อภิปรายแต่ละคน
จะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งหัวข้อที่กาหนดโดยไม่มีการแบ่งฝ่าย และไม่มี
การลงมติ อาจอภิปรายปากเปล่าในกลุ่มหรือในชั้นเรียนและอาจให้ทุกคนเขียนสรุปผลการอภิปราย
ผู้สอนบันทึกระหว่างการอภิปราย และตรวจข้อเขียนประกอบการพิจารณาประเมินผล
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3. การแสดงความคิด เห็น เพื่อแก้ปัญหา คือการตั้งข้อสั งเกต หรือบอกวิธีแก้ปัญหา
ซึ่งอาจทาได้โดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือโดยการแสดงท่าทาง
4. การศึกษาค้น คว้า หาข้อเท็จจริ ง หรื อข้อมูลสารสนเทศ หรื อทักษะกระบวนการ
ซึ่งอาจทาโดยการรวบรวม การสังเกต การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบ เช่น การรวบรวม หรือ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ และสั ง คมวั ฒ นธรรม การทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์
การตรวจสอบกฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆ การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฯลฯ
5. ลงมือปฏิบัติ ด้ วยตนเอง หมายความรวมถึง การรวบรวมปรับปรุงจากผลงานที่มี
ผู้ทาไว้ เช่น เอกสาร รายงาน หรือหนังสือตาราวิชาการต่างๆ โดยเสนอเป็นข้อเขียน ซึ่งอาจทาเป็น
เรียงความ รายงาน หรือโครงงาน และอาจเลือกผลงานที่ดีทั้งที่เป็นแบบฝึกหัดและผลการทางาน
เก็บไว้ในแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
บทบาทผู้สอนในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การให้คาแนะนา สิ่งที่ผู้สอนควรชี้แนะคือ
1) ชี้แนะกิจกรรม หัวข้อศึกษาค้นคว้าหรือสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์จริง
หรื อ สถานการณ์ จ าลองก็ ไ ด้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สู ต รหรื อ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ผู้ ส อน
ต้องเตรียมการ โดยเสนอให้เลือกหรือให้ผู้เรียนกาหนดขึ้นเอง และได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้สอน
2) ชี้ แนะวิ ธี ด าเนิ นการ โดยให้ ค าปรึ กษา ให้ ข้ อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บวิ ธี ศึ กษาค้ น คว้ า
จากแหล่งข้อมูล วิธีรวบรวม วิธีนาเสนอ แนะนาการทางานร่วมกัน การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
2. การกากับดูแลกิจกรรม ผู้สอนควรกากับดูแลดังนี้
1) กากับดูแลการทางาน โดยแนะนาวิธีการทางานให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกรูปแบบ
รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบ คิดและทาอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
2) ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและจากความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบกับผลการ
ประเมินตนเองของผู้เรียน ผลการประเมินของกลุ่มเพื่อน และข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง
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บทที่ 5
เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 1
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ แบบต่างๆ
ผู้สอนจะต้องใช้รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการเรียนรู้จริงๆ ซึ่งการจัด การเรียนรู้ดังกล่าวมีอยู่
หลากหลายวิธี เช่น
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)
2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)
3. การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center)
4. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)
5. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Teaching)
6. การจัดการเรียนรู้แบบถามตอบ (Ask and Question Model)
7. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
8. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work)
9. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell)
10. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน (The use of Community Activities)
11. การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง (Laboratory Method)
12. การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method)
13. การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work Method)
14. การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Group)
15. การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited)
16. การจัดการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Teaching Method)
17. การจัดการเรียนรู้แบบ บทบาทสมมุติ (Role Playing)
18. การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
19. การจัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem Solving)
20. กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Hands – on Activity)
21. การจัดการเรียนรู้โดยเรียนจากของเล่น (Learning from Toy)
22. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method)
23. การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method)
24. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)
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การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)
สเปนเซอร์ คาเกน (Spenser Kagan) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ได้ทาการวิจัยและ
พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจอย่ า งจริ ง จั ง มาตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1985 และได้
เผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบเอเซีย โดยมีการนามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ วิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้นาเสนอ
แนวคิดหลักที่จะนา ไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกันอย่างมี ประสิทธิผลไว้ 6 ประการดังนี้
1. การจัดกลุ่ม (Teams) หมายถึงการจัดกลุ่มผู้เรียนที่จะเข้าร่วมทากิจกรรมด้วยกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งควรจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มดังนี้
1) จานวนผู้เรียนในกลุ่ม 4 คน
2) ประกอบด้วยผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลางและต่าคละกัน
3) จัดให้มีทั้งผู้เรียนหญิงและผู้เรียนชายในกลุ่มเดียวกัน
4) จัดให้ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณ 6 สัปดาห์
5) บางกรณีอาจจัดกลุ่มโดยวิธีอื่น เช่น จัดกลุ่ม ผู้เรียนที่มีความสนใจเหมือนๆ
กันในเรื่องเดียวกันในการศึกษาเฉพาะกรณี เช่น การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือจักกลุ่มแบบสุ่มเมื่อ
ต้องการทบทวนความรู้
2. ความมุ่งมั่น (Will) หมายถึงความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ของผู้เรียนที่จะทางาน
ร่วมกัน ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิ ผ ลร่วมกัน สามารถสร้ างความมุ่งมั่นร่วมกันให้ เกิดขึ้นได้โดยใช้กิจกรรมอื่นๆ
ที่ไม่ใช่กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเล่นเกม การสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้
1) สร้างความมุ่งมั่นของกลุ่มที่จะทางานร่วมกัน
2) สร้างความมุ่งมั่นของชั้นที่จะช่วยกัน
3) การทางานร่วมกันโดยเลือกกิจกรรมที่คนเดี่ยวไม่สามารถทา ได้สาเร็จ
3. การจั ด การ (Management) หมายถึงการจัดการกลุ่ มให้ ส ามารถทากิจกรรม
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และรวมถึงการจั ดการของผู้ ส อน การจัดการภายในกลุ่ ม เพื่อให้ การท า
กิจกรรมของกลุ่มประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
1) การจัดที่นั่งของผู้เรียนในกลุ่ม
2) การแบ่งงานกันภายในกลุ่ม
3) การสร้างกฎของห้อง (Class Rule)
4) การให้สัญญาณเงียบ (Quiet Signal)
5) การดูแลกลุ่มให้ทางานตามที่มอบหมายหรือที่สนใจ
6) การดูแลกลุ่มไม่ให้วุ่นวายกับกลุ่มอื่น
4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง การพัฒ นาให้ ผู้ เรียนมีทักษะในการ
ทางาน ทากิจกรรมร่วมกัน ให้มีร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ ให้กาลังใจกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและที่สาคัญที่สุดคือ ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. กฎพื้นฐาน 4 ข้อ (4 Basics Principles: PIES) หมายถึงหลักการพื้นฐานของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
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1) การช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกัน (P: Positive Interdependence) ผู้ เรียน
จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเราได้รับประโยชน์จากเพื่ อน เพื่อนก็จะได้รับประโยชน์จากเรา
ความสาเร็จของเราและความสาเร็จของเพื่อนก็คือความสาเร็จของกลุ่ม หรือความสาเร็จของกลุ่มก็คือ
ความสาเร็จของแต่ละคนนั่นเอง
2) การยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน (I: Individual Accountability)
ยอมรับว่าแต่ละคนในกลุ่มต่างก็มีความสามารถในตัวเองและมีส่วนในการทาให้การทางานของกลุ่ม
ประสบผลสาเร็จด้วยดี
3) ความเสมอภาค (E: Equal Participation) ทุ ก คนมี ค วามเท่ า เที ย มกั น
ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือกันอย่างทั่วถึงและมีบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่มเท่าเทียมกัน
4) การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (S: Simultaneous Interaction)
มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกคนภายในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
6. รูปแบบของกิจกรรม (Structures) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทางาน
กลุ่มซึ่งมีหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตัวอย่าง เช่น
1) สลั บ สั บ เปลี่ ยน (Timed-Pair-Share) ให้ ผู้ เรียนจับคู่กันคนหนึ่ง พู ด อี ก
คนหนึ่งฟังแล้วสลับกัน ใช้เป็นกิจกรรมเมื่อเริ่มสอนใหม่ๆ
2) ทนายช่างซัก (Rally Robin) ผู้เรียนคู่กันพูดคุยซักถามกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3) ซักไซ้ไล่เรียง (Round Robin) ให้ผู้เรียนในกลุ่มผลัดกันพูด
4) อัศวิน โต๊ะกลม (Round Table) ผู้ เรียนในกลุ่ มผลั ด กั นเขีย นกระดาษ
แล้ววนไปเรื่อยๆ จนหมด แล้วสรุป
5) หมู่-คู่-เดี่ยว (Team-Pair-Solo) เป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนเริ่มแก้ปัญหาด้วย
การทาเป็นกลุ่ม (Team) ก่อนหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นจับคู่ (Pair) เมื่อได้รูปแบบในการแก้ปัญหาแล้ว
สามารถแก้ปัญหาทานองเดียวกัน ได้ด้วยตนเอง (Solo)
6) ค้นหากติกา (Find My Rule) ผู้เรียนช่วยกันค้นหาคาตอบโดยการทาย
เกณฑ์ที่ใช้แบ่งประเภท เช่น
6.1) ร้อน-เย็น หนัก-เบา ดา-ขาว จม-ลอย สร้างสรรค์-ทาลาย
6.2) โลหะ-อโลหะ มีกระดูกสันหลัง-ไม่มีกระดูกสันหลัง ฯลฯ
7) รวมหัวคิด (Numbered Heads Together) เป็นกิจกรรมรวมหัวกันคิด
คล้ายๆ Round Robin แต่จะมีขั้นตอนดังนี้
7.1) กาหนดหมายเลขของผู้เรียนแต่ละคน เช่น 1,2,3..
7.2) ผู้สอนกาหนดปัญหาให้ช่วยกันคิด
7.3) ผู้เรียนรวมหัวกันคิด
7.4) ผู้สอนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้ตอบซึ่งต้องตอบได้ทุกคน
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สรุปขั้นตอนในการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ
ขั้นที่ 1 : เลือกเนื้อหาและกาหนดเกณฑ์ที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ
ขั้นที่ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์โดยผู้สอนเป็นผู้พิจารณาวัตถุประสงค์ของบทเรียน
ขั้นที่ 3 : จัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการจัดแบ่งกลุ่ม
ขั้นที่ 4 : ผู้สอนบอกสิ่งที่คาดหวังจากกลุ่มให้ชัดเจนและกาหนดเวลาในการทางาน
ขั้นที่ 5 : ผู้สอนเสนอเนื้อหาโดยใช้วิธีสอนที่เหมาะสม
ขั้นที่ 6 : ผู้สอนช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนขณะผู้เรียนกาลังทางาน
ขั้นที่ 7 : ทดสอบ ผู้สอนทดสอบความรู้การเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์ของกลุ่ม
ขั้นที่ 8 : บันทึกผลที่ได้รับผู้สอนหาวิธีการบันทึกผลที่ได้รับทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
1. เลือกเนื้อหาและกาหนดเกณฑ์
2. กาหนดวัตถุประสงค์
3. จัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม
4. กาหนดกิจกรรมให้กลุ่ม
5. ผู้สอนเสนอเนื้อหา
6. ผู้สอนช่วยเหลือกลุ่ม

7. ทดสอบความรู้/ทักษะ

8. บันทึกผลรายกลุ่มและบุคคล
ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนสรุปวิธีสอนแบบร่วมมือร่วมใจ
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7. ตัวอย่างกิจกรรม
เรียนรู้เกี่ยวกับคาศัพท์หรือความหมายของคา โดยใช้บัตรคาศัพท์ 1 ชุด จานวน 32 คา
1) จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน แบ่งคละความสามารถ เช่น ความสามารถสูง
1 คน ปานกลาง 2 คน ความสามารถน้อย 1 คน
2) ให้งานแต่ละกลุ่ม (บัตรคาศัพท์ 1 ชุด จานวน 32 คา)
3) ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาคาศัพท์ 8 คาให้เข้าใจ พร้อมที่จะอธิบายให้เพื่อนฟัง
4) กลุ่มพบปะกัน สมาชิกแต่ละคนผลัดสอนคาศัพท์ให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
5) ผู้สอนทดสอบแต่ละกลุ่มโดยอาจให้เขียนเรื่องหรือตอบคาถามที่เกี่ยวกับคาศัพท์
6) สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเรื่องหรือตอบคาถามที่เกี่ยวกับคาศัพท์
7) ผู้สอนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคน
การจัดเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจมีเทคนิคที่หลากหลาย ในที่นี้จะกล่าวเป็นเพียงบางเทคนิ ค
ทีผ่ ู้สอนผู้สอนสามารถนาไปใช้ได้ในห้องเรียนโดยทั่วไป เช่น
1. เทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน (Team Assisted Individualization: TAI)
เทคนิ คร่ ว มด้ว ยช่ว ยกัน เป็นวิธี การจัดการเรียนรู้ ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบ
ร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้รายบุคคลเข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรมในการเรียน
ได้ ด้ ว ยตนเอง ตามความสามารถของตนเอง และช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ภายในกลุ่ ม มี ก าร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัม พันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เทคนิคร่วมด้วย
ช่วยกัน นี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาในครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์เมื่อปี ค.ศ. 1986
เป็นการออกแบบไว้สาหรับสอนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา แต่ภายหลังได้มีการดัดแปลงและ
ปรับปรุงมาใช้ในวิชาอื่นๆ และในระดับอื่นๆ ด้วย
จุดมุ่งหมาย
1. เทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน เป็น การจัดการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาการ
เรียนรายบุคคลที่ทาให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และแก้ปัญหาการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มที่ทาให้
ผู้เรียนที่เรียนอ่อนตามผู้เรียนที่เรียนเก่งในกลุ่มไม่ทัน โดยให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมรายบุคคลก่อน เมื่อ
ทาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้เรียนในกลุ่มที่เรียนเก่ง (ผ่านเกณฑ์) จะช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน
เพื่อทาให้คะแนนของกลุ่มดีขึ้น และผู้เรียนที่เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตัวเองเพื่อไม่ให้คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มต่าลง
2. เทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความพร้อมของผู้เรียนเรียนอ่อน ซึ่งทา
ให้การจัดการเรียนรู้ดาเนินไปอย่างเชื่องช้า และช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนเก่งและผู้เรียนปานกลางในเรื่อง
ไม่ยอมรับผู้เรียนเรียนอ่อนให้สามารถยอมรับผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้
บทบาทของผู้สอน
1. ขั้นของการเรียนและจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ในกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียน
ที่เรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน อัตราส่วน 1:2:1 ตามลาดับ โดยมีหญิงและชายปะปนกัน ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มทุก 8 สัปดาห์หรือเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาหรือจุดประสงค์
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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2. สร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น ใบงาน แบบฝึกทักษะ เอกสารความรู้พร้อมเฉลย
ชุดการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรม บทเรียนสาเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาเป็นรายบุคคล
3. สร้างแบบทดสอบย่อยของแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบรวมของแต่ละหน่วยการเรียน
4. ให้คาแนะนาในระหว่างการเรียนของผู้เรียน และตรวจคาตอบของผู้เรียนอีกครั้ง
เพื่อพิจารณาปัญหาและหาทางแก้ไข
5. รวบรวมคะแนนของแต่ละกลุ่มและจัดลาดับหลังทดสอบหลังเรียน
6. ร่วมกับผู้เรียนสรุปบทเรียนให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาที่เรียน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
เทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยสรุป ดังนี้
1. จัดกลุ่ม โดยให้สมาชิกกลุ่ มๆ ละ 4-5 คน ในแต่ละกลุ่ มประกอบด้วยผู้ เรียนเก่ง
ปานกลาง และอ่อน (ควรมีทั้งหญิงและชายในแต่ละกลุ่ม) และจะมีการเปลี่ยนกลุ่มทุกๆ 8 สัปดาห์
2. ทดสอบเพื่ อ จั ด ระดั บ เป็ น การทดสอบเพื่ อ จั ด ระดั บ ตอนเริ่ ม ต้ น ของการเรี ย น
ตามคะแนนที่ได้
3. ผู้เรียนเริ่มศึกษาจากสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นหรือจัดขึ้นมาใช้ ดังนี้
1) ผู้เรียนศึกษาเอกสารแนะนาบทเรียน และมีการซักถามปรึกษาหารือกับสมาชิก
ในกลุ่ม หรือถามผู้สอนในกรณีที่จาเป็นต้องขอความช่วยเหลือ
2) ผู้เรียนแต่ละคนเริ่มทากิจกรรมหรือศึกษาจากสื่อที่ได้รับ เมื่อศึกษาจบแล้วส่งให้
เพื่อนในกลุ่มตรวจคาตอบจากกระดาษคาตอบถ้าทาถูกหมดทุกข้อให้เรียนต่อไป แต่ถ้ายังตอบผิดให้
ซักถามเพื่อนในกลุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือได้ก่อนที่จะถามผู้สอน
3) เมื่ อ ผู้ เ รี ย นท ากิ จ กรรมหรื อ ศึ ก ษาถึ ง หน่ ว ยสุ ด ท้ า ยเสร็ จ แล้ ว ผู้ เ รี ย นจะได้ ท า
แบบทดสอบย่อยฉบับ 1 จานวน 10 ข้อ โดยทดสอบเป็นรายบุคคลส่งให้เพื่อนในกลุ่มเป็นผู้ตรวจ
ถ้าได้คะแนน 80% ขึ้นไป ถือว่าผ่าน แต่ถ้าผู้เรียนคนนั้นทาได้ถูกต้องไม่ถึงเกณฑ์ 80% ผู้สอนจะต้อง
เข้าไปช่วยตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ผู้เรียนผู้นั้นไปศึกษาสื่อที่ศึกษาไปแล้วอีกครั้ง และทดสอบ
ซ้า ในแบบทดสอบย่อยฉบับ 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบทดสอบคู่ขนานกับฉบับ 1
4) เมื่อทาแบบทดสอบย่อยฉบับ 1 และ/หรือ 2 ผ่านแล้วจะนาแบบทดสอบที่ผ่าน
แล้ ว ไปให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ต่ า งกลุ่ ม เพื่ อ ที่ จ ะบั น ทึ ก ผลแบบทดสอบประจ าหน่ ว ย ผู้ เ รี ย นท า
แบบทดสอบต้องได้คะแนน 80 % ขึ้นไป หัวหน้ากลุ่มต่างกลุ่มจะบันทึกคะแนนลงในแผ่นสรุปผล
ประจากลุ่มของผู้ทดสอบ จากนั้นผู้สอนจะตรวจคาตอบของผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาปัญหา
และทาการแก้ไข
4. คะแนนและการรับรองของกลุ่ม
เมื่อสิ้ น สุ ดแต่ล ะหน่ ว ยการเรีย นผู้ ส อนจะรวบรวมคะแนนของกลุ่ มโดยคิ ด เฉลี่ ย
คะแนนที่ตอบถูกจากการทาแบบทดสอบประจาหน่วยการเรียนของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์สูง
ได้เป็นกลุ่มยอดเยี่ยม
2) กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ปานกลาง ได้เป็น กลุ่มดีมาก
3) กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ต่า
ได้เป็น กลุ่มดี
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5. สรุ ป บทเรี ย น เมื่ อ สอบจบหน่ ว ยการเรี ย น ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนจะร่ ว มกั น สรุ ป
บทเรียนต่างให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ของบทเรียน
ข้อดีของเทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน
1. ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ มีการเสริมแรงให้ เกิดขึ้น ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง
2. ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน ปลูกฝังนิสัยที่ดี
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิดการยอมรับในกลุ่มโดยผู้เรียนเก่งยอมรับผู้เรียนอ่อนและผู้เรียนอ่อน
เห็นคุณค่าของผู้เรียนเก่ง
3. สามารถนามาใช้แก้ปัญหาผู้เรียนเรียนอ่อนในห้องเรียนได้
4. สนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนที่เรียนช้า
มีเวลาศึกษาและฝึกฝนเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้น และผู้เรียนที่เรียนเร็วใช้เวลาศึกษาน้อย ทาให้ไม่เบื่อ
และมีเวลาไปทาอย่างอื่น เช่น ช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนในกลุ่ม
5. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ ในบางเรื่อง ทาให้ ผู้สอนมีเวลา
สร้างสรรค์และ ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น และมีเวลาที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเร้าความสนใจ หรือ
อภิปรายปัญหากับผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย
6. ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ ข องตนเองมากขึ้ น และทราบ
ความก้าวหน้าของตนเองตลอดเวลา
ข้อจากัดของเทคนิคร่วมด้วยช่วยกัน
ใช้เวลามากในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นจึงต้องมีเวลาเพียงพอในการทา
กิจกรรมต่างๆ และควรให้ผู้เรียนได้มีเวลาผ่อนคลายระหว่างกิจกรรมบ้าง
2. เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)
เทคนิค STAD ถูกพัฒนาโดย โรเบิร์ต สลาวิน (Robert Slavin) และคณะ ในมหาวิทยาลัย
จอห์น ฮ็อปกิ้นส์
เทคนิคนี้เหมาะสาหรับการส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เน้นการทดสอบเป็นรายบุคคลแบบ
ร่วมมือในกลุ่มแทนการทดสอบแบบแข่งขันกันเอง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ
1. ผู้สอนนาเสนอเนื้อหา ผู้สอนจะสอนเนื้อหาแก่ผู้เรียนทั้งชั้นโดยรวมก่อน อาจใช้อุปกรณ์
การจัดการเรียนรู้ต่างๆ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอนจะเป็นหน่วยการเรียนที่จะให้ผู้เรียน
ศึกษา
2. จั ดกลุ่ ม กลุ่ มประกอบด้ว ย 4-5 คน และแบ่งกลุ่ มตามความสามารถที่แตกต่างกัน
หน้ า ที่ ข องกลุ่ ม คื อ เตรี ย มให้ ส มาชิ ก เข้ า ท าการทดสอบแข่ ง ขั น สมาชิ ก ในกลุ่ ม จะอภิ ป ราย
ทาแบบฝึกหัด ถกเถียงปัญหากันและทาความเข้าใจกับบทเรียน
3. ศึกษาความรู้ สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันศึกษา ทบทวนในเนื้อหาหรือหัวข้ อที่ผู้สอน
ผู้สอนกาหนดให้ โดยช่วยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมด
4. ทดสอบ ผู้สอนทาการทดสอบโดยการแจกแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทา
พร้อมอธิบายขั้นตอนการทาในลักษณะกลุ่มร่วมมือ โดย
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สมาชิกคนที่ 1 อ่านคาถามหรือโจทย์ที่กาหนดให้แก่สมาชิกในกลุ่มฟัง
สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะห์หาคาตอบที่ถูกต้อง เหมาะสม
สมาชิกคนที่ 3 เขียนคาตอบ
สมาชิกคนที่ 4 ตรวจสอบคาตอบ
ให้สมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนกันทาหน้าที่ต่างๆ ในแต่ละข้อ จนกว่าจะครบข้อคาถาม
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งช่วยกันสรุปอีกครั้งเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในกลุ่ม
ผู้ เ รี ย นที่ อ ยู่ ก ลุ่ ม เดี ย วกั น ทุ ก กลุ่ ม แยกท าแบบทดสอบเป็ นรายบุ ค คลเพื่ อ ทดสอบ
ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมินผล ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของการทาแบบทดสอบ พร้อมทั้งนาคะแนน
ของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม แล้วคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
5. ให้รางวัล กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์ที่วางไว้จะได้รับคาชมเชย กลุ่มที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล
3. เทคนิค TGT (Team – Games - Tournaments)
เทคนิค TGT ถูกพัฒนาโดย เดอวีย์ (Devries) และคณะ เทคนิคนี้คล้ายกับเทคนิค STAD
ยกเว้ น แต่ ค ะแนนการทดสอบ เทคนิ ค TGTใช้ ค ะแนนที่ ตั ว แทนแต่ ล ะกลุ่ ม แข่ ง ขั น กั บ กลุ่ ม อื่นๆ
ขั้นตอนของเทคนิคนี้ มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ผู้สอนนาเสนอเนื้อหา
2. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม
3. แข่งขัน/ทดสอบ
4. ให้รางวัล
ในการจัดการเรี ยนรู้ โ ดยใช้เทคนิค TGT ในขั้นการแข่งขัน /ทดสอบจะจัดให้ ผู้เรียนที่มี
ระดับความสามารถเท่ากับทีมต่างๆ แข่งขันกัน จากนั้นกลุ่มจะหยิบการ์ดหมายเลข ผู้เรียนแต่ละคน
จะตอบคาถามตามบัตรที่ได้และคะแนนของกลุ่มจะได้จากคะแนนของแต่ละคนมารวมกัน ส่วนการให้
รางวัลอาจใช้วิธีประกาศหน้าชั้นเรียน ในวารสารของสถานศึกษา หรือเสียงตามสายของสถานศึกษาก็
ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
4. เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม ( Co-Op Co-Op)
เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่มนี้ถูกพัฒนาโดยคาเกน (Kagen) เหมาะสาหรับกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนทางานร่วมกัน และใช้ได้ดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามาก เนื้อหามีหัวข้อย่อยมาก
วิธีทากิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน 10 ขั้นตอนด้วยกันดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายหัวข้อที่จะศึกษา
2. แบ่งหัวข้อใหญ่ออกเป็นหัวข้อย่อย
3. จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มตามความสามารถที่แตกต่างกัน
4. กลุ่มเลือกหัวข้อที่จะศึกษาตามความสามารถของกลุ่ม
5. กลุ่มแบ่งหัวข้อย่อยเป็นหัวข้อเล็กๆ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกไปศึกษา
6. ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่ตนเลือกตามความสนใจ
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7. ผู้เรียนเสนอผลงานของตนเองต่อกลุ่ม
8. กลุ่มรวบรวมหัวข้อต่างๆ จากผู้เรียนทุกคนในกลุ่ม
9. แต่ละกลุ่มรายงานผลหน้าชั้นเรียน
10.วัดผลโดยการประเมินตามสภาพจริงจากงานที่ ผู้เรียนแสดงผลงานกับกลุ่มและกลุ่ม
แสดงผลงานหน้าชั้นเรียน
5. เทคนิคเติมเต็ม (Jigsaw)
เทคนิคเติมเต็มนี้อารอนสัน (Aronson) และคณะได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา อาจทาโดยการ
ให้ผู้เรียนในกลุ่มไปศึกษาในเนื้อหาหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งกับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ซ้อนกัน เมื่อเสร็จงาน
แล้วเข้ากลุ่มเดิม แล้วสอนเพื่อนในสิ่งที่ตนได้รู้มา ทาให้ทั้งกลุ่มได้รับความรู้เพิ่มเติมโดยเท่าเทียมกัน
วิธีนี้ใช้กับการเรียนในเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่และการทบทวนความรู้เก่า เป็นวิธีการ
ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกัน เหมาะสาหรับวิชาที่มีเนื้อหามากมี
ภาคปฎิบัติน้อย
วิธีทากิจกรรม
ในการทากิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สอนแบ่งเนื้อหาทั้งหมดที่จะสอนออกเป็นเนื้อหาย่อยโดยให้มีหัวข้อเท่ากับจานวน
สมาชิกในแต่ละกลุ่ม
2. จัดสมาชิกเข้ากลุ่มในลักษณะคละความสามารถ
3. ผู้สอนแจกเนื้อหาย่อยให้สมาชิกของแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องได้
เนื้อหาย่อยที่ไม่ซ้ากัน
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มที่ ได้เนื้อหาย่อยเรื่องเดียวกัน ให้แยกจากกลุ่มเดิม มารวมกลุ่มกัน
ใหม่เพื่ออภิปราย พูดคุย และหาข้อสรุปของกลุ่มในประเด็นหรือเนื้อหาย่อยที่ได้รับมา
5. หลังจากได้ข้อสรุปแล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มกลับเข้ากลุ่มเดิมอีกครั้ง แล้วให้สมาชิกแต่
ละคนผลั ดเปลี่ ย นกัน น าเสนอข้อมู ล สรุปของแต่ล ะเนื้อหาย่อยที่ได้มาให้ ส มาชิกทุกคนในกลุ่ ม ฟั ง
ในขั้ น ตอนนี้ ส มาชิ ก ทุ ก คนสามารถอภิ ป ราย ซั ก ถามในหั ว ข้ อ ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ฟั ง ถ้ า ไม่ เ ข้ า ใจหรื อ ไม่
กระจ่างชัดในเนื้อหาย่อยนั้นๆ
6. ทาการทดสอบเนื้อหาเป็นรายบุคคล ซึ่งการทดสอบจะทาหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง
โดยผู้ เ รี ย นต้ อ งท าแบบทดสอบที่ ผู้ ส อนเตรี ย มให้ แ ละคะแนนของแต่ ล ะคนที่ ไ ด้ จ ะขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถในการตอบคาถาม
6. เทคนิคอัศวินโต๊ะกลม ( Round Table)
เทคนิ ค อั ศ วิ น โต๊ ะ กลมต้ อ งมี อุ ป กรณ์ คื อ แบบฟอร์ ม กรอกข้ อ มู ล หรื อ ตารางกรอก
ข้อมูลทีผ่ ู้สอนกาหนดให้
บทเรียนที่เหมาะสมจะใช้เทคนิคอัศวินโต๊ะกลมมีลักษณะดังนี้ คือ มีการยกตัวอย่าง หรือ
บอกรายละเอียดของกลุ่ม ชนิด ประเภท บอกประโยชน์ โทษ คุณสมบัติ ตัวอย่าง เช่น ชื่อสารอาหาร
ชนิดอาหารที่มีสารอาหารและ ความสาคัญของสารอาหาร ชื่อของหิน ชนิดของหินและการนาไปใช้
ประโยชน์ประโยชน์ ชื่อของสัตว์ ชนิดของพืช -สัตว์และประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคนี้เหมาะที่จะใช้
สาหรับทบทวนและฝึกทากิจกรรมร่วมกัน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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วิธีทากิจกรรม
1. ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มบันทึกข้อมูลในตาราง โดยใช้ 1 ชุดต่อ 1 กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนทุก
คนจะหมุนเวียนกันเขียนข้อมูลในตารางเดียวกัน จากคนที่ 1-2-3-4 คนละ 1 ข้อมูลแล้ววนกลับไปยัง
คนที่ 1-2-3-4 อีก ทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ถ้ามีเวลาพอและเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น
2. อาจใช้การจับคู่กันภายในกลุ่ม 4 คนเพื่อแข่งขันกันระหว่าง 2 คู่ โดยเวียนกันเฉพาะ 2
คนที่จับคู่กันในกลุ่ม เมื่อหมดเวลาที่กาหนดนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันคู่ใดได้ข้อมูลมากกว่าและ
ถูกต้องกว่าจะเป็นผู้ชนะ ถ้ามีการแข่งขันกัน สมาชิกจะช่วยเหลือกันมากขึ้น
3. ผู้สอนผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุป
ตัวอย่างตารางข้อมูล
ชื่ออาหาร
(คนที่ 1) ข้าว
(คนที่ 2) เนื้อปลา
(คนที่ 3) มะม่วง
(คนที่ 4) …………..
(คนที่ 1) …………..
(คนที่ 2) …………..
(คนที่ 3) …………..
(คนที่ 4) …………..

ประเภทอาหาร
คาร์โบไฮเดรท
โปรตีน
เกลือแร่,วิตามิน
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ประโยชน์ต่อมนุษย์
ให้พลังงานแก่ร่างกาย
เสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

7. เทคนิคซักไซ้ไล่เรียง (Round Robin)
เทคนิคซักไซ้ไล่เรียงนี้สามารถใช้ได้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตอนใดตอนหนึ่งได้
วิธีทากิจกรรม
กิจกรรมซักไซ้ไล่เรียงสามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น
1. แบบสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน (3-Step Interview) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่
1 ตอบคาถามผู้สอนให้เพื่อนฟัง ขั้นที่ 2 ผู้ฟังตอบคาถามเดียวกันให้ผู้พูดฟัง และขั้นที่ 3 ทุกคนตอบ
คาถามให้กลุ่มฟัง โดยมีการทากิจกรรมดังนี้
1) กาหนดหมายเลขสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เป็นเลข 1,2,3,4
2) ผู้สอนตั้งคาถามหรือเสนอหัวข้อเรื่อง เช่น ถ้าโลกนี้ไม่มีพืชสีเขียวจะเป็นอย่างไร
ถ้าจะให้มนุษย์ลงไปอาศัยอยู่ในน้าต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างไร ฯลฯ
3) สมาชิกคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอนให้สมาชิกคนที่ 2
ฟังสมาชิกคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถาม ของผู้สอนให้สมาชิกคนที่ 4 ฟัง
4) สมาชิกคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอนให้สมาชิกคนที่ 1
ฟังสมาชิกคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถของผู้สอนให้สมาชิกคนที่ 3 ฟัง
5) สมาชิกทุกคนอภิปรายให้ฟังทั้งกลุ่ม เรียง 1,2,3 และ 4 ทีละคนตามลาดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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6) ผู้สอนสุ่มเรียกให้ตอบคาถาม
2. แบบสัมภาษณ์ 4 ขั้นตอน (4-Step Interview) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้น ที่ 1 สมาชิกคนที่ 1 แสดงความคิดเห็ นหรือตอบคาถามของผู้ ส อนให้ สมาชิก
คนที่ 2 ฟังสมาชิกคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอนให้สมาชิก คนที่ 4 ฟัง
ขั้นที่ 2 สมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอน
ให้สมาชิก ในกลุ่มฟัง
ขั้นที่ 3 สมาชิกคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอนให้สมาชิก
คนที่ 1 ฟัง สมาชิกคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอนให้สมาชิก คนที่ 3 ฟัง
ขั้นที่ 4 สมาชิกคนที่ 2 และคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาถามของผู้สอน
ให้สมาชิก ในกลุ่มฟัง
8. เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think pair share)
เทคนิคเพื่อนคู่คิดเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สามารถ
ใช้ได้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตอนใดตอนหนึ่งได้
วิธีทากิจกรรม
เทคนิคเพื่อนคู่คิดประกอบด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ผู้สอนตั้งปัญหาหรือข้อคาถาม
ขั้นที่ 2 สมาชิกทุกคนคิดหาคาตอบตามเวลาที่ผู้สอนกาหนดไว้
ขั้นที่ 3 สมาชิกจับคู่ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคาตอบ
ขั้นที่ 4 ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ตอบปัญหาให้ฟังทั่งทั้งห้องเรียน
9. เทคนิคเพื่อนร่วมงาน (Partners)
เทคนิคเพื่อนร่วมงานนี้เหมาะกับ การจัดการเรียนรู้บทเรียนใหม่ การพัฒนาแนวความคิด
และเพิ่มความจา ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะในการสื่อสารและการนาเสนอข้อมูลด้วย
วิธีทากิจกรรม
ให้ผู้เรียนในกลุ่มจับคู่กันไปปรึกษากับอีกคู่ในกลุ่มอื่น แล้วนาความรู้ที่ได้มาปรึกษากับอีกคู่
ในกลุ่มเดิมของตน
10. เทคนิค ค้นหาร่วมกัน (Group Investigation)
เหมาะสาหรับการจัดการเรียนรู้เนื้อหาที่ต้องการความเข้าใจในลักษณะความคิดรวบ
ยอดหรือการค้นคว้าหาคาตอบในลักษณะของการทาโครงงาน ไม่เหมาะกับเนื้อหาที่มีคาตอบเฉพาะ
เทคนิคนี้จะเน้นการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ ม ฝึกทักษะการสื่อสารให้ กับ
ผู้เรียนด้วย กลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 2-6 คน ผู้เรียนวางแผนด้วยกัน ถกปัญหา ค้นหาคาตอบ
อภิปรายและสรุปผลเพื่อรายงานหน้าชั้น ส่วนการวัดผลตัดสินจากผลงานสรุปของกลุ่ม
วิธีทากิจกรรม
เทคนิคค้นหาร่วมกันมีขั้นตอนในการทากิจกรรมดังนี้
1) ผู้สอนอธิบายหัวข้อ และจัดกลุ่มผู้เรียนในลักษณะคละความสามารถ
2) ขั้นวางแผน ผู้เรียนวางแผนทางาน โดยผู้เรียนจะต้องคานึงถึงหัวข้อที่จะเรียน วิธีการ
รวบรวมข้อมูลและการแบ่งงานกันทา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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3) ขั้นทางาน ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย และสรุปผล ร่วมกันของกลุ่ม
โดยสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่ศึกษา สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และ
ต้องให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของผู้เรียนที่อ่อนที่สุดในกลุ่มด้วยโดยให้แสดงความคิดเห็นก่อน
4) ขั้นนาเสนอ นาเสนอผลการสรุปของกลุ่มหน้าชั้นเรียน
5) ขั้นวัดผล อาจทาได้โดยให้เพื่อนวัดผลกันเอง หรือผู้สอนวัดผลเองก็ได้
11. เทคนิคเครือข่ายความคิด (Team Word-Webbing)
เทคนิคเครือข่ายความคิดเหมาะสาหรับบทเรียนที่ต้องการให้เห็นองค์ประกอบย่อยและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย หรือเป็นบทเรียนที่ต้องการให้วิเคราะห์ความคิดหรือความสัมพันธ์
ของความคิดหลักกับองค์ประกอบต่างๆ เทคนิคนี้จะช่วยพัฒนาแนวความคิดได้ดี
วิธีทากิจกรรม
เทคนิคเครือข่ายความคิดมีขั้นตอนในการทากิจกรรมดังนี้
1. จัดสมาชิกเข้ากลุ่มในลักษณะคละความสามารถ
2. ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแนวความคิดหลักและองค์ประกอบย่อย
ของแนวความคิดหลัก พร้อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับองค์ประกอบ ในลักษณะของ
แผนภูมิความรู้
3. นาเสนอแผนภูมิความรู้สรุปของกลุ่มต่อชั้นเรียน
4. ผู้สอนประเมินผลจากแผนภูมิความรู้สรุปของกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้แบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)
การจั ดการเรี ย นรู้ แ บบโครงสร้ า งความรู้ ห รื อ แผนผั ง ความคิ ด เป็นการฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย น
รวบรวมข้อมูลหรือความรู้จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การฟังคาบรรยาย แล้วนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม
เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความคิด กระบวนการคิด และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด
โดยใช้รูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณ์เป็นสื่ออธิบายความคิด ซึ่งอาจแสดงโครงสร้างความคิดได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น
1. แผนผังความคิด (Mind Mapping)
เป็ นการแสดงโครงสร้ างของการคิด กระบวนการคิด และความสั มพันธ์ของกระบวนการคิด
ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กาลังคิด ทา
ให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด ทาได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์
กับความคิดรอง ความคิดย่อย และความคิดที่แยกย่อยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ขยายได้ต่อไปอีก
ไม่มีทิศทางที่กาหนดแน่นอนตายตัว แสดงได้ดงั ภาพที่ 5.2
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ไข่ มี เ ปลื อ กแข็ ง
หุ้ม

ไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม
ออกลูกเป็นไข่
สัตว์บก

ออกลูกเป็น
ตัว

สัตว์

ไวรัส

สัตว์ปีก
สัตว์น้า

สิ่งมีชีวิต

ไม่มีดอก
พืช

มีดอก

โปรติสต์

ภาพที่ 5.2 ลักษณะของแผนผังความคิด
2. แผนผังใยแมงมุม (Web)
เป็นการคิดแบบโยงใยสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคิดให้กระจ่างชัด มองเห็นความสัมพันธ์
ของความคิดที่เกี่ยวข้องมีลักษณะคล้ายแผนผังความคิด (Mind Mapping) แต่จะเขียนในลักษณะของ
วงกลมและแขนงของวงกลมโดยเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วเขียนหัวข้อรองที่มีความสัมพันธ์กับ
หัวข้อหลักไว้ตามแขนงของวงกลม และถ้ามีความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็สามารถแตกความคิด
ออกไปได้อีก สามารถใช้ในการระดมสมองโดยเสนอความคิดต่างๆ ที่ยังไม่ตัดสินถูกผิด เป็นเพียง
การระบุสิ่งเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กันให้มากที่สุด ใช้ได้ในการจัดการเรียนรู้ ทุกวิชา กับทุกกิจกรรมได้อีก
แสดงได้ดงั ภาพที่ 5.3
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ทหารเรือ
ทหารบก

ทหารอากาศ
ทหาร

รับจ้าง
แพทย์

อาจารย์
……………
.

อาชีพ

พยาบาล

พ่อค้า
เกษตรกร

ทนายความ

……………
.

ภาพที่ 5.3 ลักษณะของแผนผังใยแมงมุม
3. แผนผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใด
ลักษณะใดที่มีความเหมือนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่เหมือนกัน ช่วยให้
ผู้เรียนรู้จักจาแนกความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่นๆ ได้ดี โดยการ
เขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ แสดงได้ดงั ภาพที่ 5.4
1) เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสิ่งของ 2 สิ่ง เช่น เป็ดกับไก่มีส่วนใดที่
เหมือนหรือต่างกัน
เป็ด
ว่ายน้าได้
เท้ามีพังผืด
ปากแบน

ออกไข่ได้
มีปีก
มี 2 ขา

ไก่
ปากแหลม
เท้าไม่มีพังผืด
ว่ายน้าไม่ได้
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2) เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของสิ่งของมากกว่า 2 สิ่ง
เหมือนกัน 2 สิ่ง
เหมือนกัน 3 สิ่ง

ภาพที่ 5.4 ลักษณะแผนผังรูปแบบเวนน์
4. แผนผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็ น การคิ ด แบบเป็ น วงจรหรื อ วงกลม โดยในวงกลมจะไม่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น หรื อ จุ ด จบ
เพื่อเสนอขั้นตอนต่างๆ ที่สัมพันธ์ เรียงลาดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น วงจรชีวิตของผีเสื้อแสดงได้ดงั
ภาพที่ 5.5

ไข่
ตัวเต็มวัย

หนอน

ดักแด้
ภาพที่ 5.5 ลักษณะของแผนผังความคิดแบบวงจร
5. แผนผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียน
แผนผังทาได้โดยกาหนดเรื่องแล้ว หาสาเหตุและผลต่างๆ ในแต่ละด้าน
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ครอบครัว

เพื่อน

หย่าร้าง
ทะเลาะวิวาท

สาเหตุ ที่ แ ดง
หนีเรียน

ผู้สอนดุ
ผู้สอนสอนไม่รู้เรื่อง
ถูกผู้สอนตี

สอบคะแนนไม่ดี
ไม่ได้ทาการบ้าน
การเรียน

ผู้สอน

ภาพที่ 5.6 ลักษณะของแผนผังก้างปลา
6. แผนผังแบบจาแนกรายละเอียด (The Grid)
เป็นการคิดแบบจาแนกรายละเอียดของสิ่งที่คิด ฝึกการมองให้เห็นถึงรายละเอียด
ของสิ่งนั้น เช่น อาหารต่อไปนี้ แต่ละชนิดมีสารอาหารอะไรบ้าง
รายการอาหาร

สารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน

ไขมัน

เกลือแร่

วิตามิน

1. ราดหน้าทะเล
2. ข้าวผัด
3. แกงเนื้อ
4. น้าพริกปลาทู
5. …………………
ภาพที่ 5.7 ลักษณะของแผนผังแบบจาแนกรายละเอียด
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7. แผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเรียงลาดับ (The Ranking Ladder)
เป็นการคิดแบบเรียงลาดับ เช่น มาก-น้อย ต่า-สูง ก่อน-หลัง อ่อน-แก่ การเรียงลาดับ
มีทั้งรูปธรรม นามธรรม เช่น
1) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนวางแผนและจัดลาดับ ก่อน-หลัง ในการทาโครงงาน
5. สรุปผล เผยแพร่
4. ลงมือทาโครงงาน
3. ออกแบบการทาโครงงาน
2. ตั้งสมมุติฐาน
1. คิดหาหัวข้อเรื่อง
2) การเรียงลาดับวงจรชีวิตของมนุษย์จากอ่อนไปแก่
แรกเกิด

วัยผู้เรียน

หนุ่มสาว

วัยผู้ใหญ่

วัยชรา

1

2

3

4

5

ภาพที่ 5.8 ลักษณะของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเรียงลาดับ

การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน (Learning Center)
ความหมาย
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและใช้เทคนิคการจัด การจัดการเรียนรู้ ที่ใช้
สื่อประสมและกระบวนการกลุ่มเป็นสาคัญ มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นแหล่งศึกษาให้ ผู้เรียน
สามารถศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองด้วยการเรียนรู้จากโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจัดไว้ในรูปของชุด
การจัดการเรี ย นรู้ ผู้เรียนจะหาประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมให้ ครบทุกศูนย์ ภายใต้
การดูแลของผู้สอนซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
3. ฝึกความรับผิดชอบการทากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของตนเอง
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องค์ประกอบของศูนย์การเรียน
ศูนย์ การเรี ยนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) บทบาทของผู้ สอน 2) บทบาท
ของผู้เรียน 3) ชุดการจัดการเรียนรู้ และ 4) การจัดห้องเรียน ซึ่งสาระสาคัญของแต่ละองค์ประกอบ
มีดังนี้
1. บทบาทของผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ผู้สอนจะลดบทบาทลงไป เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะมีบทบาทดังนี้ 1) เป็นผู้กากับการเรียนรู้ 2) เป็นผู้ประสานงาน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3) บันทึกพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน และ 4) เตรียมสื่อ และเตรียม
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. บทบาทผู้เรียน ผู้เรียนจะมีบทบาทสาคัญมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนมีบทบาทที่ถูกต้องการจัดการเรียนรู้ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยผู้เรียนจะมี
บทบาทดังนี้ 1) ทาความเข้าใจเกี่ย วกับ ข้อปฏิบัติ ในแต่ล ะศูนย์การเรียน 2) ปฏิบัติตามกิจกรรม
ที่กาหนดไว้ในศูนย์การเรียน 3) ศึกษาให้ครบทุกกิจกรรม และ4) ให้ความร่วมมือกับกลุ่มในการทา
กิจกรรม
3. ชุดการจัดการเรียนรู้ คือ ระบบการนาเรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่สอนแต่
ละหน่วยมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน ชุด การจัดการเรียนรู้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้ว ย จุ ดมุ่งหมาย เนื้ อหา และวัส ดุอุปกรณ์ทั้งหมด ตลอดถึงกิจกรรมต่ า งๆ
ที่รวบรวมไว้เป็นระเบียบในกล่องการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้
อย่างได้ผลยิ่งขึ้น หลักการและทฤษฎีที่สาคัญในการผลิตชุด การจัดการเรียนรู้ คือ การใช้สื่อประสม
และการใช้วิธีวิเคราะห์ระบบ
1) ชุดการจัดการเรียนรู้มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ
1.1) คู่มือผู้ ส อน ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุด มุ่งหมายเชิงพฤติ ก รรม
เนื้ อ หา ผลงานที่ ค าดหวั ง จากผู้ เ รี ย น สื่ อ การเรี ย น หนั ง สื อ ประกอบการค้ น คว้ า ส าหรั บ ผู้ ส อน
แนวการประเมินผล ขั้นการดาเนินการจัดการเรียนรู้
1.2) แบบทดสอบสาหรับการประเมินผล
1.3) แบบฝึกปฏิบัติสาหรับผู้เรียน ซึ่งอาจจะประกอบด้วยบัตรต่างๆ ที่ใช้
ในการประกอบกิจกรรม ได้แก่ บัตรคาสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคาถามและบัตรเฉลย
1.4) สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เลือกแล้วมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ สาหรับ
ศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์
2) ประเภทของชุดการจัดการเรียนรู้
2.1) ชุดการจัดการเรียนรู้ แบบเรียนด้วยตัวเอง หรือชุด การจัดการเรียนรู้
รายบุคคล ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนโปรแกรม แบบประเมินผล และอุปกรณ์การเรียน
2.2) ชุดการจัดการเรียนรู้แบบเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจัดประสบการณ์ต่างๆ
ทีผ่ ู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ตามบัตรคาสั่ง โดยจัดแบบศูนย์การเรียน
2.3) ชุ ด การจั ด การเรี ย นรู้ ป ระกอบการบรรยายของผู้ ส อน เป็ น กล่ อ ง
กิจกรรมสาหรับช่วยผู้ส อนในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มใหญ่ ให้ ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่พร้อมๆ กัน
ตามเวลาที่กาหนด
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4. การจัดห้องเรียน สามารถจัดได้ในชั้นเรียนธรรมดา เป็นการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียน
ธรรมดาให้เป็นศูนย์การเรียนให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยจัดโต๊ะออกเป็นกลุ่มๆ ที่นิยมกันมักจัด
ประมาณ 4-6 กลุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่แบ่งเป็นตอนๆ และจะต้องแบ่งผู้เรียนให้เท่ากับจานวน
ตอนของเนื้อหา ในแต่ละกลุ่มจะมีเนื้อหา สื่อ การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมแตกต่างกันไป ผู้เรียนจะ
ผลัดเปลี่ยนกันเรียนรู้และทากิจกรรมในแต่ละศูนย์จนครบทุกศูนย์ (จะมีอีกศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์
สารอง สาหรับกลุ่มที่เรียนเร็วกว่ากลุ่มอื่น) ผู้เรียนจะเรียนโดยปรึกษากันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี
หัวหน้ากลุ่ม 1 คน เพื่อทาหน้าที่ประสานงานระหว่างกลุ่มเพื่อนผู้เรียนและผู้สอน
ลักษณะสาคัญของวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน
ลั ก ษณะส าคั ญ ของการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ธี นี้ คื อ ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ท ากิ จ กรรมและศึ ก ษา
ด้วยตนเองมากขึ้น รู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จักร่วมมือการจัดการ
เรียนรู้แบบนี้เป็นการนาเนื้อหาในบทเรียนมาแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทีละหน่วย ซึ่งถือ
ว่าเป็นการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันหมายถึงสิ่งต่อไปนี้
1. เป็นการจัดการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ไปทีละน้อยตามความเหมาะสม
3. ผู้สอนให้คาปรึกษาและแนะนาหลักและวิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน
4. ผู้ ส อนจั ดเตรี ย มเนื้ อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่ อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจน
การวัดผลให้พร้อมเพื่อจะใช้สอนแบบศูนย์การเรียน
5. ผู้เรียนจะทราบผลการเรียนทันทีหลังจากที่เรียนจบศูนย์ ถ้าเป็นผลแห่งความพึงพอใจ
ก็จะเกิดความมีกาลังใจ แต่ถ้าเป็นผลที่ยังไม่พอใจก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
6. เป็นการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะผู้เรียนต้องเรียนรู้แข่งกับเวลา
ประเภทของศูนย์การเรียน
1. การจัดศูนย์การเรียนในชั้นเรียน ได้แก่ การจัดมุมวิชาการต่างๆ ด้านข้างหรือหลังชั้น
เรียนเหมือนที่ผู้สอนเคยทากันมา ซึ่งมักจะทากันตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อตกแต่งชั้นเรียน
2. การจั ดศูน ย์ การเรี ย นแบบเอกเทศ เป็นการจัดชั้นเรียนเพื่อแบ่ ง กลุ่ ม กิจ กรรมเป็ น
หน่วยๆ โดยเฉพาะสาหรับการเรียนโดยวิธีนี้ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนสาหรับการจัดการเรียนรู้ที่แท้จริง
ศูนย์ที่ 1

ศูนย์ที่ 4

ศูนย์ที่ 5 (ศูนย์สารอง)

ศูนย์ที่ 3
ภาพที่ 5.9 ลักษณะการจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ในการจัดการเรียนรู้แต่ละศูนย์จะมีสิ่งสาคัญ 3 ประการคือ
1. เนื้อหา จัดเป็นศูนย์การเรียนโดยใช้ชุด การจัดการเรียนรู้ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ
ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีสื่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมไว้ให้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติ โดยจะแตกต่างกันไปตาม
เนื้อหาในแต่ละเรื่อง หรือแต่ละหัวข้อ
2. สื่อการจัดการเรียนรู้ จัดอยู่ในรูปของชุด การจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากของ
ศูนย์การเรียน ได้แก่ บัตรภาพ ใบความรู้ แผนภูมิ แบบเรียนสาเร็จรูป เทป และหนังสือ เป็นต้น
3. บั ต รค าสั่ ง เป็ น แผ่ น กระดาษหรื อ พลาสติ ก แข็ ง ขนาด 6 × 8 นิ้ ว มี ค าอธิ บ าย
การดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ผู้สอนควรทาข้อตกลงกับ ผู้เรียนทั้งชั้นก่อนในลักษณะของวิธีเรียน และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเวลา ความรับผิดชอบ
2. แต่ละกลุ่มเข้าศึกษาประจาศูนย์ ขั้นตอนนี้จะมีกลุ่ม ผู้เรียนทุกศูนย์ ให้หัวหน้ากลุ่ม
หยิบบัตรคาสั่ง และผู้เรียนแต่ละคนหยิบเครื่องเขียน แล้วคอยปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคาสั่ง
3. เมื่อครบหนึ่งหน่วยเวลาผู้สอนบอกให้เปลี่ยนศูนย์ตามลาดับ ซึ่งตกลงกันไว้แต่แรกแล้ว
ส าหรั บ พวกที่ มี เ วลาเหลื อ อาจเข้ า ศู น ย์ ส ารองก่ อ นโดยไม่ ต้ อ งคอยเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ พิ เศษที่ ได้
จัดเตรียมไว้ให้
เมื่อศึกษาจนครบศูนย์แล้วก็จัดการจัดการเรียนรู้โดยพบปะกันหมด เหมือนตอนแรกแล้วมี
การอภิปรายซักถามหรือเสนอรายงาน แล้วแต่จะกาหนดให้เหมาะสม สาหรับเครื่องมือที่ใช้เขียน
ยกเว้นกระดาษที่แต่ละคนใช้จดบันทึก เมื่อเสร็จกระบวนการเรียนแล้ว ต้องเก็บเข้าที่ประจาศูนย์
ข้อดีและข้อจากัด
1. ข้อดี
1) ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ตามอัตภาพ
2) ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5) สามารถใช้กับกลุ่มผู้เรียนจานวนมาก
2. ข้อจากัด
1) ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการสร้างชุดการจัดการเรียนรู้
2) ความรู้ที่ได้จากชุดการจัดการเรียนรู้อยู่ในวงจากัด
3) ไม่เหมาะกับเนื้อหาบางวิชา เช่น วิชาที่ปฏิบัติแล้วอาจเกิดอันตราย
4) ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดทาชุดการเรียนรู้
5) การให้ ผู้ เรี ย นหมุน เวียนกันในแต่ล ะศูนย์ อาจไม่เป็นไปตามล าดับขั้ น ของ
หลักสูตร
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
ความหมาย
เป็นวิธีสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล
จะค้นพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตั้งคาถามประเภทกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นใช้ ค วามคิ ด หาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาได้ เ องและสามารถน าการแก้ ปั ญ หามาใช้ ป ระโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทาการสอบสวนค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนใช้ความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เอง
บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ในการจัดการเรียนรู้ แบบนนี้ผู้สอนคือผู้แนะแนวทาง คอยช่วยเหลือ ผู้เรียน และสร้าง
สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ฉะนั้นผู้สอนควรมีบทบาท 3 ประการ คือ
1. ป้อนคาถามผู้เรียนเพื่อนาไปสู่การค้นคว้า ผู้สอนจะต้องรู้จักป้อนคาถาม จะต้องรู้ว่า
ถามอย่างไรผู้เรียนจึงจะเกิดความคิด
2. เมื่อได้ตัวปัญหาแล้วให้ผู้เรียนทั้งขั้นอภิปรายวางแผนแก้ปัญหา กาหนดวิธีแก้ปัญหาเอง
3. ถ้าปัญหาใดยากเกินไป ผู้เรียนไม่สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ ผู้สอนกับผู้เรียนอาจ
ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อไป
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วยขั้นต่างๆ 4 ขั้นคือ
1. ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observation) ผู้เรียนสังเกตสภาพการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็น
ปัญหา พยายามนาความคิดรวบยอดเดิมมาแปลความหมาย ทาความเข้าใจจัดโครงสร้งความคิดใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพการณ์อันเป็นปัญหานั้น
2. ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) ผู้เรียนจัดโครงสร้างความคิด ตั้งสมมุติฐานเพื่อ
อธิบาย คิดทบทวนหรือทาความเข้าใจปัญหานั้นๆ ให้ชัดเจน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความคิดหลายๆ
รูปแบบเพื่ออธิบายทาความเข้าใจปัญหา
3. ขั้นที่ 3 การทานาย (Prediction) เมื่อจัดโครงสร้างความคิดหลายๆ รูปแบบหรือ
อธิบายปัญหาแล้ว มองเห็นแนวทาง มีความเข้าใจ สามารถทานายหรือพยากรณ์ได้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้
ผลจะเป็นอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้น
4. ขั้นที่ 4 ขั้นการนาไปใช้และสร้างสรรค์ (Control and Creativity) สามารถทา
ความเข้าใจได้ แก้ปัญหาได้ สามารถคิดกว้างไกลออกไปในการใช้ประโยชน์กว้างขวางคิดสร้างสรรค์
นาไปใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ ไม่จากัดอยู่เพียงแต่การแก้ปัญหาได้ หรือพอใจเพียงแต่การแก้ปัญหาได้
เท่านั้น
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ข้อดี
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดและสติปัญญาของตัวเองอย่างมีอิสระ
2. ทาให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต มีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่ตรวจสอบ
ตัวอย่างกิจกรรมชุดสืบสวนสอบสวน เรื่องระบบสืบพันธุ์
1.

ไก่ตัวผู้ที่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดใหญ่ ขันได้
ไก่ตัวเมียที่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดเล็ก ขันไม่ได้
ลูกไก่ มีหงอนขนาดเล็ก ขันได้
ข้อเท็จจริงนี้บอกอะไรให้แก่เราบ้าง ?

2. จากการทดลองต่อไปนี้ให้สังเกตผลที่เกิดขึ้น
ไก่ตัวผู้โตเต็มที่ ตัดอัณฑะ  หงอนขนาดเล็กลง ไม่ขัน
ไก่ตัวผู้โตเต็มที่ ตัดอัณฑะ แล้วฉีดสารสังเคราะห์ ก.  หงอนขนาดใหญ่ ขัน
ได้
ข้อเท็จจริงนี้บอกอะไรให้แก่เราบ้าง ?
3. จากการทดลองต่อไปนี้ ให้สังเกตผลที่เกิดขึ้น
ไก่ตัวผู้โตเต็มที่ ตัดอัณฑะ  หงอนขนาดเล็กลง ไม่ขัน

ไก่ตัวผู้โตเต็มที่แล้วฉีดสารสังเคราะห์ ข.  หงอนขนาดเล็กลง หยุดขัน
ข้อเท็จจริงนี้บอกอะไรให้แก่เราบ้าง ?
4. จากข้อเท็จจริงในข้อ 1. จากผลการทดลองที่ได้ในข้อ 2, 3 และจากความรู้ที่ ผู้เรียนได้เรียนมา
ผู้เรียนจะตั้งสมมุติฐานของการทดลองในข้อ 2 และ 3 อย่างไร ? และจะทาการพิสูจน์สมมุติฐ าน
โดยการวางแผนการทดลองอย่างไร
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5. จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ ทาให้มีผู้สงสัยเกี่ยวกับสารสังเคราะห์ ก. และ ข. เขาจึงทาการทดลอง
ดังต่อไปนี้
ฉีดสารสังเคราะห์ ก. ให้แก่ลูกไก่  หงอนมีขนาดโตขึ้นและขันได้ภายในเวลา 2 วัน
ผลที่ได้จากการทดลอง ผู้เรียนจะแปลผลว่าอย่างไร ?
ทาการทดลองซ้าอีกครั้งโดย
ฉีดสารสังเคราะห์ ข. ให้แก่ลูกไก่ ที่มีหงอนโตแล้วและขันได้ เนื่องจากได้รับสารสังเคราะห์ ก.
 ลูกไก่มีหงอนขนาดเล็กลง และค่อยลดความถี่ในการขันลงจนหยุดขัน

ผลที่ได้จากการทดลอง ผู้เรียนจะแปลผลว่าอย่างไร ?
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrating Method)
ความหมาย
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงระหว่าง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และเป็นประสบการณ์ตรงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในวิชาการ
หลายๆ แขนงวิชาในลักษณะสหวิทยาการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหาและกระบวนการแสวงหาความรู้ ที่เชื่อมโยงทั้งหลักสูตรและวิธี การจัดการเรียนรู้ เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแนวคิดของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้แบบองค์รวม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะลดการซ้าซ้อนของเนื้อหาสาระ
และประหยัดเวลาในการจัดทาแผนการเรียนรู้ และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เกิดตามสภาพจริงของชีวิต
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมี 2 ลักษณะ คือ
1. บูรณาการภายในวิชา คือ ผู้สอนคนเดียวสอนวิชาเดียว เช่น สอนภาษาไทย ผู้สอนจะ
บูรณาการการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่แล้ว
สอนวิทยาศาสตร์ ผู้ ส อนจะบู ร ณาการในสาขาเคมี ฟิสิ กส์ ชีว วิทยา สิ่ งแวดล้ อม และสาขาอื่ น ๆ
ไปพร้อมๆ กันไม่สอนแบบแยกส่วน
2. บู ร ณาการระหว่างวิชา คือ ผู้ ส อนคนเดียวสอนหลายวิชาหรือ ผู้ส อนหลายคนสอน
จะบูรณาการในลักษณะที่ผู้สอนจะต้องยึดมาตรฐานกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกน แล้วรวบรวมเนื้อหา
ของทุกวิชาที่จะเชื่อมโยงมาอยู่ภายใต้หัวเรื่องการเรียนรู้เดียวกัน เช่น การจัดการเรียนรู้เรื่องพืชในวิชา
วิทยาศาสตร์ บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพด้านการเกษตร และบูรณาการกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. กาหนดหัวข้อสาระการเรียนรู้ โดยเริ่มจากโครงสร้างของหลักสูตรในระดับท้องถิ่น
หรื อ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ด้ ว ยการระดมสมองจากผู้ เ รี ย นและผู้ ส อน เป็ น การดึ ง ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น หัวข้อที่จะนามาสอนแบบบูรณาการได้ดีควรเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ในชีวิตประจาวันมากที่สุด
2. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนต้องกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนว่า
เมื่อเรียนรู้เรื่องนี้จบแล้วผู้เรียนควรจะได้อะไรบ้าง ซึ่งควรจะสอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้ตาม
ช่วงชั้นด้วยถ้าจัดการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. กาหนดเนื้อเรื่อง โดยขยายเนื้อหาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละช่วงชั้นแต่ละวิชา
4. กาหนดขอบเขตการเรียนรู้ กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน และจัด
คาบเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม และต้องมีความยืดหยุ่นตามกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เนื้อหา โดยเฉพาะถ้าเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาการจัดเวลาให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
5. ดาเนินกิจกรรม ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
ให้มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในท้องถิ่นและชุมชนและจากแหล่งข้อมูลภายนอก
6. ประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง อาจจะประเมินในลักษณะของ
การใช้แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน การสังเกต กิจกรรมการปฏิบัติจริง การสนองตอบต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนและการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนก็ได้
การจัดการเรียนรู้แบบถามตอบ (Ask and Question Model)
การจัดการเรียนรู้ แบบถามตอบ เป็นการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดและ
รู้ จั ก หาค าตอบด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ในการตั้ ง ค าถามผู้ ตั้ ง ค าถามจะต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ในการตั้ ง ค าถาม
ขณะเดียวกันผู้ตั้งคาถามจะต้องมีคาตอบอยู่ในใจการจัดการเรียนรู้ แบบถามตอบ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร
และเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบถามตอบ สามารถน ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก วิ ช า
โดยผู้สอนผู้สอนจะต้องเตรียมแหล่งข้อมูล ได้แก่ สื่อ การจัดการเรียนรู้ เอกสารความรู้ ใบความรู้
หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้า สื่อโสตทัศนศึกษา เช่น วีดิทัศน์ เทปต่างๆ ซีดีรอมแหล่งความรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
การจั ดการเรี ย นรู้ แบบถามตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) แนะนากิจกรรม 2) ศึกษาความรู้
3) วางแผน 4) ดาเนินการถามตอบ 5) ทบทวนและสรุปความรู้ และ 6) กิจกรรมสร้างสรรค์
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ขั้นที่ 1 แนะนากิจกรรม
ผู้สอนจะกาหนดหัวข้อการเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้และขั้นตอนการเรียน
ผู้สอนกับผู้เรียนจะร่วมกันกาหนดหัวข้อกิจกรรมการเรียนเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ผู้เรียนกาหนดหัวข้อ
การตั้งคาถามให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ และแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน
ขั้นที่ 2 ศึกษาความรู้
ผู้เรียนศึกษาความรู้จากสื่อต่างๆ ทีผ่ ู้สอนจัดเตรียมไว้ ผู้เรียนศึกษาสื่อแล้วตั้งคาถาม
ลักษณะของคาถามอาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ คาถามที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งต้องการคาถามตรงๆ
จากสื่อที่ศึกษา คาถามที่ต้องการคาอธิบายชี้แจงหรือการตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่าน ต้องการ
เหตุ ผ ลมาสนั บ สนุ น ค าตอบ ค าถามจะใชั ค าว่ า ท าไม อย่ า งไร เหตุ ผ ลใด อะไรเป็ น เหตุ
หมายความว่าอย่างไร เป็นต้น และ คาถามเกี่ยวกับการประเมินคุณค่าเนื้อหา ความคิด หรือความรู้
เพื่อต้องการการตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะเขียนคาถามลงในกระดาษ แผ่นละ 1 คาถาม
ขั้นที่ 3 วางแผน
ผู้ เรี ย นแต่ล ะกลุ่ มจะจัดกลุ่ มคาถามของกลุ่ มตนเอง ตามเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่อง
เดียวกันเข้าด้วยกัน คัดเลือกประเด็นคาถามที่ไม่ตรงประเด็นออก แล้วนาคาถามของทุกกลุ่ ม มา
รวมกัน จัดเป็นประเด็นคาถามคล้ายกันเข้าด้วยกัน และวางแผนการถามตอบคาถาม 2 –3 ครั้ง
โดยกาหนดตัวบุคคลที่จะถามและตอบคาถาม
ขั้นที่ 4 ดาเนินการถามตอบ
การจัดที่นั่งของผู้ตอบคาถาม และผู้ถามคาถามนั้น ผู้ตอบคาถามจะนั่งหน้าชั้น
ส่วนผู้ถามคาถามจะนั่งด้านข้างของผู้ตอบคาถามมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน โดยผู้ถามคาถามจานวน
2-3 คน จะเรี ย งล าดับ เนื้ อหาของคาถามที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน และอ่านคาถาม
ทีละข้อให้ผู้ตอบ คาถามเป็นผู้อธิบายและชี้แจง ส่วนมากคาถามของกลุ่มใด ตัวแทนของกลุ่มจะเป็น
ผู้ตอบ และผู้ตอบคนอื่นจะเป็นผู้เสริมหรือเพิ่มเติมความคิดให้สมบูรณ์ ส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้จดบันทึก
คาถามคาตอบแต่ละประเด็นไว้
ขั้นที่ 5 ทบทวนและสรุปความรู้
หลังจากการถามตอบคาถามแต่ละครั้ง ผู้สอนกับผู้เรียนจะช่วยกันสรุปเนื้อหาสาระ
ตามประเด็นคาถามโดยจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาสาระความรู้เข้าด้วยกัน และตั้งเป็นหัวข้อเรื่องที่เป็น
คาตอบคล้ายกันเข้าด้วยกัน
ขั้นที่ 6 กิจกรรมสร้างสรรค์
เมื่อตอบประเด็น คาถามหมดทุ กประเด็นแล้ ว ผู้ เรียนแต่ล ะกลุ่ มจะประชุ ม เพื่ อ
วางแผนจัดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น ทาสมุดถามตอบ เขียนบทความ ประกวด
สมุดบันทึกความรู้ เขียนบทวิจารณ์ เขียนแผนภูมิด้วยแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จัดทา
ป้ายนิเทศ สรุปความคิดร่วมกันทั้งชั้น เป็นต้น
ข้อดี – ข้อจากัด ของการจัดการเรียนรู้แบบถามตอบ
การจัดการเรียนรู้ แบบถามตอบ จะเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักคิด ใช้กระบวนการคิด
แล้ ว ผู้ เรี ย นจะเป็ น ผู้ ใ ช้ ภ าษาเพื่ อ สื่ อ สารแสดงความคิ ด เห็ น แต่ ก ารสอบแบบนี้ จ ะใช้ เ วลามาก
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละเรื่องและสาหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่าอาจทาได้ยาก
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นหลักการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือ
1. การสร้ า งองค์ ค วามรู้ (Constuct : C) หมายถึ ง การสร้ า งความรู้ ต ามแนวคิ ด
การสร้างสรรค์ความรู้ ได้แก่ กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมายต่อตนเอง กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
2. การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ (Interaction : I ) หมายถึ ง การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้แก่ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล เช่น ผู้สอน เพื่อน
และผู้อื่นหรือ ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทาง สังคม
3. การมี ส่ ว นร่ ว มทางกาย (Physical Participation : P) หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางกาย ได้แก่ กิจ กรรม ที่จั ดให้ ผู้ เรี ยนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีส่วนร่ว มในกิจกรรม
ลักษณะต่างๆ
4. การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning : P ) หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการ
ต่างๆ ที่เป็นทักษะต่อการดารงชีวิต ได้แก่ กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนทาเป็นขั้นตอน เกิดการเรียนรู้เนื้อหา
และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการแสวงหาความรู้
เป็นต้น กิจกรรมนี้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
5. การประยุกต์ ใ ช้ (Application : A ) หมายถึง การนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่ การ
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน กิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้หลายอย่าง
ตามลักษณะของกิจกรรมที่จัด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการดังกล่าวแล้ว
ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีสอน หรือกิจกรรมใดก็ได้ที่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบทั้ง 5 การจัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมใดก่อน-หลังได้โดยไม่ต้องเรียงลาดับ และ
เพื่อให้ผู้สอนผู้สอนที่ต้องการนาหลักการของรูปแบบซิลปปาไปใช้ได้สะดวก ดร.ทิศนา แขมมณี ได้จัด
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (CI)
2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ (CIPP)
3. ขั้นศึกษาทาความเข้าใจ (CIPP)
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม (CIPP)
5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ (CIPP)
6. ขั้นแสดงผลงาน (CIPPA)
7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (CIPPA)
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สามารถอธิบาย
ความหมายและแนวการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นได้ดังนี้
ขั้นตอนกิจกรรม
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม
(CI)

2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่
(CIPP)
3. ขั้ น ศึ ก ษาท าความเข้ า ใจ
ความรู้ ใ หม่ แ ละเชื่ อ มโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม
(CIPP)

4. ขั้ นแลกเปลี่ ยนความรู้
ความเข้าใจกับกลุ่ม
(CIPP)
5. ขั้ น สรุ ป และจั ด ระเบี ย บ
ความรู้
(CIPP)

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

วัตถุประสงค์

แนวการจัดกิจกรรม

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม ใช้ การสนทนาซักถามให้ ผู้ เรี ยน
ในการเชื่ อมโยงความรู้ ใหม่ กั บ บอกสิง่ ที่เคยเรียนรู้ การให้ผู้เรียน
ความรู้เดิมของตน
เล่าประสบการณ์เดิม หรือการให้
ผู้ เรี ยนแสดงโครงสร้ างความรู้
(Graphic Organizer) เดิมของตน
เพื่อให้ผู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติม ผู้สอนเตรียมจัดเอกสารสื่อต่างๆ
จากแหล่งความรู้ต่างๆ
หรื อแนะน าแหล่ งความรู้ ต่ างๆ
ให้ผู้เรียน
เพื่อผู้เรียนสร้างความหมายของ ใช้ กระบวนการต่างๆ ในการจั ด
ข้ อมู ล หรื อประสบการณ์ ใ หม่ กิ จกรรม เช่ น กระบวนการคิ ด
สรุปความเข้าใจ แล้วเชื่อมโยงกับ กระบวนการกลุ่ ม กระบวนการ
ความรู้เดิม
แสวงหาความรู้ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสร้ า ง
ลักษณะนิสัย กระบวนการทักษะ
ทางสั งคม ฯลฯ ให้ ผู้ เรี ยนสร้าง
ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง
เพื่ ออาศั ยกลุ่ มเป็นเครื่ องมือใน ผู้ เรี ยนแต่ ละคนแบ่ งปันความรู้
การตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจให้ผู้ อื่นรับรู้ และให้
และขยายความรู้ ความเข้าใจของ กลุ่ มช่ วยกั นตรวจสอบความรู้
ตนให้กว้างขึ้น
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพื่อให้ผู้เรียนจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ ให้ ผู้ เรี ยนสรุ ปประเด็ นส าคั ญ
ง่าย
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลั กและ
มโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด
ทั้ งความรู้ เดิ มและความรู้ ใหม่
แล้วนามารวบรวมเรียบเรียงให้ได้
ใจความสาระส าคั ญ ครบถ้ ว น
สะดวกแก่การจดจา ผู้สอนอาจให้
ผู้ เรียนจดเป็นโครงสร้ างความรู้
(Graphic Organizer) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี
หนึ่งที่ช่วยให้จดจาข้อมูลได้ง่าย
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ขั้นตอนกิจกรรม
6. ขั้นแสดงผลงาน (CIPPA)

7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้
(CIPPA)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้ตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้ า ใจของตน
ด้ วยการได้ รั บข้ อมู ลย้ อนกลั บ
จากผู้อื่น

แนวการจัดกิจกรรม
ให้ผู้ เรียนแสดงผลงานการสร้าง
ความรู้ของตนด้วยวิธี การต่ างๆ
เช่น การจัดนิทรรศการ จัดการ
อภิ ปราย แสดงบทบาทสมมติ
เขียนเรียงความ วาดภาพ แต่งคา
ประพันธ์ เป็นต้น และอาจจัดให้
มีการประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์
ที่เหมาะสม
เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนนาความรู้ไป ให้ ผู้ เรี ยนมี โ อกาสแสดงวิ ธี ใช้
ใช้ ในสถานการณ์ ต่ างๆ ให้ เกิ ด ความรู้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่อง
ความเข้าใจและความชานาญ
ต่างๆ ซึ่งเท่ากับส่งเสริมให้ผู้เรียน
มี ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ในระยะแรกผู้สอนอาจใช้การตั้ง
โจทย์สถานการณ์ต่างๆ แล้วให้
ผู้ เ รี ย น น าค ว า ม รู้ ไ ปใช้ ใน
สถานการณ์นั้น

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Work)
ความหมายของโครงงาน
โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง ในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมี ผู้สอนเป็น
ผู้ คอยกระตุ้น แนะน า และให้ คาปรึ กษาอย่า งใกล้ ชิ ด โครงงาน เป็นเป็นการบูรณาการระหว่ า ง
ห้ อ งเรี ย นกั บ โลกภายนอก ซึ่ ง เป็ น ชี วิ ต จริ ง ของผู้ เ รี ย น เพื่ อ น าไปสู่ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ด้ ว ยการสร้ า ง
ความหมาย การแก้ปั ญหาและการค้น พบด้ว ยตนเอง ทาให้ เกิดการปรั บเปลี่ ยนความรู้ ใ ห้ เ ป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งใหม่
การเรี ย นรู้ จ ากโครงงานสามารถท าได้ ทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษา
จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา และจัดทาได้กับทุกกลุ่มวิชา โดยสามารถบูรณาการภายในกลุ่มวิชาหรือ
เป็ น โครงงานที่เป็น การบูร ณาการข้ามกลุ่ มวิชาก็ได้ และสามารถทาได้ในลั กษณะเป็นบุคคลหรือ
รายกลุ่ม ทั้งนี้ตามความเหมาะสม ความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม และแต่ละระดับชั้นปี
ประเภทของโครงงาน
โครงงานเป็นส่วนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพ จาแนกเป็น 2 ประเภท คือ
1. โครงงานตามสาระการเรี ย นรู้ เป็นโครงงานที่บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการกาหนดโครงงานและการปฏิบัติ
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2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกาหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ
และความต้องการ โดยนาเอาความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม จากสาระการเรียนรู้วิชา
ต่างๆ มาบูรณาการกาหนดเป็นโครงงานและการปฏิบัติ
ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จึงเป็นการจัดให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้ อาจจาแนก
ประเภทของโครงงานตามลักษณะการดาเนินการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) โครงงานที่เป็นการสารวจ รวบรวมข้อมูล
2) โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง
3) โครงงานที่เป็นการศึกษา ความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่
4) โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น
1. โครงงานที่เป็นการสารวจ รวบรวมข้อมูล
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจนั้นมาจาแนกเป็นหมวดหมู่ และนาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่า วได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติตามโครงงานนี้ ผู้เรียนจะต้องไปศึกษา รวบรวมข้อมูลด้ว ยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม
สั มภาษณ์ ส ารวจ โดยใช้เครื่ องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสั มภาษณ์ แบบบันทึก ฯลฯ ในการ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษา
2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า ทดลอง
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพื่อศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย การก าหนดปั ญ หา การตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ สมมุ ติ ฐ าน
การออกแบบทดลอง การรวบรวมข้อมูล การดาเนินการทดลอง การแปลผล และสรุปผลการทดลอง
3. โครงงานที่เป็นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเสนอความรู้ ทฤษฎี หลักการ
แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขัดแย้งหรือขยายจากของเดิม
ที่มีอยู่ ซึ่งความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่เสนอต้องผ่านการพิสูจน์อย่างมีหลักการหรือวิธีการที่
น่ า เชื่ อ ถื อ ตามกติ ก า/ข้ อ ตกลงที่ ก าหนดขึ้ น มาเอง หรื อ อาจใช้ ก ติ ก าหรื อ ข้ อ ตกลงเดิ ม มาอธิบาย
ข้อความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ ก็ได้ โครงงานประเภทนี้ ผู้ทาโครงงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
พื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือต้องมีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ้ง จึงจะทาให้
สามารถกาหนดความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ๆ ขึ้นได้
4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น
โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ คือ การนาเอาความรู้ ทฤษฎี
หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์
ในการเรียน การทางาน หรือการใช้สอยอื่นๆ การประดิษฐ์คิดค้น นี้ อาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
โดยที่ยังไม่มีใครทาหรืออาจเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มี
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการสร้างแบบจาลองต่างๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดใน
เรื่องต่างๆ โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นนี้ จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ขั้นตอนการทาโครงงาน
ในการดาเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนที่สาคัญประกอบด้วย 1) การคิดและเลือกหัวเรื่อง
2) การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 3) การเขี ย นเค้ า โครงของโครงงาน 4) การปฏิ บั ติ โ ครงงาน
5) การเขียนรายงาน และ 6) การแสดงผลงาน
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะทาโครงงานผู้เรียนต้องตั้งต้น
ด้วยคาถามที่ว่า “จะศึกษาอะไร” และ “ทาไมต้องศึกษาเรื่องดังกล่าว”
สิ่งที่จะนามากาหนดเป็นหัวข้อเรื่องโครงงาน จะได้มาจาก ปัญหา คาถามหรือความอยาก
รู้ อ ยากเห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ ของผู้ เ รี ย นเอง ซึ่ ง เป็ น ผลจากการที่ผู้ เรี ย นได้ อ่ า นจากหนั งสื อ เอกสาร
บทความ ฟังการบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ได้ไปดูงาน ทัศนศึกษา ชมนิทรรศการ หรือ
สังเกตจากปรากฏการณ์ต่างๆ รอบข้าง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ รวมไปถึงการขอคาปรึกษา หรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสารวจวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสร้างแผนที่ความคิด เป็นการนาเอาภาพของงาน
และภาพของความสาเร็จของโครงงานที่วิเคราะห์ไว้มาจัดทารายละเอียด เพื่อแสดงแนวคิด แผน และ
ขั้นตอนการทาโครงงาน
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โดยทั่วไปเค้าโครงของโครงงานจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ซึ่งได้แก่
หัวข้อ/รายการ

รายละเอียดที่ต้องระบุ

1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทาโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
5. หลักการและเหตุผล
6. จุดหมาย/วัตถุประสงค์
7. สมมติ ฐ านของการ ศึ ก ษ า
(ในกรณีที่เป็นโครงงานการทดลอง)
8. ขั้นตอนการดาเนินงาน
9. ปฏิบัติโครงงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

ทาอะไร กับใคร เพื่ออะไร
ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้
ผู้ ส อน-อาจารย์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ในท้ องถิ่ น ผู้ ท าหน้ าที่ เป็ น
ที่ปรึกษา ควบคุมการทาโครงงานของผู้เรียน
ระยะเวลาการดาเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการ และความคาดหวังที่จะเกิดผล
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ข้อตกลง/ข้อกาหนด/เงื่อนไข เพื่อเป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้
เป็นไปตามที่กาหนด
กิ จกรรมหรื อขั้ นตอนการด าเนิ นงาน เครื่ องมื อ วั สดุ อุ ปกรณ์
สถานที่
วัน เวลา และกิจกรรมดาเนินการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ตั้งแต่
เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด ทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการ และ
ผลกระทบ
ชื่อเอกสาร ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่นามาใช้ในการดาเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการดาเนินงาน หลังจากที่โครงงานได้รับความเห็นชอบ
จากผู้สอน-อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาแล้ว ผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ในเค้าโครงของโครงงาน และระหว่างการปฏิบัติงานผู้เรียนต้องปฏิบัติงาน
ด้ว ยความรอบคอบ คานึ งถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนคานึงถึ ง
สภาพแวดล้อมด้วย
ในระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงงาน ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างละเอียดว่า
ทาอะไร ได้ผลอย่างไร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอย่างไร การบันทึกข้อมูลดังกล่าวนี้
ต้องจัดทาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูล สาหรับการปรับปรุงการดาเนินงานใน
โอกาสต่อไปด้วย
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ เป็นการสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงงาน เพื่อให้ผู้อื่น
ได้ทราบถึงแนวคิด วิธีดาเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจนข้อสรุป ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงาน
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การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสาคัญๆ
ของโครงงานที่ปฏิบัติไปแล้ว โดยอาจเขียนในรูปของสรุป รายงานผล ซึ่งอาจประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ
ดังนี้ บทคัดย่อ บทนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการดาเนินงาน ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ และตารางที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน
การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงงานเป็นการนาผลการ
ดาเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งผลผลิตทีได้จากการดาเนินโครงงานประเภท
ต่างๆ มีลักษณะเป็นเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจาลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงงานที่ปฏิบัติ
การแสดงผลงาน ซึ่งเป็ น การน าเอาผลการดาเนินงานมาเสนอนี้ สามารถจัดได้ห ลาย
รูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ หรือทาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดทาเป็น สื่อมัลติมีเดีย และอาจนาเสนอ
ในรูปแบบของการแสดงผลงาน การนาเสนอด้วยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ
การประเมินโครงงาน
การประเมินโครงงานมีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินอะไร
1) การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
2) กระบวนการเรียนรู้
3) กระบวนการทางาน
4) ผลผลิต/ผลงาน/ชิ้นงาน
2. ประเมินเมื่อใด
1) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงงาน
2) ตามสภาพจริง
3) เป็นธรรมชาติ
3. ประเมินจากอะไร
1) ผลงาน (เอกสาร ชิ้นงาน ฯลฯ)
2) การทดสอบ
3) แบบบันทึกต่างๆ (การสังเกต ความรู้สึก สัมภาษณ์ ฯลฯ)
4) แฟ้มสะสมผลงาน
5) หลักฐานหรือร่องรอยอื่น
4. ประเมินโดยใคร
1) ตัวผู้เรียน
2) เพื่อน
3) ผู้สอน
4) ผู้ปกครอง
5) ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
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5. ประเมินโดยวิธีใด
1) สังเกต
2 ) สัมภาษณ์
3) ตรวจรายงาน
4) ตรวจผลงาน
5) ทดสอบ
6) นาเสนองาน
7) นิทรรศการ
จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานที่กล่าวมาแล้ว การประเมินผลโครงงานของ
ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นโครงงานที่เป็นการบูรณาการภายในกลุ่มวิชา หรือบูรณาการข้ามกลุ่มวิชา สามารถ
นามาใช้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียนได้
โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ล งมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒ นา
ผู้เรียนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์และมีความสมดุล ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ฝึกกระบวนการคิด การทางานอย่างเป็นระบบ
ในที่นี้จะขอเสนอแนวทางการนาโครงงานไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดังนี้
1. ความยากง่ายของเรื่องที่เรียนควรเหมาะกับวัย ประสบการณ์ และวุฒิภาวะ
2. เวลาทาโครงงาน ไม่ควรยาวนานเกินไป สามารถยืดหยุ่นได้และคุ้มค่า
3. ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน
4. เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งที่ เ หมาะสมกั บ สภาพท้ อ งถิ่ น สั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. โครงงานสามารถทาได้ทุกสาระการเรียนรู้ ทาได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
6. ควรใช้กระบวนการกลุ่มในการทางาน ให้ทุกคนมีโอกาสคิด พูดและทา ร่วมกัน
7. ควรคานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
8. ประเมินผลทั้งด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. ให้ผู้เรียนแสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน องค์กร และท้องถิ่น
การจัดการเรียนรู้โดยการเรียนเป็นคู่ (Learning Cell)
ความหมาย
การเรียนเป็นคู่ (Learning cell) คือ ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนระหว่างผู้เรียน 2 คน
โดยที่ผู้เรียน 2 คน กระทากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวอาจอยู่ในรูปการถาม ตอบปัญหา
อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องอื่นๆ
จุดมุ่งหมาย
การเรียนเป็นคู่มีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดด้อยของวิธีสอนอื่นๆ เช่น วิธีสอน
แบบบรรยายที่ผู้สอนกาลังบรรยาย ผู้เรียนอาจไม่สนใจฟัง หรือสนใจฟังแต่ไม่เข้าใจ หรือ เข้าใจแต่
คุณภาพของการเรียนรู้จะอยู่ในระดับต่า หรือใช้แก้ปัญหาวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่ม และวิธีสอนแบบ
สัมมนา ซึ่งถึงแม้จะมุ่งให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง แต่ก็มักมีปัญหาคือ ผู้เรียนส่วน
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ใหญ่ไม่ได้ศึกษาเรื่องที่จะอภิปรายมาก่อน และมีผู้เรียนจานวนมากไม่ได้แสดงความคิดเห็น แต่จะมีคน
ที่พูดเก่ง ชอบอวดตัวหรือก้าวร้าว ผูกขาดการอภิปราย เทคนิคการเรียนเป็นคู่จะแก้ปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น เพราะผู้เรียนแต่ละคนจะต้องทากิจกรรมการเรียนอย่างจริงจัง มีโอกาสได้รับข้อมูลย้อนกลับ
และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดในเรื่องที่เรียน
บทบาทของผู้สอน
ผู้สอนมีบทบาทดังนี้
1. ผู้สอนเป็นผู้วางแผนการเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็น
เนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีความยาวของเนื้อหาไม่มากนัก (ศึกษาได้ด้วยตนเอง
ภายใน 1-2 ชั่วโมง) แจกให้ผู้เรียนคนละ 1 ชุด ก่อนที่จะเรียนในครั้งต่อไป
2. เมื่อเริ่มการเรียน ผู้สอนมีบทบาทในการชี้แจงวิธีการทากิจกรรมในการเรียนโดยเก็บ
กระดาษคาถามจากผู้เรียนคนละ 1 ชุด (ให้ผู้เรียนเก็บไว้ 1 ชุด) ชี้แจงการเรียนให้ผู้เรียนจับคู่กันและ
เปลี่ยนการถาม-ตอบ ไปยังคนอื่นภายในเวลาที่กาหนด
3. ในระหว่างการทากิจกรรมถาม-ตอบของผู้เรียน ผู้สอนมีบทบาทในการสังเกตผู้เรียน
แต่ละคู่ คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนหมุนเวียนถาม-ตอบไปยังคนอื่นๆ
4. หลั งทากิจ กรรมถาม-ตอบ เสร็จแล้ ว ภายในเวลาที่กาหนด ผู้ ส อนจะมีเกณฑ์ ก าร
ทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
การเรียนเป็นคู่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
ก่อนวันเรียน

ในคาบเรียน

1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียด
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนส่ ง ค าถามคนละ 1 ชุ ด ให้ แ ก่
2. ตั้ ง ค าถามไม่ ต่ ากว่ า 10 ข้ อ ให้ ค รอบคลุ ม
ผู้ ส อน อีก 1 ชุดเก็บไว้ที่ผู้ เรียนเพื่ อ ใช้ ถ าม
เรื่องที่จะศึกษา เขียนคาถามในแผ่นกระดาษ
เพือ่ น
ที่เตรียมไว้ 2 ชุด
2. ผู้เรียนจับคู่กันเป็นคู่ๆ สมมุติว่าคนหนึ่งเป็น
3. เตรี ย มคาตอบของค าถามในข้ อ 2 ไว้ในใจ
ก. อีกคนหนึ่งเป็น ข.
ก่อนเข้าห้องเรียน
3. ดาเนินการถาม-ตอบ โดยให้ ก. เป็นผู้ ถาม
และ ข. เป็นผู้ตอบ ถ้า ข. ตอบถูก ก. บันทึก
คะแนน ข. ไว้ 1 คะแนน ถ้า ข. ตอบผิด ก.
ไม่ บั น ทึ ก คะแนนแต่ จ ะอธิ บ ายค าตอบที่
ถูกต้องให้ ข. ฟัง จากนั้นจึงเปลี่ยนให้ ข. เป็น
ผู้ถาม และ ก. เป็นผู้ตอบ โดยดาเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน
4. ผู้เรียนแต่ละคนหมุนเวียนเปลี่ยนคู่ถาม-ตอบ
คนอื่นๆ ต่อไป
5. ทาแบบฝึกหัดแล้วเฉลยคาตอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

95
ข้อดี
1. ผู้ เรี ย นทุกคนมีโ อกาสทากิจกรรมการเรียนอย่างทั่ว ถึงทาให้ เกิดความสนใจเรี ย น
ในเรื่องที่เรียนตลอดเวลา
2. ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องเตรียมตัวและศึกษาเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายอย่างดี เพื่อที่จะสามารถ บรรยาย อธิบาย ถาม-ตอบ กับเพื่อนคู่เรียนได้
3. ผู้เรียนได้มีโ อกาสฝึ กทักษะตั้งคาถามประเภทต่างๆ ทักษะการสื่ อสารจากคู่ ที่ ได้
ถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน
4. ผู้เรียนได้ข้อมูลสะท้อนกลับและแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการเรียนได้มาก
5. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน สนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนสูง ความวิตกกังวลในการเรียนต่าและมีความคงทนในการเรียนสูง
ข้อจากัด
1. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
2. การถาม-ตอบแต่ละคู่อาจเกิดเสียงดังรบกวนห้องเรียนอื่น จึงควรหาสถานที่เรี ยนใหม่
ที่ห่างไกลจากห้องเรียนปกติพอสมควร เช่น บริเวณสนามหญ้า ใต้ร่มไม้ ใต้ถุนตึก
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บทที่ 6
เทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 2
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน (The use of Community
Activities)
ความหมาย
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส กั บ ของจริ ง สถานการณ์ จ ริ ง จากชุ ม ชนใกล้ ๆ
บริเวณสถานศึกษา โดยผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน เช่น ให้ได้สัมผัสกับบุคคล สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียน โดยใช้
กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นมาให้ความรู้ การสัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นแหล่งความรู้และการนาวัสดุอุปกรณ์ในชุมชนหรือท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ในการดาเนินชีวิตที่ดีในชุมชนต่อไป
2. เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะในการสั ง เกต การศึกษาค้น คว้ า และสื บเสาะเพื่ อ หาเหตุ ผ ล
ในการกระทาของประชากรแต่ละชุมชนโดยการกระทาจริง
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม วัฒนธรรมของบุคคล
ในชุมชน อันจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันของคนในชาติ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าของชุมชน มีความรักถิ่นฐานและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ชุมชนให้ดีขึ้น
บทบาทของผู้สอน
1. ผู้สอนจะต้องสารวจแหล่งความรู้ในชุมชน ก่อนที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. ผู้สอนจะต้องร่วมวางแผนการใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนกับผู้เรียน
3. ผู้ ส อนต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ
แหล่งชุมชน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นนาเสนอ
เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเสนอปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ปัญหา โดยใช้
สื่อและวิธีการต่างๆ กระตุ้นเพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน
2. ขั้นกาหนดจุดประสงค์
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกาหนดปัญหา กิจกรรมและวัตถุประสงค์
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3. ขั้นวางแผน
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนตามขั้นตอน ดังนี้
1) แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
2) เตรียมคาถามและปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3) จัดวางกฎระเบียบในการศึกษาโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน
4) วางแผนในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
5) วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชน
6) วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ขั้นดาเนินงาน
เป็นขั้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
การจัดการเรียนรู้แบบทดลอง (Laboratory Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ให้ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนเกิดความรู้
ความเข้าใจเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง พิสูจน์สมมุติฐาน หรือค้นพบข้อความต่างๆ
ความมุ่งหมาย
วิธีสอนแบบทดลองมีความมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการสังเกตและทดลอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทดลอง
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
วิธีสอนแบบทดลองมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นคือ
1. ขั้นนาให้เกิดความเข้าใจและแรงจูงใจ ผู้สอนเสนอแนะสิ่งที่จะทาการทดลอง อธิบาย
ให้ผู้เรียนเข้าใจในวิธีการทดลอง แจกคาแนะนาหรือคู่มือในการทดลอง
2. ขั้นทาการทดลอง ผู้เรียนทุกคนอาจทาการทดลองในปัญหาเดียวหรือแตกต่างกันก็ได้
การทดลองจะกินเวลาเท่าไรย่อมแล้วแต่ลักษณะของการทดลองนั้นๆ
3. ขั้นเสนอผลการทดลอง หลังจากทดลองหรือเมื่อการทดลองใกล้เสร็จ ผู้เรียนต้องมา
รวมกันเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่จะเสนอผลของการทดลองว่าจะทาอย่างไร ซึงอาจทาได้โดยวิธีการดังนี้
1) อธิบายถึงธรรมชาติและความสาคัญของปัญหาแต่ละกลุ่มที่ทาการทดลอง
2) รายงานข้อมูลหรือข้อค้นพบที่รวบรวมได้
3) แสดงตัวอย่างที่เป็นวัสดุหรือในรูปอี่นๆ ที่ได้จากผลงาน
4) แสดงนิทรรศการผลงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งการอธิบายประกอบ
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ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ขณะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
2. เป็นการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสหลายด้าน
3. ทาให้จาได้นาน เนื่องจากเรียนรู้จากของจริง
4. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
5. ผู้เรียนเกิดความสนุก ตื่นเต้นกับการทดลอง ทาให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจากัด
1. สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์
2. ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้มาก
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Method)
ความหมาย
วิ ธี ส อนแบบโครงการเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเป็ น หมู่ ห รื อ รายบุ ค คลได้
วางโครงการและดาเนินงานให้สาเร็จตามโครงการนั้น นับว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้ องกับ
สภาพชีวิตจริง ผู้เรียนจะทางานนี้ด้วยการตั้งปัญหา ดาเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทาจริง เช่น
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกที่จะรับผิดชอบในการทางานต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด
3. เพื่อฝึกดาเนินงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นกาหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นกาหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงการโดยตัว
ผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนตัง้ จุดมุ่งหมายของการเรียนว่าเราจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก คือ ผู้เรียนจะ
ช่วยกันวางแผนว่าทาอย่างไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายจะใช้วิธีการใดในการทากิจกรรมแล้วจึงทา
กิจกรรมที่เหมาะสม
3. ขั้นดาเนินการ เป็นขั้นลงมือกระทากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหา ผู้เรียนเริ่มงานตาม
แผนโดยทากิจกรรมตามที่ตกลงใจแล้ว ผู้สอนคอยส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้กระทาตามความมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ ให้ ผู้เรียนคิดและตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้ ผู้เรียนรู้จักวัดผลการ
ทางานเป็นระยะๆ เพื่อการทากิจกรรมจะได้ลุล่วงไปด้วยดี
4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกว่า ขั้นสอบสวนพิจารณาผู้เรียน ทาการประเมินผลว่า
กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ท านั้ น บรรลุ ผ ลตามความมุ่ ง หมายที่ ตั้ ง ไว้ ห รือ ไม่ มี ข้ อ บกพร่ อ งอย่ า งไร
และควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร
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ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. ผู้เรียนมีความสนใจเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทางานอย่างมีแผน รู้จักประเมินผลงานตนเอง
3. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวิธีธรรมชาติมีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสภาพสังคมจริงๆ
ข้อจากัด
1. เสียเวลามาก และอาจทาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นหลักวิชาไม่เพียงพอ
2. ประสบการณ์ในชีวิตจริงหลายอย่างไม่สามารถวางแผนและทากิจกรรมได้
3. ถ้าผู้สอนไม่มีความรู้เพียงพอ การจัดการเรียนรู้จะประสบความล้มเหลว
การจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มทางาน (Committee Work Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทางาน คือ การที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะ ช่วยกันค้นคว้าแก้ปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ตามความถนัด หรือตามความ
สนใจ เป็นการฝึกให้ ผู้เรียนทางานร่วมกันตามวิธีแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะต้องดาเนินการตามที่
มอบหมายให้ เป็นวิธีที่จะช่วยฝึกฝนผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้เพื่อนร่วมงาน แต่ต้อง
ดาเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ ผู้สอนจะต้องวางแผนให้ผู้เรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางาน
อย่ างมีร ะบบและระเบี ย บวินั ย รู้ จั กทาหน้ าที่เป็นผู้ นาและผู้ ตามที่ดี ทุกคนต้องทาหน้าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายมา ผู้ที่ทาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจะต้องคอยประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และระหว่าง
กลุ่มกับผู้สอน หน้าที่นี้ควรจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามโอกาส เพื่อฝึกการเป็นผู้นาของทุกคน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้า
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทางานเฉพาะอย่าง ทั้งเป็นรายบุคคลและส่วนรวม
3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเลือกทางานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ขั้น กาหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นที่กาหนดความมุ่งหมายและวิธีการทางานอย่าง
ละเอียด ถ้าเป็นครั้งแรกผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด
2. ขั้ น เสนอแนะแหล่ ง วิ ท ยาการที่ จ ะใช้ ค้ น คว้ า หาความรู้ เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ ส อนผู้ ส อน
บอกรายละเอียดของหนังสือไว้ค้นคว้า
3. ขั้นวางแผน เป็นขั้นที่ผู้เรียนวางแผนทางานร่วมกัน ทางานตามที่รับมอบหมาย
4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมมือกันทางาน
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การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
4 MAT เป็นนวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส อดคล้องกับแนวคิดในเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างบุ คคล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น ศูนย์ กลาง รวมทั้งการพั ฒ นา
ศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เน้นการพัฒนาสมองทั้งสองซีก
เป็นแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนทุกลักษณะผสมผสานกัน แบ่งเป็น
4 ขั้ น ตอน และแต่ ล ะขั้ น ตอนแบ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนย่ อ ยๆ 2 ขั้ น ตอน จึ ง ท าให้ ส ามารถจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียนที่มี
รูปแบบ/ลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกัน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การน าเสนอประสบการณ์ที่มีความสั มพันธ์กับผู้เรียน เป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ค้นพบเหตุผล ว่าทาไมต้องเรียนเรื่องนั้น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
1. การเสริมสร้างประสบการณ์ ขั้นนี้ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์หรือใช้จินตนาการของตน
ในสิ่งที่กาลังเรียน (เน้นการพัฒนาสมองซีกขวา)
2. การวิ เ คราะห์ ป ระสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ขั้ น ที่ ห าเหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์
ที่ได้รับในขั้น 1. ด้วยการคิด วิเคราะห์ (เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้น ตอนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระ ข้อมูล แก่ผู้ เรียน เป็นการเชื่อมโยงการเรี ย นรู้
มาสร้างความคิดรวบยอดเพื่อตอบคาถามให้ได้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นคืออะไร แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
1. การบูรณาการประสบการณ์สร้างความคิดรวบยอด ขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรยนสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ของตนเกับสิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ (เน้นการพัฒนาสมองซีกขวา)
2. การพัฒนาเป็นความคิดรวบยอด เป็นขั้นของการทาให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนจน
สร้างเป็นความคิดรวบยอดได้ (เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เป็นการพัฒนาความคิดรวบ
ยอดมาสู่การปฏิบัติจริง เป็นการหาคาตอบว่าจะทาได้อย่างไร แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
1. การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน ขั้ น นี้ ผู้ เ รี ย นจะได้ ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้
(เน้นการพัฒนาสมองซีกขวา)
2. การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน ขั้นนี้เป็นการบูรณาการและสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ที่จะแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจของตน
(เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย)
ขั้นตอนที่ 4 การนาความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากการลงมือทาด้วยตนเอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ
1. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้/การพัฒนางาน ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเลือกและ
ลงมือกระทางานของตนเองทุกขั้นตอน จนสาเร็จเป็นผลงาน (เน้นการพัฒนาสมองซีกขวา)
2. การนาเสนอผล/การเผยแพร่ เป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ (เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้าย) แสดงได้ดังภาพที่ 6.1
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4. การนาความคิดรวบยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ (Application)
4.2 การนาเสนอ
ผลงาน/
การเผยแพร่
(สมอง
ซีกขวา)

1. การนาเสนอประสบการณ์ที่มีความ
สัมพันธ์กับผู้เรียน (Experience)
1.2 การวิเคราะห์
ประสบการณ์
ที่ได้รับ
(สมองซีกซ้าย)
1.1 การเสริมสร้าง
ประสบการณ์
(สมอง ซีกขวา)

4.1 การนาความรู้ไปประยุกต์
ใช้/การพัฒนางาน
(สมองซีกซ้าย)

2.1 การบูรณาการประสบการณ์
สร้างความคิดรวบยอด
(สมองซีกขวา)

3.1 การปฏิบตั ิ
งานตามขั้นตอน
(สมองซีกซ้าย)
3.2 การนาเสนอผล
การปฏิบัติงาน
(สมองซีกขวา)
3. การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิด
รวบยอด (Practice)

2.2 การพัฒนา
เป็นความคิด
รวบยอด
(สมองซีกซ้าย)
2. การเสนอเนื้อหา สาระ ข้อมูล
แก่ผู้เรียน (Presentation)

ภาพที่ 6.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
คาอธิบาย
1. ความสามารถของ สมองซีกขวา คือ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การใช้
สามัญสานึก การคิดแบบหลากหลาย การคิดแบบองค์รวม การคิดจินตนาการ ฯลฯ
2. ความสามารถของ สมองซีกซ้าย คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดหาเหตุผล การคิดแบบ
ปรนัย การคิดแบบมีทิศทาง ฯลฯ
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ตัวอย่าง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ 4 MAT เรื่อง “การจาแนกประเภทของสัตว์”

4. การนาความคิดรวบยอดไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ (Application)
4.2 ผู้เรียนนาเสนอผล
การปฏิบัติงาน
และเผยแพร่
ความรู้ให้แก่
ผู้เรียนคนอื่น
(สมองซีกขวา)

1. การนาเสนอประสบการณ์ที่มีความ
สัมพันธ์กับผู้เรียน (Experience)

1.1 ให้ผู้เรียน
ออกไปสังเกต
สัตว์ที่ตนเองพบ
(สมองซีกขวา)
1.2 ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ซักถามเกี่ยวกับรูปร่าง
ลักษะ ที่อยู่ ฯลฯ ของ
สัตว์ที่สังเกต (สมองซีก
ซ้าย)

4.1 การนาความรู้ไปประยุกต์
ใช้/การพัฒนางาน
(สมองซีกซ้าย)
3.2 การนาเสนอผลการปฏิบัติงาน
(สมองซีกขวา)

3.1 การปฏิบตั ิ
งานตามขั้นตอน
(สมองซีกซ้าย)

3. การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิด
รวบยอด (Practice)

2.1 การบูรณาการประสบการณ์
สร้างความคิดรวบยอด
(สมองซีกขวา)
2.2 การพัฒนา
เป็นความคิด
รวบยอด
(สมองซีกซ้าย)
2. การเสนอเนื้อหา สาระ ข้อมูล
แก่ผู้เรียน (Presentation)

ภาพที่ 6.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT “การจาแนกประเภทของสัตว์”
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การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion Method)
ความหมาย
การจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยแก้ไข
ปั ญหาอย่ างใดอย่ างหนึ่ งระหว่างผู้ ส อนกับ ผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนด้ว ยกัน โดยมี ผู้ ส อนเป็นผู้
ประสานงาน แทนที่ผู้สอนจะเป็นฝ่ายตั้งปัญหาคอยถามผู้เรียน ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
บ้างและให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยตอบด้วย
ความมุ่งหมาย
วิธีสอนแบบอภิปรายมีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกัน แบบประชาธิปไตยและ
เพื่อฝึกให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
วิธีสอนแบบอภิปรายจะแบ่งการดาเนินการอภิปรายเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นนาเข้าสู่หัวข้อการ
อภิปรายและขั้นอภิปรายถกเถียง
การอภิปรายแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทาการอภิปรายซึ่งนั่งอยู่บนเวทีหรือหน้าชั้นเรียน
กับฝ่ายผู้ฟัง ในกลุ่มผู้ทาการอภิปรายจะประกอบด้วยประธานหนึ่ งคนทาหน้าที่เป็นผู้นาการอภิปราย
เป็นผู้เสนอปัญหา มอบให้ผู้ใดผู้หนึ่ งเป็นผู้ตอบสรุปประเด็นสาคัญ นาการอภิปรายไม่ให้ออกนอกทาง
โน้ ม น้ า วตั ด บทสมาชิ ก ที่ ถ กเถี ย งกั น รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม ผู้ ฟั ง และสรุ ป ผลการอภิ ป ราย
นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมอภิปรายอีกจานวนหนึ่ง
การนาเข้าสู่หัวข้อการอภิปราย ประธานจะต้องกล่าวแนะนาหัวข้อที่จะอภิปราย จากนั้น
แนะนาสมาชิกผู้ทาการอภิปรายแต่ละคน แล้วจึงดาเนินขั้นต่อไป
การอภิปรายถกเถียง ประธานเริ่มใช้คาถาม ถามให้เกิดปัญหาแล้วให้สมาชิกออกความ
คิดเห็น ประธานต้องคุมการอภิปรายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสรุปผลการอภิปราย
ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
2. พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนด้านความคิด
3. ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนเพื่อนามาใช้ในการอภิปราย
4. ส่งเสริมการเคารพในเหตุผลของผู้อื่น
ข้อจากัด
1. ในบางหั ว ข้ อ สิ้ น เปลื อ งเวลาในการอภิ ป รายมาก หากประธานไม่ ส ามารถ
คุมสถานการณ์ให้ดีได้
2. หากการตั้งหัวข้อไม่ดีจะทาให้การอภิปรายไม่สัมฤทธิ์ผล
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การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited: TU)
แนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบพั ฒ นาความสามารถเฉพาะ หรื อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ TU
เป็ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาความสามารถเฉพาะของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน ซึ่ ง มี
ความสามารถที่แตกต่างกันเฉพาะบุคคล เป็นวิธีสอนที่ช่วยดึงความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นๆ
ออกมาใช้ในการดาเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในทักษะที่ตนเอง
มีความถนัดและมีความสามารถในด้านนั้นๆ การจัดการเรียนรู้แบบ TU มุ่งพัฒนาทักษะ 5 ประการ คือ
1. การคิดอย่างมีผล (Porductive Thinking) ทักษะการคิดเพื่อให้ได้ผลออกมานั้น
เป็ น การฝึ กให้ ผู้ เรี ย นเกิ ดความคิด ที่ห ลากหลาย ใช้ความสามารถในการคิ ด อย่า งเต็ม ที่ โดยไม่ มี
ขี ด จ ากั ด เช่ น คิ ด หาค านามให้ ม ากที่ สุ ด คิ ด หาสิ่ ง แปลก หรื อ ผิ ด ปกติ ต ามแนวคิ ด ของตนเอง
คิดหาวิธีแก้ปัญหา
2. การสื่อสาร (Communication) ทักษะการสื่อสารนี้ ต้องการให้ผู้เรียนใช้ทักษะการ
ฟัง การพูดแสดงความรู้สึก กิริยาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ นอกเหนือจากสื่อ
อื่ น ๆ เช่ น โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฯลฯ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ ายหรื อ แสดงความรู้ สึ ก
เปรียบเทียบ
บ่งบอกค่านิยมที่
บุคคลต่างๆ มีตามลักษณะบุคลิกเฉพาะคนๆ นั้น
3. การเดาเหตุ การณ์ หรื อการพยากรณ์ (Forcasting) เป็นกระบวนการที่มั่งพัฒ นา
ผู้เรียนในการศึกษาหาเหตุและผลที่ควรจะเกิดขึ้น ทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดหลากหลาย และฝึกการใช้
เหตุผลตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
4. การวางแผน (Planning) เป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนพิจารณาถึงรายละเอียด
ความจาเป็นต่างๆ ในการจัดทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสาเร็จ ฝึกการทางานอย่างมีระบบ มีแบบ
แผนที่ดีก่อนจะมีการปฏิบัติจริง
5. การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่รูปแบบ TU มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทางด้านการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ให้ผู้เรียนสามารถลาดับความสาคัญ ความจาเป็นของสิ่งต่างๆ
ที่นามาประกอบการตัดสินใจเพื่อทให้การตัดสินใจนั้นดีที่สุด
บทบาทของผู้สอนในชั้นเรียนเมื่อใช้รูปแบบ TU
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TU ในชั้นเรียนนั้น ผู้สอนผู้สอนจะต้องมีทักษะพื้นฐานต่างๆ
ดังนี้
1. ความรู้ เ รื่ อ งจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น กล่ า วคื อ ผู้ ส อนผู้ ส อนต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้าใจในภาวะความเจริญเติบโตของผู้เรียนในแต่ละช่วยอายุของผู้เรียนที่ตนกาลังสอนอยู่
2. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีการวางแผนที่ดี
5. มีความรู้ในการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความรู้เรื่องการจัดการห้องเรียนให้เหมาะสมกับสภาพและเนื้อหาที่สอน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้แบบ TU
1. สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สอนผู้สอนอาจจะทบทวนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ตนเองต้องการจะสอน เช่น ทบทวนพฤติกรรมการสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน ซึ่งอาจถือว่า
เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนอีกวิธีหนึ่ง
2. ผู้สอนบรรยาย ผู้สอนจะเป็นผู้บรรยายเพื่อกาหนดสถานการณ์ในขั้นนี้ว่าจุดประสงค์
ของกิจกรรมคืออะไร วิธีการจะเป็นอย่างไร จะต้องทาอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์ที่ต้องการจะสอน
3. การตอบสนองของผู้เรียน ผู้สอนต้องคาดหวังถึงการตอบสนองของผู้เรียนว่าต้องการ
ให้ ผู้ เรี ย นตอบสนองกิจ กรรมในลั ก ษณะใด เพื่อเตรียมอุป กรณ์ใ นการรั บ การสอบสนองนั้น เช่น
คาดหวังว่าผู้เรียนจะตอบสนองเป็นคาต่างๆ ผู้สอนก็ควรเตรียมแผ่นชาร์ตเพื่อเขียนคาเหล่านั้น
4. ให้การเสริมแรง เมื่อผู้เรียนตอบสนองกิจกรรมได้ตามความคาดหวัง ผู้สอนต้องให้
กาลังใจ เช่น คาชม รางวัล หรือให้แลกเปลี่ยนงานซึ่งกันและกัน
5. การเชื่อมต่อ ผู้สอนผู้สอนอาจให้ผู้เรียนทากิจกรรมอื่นเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมที่เพิ่งทา
เสร็จเพื่อเป็นการทบทวนหรือย้าความคิดอีกครั้ง
รู ป แบบการจั ดการเรีย นรู้ แบบ TU นี้จะเน้นให้ ผู้ เรียนเป็นผู้ ปฏิบัติมากกว่าผู้ สอนเป็น
ผู้ กระทา ดังนั้ น ช่ว งเวลาที่ผู้ ส อนพูดจะมีไม่มากนัก ผู้ ส อนที่ใช้ TU จะต้องเป็นผู้ ที่มีใจเปิดกว้ า ง
ยอมรับคาตอบทุกๆ คาตอบของผู้เรียนเพราะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและให้ผู้เรี ยน
มีอิสระด้านการคิด อาจกล่าวได้ว่าทุกคาตอบของผู้เรียนไม่มีคาตอบใดที่ผิดเลย
การจัดการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Teaching Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบหน่วยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นาเนื้อหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธ์กัน สร้างเป็น
บทเรียนขึ้น เรียกว่าหน่วย โดยไม่ถือขอบเขตของวิชาแต่ละวิชาเป็นสาคัญ แต่จะยึดความมุ่งหมาย
ของหน่วยที่สอนผู้เรียน ซึ่งอาจเรียนหลายๆ วิชาพร้อมๆ กันไป การเรียนเช่นนี้จะเป็นไปตามความ
ต้องการและความสามารถของผู้เรียน
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะผู้เรียนจะต้องปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. เพื่อส่ งเสริ มความถนั ดตามธรรมชาติของผู้ เรียน เพราะการจัดการเรียนรู้ แบบนี้มี
กิจกรรมหลายประเภทให้ผู้เรียนได้ทาตามที่ถนัดและความสนใจ
3. ส่งเสริมการทางานแบบประชาธิปไตย คือ ผู้เรียนรู้จักวางโครงการร่วมกัน ได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางปฏิบัติและทางานร่วมกัน
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
วิธีสอนแบบหน่วยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นคือ
1. ขั้นนาเข้าสู่หน่วย เป็นขั้นเร้าความสนใจ ซึ่งอาจทาได้โดยแนะนาหนังสือที่ควรอ่าน
สนทนาพู ด คุ ย เล่ า เรื่ อ งหรื อ อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น การไปทั ศ นศึ ก ษา
การชมนิทรรศการ การฉายวีดิทัศน์
2. ขั้นผู้เรียนและผู้สอนวางโครงการร่วมกัน เป็นการวางโครงการร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน ซึ่งจะทาได้โดยการกาหนดความมุ่งหมายทั่วไป ความมุ่งหมายเฉพาะ ช่วยกันตั้งปัญหาและ
แบ่งหัวข้อปัญหา กาหนดกิจกรรมของแต่ละปัญหา กาหนดสื่อ การจัดการเรียนรู้ที่จะนามาใช้ในการ
แก้ปัญหา การจัดแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อทากิจกรรม รายงานผลการประชุม
3. ขั้ น ลงมื อ ท างาน ส ารวจและรวบรวมความรู้ ต่ า งๆ จากห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร เอกสาร แบบเรียน ตารา ร้านค้า ภาพยนตร์ ความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆ
เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ
4. ข้อเสนอกิจกรรม ซึ่งได้แก่ กิจกรรมที่แสดงออกในทางสร้างสรรค์ เช่น รายงานด้ว ย
วาจาหรือข้อเขียน การอภิปราย การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ
5. ขั้นประเมินผล พิจารณาตามขั้นตอนและจุดประสงค์ของหน่วย โดยพิจารณาความรู้
วิชาการ เจตคติและความเข้าใจในสิ่งต่างๆ คุณสมบัติส่วนตัว เช่น ด้านการเป็นผู้นาความรับผิดชอบ
การรู้จักวิจารณ์และรับคาวิจารณ์

ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอน ได้ทางานเป็นกลุ่ม
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวิชาในหลักสูตร
ข้อจากัด
วิธีสอนแบบนี้ต้องใช้เวลามาก และต้องมีแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
การจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติ (Role Playing)
ความหมาย
วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ หมายถึง วิธีสอนที่ใช้บทบาทสมมุติขึ้นจากความเป็นจริงมา
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้โดยที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทขึ้นมาให้ ผู้เรียนได้
แสดงออกตามที่ ต นคิ ด ว่ า ควรจะเป็ น มี ก ารน าการแสดงออกทั้ ง ทางด้ า นความรู้ ค วามคิ ด และ
พฤติกรรมของผู้แสดงมาใช้เป็น พื้นฐานในการให้ ความรู้และสร้างความเข้าใจให้ แก่ ผู้เรียนในเรื่ อง
ความรู้สึกและพฤติกรรม และปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ความมุ่งหมาย
วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติมีความมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ คือ
1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนทางานร่วมกัน
2. เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกซึ่งความรู้สึก ฝึกการแก้ปัญหา
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. เลือกปัญหาที่ผู้เรียนส่วนมากในชั้นเรียนพบบ่อยๆ หรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจายาก
สับสน กล่าวตามสภาพจริงไม่ได้ หรือได้ก็ไม่เหมาะสม
2. กาหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ เท่าที่ลักษณะของบุคคลเอื้ออานวยกับ
สภาพความเป็นจริง
ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
เสริ ม บทเรี ย นให้ ส นุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ท าให้ เ ข้ า ใจเรื่ อ งราวรายละเอี ย ดใน
เนื้อเรื่องได้ดแี ละช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม มีความรับผิดชอบร่วมกัน
ข้อจากัด
ใช้เวลามาก ผู้สอนต้องมีภาระเพิ่มขึ้น บางครั้งต้องมีการฝึกซ้อม
1. ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้
- เตรียมจุดประสงค์ เตรียมสถานการณ์สมมุติ
- เลือกผู้แสดง เตรียมความพร้อมผู้แสดง จัดฉากการแสดง
- เตรียมผู้สังเกตการณ์
2. ขั้นดาเนินการจัดการเรียนรู้
- ขั้นนาเข้าสู่การแสดง
- การแสดง
3. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง
- ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์อภิปราย

4. ขั้นเพิ่มเติม
- ผู้เรียนเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา
5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป
- ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปร่วมกันกับผู้สอน
ภาพที่ 6.3 ขั้นตอนวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ
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การจัดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพบปัญหาและ
คิดหาวิธีแก้ปัญหา โดยขั้นทั้ง 5 ของวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา และทาความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นทาให้ผู้เรียนเกิดปัญหา เพราะ
ปัญหาจะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น และอยากกระทากิจกรรมในสิ่งที่เรียน ปัญหา
สาหรับสอนนั้นจะต้องเป็นปัญหาของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ผู้สอนวางไว้ให้
ผู้สอนเป็นแต่คอยแนะแนวทางให้ ผู้เรียนเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ผู้สอนอาจทาได้หลายวิธีที่จะทาให้
ผู้เรียนเกิดปัญหา เช่น นาของจริง ของจาลองมาให้ผู้เรียนดู ทดลองให้ดู สนทนา ฯลฯ วิธีการดังกล่าว
เป็นศิลปะของผู้สอนแต่ละคนที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมแก่ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ฉะนั้น
ในขั้นนีผ้ ู้สอนมีหน้าที่
1. ช่วยแนะให้ผู้เรียนเห็นปัญหา
2. จัดสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจปัญหา โดยใช้อุปกรณ์เข้าช่วย
3. ช่วยผู้เรียนวางความมุง่ หมายในการแก้ปัญหาให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นแยกปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันแยกแยะ
ปัญหาออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อความสะดวกแก่การแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหามีมากมาย ผู้สอน
และผู้เรียนจะต้องช่วยกันกาหนดขอบข่ายของเรื่องที่จะเรียนว่า อะไรก่อน อะไรหลัง และจาเป็น
จะต้องวางแผนร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรอีกด้วย อาจจะเป็นอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน ฉะนั้น ขั้นนี้ผู้สอนมีหน้าที่คือ
1. ช่วยผู้เรียนวางแผนการว่า จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด
2. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบและทางานตามความสามารถ
และสนใจ
3. แนะน าให้ ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม รู้ จั ก แหล่ ง ความรู้ ไปค้ น คว้ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
แก้ปัญหา
ขั้นที่ 3 ลงมือแก้ปัญหาหรือการทดลองและเก็บข้อมูล นับเป็นขั้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
เองโดยการกระทาจริงๆ เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นการส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะ
นามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ในขั้นนี้ผู้สอนมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ช่วยผู้เรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจปัญหาและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ช่วยแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแก้ปัญหาและหาแหล่งความรู้เสริมเพิ่มขึ้น
3. ช่วยแนะนาให้ผู้เรียนทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์
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ขั้น ที่ 4 ขั้น วิเ คราะห์ข้อมูลหรื อรวบรวมความรู้ เ ข้า ด้วยกัน และแสดงผล เป็นขั้นที่
รวบรวมความรู้ต่างๆ จากปัญหาที่แก้ตกไปแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องแสดงผลงานของตน ซึ่งทาได้
หลายทาง เช่น
1. ผู้สอนช่วยแนะนาให้เมื่อจาเป็นจริงๆ
2. แสดงผลงานทางวัตถุ
3. รายงานหรืออภิปรายให้ผู้สอนและเพื่อนๆ ทราบ
4. แสดงวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนเห็น
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผลหรือขั้นสรุปและการนาไปใช้ เมื่อจบบทเรียนครั้งหนึ่งๆ
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องสรุปเรียบเรียงให้มีระเบียบบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้ววัดผลงานบทเรียนที่
เรียนไปแล้วได้ผลดีและผลเสียอย่างไร
1. อภิปรายกันทั้งชั้นเกี่ยวกับผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
2. ดูผลงานของเพื่อนๆ ในกลุ่มอื่น เพื่อจะได้ความรู้จากสิ่งเหล่านั้น
3. ควรสังเกตผู้เรียนทุกระยะว่าตั้งใจทาและหาความรู้ได้จริงหรือไม่
4. การทดสอบ เมื่อจบบทเรียนก็มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
ข้อดี
1. ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นหมู่
3. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดหาเหตุผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เส้นเล่าเรื่อง (Story Line)
คาว่า Story Line นามาใช้ในภาษาไทยว่า เส้นเล่าเรื่อง เส้นดาเนินเรื่อง เส้นเรื่องราว
เส้นโครงเรื่อง เส้นเล่าเรื่องเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่จะจัดเนื้อหาวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาบูรณา
การกั น โดยใช้ วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เป็ น แกนเรื่ อ ง แล้ ว น าวิ ช าต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รมาบู ร ณาการกั น
ทั้งภาษาไทย ศิล ปศึกษา คณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ แบบนี้จะเป็นการสมมติเรื่องราวหรือ
สถานการณ์ขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์
ใช้ความรู้มาแก้ปัญหา เป็น การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในชีวิตจริง และสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เส้นเล่าเรื่อง มีหลักการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. สร้ า งหน่ ว ยการเรี ย น โดยใช้ วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เป็ น แกนเรื่ อ ง และน าวิ ช าอื่ น มา
บูรณาการด้วยการสร้างแผนภาพเนื้อหาและกิจกรรม ก่อนอื่นผู้สอนจะกาหนดชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่อง
ที่จะสอนและกาหนดหัวข้อย่อย โดยบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรม แล้วกาหนดจุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้นี้จะนาไปสู่การสร้างคาถามนาในการกาหนด
แผนการจัดการเรียนรู้
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ตัวอย่าง

ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของป่า ประเภทป่าไม้ การอนุรักษ์ป่าไม้
ผลกระทบของการทาลายป่า ราชการกับการอนุรักษ์ป่า มีความหวงแหนป่าไม้
และจะร่วมใจกันรักษาป่า
อภิปราย
เขียนคานิยาม

อ่านเรื่อง

ศึกษาค้นคว้า

ภาษาไทย

เขียน
บทความ

สังคมศึกษา

ป่ำไม้
เขียนบทความ
วิเคราะห์ลักษณะป่าไม้
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา

เขียนคาขวัญ
สิ่งแวดล้อม

ศึกษาวิธีการ
อนุรักษ์ป่า

เขียนสรุปการอนุรักษ์
วิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมเอกสาร
ข้อมูล

ภาพที่ 6.4 ลักษณะการจัดการเรียนรู้โดยใช้เส้นเล่าเรื่อง

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

จัด
นิทรรศการ
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2. สร้างสถานการณ์หรือเรื่องราวจากหน่วยการเรียน ผู้สอนต้องสมมติสถานการณ์หรือ
เรื่ องราวขึ้น ซึ่งต้องมีองค์ป ระกอบ 4 ประการ คือ ฉาก ตัว ละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ์ และ
สถานการณ์จะสนองต่อจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
ตัวอย่าง ลุงมา ป้าอ่อน และหลานชาย ทาไร่อยู่เชิงเขา ซึ่งอาศัยน้าในห้วยในการ
ทาไร่และใช้น้าในการบริโภค เมื่อปีที่แล้ว เถ้าแก่ฮงซึ่งเป็นเข้าของโรงเลื่อย ได้พาพรรคพวกตัดต้นไม้
ในป่าบนภูเขาจานวนมาก ปีนี้น้าในห้วยลดน้อยลง ใบหญ้าแห้ง น้าในห้วยไม่มี ลุงมาเริ่มได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้า
จากสถานการณ์จะมีองค์ประกอบของเรื่อง คือ
1. ฉาก
(ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้, น้าในห้วยมีน้าไว้ใช้)
2. ตัวละคร
(ลุงมา ป้าอ่อน หลานชาย เถ้าแก่ฮง)
3. วิถีชีวิต
(ลุงมาเคยใช้น้าในห้วยในการทาไร่และบริโภค)
4. เหตุการณ์ (เถ้าแก่ฮงตัดไม้ในป่า ทาให้น้าในห้วยไม่มี)
3. การจัดการเรียนรู้ต้องจัดทาเส้นทางการดาเนินเรื่อง คาถามนา กิจกรรม สื่อ และ
ลักษณะการเรียนโดยทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เส้นทางการดาเนินเรื่อง จะเป็นหัวข้อย่อยที่จะ
เรียน และองค์ประกอบของ Story Line คาถามนาจะตอบสนองต่อจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
เรื่องป่าไม้
เส้นทางดาเนิน
คาถามนา
เรื่อง
1. ป่าไม้
ป่าไม้คือ
อะไร
2. ประเภท
ป่าไม้

3. ความ
สัมพันธ์
ของป่าไม้
กับสภาพ
แวดล้อม

กิจกรรมผู้เรียน

อ่านใบงานกรณีตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์
เขียนภาพลักษณะป่า แล้วให้คานิยาม
ป่าไม้ นาภาพวาดป่าไม้มาติด
ในชั้นเรียน
ป่าไม้
ศึกษาประเภทป่าไม้และลักษณะของ
มีกี่ประเภท ป่าแต่ละประเภท และวาดภาพป่าแต่
ละประเภทและเขียนคาบรรยาย
ประกอบภาพ นามาจัดนิทรรศการ
ป่าไม้
ลุงมาเคยอยู่ - ผู้เรียนหาข้อมูลความสัมพันธ์ของป่า
เป็นสุข มีน้า กับสภาพแวดล้อมโดยศึกษาจาก
ในลาห้วย
หนังสือในห้องสมุดหรือสัมภาษณ์ผู้รู้
ได้ใช้ ทาไมน้า - ผู้เรียนนาความรู้จากการศึกษา
ในลาห้วยจึง ความสัมพันธ์ของป่ากับสิ่งแวดล้อมมา
ไม่มี
วิเคราะห์สาเหตุของลาห้วยขาดน้า
และวาดภาพแสดงสาเหตุของลาห้วย
ขาดน้า

การจัดกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
4 คน

สื่อการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้
กระดาษ
ดินสอ

4 คน

กระดาษ
ดินสอ
หนังสือ

ทั้งชั้น

หนังสือ
บุคคล

ทั้งชั้น

กระดาษ
ดินสอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

113
เส้นทางดาเนิน
เรื่อง
4. ผลกระทบ
ของการตัดไม้
ทาลายป่า

5. วิถีชีวิต

6. เหตุการณ์

7. วิทยากร

คาถามนา
การตัดไม้ใน
ป่าก่อให้เกิด
ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
บ้าง

กิจกรรมผู้เรียน

ศึกษาผลกระทบของการตัดไม้ในป่า
โดยแบ่งกลุม่ หาข้อมูลจากเอกสาร
ในห้องสมุด สัมภาษณ์บุคคล
เก็บข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์จัดกลุ่ม
ข้อมูล นาข้อมูลมาจัดนิทรรศการและ
เขียนสรุปผลกระทบจากการตัดไม้
ทาลายป่า
- การตัดไม้ - ผู้เรียนช่วยกันเขียนรายการวิถีชีวิต
ทาลายป่าทา ของคนซึ่งเปลี่ยนไปเพราะการตัดไม้
ให้วิถีชีวิต
ในป่า
ของคน สัตว์ - ผู้เรียนช่วยกันเขียนรายการวิถีชีวิต
และสภาพ- ของสัตว์ป่าซึ่งเปลีย่ นไปเพราะการตัด
แวดล้อม
ไม้ในป่า
ปลี่ยนไป
- ผู้เรียนช่วยกันเขียนรายการ
อย่างไรบ้าง สภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนไปเพราะการ
- การตัดไม้ ตัดไม้
ทาลายป่ามี - แต่ละกลุม่ จัดทาแผนภูมิหรือสรุป
ผลต่อการ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวาด
เปลี่ยนแปลง ภาพประกอบ
ของอากาศ - เขียนคาขวัญการรักษาป่าไม้
และฤดูกาล แล้วนาคาขวัญมาติดบนป้ายประกาศ
อย่างไร
เจ้าของ
- ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายหาแนวทาง
โรงเลื่อยตัดไม้ แก้ปัญหา
ในป่ามีผลต่อ -ผู้เรียนแต่ละคู่นาเสนอต่อชั้นเรียน
ชีวิตของลุงมา เลือกวิธีการแก้ปญ
ั หา
ลุงมา ป้าอ่อน - ผู้เรียนวางแผนแก้ปญ
ั หา
และ
- จัดทาบทละครในการแก้ปัญหาของ
หลานชาย
ลุงมา โดยใช้แผนงานแก้ปญ
ั หาเป็น
จะหา
แนวเรื่อง
ทางแก้ไข
- แสดงละครตามบทละคร
ปัญหาได้
อย่างไร
การตัดไม้
จัดเชิญวิทยากรมาบรรยายและผู้เรียน
ทาลายป่ามี ซักถามและสัมภาษณ์ จดบันทึกแสดง
การป้องกัน ข้อเท็จจริงเป็นแผนภูมิ
อย่างไรจาก
ทางราชการ
มีกรณี

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

การจัดกลุ่ม
ทั้งชั้น

เป็นกลุ่ม

สื่อการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้
หนังสือ
เอกสาร
บุคคล
นิทรรศการ

กระดาษ
ดินสอ

เป็นกลุ่ม
เป็นกลุ่ม
เป็นกลุ่ม

กระดาษ
ดินสอ
ป้าย
ประกาศ

เป็น
รายบุคคล
จับคู่
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น

วิทยากร
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เส้นทางดาเนิน
เรื่อง

คาถามนา

กิจกรรมผู้เรียน

การจัดกลุ่ม

สื่อการ
หมายเหตุ
จัดการเรียนรู้

ตัวอย่างที่
เป็น
ข้อเท็จจริง
ที่ทาง
ราชการ
ดาเนินการ
ในการตัดไม้
ทาลายป่า
อย่างไรบ้าง

4. การจั ด การเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จะแบ่งเวลาการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
เส้นทางการดาเนินเรื่อง ในตารางแผนการจัดการเรียนรู้ อาจกาหนดเวลาการจัดการเรียนรู้แต่ละ
เส้นทางการดาเนินเรื่อง ซึ่งอาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง
การจัดการเรียนรู้ ด้วย Story Line ตามตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังกล่าวข้างต้น
จะเห็นว่า ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ความรู้จากการเรียนเป็นความรู้ที่เป็นองค์รวม (Holistic Knowledge)
และการนาสถานการณ์ไปใช้ในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ ด้วย Story Line จะใช้เวลาค่อนข้างมาก
เพราะผู้เรียนต้องค้นคว้า ทดลอง ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บอกมาเป็นผู้จัดการที่จะจัด
กิจกรรมและสภาพการจั ดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้ส อนจะเป็นผู้เพิ่ มเติม
ความคิดความรู้ เป็นผู้เติมเต็มให้กับผู้เรียน รวมทั้งการชี้แนะให้ความคิดในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ส่วนผู้เรียนเป็นผู้ทางานร่วมกัน ปฏิบัติงานร่วมกัน ศึกษาร่วมกัน สรุปความรู้ร่วมกัน
7. ผู้เรียนที่ต้องการแรงกระตุ้นมากๆ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน อาจจะ
ตอบคาถามต่างๆ ได้ แต่จะไม่ประสบผลสาเร็จจากกเรียนด้วยวิธีนี้
การจัดการเรียนรู้โดยให้ฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice)
ความหมาย
ฝึก (Drill) คือ การกระทาซ้าหรือการทาแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill)
ปฏิบัติ (Practice) คือ การปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนมา ซึ่งการปฏิบัติย่อยๆ ก็จะเป็นการ
กระทาซ้าๆ
การจัดการเรียนรู้ โดยให้ฝึกและปฏิบัติจึงหมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึก
ปฏิบัติจริงในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน อันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดทักษะ
ความชานาญและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้เห็นความสาคัญของการฝึกปฏิบัติ
2. เพื่อให้ได้ลงมือกระทาจริง
3. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
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บทบาทของผู้สอน
1. วิ เ คราะห์ สิ่ ง ที่ จ ะให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ แ ละเกิ ด ทั ก ษะในสิ่ ง นั้ น ว่ า จะต้ อ งฝึ ก ทั ก ษะ
ส่วนไหนบ้าง และต่อเนื่องกันอย่างไร
2. การวัดพฤติกรรมก่อนการเรียนทักษะนั้นๆ ว่าผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอแล้วหรือยัง
3. จัดขั้นตอนการฝึ กทักษะให้เป็นไปตามลาดับขั้นจากง่ายไปหายากหรือพื้นฐานไปสู่
สลับซับซ้อน
4. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงานในการฝึกทักษะต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ดู
5. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยฝึกหัดอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ กับให้รู้ผลสาเร็จของการฝึกหัดด้วย
6. พยายามกระตุน้ และส่งเสริมให้กาลังใจในการฝึกและปฏิบัติของผู้เรียนให้มากๆ
7. พยายามใช้กระบวนการกลุ่มของผู้เรียนให้มาก
8. จัดทาใบความรู้-ใบงาน ในเรื่องที่ผู้เรียนจะต้องฝึกและปฏิบัติ
9. จัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝึกและการปฏิบัติ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ขั้ น น าให้ เ กิ ด ความเข้ า และแรงจู ง ใจ เป็ น การให้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรียน
ทางด้านทักษะนั้นๆ ผู้สอนเสนอแนะสิ่งที่จะต้องฝึกและปฏิบัติ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในวิธีการฝึก
และปฏิบัติจากใบความรู้
2. ขั้นฝึกและปฏิบัติ เป็นขั้นของการฝึกหัดเพื่อให้เกิดทักษะหรือเพื่อลดความผิดพลาด
ในการทางานให้น้อยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดโดยฝึกและปฏิบัติจากใบความรู้ใบงาน
3. ขั้นนาไปใช้ เป็นขั้นของการเกิดทักษะ ซึ่งสามารถทาสิ่งนั้นๆ ได้อย่างอัตโนมัติจากการ
ฝึกและปฏิบัติมาแล้ว
4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ต้องการทราบความก้าวหน้าของการฝึกและปฏิบัติใบ
งานหรือทักษะนั้นๆ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ เจตคติและคุณลักษณะส่วนตัวของผู้เรียน
ข้อดี
1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
2. การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการทาจริงและประสบการณ์ตรง เรียนรู้และจดจาสิ่งที่เรียนได้ดี
3. พัฒนาด้านทักษะ สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ไปใช้สถานการณ์เช่นเดียวกันได้
4. ผู้สอนมีเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อจากัด
1. ใช้เวลามาก
2. นาไปสู่ความน่าเบื่อ นอกจากจะมีแรงจูงใจสูงและมีจุดหมายที่แน่นอน
3. ไม่ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมายใหม่ๆ
4. ผู้เรียนบางคนเรียนเพียงฝึกแต่ไม่เรียนรู้ถึงคุณค่า
5. การทาซ้าๆ อย่างไม่มีความหมาย อาจเป็นอุปสรรคที่จะทาให้เกิดความเข้าใจ
6. กรณีที่ให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มๆ สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน
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การจัดการเรียนรู้โดยการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case study method)
ความหมาย
การจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษากรณีตัวอย่างจากเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือสภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือจากที่ผู้สอนได้สร้างขึ้นโดยนามาจัดเป็นกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
อย่างเป็นขั้นตอน ใช้การอภิปราย ใช้กระบวนการกลุ่ม และการระดมพลังสมอง เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปัญหา
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์และแยกประเด็นปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการตัดสินใจอย่างมีหลักการและเหตุผล
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทางานระหว่างกันเป็นกลุ่ม
4. เพื่อฝึกและให้โอกาสผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึกและ
เจตคติซึ่งกันและกัน
บทบาทของผู้สอน
1. เป็นผู้แนะแนวทางในการเรียนให้แก่ผู้เรียน
2. คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนระดมพลังสมองในกรณีที่ผู้เรียนไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น
3. คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
4. เตรียมเอกสารให้เพียงพอ การแก้ปัญหาบางครั้งต้องใช้เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
รูปแบบของกรณีตัวอย่าง
1. เรื่องเล่า เรื่องสั้น
2. ข่าวหนังสือพิมพ์
3. เรื่องยาวตัดต่อ
4. บทสนทนา
5. รูปภาพซึ่งต่อเนื่องเป็นเรื่องราว
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้
1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนแนะนาวิธีการศึกษากรณีตัวอย่างและแบ่งผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มย่อยๆ
2. ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่างในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น
เอกสารข่าวเหตุการณ์ สไลด์ประกอบเสียง หรือบทบาทสมมุติ เป็นต้น
3. ขั้นวิเคราะห์ เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมอภิปราย ระดมพลังสมอง รวบรวมข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บกรณี ตั ว อย่ างที่ ศึ ก ษา ตั ด สิ น ใจหาแนวทางการ
แก้ปัญหาและสรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
4. ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนทั้งชั้นและผู้สอนร่วมกันสรุปผลการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ทั้งหมด
5. ขั้น ประเมิน ผล เป็ น ขั้น ตอนที่ประเมิน การตัดสิ น ใจของผู้ เ รียนในการหาแนวทาง
แก้ปัญหาว่าอยู่บนเหตุผลใด มีคุณธรรมและเหมาะสมที่จะนาไปปฏิบัติจริงหรือไม่
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ข้อดี
1. ทาให้ผู้เรียนสามารถเผชิญปัญหามากมายในเวลาที่กาหนด
2. ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีความกระตือรือร้น
3. ทาให้ผู้เรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย
4. ทาให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแจ่มชัด
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือกันโดยไม่คิดถึงการแข่งขัน
7. ทาให้ ผู้ เรี ย นมีทักษะในการพิจารณาเหตุการณ์ที่เรียนอย่ างรอบคอบ อภิปราย
ปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีหลักการ เหตุผล คุณธรรมและมองทิศทางแยกความคิดของตนได้ทะลุปรุโปร่ง
8. มีทักษะในการแก้ปัญหา
9. เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบ
ข้อจากัด
1. การนาปัญหามาให้ ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
2. กรณีตัวอย่างต้องทาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
การจัดการเรียนรู้แบบให้ผู้เรียนรายงานในชั้น (Report in Classrrom Method)
การจัดการเรียนรู้นอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหานั้นแล้ว
ควรจะพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ จัดระบบความรู้และนาเสนอความรู้นั้น ให้ผู้อื่นเกิดการ
เรียนรู้ได้ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ผู้เรียนต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจหรือได้รับ
มอบหมาย แล้วนาผลการค้นคว้ามาเสนอในชั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่เรียน และต่อตัว
ผู้ เสนอรายงานเองในแง่ที่ได้พัฒ นาความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้และได้เรียนรู้ ในเรื่อง
ที่ค้นคว้าแล้ว ยังเป็นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เสนอความรู้ให้ผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจ
ได้รับการพัฒนาในเรื่ องนั้ นๆ แต่จากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนรายงานในชั้น ไม่ว่า
ในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือแม้กระทั่งปริญญาโท ปริญญาเอก พบว่ามักไม่ประสบผลสาเร็จ
ตามที่คาดหวังไว้ เช่น ผู้รายงานนาเสนอความรู้ไม่เป็นที่น่าสนใจ ผู้ฟังไม่สนใจฟัง อาจนั่งหลับ คุยกัน
หรือทากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าไม่ได้สนใจฟังในเรื่องที่รายงานนั้น ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ฟังจะได้รับ
ก็ ไ ม่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ยึ ด มั่ น อย่ า งแน่ ว แน่ ว่ า การน าเสนอความรู้
โดยผู้เรียนด้วยกันไม่มีความสาคัญใดๆ การนาเสนอความรู้โดยอาจารย์ผู้สอนมีความสาคัญกว่า วิธีการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมาเพื่อให้สามารถใช้วิธีของการจัดการเรียนรู้ แบบให้ผู้เรียนรายงานในชั้น
มีประสิทธิภาพ ควรดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การเลือกเรื่องเพื่อค้นคว้าและรายงาน ควรให้ผู้เรียนเลือกเองภายในขอบข่า ยของ
เนื้อหาสาระในวิชานั้น ผู้เรียนจะเลือกในเรื่องที่ตนสนใจและถนัด ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการไปศึกษา
ค้นคว้า
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2. ผู้สอนต้องค้นคว้าว่ามีแหล่งความรู้จากแหล่งใดบ้าง ชี้แนะใช้ผู้รายงานไปศึกษาจาก
ตาราหนังสือ สื่อต่างๆ หลายๆ แหล่ง ไม่ใช่ไปนาเอาเฉพาะสาระจากหนังสือหลักที่ ทุกคนมีอยู่แล้ว
มารายงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้การนาเสนอไม่น่าสนใจ
3. ผู้ ร ายงานต้ อ งเตรี ย มการน าเสนอมาอย่ า งดี เลื อ กใช้ เ ทคนิ ค การน าเสนอที่ มี
ประสิ ทธิภ าพควรใช้สื่ อประเภทโสตทัศนู ป กรณ์เข้าช่ว ย ทั้งนี้ผู้ ส อนควรใช้เวลาส่ ว นหนึ่งส าหรั บ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการนาเสนอความรู้ของผู้เรียน อย่างน้อยที่สุดก็อาจใช้วิธีสาธิตให้ เห็ น
ตัวอย่างหรือดูวีดิทัศน์แสดงตัวอย่างหรือกาหนดให้ไปศึกษาจากสื่อที่มุ่งสอนในเรื่องนี้โดยตรง
4. ใช้กิจกรรมที่ควบคุมความสนใจ โดยกาหนดให้ผู้ฟังทากิจกรรมที่ทาให้คิ ดตามการ
นาเสนออย่างตั้งใจโดยตลอดโดยไม่รู้ตัว เรื่องนี้เป็นหัวใจสาคัญมาก การให้ผู้เรียนมารายงานแล้วบอก
ให้ผู้เรียนอื่นๆ ตั้งใจฟังจะได้ผลน้อยมาก จาเป็นต้องคิดค้นกิจกรรมที่นามาใช้ควบคุมผู้ฟังรายงาน
กิจกรรมที่นับว่าใช้ได้ผลดีมากคือการให้ผู้ฟังทาการประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน การให้
พิจารณาจุดเด่น จุดอ่อน การให้ตั้งคาถามที่สงสัยหรือใครรู้เพิ่มเติม เป็นต้น
การประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน
กิจกรรมนี้ผู้ฟังต้องสังเกต ติดตาม พิจารณาตีราคาหรือคุณค่าของการเสนอรายงานโดย
ตลอด เพื่อให้สามารถตัดสินลงความเห็นได้ว่า การเสนอรายงานครั้งนั้นมีคุณภาพเพียงใด (ได้รับ
ความรู้ มีความเข้าใจเพียงใด เสนอรายงานได้น่าสนใจเพียงใด ผู้รายงานมีการเตรียมตัวมาดีเพียงใด
ผู้รายงานมีความรอบรู้ในเรื่องที่รายงานเพียงใด ฯลฯ)
การให้พิจารณาจุดเด่น จุดอ่อนของรายงาน
กิจกรรมนี้ทาให้ผู้ฟังต้องสั งเกต ติดตามพิจารณา การเสนอรายงานโดยตลอด เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ถึงจุดเด่น และจุดอ่อนของการรายงานในครั้งนั้นได้
การให้ตั้งคาถามที่สงสัยหรือใคร่รู้เพิ่มเติม
กิจ กรรมนี้ ทาให้ ผู้ ฟังต้องสั งเกต ติดตาม พิจารณาการเสนอรายงานโดยตลอดเพื่อให้
สามารถระบุได้ว่ามีจุดใด ประเด็นใด ส่วนใด ที่ยังสงสัยไม่เข้าใจ ต้องการความกระจ่างเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการประเมินอาจมีลักษณะดังนี้
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ตัวอย่างแบบประเมินการรายงานหน้าชั้น
วันที่…….เดือน…….พ.ศ…ชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………....................................
ชื่อผู้รายงาน…………………………………………………………………………………………........................................
ชื่อเรื่องที่รายงาน……………………………………………………………………………………......................................
ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน
น้อย
1. รายงานได้เข้าใจในระดับ
[ ]
2. รายงานได้น่าสนใจในระดับ
[ ]
3. ผู้รายงานเตรียมตัวในระดับ
[ ]
4. ผู้รายงานมีความรอบรู้ในเรื่องที่รายงาน [ ]
5. การเสนอรายงานครั้งนี้ทาได้ดีระดับ [ ]

ปานกลาง
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

มาก
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

ตอนที่ 2 วิจารณ์ และสอบถาม
1. จุดเด่นของการเสนอรายงาน ………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
2. จุดอ่อนของการเสนอรายงาน……………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
3. คาถาม (ข้อสงสัยที่ต้องการความกระจ่างเพิ่มเติม)……………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………............................................
หมายเหตุ อาจใช้อักษร A แทนดีมาก B แทนมาก C แทนปานกลาง D แทนน้อย
จากการให้ผู้เรีย นทุกคนทาการประเมินการเสนอรายงานของเพื่อนโดยใช้แบบฟอร์ม
ในลักษณะที่กล่าวมา พบว่า ผู้ฟังมีความสนใจ ตั้งใจฟังการเสนอรายงานดีมาก ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในเรื่องที่รายงานในระดับดี หรือดีมาก นับว่าเป็นเทคนิคหนึ่งของการใช้ระบบควบคุมให้เกิดผลตาม
ต้องการ
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การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Inductive Method)
ความหมาย
วิ ธี ส อนแบบอุ ป นั ย เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากรายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยไปหากฎเกณฑ์
กล่าวคือ เป็นการจัดการเรียนรู้จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ
ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้ ผู้เรียนทาการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบแล้วพิจารณา
ค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจากตัวอย่างต่างๆ เพื่อนามาเป็นข้อสรุป

ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบอุปนัย
เพื่อช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ค้น พบกฎเกณฑ์ห รือความจริงที่สาคัญๆ ด้ว ยตนเองกับให้ เข้าใจ
ความหมายและความสัมพันธ์ของความคิดต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักทาการ
สอบสวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
1. ขั้ น เตรี ย ม คื อ การเตรี ย มตั ว ผู้ เ รี ย น เป็ น การทบทวนความรู้ เ ดิ ม ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และอธิบายความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตัวอย่างหรือกรณีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้พิจารณา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ สรุปกฎเกณฑ์ได้ การเสนอตัวอย่างควรเสนอหลายๆ ตัวอย่าง
ให้มากพอที่จะสรุปกฎเกณฑ์ได้ ไม่ควรเสนอเพียงตัวอย่างเดียว
3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เป็นขั้นหาองค์ประกอบรวม คือการที่ ผู้เรียนได้
มีโอกาสพิจารณาความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่างเพื่อเตรียมสรุปกฎเกณฑ์ ไม่ ควร
รีบร้อนหรือเร่งเร้าผู้เรียนเกินไป
4. ขั้ น สรุ ป คื อ การน าข้ อ สั ง เกตต่ า งๆ จากตั ว อย่ า งมาสรุ ป เป็ น กฎเกณฑ์
นิยาม หลักการ หรือสูตร ด้วยตัวผู้เรียนเอง
5. ขั้นนาไปใช้ คือ ขั้นทดลองความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อสรุปที่
ได้ทามาแล้วว่าสามารถที่จะนาไปใช้ในปัญหาหรือแบบฝึกหัดอื่นๆ ได้หรือไม่
ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. จะทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและจาได้นาน
2. ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดตามตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์
3. ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหา และรู้จักวิธีทางานเพื่อความถูกต้อง
ตามหลักจิตวิทยา
ข้อจากัด
1. ไม่เหมาะสมที่จะใช้สอนวิชาที่มีคุณค่าทางสุนทรียะ
2. ใช้เวลามาก อาจทาให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
3. ทาให้บรรยากาศการเรียนเป็นทางการเกินไป
4. ผู้สอนต้องเข้าใจในเทคนิควิธีสอนแบบนี้อย่างดี จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้
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การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบนิรนัย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจากกฎ หรือ หลักการต่างๆ แล้วให้ผู้เรียน
หาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน วิธีสอนแบบนี้ฝึกหัดให้ผู้เรียนมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่า
จะพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน
ความมุ่งหมายของวิธีสอนแบบนิรนัย
ให้ผู้เรียนรู้จักใช้กฎ สูตร และหลักเกณฑ์ต่างๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา ไม่ตัดสินใจ
ในการทางานอย่างง่ายๆ จนกว่าจะพิสูจน์ให้ทราบข้อเท็จจริงเสียก่อน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย
1. ขั้นอธิบายปัญหา ระบุสิ่งที่จะสอนในแง่ของปัญหา เพื่อยั่วยุให้ ผู้เรียนเกิดความ
สนใจที่จะหาคาตอบ ปัญหาจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงของชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน
2. ขั้ น อธิ บ ายข้ อ สรุ ป ได้ แ ก่ การน าเอาข้ อ สรุ ป กฎหรื อ นิ ย ามมากกว่ า 1 อย่ า ง
มาอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้ในการแก้ปัญหา
3. ขั้นตกลงใจ ผู้เรียนจะเลือกข้อสรุป หรือนิยามที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา
4. ขั้น พิสูจ น์ หรืออาจเรียกว่าขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นที่สรุปกฎ หรือ นิยามว่าเป็น
ความจริงหรือไม่ โดยการปรึกษาผู้สอน ค้นคว้าจากตาราต่างๆ และจากการทดลอง ข้อสรุปที่ได้พิสูจน์
ว่าเป็นจริงจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ข้อดีและข้อจากัด
ข้อดี
1. วิธีสอนแบบนี้เหมาะสมที่จะใช้สอนเนื้อหาวิชาง่ายๆ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ
จะสามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายได้ดี และเป็นวิธีสอนที่ง่ายกว่าสอนแบบอุปนัย
2. ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริง
ข้อจากัด
1. ใช้สอนได้เฉพาะบางเนื้อหา ไม่ส่งเสริมคุณค่าในการแสวงหาความรู้และคุณค่า
ทางอารมณ์
2. เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นไม่ ไ ด้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดด้ ว ยตนเอง
เพราะผู้สอนกาหนดความคิดรวบยอดให้

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

122
การจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL)
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ อีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ทาให้ ผู้ เรี ย นเกิด ทั ก ษะในการคิด อย่ า งมีวิจ ารณญาณและคิด สร้า งสรรค์ ซึ่งมีแนวคิดตามทฤษฎี
การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้ที่เป็นของตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น รูปแบบ
การเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด จากแนวคิ ด นี้ มี อ ยู่ ห ลายรู ป แบบ เช่ น การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Cooperative
Learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่าง
อิสระ (Independent Investigation Method) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นต้น
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เป็ น การให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ใ หม่ จากการใช้ ปั ญ หา
ที่เกิดขึ้น จริ งในชีวิต เป็ น บริ บ ท ของการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
จึงเป็นผลมาจากกระบวนการทางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก
การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เป็นระบบการจั ดการเรีย นรู้ ที่เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1950
เป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ในสถานศึกษาแพทย์ เป็นวิธีการศึกษาซึ่งใช้ปัญหาของผู้ป่วยหรือเหตุการณ์
เป็นโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกวิธีการคิดแก้ปัญหา และค้นคว้าความรู้
ความเข้าใจ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เป็น วิธีการจัดหลักสูตรให้มีกิ จกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดย
อาศัยปัญหาจริงในการปฏิบัติการของวิชาชีพนั้นเป็นตัวแกน หลักสูตรที่สอนโดยใช้วิธี PBL จะเริ่ม
จากการให้ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงแก่ผู้เรียน แทนที่จะให้ความรู้ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อน
หลักสูตรจึงสอนให้นักศึกษาแสวง หาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัด
ไว้ให้ โดยอาศัย วัส ดุการจั ดการเรี ย นรู้ และผู้ ส อนที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตร นักศึกษาจะแบ่ ง เป็ น
กลุ่มเล็กๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุ่มหมุนเวียนกันไป ทางานร่วมกันในการคิดคาอธิบาย
กลไกการเกิดของปั ญหาที่ได้รั บ ตั้งสมมติฐ าน และวางแผนในการทดสอบสมมติฐ านนั้น รวมถึง
วางแผนในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาเสนอต่อกลุ่ม ก่อนที่จะสรุปกลไกของปัญหานั้น ผู้สอน
มีห น้ าที่เตรี ย มโจทย์ ปั ญ หาที่ ครอบคลุ มวั ตถุ ประสงค์ก ารเรีย นรู้ จัดเตรียมทรัพ ยากรการเรี ย นรู้
ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่ได้ทาหน้าที่ให้ความรู้หรือให้ข้อมูล
ลักษณะที่แตกต่างของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักไม่ใช่ การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา (Problem
Solving Method) หลายคนเข้าใจผิด เช่น สอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน จากนั้นก็ทดลองให้
ผู้เรียนแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการกระทาดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบแก้ปัญหาไม่ใช่ PBL ส่วน
การจัดการเรียนรู้แบบ PBL นั้นต้องนาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของผู้เรียนโดยตรงมาก่อนแล้ว
ใช้ ปั ญ หาเป็ น ตั ว กระตุ้ น หรื อ เป็ น ตั ว น าทางให้ ผู้ เ รี ย น ไปแสวงหาความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบคาตอบของปัญหาดังกล่าว กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนี้ทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการ แก้ไขปัญหา (Problem Solving Skill)
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องค์ประกอบที่สาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้ด้วยวิธีใช้ปัญหาเป็นฐาน มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้คือ
1. ใช้เ ทคนิค การจั ด การเรี ยนรู้ กลุ่ มย่ อ ย มีผู้ เรียนเป็นกลุ่ มประมาณ 6-8 คน และจะมี
การอภิปราย ซักถาม ถกเถียงในกลุ่ม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยกัน
2. เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ กล่ า วคื อ การเรี ย นรู้ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ผู้ เ รี ย นด้ ว ยตนเองเป็ น ส าคั ญ
การจัดการจัดการเรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กาหนดสิ่งที่ต้องการจะเรี ยน และผู้เรียน
จะต้องได้รับการอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เน้นการบูรณาการในเนื้อหาวิชา ทั้งนี้ปัญหาที่จะนามาใช้เป็นสื่อในการเรียน จะเป็น
ปัญหาทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้
ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
4. ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกาหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนเฉพาะที่เหมาะสม
จะนาไปแก้ปัญหาที่ตั้งขึ้นไว้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ควบคุมลาดับขั้นตอนในการเรียนของตนเอง และกลุ่ม
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ด้วยตนเอง ในขั้นตอนของการเรียนผู้เรียนจะต้องค้นคว้าความรู้
ที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาตามสถานการณ์ เมื่ อ ผู้ เ รี ย นไปค้ น คว้ า ความรู้ ด้ ว ยตนเองมาแล้ ว
ต้องนามาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องรับรู้ได้ว่าตนเกิดการเรียนรู้หรือยังจากการที่ส ามารถ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยกระบวนที่เกิดขึ้นผู้เรียนจึงเป็นผู้ที่รู้ที่รู้ดีว่าตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียน
อย่างไร
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ อยู่ 2 ประการ คือ การเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Learning)
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องคือ
1. ทฤษฎี ม นุ ษ ยนิ ย มของโรเจอร์ (Roger) มี ค วามเชื่ อ ว่ า เป้ า หมายของการศึ ก ษา คื อ
การอ านวยความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น การเปลี่ ย นแปลงในโลกแห่ ง การเรี ย นรู้ เราอยู่ ใ นโลก
ที่สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงนั้น จะต้องเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร
เนื่ อ งจากความรู้ นั้ น ไม่ มั่ น คง โรเจอร์ เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ (Learning Process) เป้ า หมาย
การศึกษา คือ การอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้บุคคลมีพัฒนาการและเจริญเติบโตไปสู่การ
ทางานได้เต็มศักยภาพ
หลักการพื้นฐานของมนุษยนิยม ที่ทาให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จ สรุปได้ ดังนี้
1) ผู้เรียนจะเรี ยนรู้ได้ดี ต่อเมื่อความจาเป็นพื้นฐาน 4 ประการแรกตามหลั ก ของ
มาสโลว์ (Maslow) ของผู้เรียนได้รับการตอบสนอง
2) ความรู้สึก (Feeling) มีความสาคัญเท่ากับความจริง (Fact) ฉะนั้น การเรียนรู้
ควรจะรู้สึกอย่างไร มีความสาคัญเท่ากับการเรียนรู้ว่า ควรจะคิดอย่างไร
3) ผู้เรียนจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อบทเรียนที่ผู้เรียนสนใจ และต้องการจะเรียนรู้
4) การเรียนรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้ มีความสาคัญมากกว่าการเรียนรู้เนื้อหา
5) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้เรียนไม่รู้สึกว่าตนถูกคุกคามหรือหวาดกลัว
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6) การประเมินผลการเรียนรู้ด้ วยตนเองของผู้เรียน มีความหมายและมี ประโยชน์
มากกว่าการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยผู้อื่น
2. การเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่
วัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือการจัดการจัดการเรียนรู้ ที่คล้ายคลึงกันให้แก่ผู้เรียน
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู้ อ าจใช้ อย่ างเดี ย วหรื อ หลายอย่ า งร่ว มกันโดยเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ รีย นระบุ
เป้าหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกสื่อและอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้หลักการเรี ยนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และการเรียนรู้แบบเอกัตภาพซึ่งในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ ผู้เรียนจะได้สัมผัสจริงกับ
ปัญหาที่จะพบได้ในสถานการณ์จริง เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้กาหนดเนื้อหาที่
ต้องการเรียนรู้อย่างอิสระ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก
ดังนั้นในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะต้องให้ผู้เรียนผ่านกลไกพื้นฐานในการเรียนรู้ โดย
ใช้ปัญหาเป็นหลักอย่างครบถ้วน 3 ประการ คือ 1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และ 3) การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้”ปัญหา”เป็นหลักใน
การแสวงหาความรู้ ด้วยกลวิธีห าข้อมูล เพื่อพิสู จน์สมมติฐานอันเป็นการแก้ปัญหานั้น โดยผู้ เรียน
จะต้องนาปัญหามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ความคิดที่มีเหตุผลและแสวงหาความรู้ใหม่ การเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สามารถเกิดขึ้นได้กับการเรียนรายบุคคลหรือการเรียนกลุ่มย่อยแต่การเรียน
แบบกลุ่มย่อย จะช่วยให้รวบรวมความคิดในการแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากกว่าการเรียนรู้รายบุคคล
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนมีเสรีภาพ ในการใช้ความรู้ความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะต้องบริหารเวลาของตนเอง กาหนดการดาเนินงาน มีความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการประเมินผลตนเองซึ่งการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนี้ มีความแตกต่างจาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้สอนเป็นหลัก
3. การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นทีมและยอมรับประโยชน์ของการทางานร่วมกัน ให้ค้นคว้าหาแนวความคิด ทาให้เกิดทักษะ
การทางานเป็นกลุ่ม รวมทั้งมีทักษะการให้และรับข้อมูลป้อนกลับ เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดระบบตนเอง เพื่อให้กลุ่มทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่สาคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. การเรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก
3. ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก หรือผู้ให้คาแนะนา
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
5. ปั ญหาที่น ามาใช้มีลักษณะคลุ มเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหาเพียงหนึ่งปัญหาอาจมี
คาตอบได้หลายคาตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง
6. ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง
7. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ
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กระบวนการของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. เตรี ย มความพร้ อ มผู้ เ รี ย น ผู้ ส อนท าการปฐมนิ เ ทศเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทราบวิ ธี ก าร
จัดการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียนหรือ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอสถานการณ์ของปัญหา ผู้สอนเกริ่นนาเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
กับสถานการณ์ที่ผู้ เรียนจะได้พบ จากนั้นจึงนาเสนอสถานการณ์ปัญหาพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็น ปั ญหา ที่ต้องการให้ แก้ไ ข รวมทั้งบอกแหล่ งข้อ มูล ที่เ ตรียมไว้และแหล่ ง ข้ อมูล ภายนอก
ที่ผู้เรียนสามารถ เข้าไปค้นคว้าได้
3. ก าหนดกรอบการศึก ษา ผู้ เรียนวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ปัญ หาร่ว มกั นภายในกลุ่ ม เพื่ อ
กาหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา จากนั้นวางแผนการดาเนินงานและแบ่ง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม
4. สร้างสมมติฐาน ผู้เรียนระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพื่อ
เชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละคน ซึ่งอาศัยความรู้เดิมเป็นข้อมูลในการสร้างสมมติฐานโดยสร้างสมมติฐาน
ให้ได้ มากที่สุด จากนั้นร่วมกันคัดเลือกแต่สมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้ และคัดที่ไม่น่าจะใช่ทิ้งไป
5. ค้นคว้าข้อมูลเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนทั้งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูล เพิ่มเติม
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกตามที่ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางแก้ ปั ญ หา สมาชิ ก ในกลุ่ ม ประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ ก
สมมติฐานที่น่าจะถูกต้องที่ สุดในการนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลที่ไปศึกษา
ค้นคว้ามาประกอบ การตัดสินใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เหตุผลในการคิดพิจารณาตัดสินใจ
หรือหากมีสมมติฐานที่น่าจะถูกต้องมากกว่าหนึ่ง ก็ให้จัดเรียงลาดับความน่าจะเป็น
7. สร้ า งผลงาน หรื อปฏิบัติตามทางเลือก นาแนวทางที่เลือกไปทดลองแก้ปัญหา หาก
แก้ปั ญหาไม่ได้ก็ให้ ใช้ทางเลื อกข้อ ถัด ไป หรือค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติมเพื่ อปรับปรุง ทางเลื อกนั้ น ให้
สมบู ร ณ์ยิ่ งขึ้น และ น าไปทดลองใหม่ อี ก ครั้ง ซึ่งในการนาไปใช้จริ งๆ อาจไม่ต้องให้ ผู้ เรี ยนลงมื อ
ปฏิบัติการทดลองแก้ปัญหาจริงก็ได้ หากปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้อ อาจใช้แค่การให้ผู้เรียนตรวจสอบแนว
ทางการแก้ปัญหา ของกลุ่มตนด้วยการสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ได้
8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย โดยกลุ่มนาเสนอผลการแก้ปัญหาหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน และทาการประเมินทั้งจากผู้สอน ผู้เรียนกลุ่มอื่นและกลุ่มที่นาเสนอเอง รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การประเมินจะไม่วัดเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ายเพียง
อย่างเดียว แต่จะวัดกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลงานด้วย ซึ่งการประเมินสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือวิธีการประเมินอื่นๆ โดยจะเน้นการวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง
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บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะแสวงหาความรู้ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หา ดั ง นั้ น ลั ก ษณะผู้ เ รี ย นที่ จะประสบ
ความสาเร็จ ผู้เรียนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ
1. ความรู้ความสามารถ (Competency) ความรู้ความสามารถเดิมที่เหมาะสม
กับ ปั ญหาที่จะเรี ย น เป็ น สิ่ งที่ ผู้ ส อนต้องตระหนัก เพราะถ้าผู้ ส อนเตรีย มปั ญหาที่ยุ่ง ยากซั บ ซ้ อ น
ไม่สัมพันธ์กับความรู้เดิมของผู้เรียนแล้ว จะทาให้ผู้เรียนเกิดความลาบากและเสียเวลามากในการ
กาหนดทิศทางการแสวงหาความรู้เพื่อนามาแก้ปัญหานั้น
2. ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น (Communication) ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อย การติดต่อสื่อสารจะช่วยให้
การเรียนรู้ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ
3. ความตระหนักในความสาคัญ (Concern) ผู้เรียนควรตระหนักถึงความสาคัญ
ในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
4. ความกล้าในการตัดสินใจ (Courage) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจในข้อมูลนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความกล้าใน
การตัดสินใจ เช่น ตัดสินใจตั้งสมมติฐานเพื่อนามาแก้ปัญหา
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสาคัญ
ยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นและต้องใช้เวลานานในการพัฒนา อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้แบบนี้
จะช่วยพัฒนาให้เกิดได้ต่อเมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
นอกจากบทบาทที่ผู้เรียนเรียนด้วยวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนเป็นกลุ่มย่อย
ประมาณ 6-8 คน ดังนั้น บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อยจึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะทาให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อย
บทบาทของผู้เรียนในกลุ่มย่อย เป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานโดยผู้เรียนจะต้องมีบทบาทร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับ ให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง
วั ต ถุ ป ระสงค์ การศึ ก ษา ถกเถี ย ง ต่ อ รองเพื่ อ สร้ า งกฎเกณฑ์ ข องกลุ่ ม ร่ ว มกั น ท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมที่จะให้คาติชมอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาต่อสมาชิกของกลุ่มทุก
คน และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม โดยทุกคนทางานที่กลุ่มมอบหมายให้ตรงเวลาที่กาหนด
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มย่อย คือ การจัดการเรียนรู้ ในระหว่างสมาชิก
ด้วยกันเป็นกลุ่มร่วมมือกันทางานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะต้องมีผู้ทาหน้าที่เป็นผู้นากลุ่ มใน
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประธานและเลขาของกลุ่ม ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้อง
ผลัดกันเป็นผู้นากลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเป็นผู้นากลุ่มได้ทุกคน
บทบาทผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนผู้สอนจะมีบทบาทที่แตกต่างไปจากการจัดการ
เรียนรู้แบบเดิม คือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ทาหน้าที่ให้ ความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียนเพียงอย่างเดี ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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แต่จะเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรักในวิชานั้น ให้มีวิธีเรียนที่ถูกวิธี และเสริมสร้างสติปัญญาใน
ระดับสูง นอกจากนี้อาจารย์ยังมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน สร้างบทเรียนที่เป็น
สถานการณ์ ปั ญ หาที่ จ ะกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ใ นเนื้ อ หาที่ เ ป็ น แนวคิ ด ส าคั ญ ของปั ญ หานั้ น
ตลอดจนการประเมินผลการเรียน
การเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียน
การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้นั้น ผู้สอนผู้สอนจะต้องมีด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Resource Person) เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในแขนงที่ ต นเชี่ ย วชาญ
จะสอนเมื่อเป็นความต้องการของผู้เรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ
2. ผู้อานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารย์จะต้องมีสมรรถภาพใน
การช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ โดยมี ค วามสามารถในการแนะน า ไม่ ใ ช่ ชี้ น า อ านวย
ความสะดวกการเรียนรู้ ไม่ใช่ให้ความรู้ ผู้สอนจะต้องทาให้ผู้เรียนในกลุ่มเรียนรู้จากปัญหามีกิจกรรม
ที่ แ ข่ ง ขั น และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ จ ากการค้ น พบด้ ว ยตนเอง ความสามารถของผู้ ส อน
เป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญของคุณภาพและความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบนี้ ผู้สอนผู้สอนยังควรต้องมีบทบาทในการที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การให้เหตุผล โดย
1) พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคาถามคิด ใคร่ครวญ ตรึกตรองตลอดการเรียน
2) ต้องแนะนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ทีละขั้น
3) ส่งเสริมผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้ง
4) หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นต่อการอภิปรายของผู้เรียนว่าผิดหรือถูก
5) จัดสภาพการเรียนไม่ให้ผู้เรียนเบื่อ ร่วมกันอภิปราย โต้ตอบระหว่างผู้เรียน
6) เน้นกระบวนการกลุ่ม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่ม
ข้อดีและข้อจากัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ข้อดี
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยตรง ทาให้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา สามารถถ่ายโยง
ไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในวิชาชีพและชีวิตประจาวันได้
2. พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่น
4. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
5. ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งในหลักสูตรไม่ได้เปิดโอกาสให้
6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างมีโครงสร้างง่ายต่อการระลึกได้และการนามาใช้
ข้อจากัด
1. ผู้สอนผู้สอนจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อานวยการ
จัดการเรียนรู้ จาเป็นต้องมีการอบรมก่อนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
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2. ผู้ ส อนต้ อ งมี ค วามช านาญในการเตรี ย ม และเลื อ กสื่ อ การเรี ย นทั้ ง ที่ เ ป็ น เอกสาร
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ จึงจะทาให้การจัดการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์
3. มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียนต้องมีห้องประชุมกลุ่มย่อย
ห้องสมุด อุปกรณ์ช่วยสอน ดังนั้น สถาบันการศึกษาต้องเตรียมในสิ่งเหล่านี้ ถ้าสถาบันขาดปัจจัยใน
การพัฒนานี้ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คงประสบผลสาเร็จได้ยาก
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-Based Learning)
การใช้เว็บเพื่อการเรียนรู้เป็นการนาเอาคุณสมบัติของ อินเทอร์เน็ต มาออกแบบเพื่อใช้ใน
การศึกษา การจั ดการเรี ย นรู้ ผ่ านเว็บ (Web-Based Learning) มีชื่อเรียกหลายลั กษณะ เช่นการ
จั ด การจั ดการเรี ย นรู้ ผ่ า นเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-Based Learning)
เ ว็ บ ฝึ ก อ บ ร ม ( Web-Based Training) อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ฝึ ก อ บ ร ม ( Internet-Based Training)
อิ น เทอร์ เ น็ ต ช่ ว ยสอน (Internet-Based Instruction) เวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ ฝึ ก อบรม (WWW-Based
Training) และเวิลด์ไวด์เว็บช่วยสอน (WWW-Based Instruction) ทั้งนี้มีผู้นิยามและให้ความหมาย
ของการจัดการเรีย นรู้ ผ่านเว็บเอาไว้หลายนิยาม จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและ
นักการศึกษา ทั้งในต่างประเทศและภายใน ประเทศไทยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสามารถสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนรู้ผ่านเว็บเป็นการจัดสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบ อย่างมีระบบ โดยอาศัย
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพ โดยอาจจัด เป็น การจัดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการ หรือนามาใช้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดและช่วยขจัดปัญหาอุปสรรค ของการจัดการเรียนรู้ ทางด้าน
สถานที่และเวลาอีกด้วย
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าว
มาเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ โดยพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เดิมๆ ให้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ ที่อยู่บนฐานของ
เทคโนโลยีเว็บ หรือ WBI (Web-based Instruction) ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ได้รับ
ความนิ ย มอย่ างสู ง สามารถเผยแพร่ ได้ร วดเร็ว และกว้างไกลกว่าสื่ อ คอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนด้ว ย
ประเด็ น ส าคั ญ คื อ คุ ณ สมบั ติ ข องเอกสารเว็ บ ที่ ส ามารถน าเสนอข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ และสามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (Links) ไปตาแหน่งต่างๆ ได้ตามความ
ต้องการของผู้พัฒนา และบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอนได้ง่ายไมจากัดเวลาและไม่จากัดด้วยสถานที่ การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บจึงเป็นการ
รวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) กับ คุณลักษณะของอินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ มา
ออกแบบเป็นเว็บเพื่อการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุก ที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนมี ปฏิสัมพันธ์
กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกัน
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คุณสมบัติของการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (WBI) เป็นระบบการพัฒนาสื่ อ การจัดการเรียนรู้ ที่ประยุก ต์ใช้
คุ ณ สมบั ติ แ ละทรั พ ยากรของเวิ ล ด์ ไวด์ เว็ บ และคุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ หลายมิ ติ ใ นการจั ด การ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจากัดด้วยระยะทางและ
เวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียนโดยอาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการจัดการเรียนรู้ก็ได้
คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือผู้เรียนอื่นเพื่อการ
เรียนรู้ โดยไม่จาเป็นต้องอยู่ในเวลาเดียวกัน หรือ ณ สถานที่เดียวกัน เช่น ผู้เรียนนัดหมายเวลา และ
เปิ ดหั ว ข้อการสนทนาผ่ านโปรแกรมประเภท ต่างๆ เช่น MSN, Yahoo Messenger หรือผู้ เรี ย น
สามารถเรี ย นตามหั ว ข้ อ และร่ ว มการสนทนาในเวลาที่ ต นเองสะดวก ผ่ า นโปรแกรมประเภท
Asynchronous Conferencing System เ ช่ น e-Mail ห รื อ ก ร ะ ด า น ส น ท น า (Web board)
การปฏิสัมพันธ์เช่นนี้เป็นไปได้ทั้งลักษณะบุคคลต่อบุคคล ผู้เรียนกับกลุ่ม หรือกลุ่มต่อกลุ่ม
คุณสมบัติของสื่อหลายมิติในการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
หมายถึง การสนับสนุนศักยภาพการเรียนด้วยตนเอง คือ ผู้เรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหา
บทเรียนที่นาเสนออยู่ในรูปแบบสื่ อหลายมิติ ซึ่งเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลัก ด้วยเนื้อหาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการเชื่อมโยงนี้เป็นได้ทั้งการเชื่อมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือ
สื่อภาพ และเสียง การเชื่อมโยงดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรี ยนด้วย
ตนเอง โดยเลือกลาดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการ และเรียนตามกาหนดเวลาที่เหมาะสมและ
สะดวก ของตนเอง
การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นเว็ บ สามารถท าการสื่ อ สารภายใต้ ร ะบบหลายผู้ ใ ช้ (Multiuser)
ได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่ อสารกับผู้ เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ฐานข้อมูลความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคทรอนิคส์ อย่างไม่จากัดเวลา ไม่จากัด
สถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวาง ภายใต้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออาจเรียกว่าเป็นห้องเรียน
เสมือนจริง( Virtual Classroom) เลยก็ได้
ประเภทของการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (แบ่งตามลักษณะของการสื่อสาร)
1. รูปแบบการเผยแพร่ รูปแบบนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ชนิด คือ
1) รูปแบบห้องสมุด (Library Model) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์
จากความสามารถในการเข้าไปยังแหล่งทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หลากหลาย โดยวิธีการจัดหา
เนื้อหาให้ผู้เรียนผ่านการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเสริมต่างๆ เช่นสารานุกรม วารสาร หรือหนังสือออนไลน์
ทั้งหลาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนาเอาลักษณะทางกายภาพของห้องสมุดที่ มีทรัพยากรจานวนมหาศาล
มาประยุกต์ใช้ ส่วน ประกอบของรูปแบบนี้ ได้แก่ สารานุกรมออนไลน์ วารสารออนไลน์ หนังสือ
ออนไลน์ สารบัญการอ่านออนไลน์ (Online Reading List) เว็บห้องสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั้งการ
รวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพันธ์กับวิชาต่างๆ
2) รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บรูปแบบนี้
เป็นการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลน์ให้แก่ผู้เรียน เช่น คาบรรยาย สไลด์ นิยาม คาศัพท์
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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และส่วนเสริมผู้สอนสามารถเตรียมเนื้อหาออนไลน์ที่ใช้เหมือนกับที่ใช้ในการเรียนในชั้นเรียนปกติและ
สามารถทาสาเนาเอกสารให้กับผู้เรียนได้ รูปแบบนี้ต่างจากรูปแบบห้องสมุดคือรูปแบบนี้จะเตรียม
เนื้ อหาส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยเฉพาะ ขณะที่รูปแบบห้ อ งสมุ ดช่ว ยให้ ผู้ เ รีย นเข้ า ถึง เนื้ อ หา
ที่ต้องการจากการเชื่อมโยงที่ได้เตรี ย มเอาไว้ รูปแบบนี้ประกอบด้ว ยบันทึกของหลั กสู ตร บันทึก
คาบรรยาย ข้อแนะนาของห้องเรียน สไลด์ที่นาเสนอ วิดีโอและภาพที่ใช้ในชั้นเรียน เอกสารอื่นที่มี
ความสัมพันธ์กับชั้นเรียน เช่น ประมวลรายวิชา รายชื่อในชั้น กฎเกณฑ์ข้อตกลงต่างๆ ตารางการสอบ
และตัวอย่างการสอบครั้งที่แล้ว งานที่มอบหมาย เป็นต้น
3) รูปแบบการสอนที่มีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี้จัด
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการมีปฎิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ได้ รับ โดยนาลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มาประยุกต์ใช้เป็นการสอนแบบออนไลน์ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์
มีการให้ คาแนะนา การปฏิบัติ การให้ผลย้อนกลับ รวมทั้งการให้สถานการณ์จาลอง
2. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model)
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อเพื่อการ
สื่อสาร (Computer – Mediated Communications Model) ผู้เรียนสามารถที่จะสื่อสารกับผู้เรียน
คนอื่นๆ ผู้สอนหรือกับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้แก่
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุมผ่า นคอมพิวเตอร์
เหมาะสาหรับการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องการส่งเสริมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้
3. รู ปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่ านเว็บรูปแบบนี้ เป็ น การ
น าเอารู ป แบบ 2 ชนิ ด คือ รู ป แบบการเผยแพร่ กับรูป แบบการสื่ อสารมารวมเข้า ไว้ด้ว ยกั น เช่น
เว็บไซต์ที่รวมเอารูปแบบห้องสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไว้ด้วยกัน เว็บไซต์ที่รวบรวมเอาบันทึกของ
หลักสูตรรวมทั้งคาบรรยายไว้กับกลุ่มอภิปรายหรือเว็บไซต์ที่รวมเอารายการแหล่งเสริมความรู้ต่างๆ
และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยกัน เป็นต้นรูปแบบนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากกับ
ผู้เรียนเพราะผู้เรียนจะได้ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีในอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่หลากหลาย
4. รูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom Model) รูปแบบห้องเรียนเสมือนเป็น
การน าเอาลั ก ษณะเด่ น หลายๆ ประการของแต่ ล ะรู ป แบบที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น มาใช้
เป็นสภาพแวดล้อมการเรียน การสอนที่ตั้งขึ้นภายใต้ระบบการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ
การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นความสาคัญของกลุ่มที่จะร่วมมือทากิจกรรมร่วมกัน
ผู้เรียนและผู้สอนจะได้รับความรู้ใหม่ๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ก็คือความสามารถในการลอกเลียนลักษณะของห้องเรียน
ปกติมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยความสามารถต่างๆ
ของอินเทอร์เน็ต โดยมีส่วนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร รายชื่อแหล่งเนื้อหา
เสริ ม กิจ กรรมระหว่าง ผู้ เรี ย นผู้สอน คาแนะนาและการให้ผลป้อนกลับ การนาเสนอในลักษณะ
มัล ติมีเดีย การเรี ย นแบบร่ ว มมือ รวมทั้งการสื่ อสารระหว่างกัน รูปแบบนี้จะช่ว ยให้ ผู้ เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียน โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

131
สภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บมีลักษณะการจัดสภาพการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนปกติ ผู้เรียนจะเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย โดยผู้เรียนแต่ละ
คนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายเพื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากที่
ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้ และผู้เรียนแต่ละคนยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือกับผู้เรียนคนอื่นๆ
ได้ทันทีทันใดเหมือนกับได้เผชิญหน้ากันจริง การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บมีสภาพและขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบด้วยการบันทึกเข้า (Login)
2. พิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่ต้องการเข้าไปศึกษา
3. เมื่ อ เข้ า สู่ เ ว็ บ เพจแล้ ว ที่ ต้ อ งการแล้ ว ผู้ เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาบทเรี ย นที่ น าเสน อ
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
4. ในบางช่ ว งบางตอนของบทเรี ย น ผู้ เ รี ย นจะถู ก กระตุ้ น ให้ มี ป ฏิ กิ ริ ย าสนองต่ อ เนื้ อ หา
ของบทเรียน โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนผ่านเว็บ หรือสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นๆ
หรือแม้แต่ผู้สอนที่เข้าสู่บทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได้
5. ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเท่าที่กาหนดในเว็บเพจหนึ่งๆ หรืออาจเข้าสู่เว็บเพจอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องก็ได้เพื่อเป็นการขยายขอบเขตของความรู้
องค์ประกอบของการสื่อสารของการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย WBI
1. E-mail ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเฉพาะ ผู้ที่เป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ผู้อื่นจะไม่
สามารถอ่านได้ (Two Way)
ลักษณะการใช้งานใน WBI
1) ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ หรือ เพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน
2) ใช้ส่งการบ้าน หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
2. Web board ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way)
ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้กาหนดประเด็นหรือกระทู้ ตามที่อาจารย์กาหนด หรือตามแต่ผู้เรียนจะกาหนด
เพื่อช่วยกันอภิปรายตอบประเด็นนั้น ทั้งอาจารย์และผู้เรียน
3. Chat ใช้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า ง ผู้ เ รี ย น อาจารย์ และผู้ เ รี ย น (Three Way) โดยการ
สนทนาแบบ Real Time มีทั้ง Text Chat และ Voice Chat
ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้สนทนา ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนในห้องเรียน หรือชั่วโมงเรียนนั้นๆ เสมือนว่า
กาลังคุยกัน อยู่ในห้องเรียนจริงๆ
4. Conference ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way)
แบบ Real Time โดยที่ผู้เรียนและผู้สอน สามารถเห็นหน้ากันได้ โดยผ่านทางกล้องโทรทัศน์ที่ติดอยู่
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองฝ่าย
ลักษณะการใช้งานใน WBI
บรรยายให้กับผู้เรียนที่อยู่หน้าเครื่องเสมือนว่ากาลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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5. อื่นๆ อีกมากมาย ตามที่เทคโนโลยอินเทอร์เน็ตจะคิดพัฒนาขึ้นมา
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้บนเว็บ
องค์ประกอบในการสอนบนเว็บจะมีหลายอย่าง โดยอาจใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดในการสอนก็ได้ องค์ประกอบมีดังต่อไปนี้
ข้อความหลายมิติ
ข้อความหลายมิติ (Hypertext) เป็นการเสนอเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟิกอย่างง่ายๆ รวมถึง
เสียง ในลักษณะที่ไม่เรียงลาดับกันเป็นเส้นตรง ในสภาพแวดล้อมของเว็บนี้การใช้ข้อความหลายมิติจะ
ให้ผู้ใช้คลิกส่วนที่เป็น “จุดเชื่อมโยงหลายมิติ ” นั่นเอง โดยอาจเป็นภาพหรือข้อความสี ขีดเส้ นใต้
เพื่อเข้าถึงแฟ้มที่เชื่อมโยงกับจุดพร้อมโยงนั้น
สื่อหลายมิติ
สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งเป็นการพัฒนาการของข้อความหลายมิติ เป็นวิธีการในการ
รวบรวมและเสนอข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งต้องใช้โปรแกรมช่วยในการ
แสดงผลภาพและเสียง เช่น เรียลเพลเยอร์ (Real Player)
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การสอนโดยใช้คอมพิว เตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการ
อบรมใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Computer-Based Training : CBT) หรือที่เรียกรวมกันโดยทั่วไปว่า
“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” นับเป็นรูปแบบพื้นฐานสาคัญอย่างหนึ่งของการสอนบนเว็บ ทั้งนี้เนื่องจาก
โดยทั่วไปแล้วการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะมีกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนสามารถมีการโต้ตอบ
กับโปรแกรมบทเรียนได้ กิจกรรมนี้อาจอยู่ในลักษณะของคาถาม การทดสอบ เกม ฯลฯ
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์เป็นวิธีการที่ข้อมูลหรือข้อความถูกส่งหรือ ได้รับทางคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ตจะทาให้สามารถใช้ความสามารถของอินเทอร์เน็ตได้หลายอย่าง เพื่อจุดประสงค์
ด้านการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้อีเมล์และการประชุมทางไกล ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกันได้
ในทันที
หลักการออกแบบบทเรียนบนเว็บ
1. ให้แรงจูงใจแก่ผู้เรียน
มีการใช้การออกแบบบนเรียน ที่น่าสนใจ และการใส่ภาพกราฟิกที่สวยงาม การเลือกใช้สี
ที่ไม่มากจนเกินไป โดยอาจมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบบ้างในบ้างครั้ง แต่ข้อควรระวังคือ ไม่ใช้
มากจนเป็นที่ราคาญสายตาของผู้เรียน อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญ คือ การใช้คาถามนาก่อนการเข้าสู่บทเรียน
เพื่อความน่าติดตาม และจูงใจให้ผู้เรียนอยากทราบคาตอบโดยการเข้ามาเรียนในบทเรียน
2. การบอกให้ผู้เรียนทราบว่า จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ควรบอกให้ผู้เรียนทราบได้ว่าจะต้องเรียนรู้ หรือทากิจกรรมอะไรบ้าง หลังจากเรียนจบ
จากบทเรียนแล้ว โดยผู้สอนจะบอกในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ปัญหาอย่างหนึ่งในการ
เรียนบนเว็บก็คือ ถ้ามีลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน้าเว็บอื่นๆ เป็นจานวนมาก และผู้เรียนเข้าไปยัง
เว็บเหล่านั้นจนหลง จากเป้าหมาย เราก็ควรแก้ไขโดยการทาลิงค์ที่เ กี่ยวข้องในบทเรียนเฉพาะที่
จาเป็นจริงๆ เท่านั้น
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3. การเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่
ผู้เรียนจะสามารถจดจาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย และนานยิ่งขึ้น ถ้า มีการเชื่อมโยงความรู้เก่าๆ
กับความรู้ใหม่ อย่างมีความหมาย เช่นการยกตัว อย่างโดยการเปรียบเทียบกับ สิ่ งที่ผู้ เรียนเรีย นรู้
มาแล้ว หรือการนาเข้าสู่บทเรียน โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแล้วกับสิ่งที่เขากาลังจะเรียน โดยใน
การออกแบบเว็บ นั้น สามารถโยงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพื่อการ
ทบทวน หรือการเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เขากาลังเรียนอยู่ได้
4. การนาเสนอเนื้อหาใหม่
การน าเสนอเนื้ อ หาของบทเรี ย น ซึ่ ง ในการน าเสนอเนื้ อ หาในบทเรี ย นบนเว็ บ นั้ น
จาเป็นต้องออกแบบอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของเว็บไซต์ และตัวผู้เรียนเอง
5. สร้างความกระตือรือร้นของผู้เรียน
ในการจั ด การเรี ย นรู้ บนเว็ บ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ระหว่ า งเรี ย น
โดยการให้ ผู้ เ รี ย นท ากิ จ กรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ระหว่ า งเรี ย น หรื อ จบบทเรี ย น เช่ น มี ก ารท า
แบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน หน่วยย่อยแต่ละหน่วย ให้ ผู้เรียนทาบทสรุป วิจารณ์ นาเสนอแง่มุมมอง
ของตนเอง ต่อเรื่องที่เรียนมา ส่งผู้สอนหลังจากเรียนจบบทเรียนนั้นๆ
6. การให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลย้อนกลับ
การให้ข้อมูล ตอบกลั บ ไปของโปรแกรม ต่อผู้ใช้ค่อนข้างทาได้ยาก ในบทเรียนบนเว็บ
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ บทเรี ย นคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน แต่ก็ส ามารถท าได้ เ ราสามารถให้ คาแนะน า
และการตอบกลับในการใช้งานของการตั้งกระทู้ในหน้าเว็บหรือ อีเมล์ก็ได้
7. การทดสอบ
สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง คื อ การทดสอบว่ า ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายหรื อ ไม่
การทาแบบทดสอบสามารถทาได้จากในบทเรียนออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ใน
เรื่องของผู้ทาข้อสอบว่าเป็นตัวจริงกับผู้เรียนหรือไม่ ถ้าเป็นการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ ห รื อ ไม่ โดยไม่ เ ก็ บ คะแนนเพื่ อ การประเมิ น ผลจริ ง ก็ ส ามารถท าข้ อ สอบออนไลน์ ไ ด้
8. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือการซ่อมเสริม
การให้แหล่งข้อมูล เพิ่มเติมสามารถทาได้อย่างง่ายดาย โดยการทาลิงค์ที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื้อหาบทเรียน ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ส่วนการให้ข้อมูลซ่อมเสริมก็สามารถทาได้
เช่นกัน โดยการสร้างขึ้นเอง หรือการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อนจนเกินไป สาหรับผู้ที่เรียนอ่อน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
1. ตัดสินใจลักษณะในการสอนบนเว็บ
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่จัดการสอนบนเว็บ
3. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน
4. ออกแบบโครงสร้างของเว็บ โดยการกาหนดโครงสร้างของเว็บคร่าวๆ ก่อนที่จะกาหนด
รายละเอียด
5. หาความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่จาเป็นดังต่อไปนี้ โปรแกรมช่วยในการ
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จั ด การเรี ย นรู้ บ นเว็ บ โปรแกรม ในการสร้ า งโฮมเพจรายวิ ช า โปรแกรมอ่ า นข้ อ มู ล บนเว็ บ
(Web Browser) โปรแกรมไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โปรแกรมการประชุมทางคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
6. เตรียมเนื้อหาในรูปการสอนบนเว็บ ซึ่งครอบคลุมเพจ ต่างๆ ดังนี้
1) โฮมเพจ หรือเว็บเพจแรกของเว็บไซต์ ซึ่งควรจะมีข้อความ ทักทายต้อนรับ มีกล่อง
สาหรับใส่ชื่อผู้เรียนและรหัสลับ (ในกรณีที่ต้องการให้ มีการลงทะเบียนก่อนเข้าเรีย น) นอกจากนี้
อาจเสนอเนื้อหาสั้นๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับคอร์ส ประกอบด้วย ชื่อคอร์ส ชื่อหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนคอร์สนี้ และเชื่อม โยงไปยังเว็บเพจที่อยู่ของ ผู้เกี่ยวข้อง
2) เว็บเพจแสดงภาพรวมของคอร์ส แสดงสังเขปรายวิชา และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียด
ของหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ค วรมี ค าอธิ บ ายสั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยการเรี ย น วิ ธี ก ารเรี ย น
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของวิชา
3) เว็บเพจแสดงสิ่งจาที่เป็นในการเรียน เช่น เอกสาร ตารา บทความ วิชาการ และ
ทรัพยากรการศึกษาระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ โปรแกรม
อ่านเว็บที่จาเป็น
4) เว็บเพจที่แสดงข้อมูลสาคัญๆ เช่น การติดต่อผู้สอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคา
ประกาศ/คาแนะนาการเรียน การเชื่อมโยงไปยังการใช้ห้องสมุด หรือนโยบายของสถาบันการศึกษา
5) เว็บเพจแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิ่งที่คาดหวังจาก
ผู้เรียนในการเรียน กาหนดการส่งาน เกณฑ์การประเมิน เป็นต้น
6) เว็บเพจกิจกรรมที่มอบให้ทาการบ้าน แสดงงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทาในคอร์ส
กาหนดส่งงาน การตรวจงาน และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่เหมาะสม
7) เว็บเพจที่แสดงกาหนดการเรียน
8) เว็บเพจสนับสนุนการเรียน
9) เว็บเพจการอภิปรายสาหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาการ
เรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
10) เว็บเพจคาถามคาตอบที่พบบ่อย
7. การออกแบบและพัฒ นากิจ กรรมการสอน ที่เหมาะสมกับการจัด การเรียนรู้ บ นเว็ บ
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมการสอนบนเว็บ ได้แก่
1) การจัดเตรียมแหล่งความรู้บนเว็บที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อ สาหรับผู้เรียนในการเข้า
ไปศึกษา รวมทั้งข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เหมาะสม
2) การใช้ประโยชน์จากการประชุมทางคอมพิวเตอร์ ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
โดยผู้สอนสามารถเปิดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคอร์ส ซึ่งอาจเป็นการบรรยาย การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การเปิดอภิปราย เป็นต้น
3) การใช้ประโยชน์จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน หรือ
ผู้เรียนอื่นๆ ในลักษณะรายบุคคล การส่งข้อสอบ ผลการสอน การให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน อย่าง
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ต่อเนื่อง และขณะเดียวกันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยผู้สอนจะต้องให้เวลาและมีส่วน
ร่วมในการให้แสดงความคิดเห็นและผลป้อนกลับที่ทันต่อเหตุการณ์
4) การกาหนดกิจ กรรม/งานให้ ผู้ เรียนทาเป็นรายบุคคลหรื อ กลุ่ มย่อย โดยที่ผู้ ส อน
จะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรม/งานต่าง สรุปประเด็นสาคัญๆ ให้แก่ผู้เรียน และ
มีการกาหนดวันและเวลาการส่งงานอย่างชัดเจน
8. ออกแบบการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
9. เตรียมความพร้อมในด้านปัญหาเทคนิค เช่น การเตรียมการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ผู้เรียน
10. เตรียมความพร้อมในด้านการเข้าถึงเครือข่ายสาหรับผู้เรียน เช่น การจัดให้มีคอมพิวเตอร์
ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่สะดวกและทั่วถึง
11. ทดลองใช้งาน เพื่อหาข้อผิดพลาด และปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนาไปใช้จริง
12. หลังจากที่ได้จัดการสอนบนเว็บจริงแล้ว ควรประเมินผลการจัดการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงการจัดการจัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นต่อไป
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
การจัดการเรี ยนรู้ ผ่านเว็บ จะต้องอาศัย บทบาทของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ การใช้
อินเทอร์เน็ตในลักษณะของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บจะมีวิธีการใช้ใน 3 ลักษณะ
1. การน าเสนอ (Presentation) เป็นไปในแบบเว็บไซด์ที่ประกอบไปด้วยข้อความภาพ
กราฟฟิก ซึ่งสามารถนาเสนอได้อย่างเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ
1) การนาเสนอแบบสื่อทางเดียว เช่น เป็นข้อความ
2) การนาเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความภาพกราฟฟิก บางครั้งจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
PDF ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้
3) การน าเสนอแบบมั ล ติ มี เ ดี ย คื อ ประกอบด้ ว ยข้ อ ความ ภาพกราฟฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร์ หรือวีดีโอ
2. การสื่ อ สาร (Communication) การสื่ อ สารเป็ น สิ่ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้ ทุ ก วัน ในชีวิต
ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น
1) การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
2) การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน
3. การก่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ (Dynamic Interaction) เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
อินเทอร์เน็ตประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ
1) การสืบค้น
2) การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ
3) การตอบสนองของมนุษย์ในการใช้เว็บ
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แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
1. ในการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปแล้ว ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อ สื่อสาร
กันได้ตลอดเวลา การติดต่อระหว่างผู้เรีย นและผู้ส อนมีส่วนส าคัญในการสร้างความกระตือรื อร้น
กับการจัดการเรียนรู้ โดยผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตลอดเวลาในขณะกาลังศึกษา
ทั้งยังช่วยเสริ มสร้ างความคิดและความเข้าใจ ผู้เรียนที่เรียนผ่ านเว็บสามารถสนทนาแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็ น รวมทั้งซักถามข้อข้องใจกับ ผู้ส อนได้โดยทันทีทันใด เช่น การมอบหมายงานส่ งผ่าน
อินเทอร์เน็ตจากผู้สอน ผู้เรียนเมื่อได้รับมอบหมายก็จะสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายและส่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต กลับไปยังอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจและให้คะแนนพร้อม
ทั้งส่งผลย้อนกลับไปยังผู้เรียนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
2. การจั ด การจั ด การเรี ย นรู้ ค วรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ เ รี ย น
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เรียนจะช่วยพัฒนาความคิดความเข้าใจได้ดีกว่าการทางานคนเดียว ทั้งยัง
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ที ม โดยการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่า งกั น เพื่ อ หาแนวทางที่ ดีที่สุ ด
เป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมาประกอบเพื่อหา
แนวทางที่ดีที่สุ ด ผู้ เรี ย นที่เรี ย นผ่ านเว็บ แม้ว่ าจะเรีย นจากคอมพิว เตอร์ ที่ อ ยู่กั น คนละที่ แต่ด้ว ย
ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทันทีทันใด เช่น การ
ใช้บริการสนทนาแบบออนไลน์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกันได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงผู้เรียน
ที่เป็นกลุ่มใหญ่
3. ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหลีกเลี่ยงการกากับให้ผู้สอนเป็น
ผู้ป้อนข้อมูลหรือคาตอบ ผู้เรียนควรเป็นผู้ขวนขวายใฝ่หาข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ เองโดยการแนะนา
ของผู้สอน เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นการจัด การ
จัดการเรียนรู้ผ่านเว็บนี้ จะช่วยให้ผู้เ รียนสามารถหาข้อมูลได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังหา
ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลกเป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้
4. การให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยทันทีทันใดช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสามารถของตน
อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับแนวทางวิ ธีการหรือพฤติกรรมให้ถูกต้องได้ ผู้เรียนที่เรียนผ่านเว็บ
สามารถได้รับผลย้อนกลับจากทั้งผู้สอนเองหรือแม้กระทั่งจากผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ทันทีทันใด แม้ว่า
ผู้เรียนแต่ละคนจะไม่ได้นั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหน้ากันก็ตาม
5. ควรสนั บ สนุ น การจั ด การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ มี ขี ด จ ากั ด ส าหรั บ บุ ค คลที่ ใ ฝ่ ห าความรู้
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บเป็นการขยายโอกาสให้กับทุกๆ คนที่สนใจศึกษา เนื่องจากผู้เรียนไม่จาเป็น
จะต้องเดินทางไปเรียนณ ที่ใดที่หนึ่ง ผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้ด้วยตนเองในเวลาที่สะดวก จะเห็นได้
ว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บนี้มีคุณลักษณะที่ช่วยสนับสนุนหลักพื้นฐานการจัด การจัดการเรียนรู้ทั้ง
5 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
1. เกิดการปฏิสั มพัน ธ์ (Interactive) ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ ส อนและผู้ เรียนกับผู้ เ รีย นหรื อ
ผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน
2. สามารถนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)
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3. ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก อุดมไปด้วยทรัพยากร เพื่อการสืบค้นออนไลน์
4. ไม่มีข้อจากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ ผู้เรียนที่มีคอมพิวเตอร์ในระบบใด
ก็ได้ ซึ่งต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าเรียนจากที่ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้
5. ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม ผู้เรียนสามารถเรียนตามความพร้อมความถนัดและความสนใจของตน
6. สามารถจั ดกระบวนการจัด การเรียนรู้ ทั้ งหมดผ่ า นเว็ บ ได้ การที่เว็บอนุ ญาตให้ มี ก าร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทั้ ง แบบเวลาเดี ย ว (Synchronous Communication) เช่ น Chat และต่ า งเวลากั น
(Asynchronous Communication) เช่น Web Board เป็นต้น
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี ทุกวิธีมีประโยชน์ในการนามาใช้จัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น
ข้อสาคัญในการนามาใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมจึงจะได้ผล วิธีการเลือกการจัดการเรียนรู้ จึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ผู้ใช้ควรพิจารณาอย่างรอบครอบ
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้มดี ังนี้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่นามาใช้ เหมาะสมกับความสามารถ ความรู้ในเนื้อหาวิชา และ
ความสนใจของผู้สอน วิธีใดก็ตามถ้าผู้สอนเห็นว่านามาใช้ได้ผล ผู้สอนมีความพอใจในการที่นามาใช้ก็
ควรใช้วิธีนั้น ถ้าผู้สอนยังไม่มั่นใจ ไม่รู้สึกสนุก มองไม่เห็นแนวทางที่ดีพอ ก็ไม่ควรนาวิธีนั้นมาใช้สอน
เพราะจะไม่เกิดผลดีทั้งผู้เรียนและผู้สอน และจะทาให้ผู้เรียนเลื่อมศรัทธาในผู้สอนผู้สอนไปด้วย
2. วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนพิจารณาเลือกมาใช้นั้นต้องเหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้บางวิธีเหมาะกับผู้เรียนบางวัยเท่านั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาดูว่า วิธีสอน
ที่ผู้สอนพิจารณาเลือกมาใช้ส อนเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผู้เรียนที่ผู้สอนจะสอนหรือไม่ เช่น
วิธีสอนแบบบรรยายนานๆ ไม่เหมาะกับผู้เรียน เป็นต้น
3. วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่นามาใช้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้ เช่น ผู้สอนกาหนดจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ รู้จักแก้ปัญหา
ร่ ว มกัน ผู้ ส อนควรใช้วิธีส อนแบบแก้ปั ญหา ผู้ ส อนจะต้องพิจ ารณาลั ก ษณะวิช า แต่ล ะตอนของ
เนื้อหาวิชา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย ผู้สอนต้องพิจารณา
เลือกวิธีสอนต่างๆ ให้เหมาะสม ในอันที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ผู้สอนจะกาหนดจุดประสงค์ไว้ดีเลิศเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้สอนไม่มีวิธีการที่ดีในการที่จะให้
บรรลุจุดประสงค์ จุดประสงค์ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร วิธีสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญในอันที่จะให้บรรลุตาม
จุดประสงค์
4. วิธีสอนต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา วัน เวลา และสถานที่ที่จะใช้สอน เช่น
วิธีสอนที่ต้องใช้เวลามาก แต่ผู้สอนมีเวลาจากัดก็ไม่เหมาะที่จะนามาใช้ หรือผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบ
สาธิตแต่สถานที่สอนไม่เหมาะ ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างทั่วถึง วิธีสอนแบบสาธิต
ไม่เหมาะ
5. เลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ผู้เรียนจะเรียนได้ผลดีจาก
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หาได้ง่าย การสารวจค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสถานศึกษาและชุมชนจึง
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เป็นสิ่งสาคัญ ผู้สอนต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดผลการเรียนรู้
เต็มที่ และยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสนใจและสังเกตสิ่งแวดล้อมของตนยิ่งขึ้นด้วย
วิธีสอนแบบต่างๆ เป็นแนวทางที่ผู้สอนต้องเรียนรู้และต้องนามาปรับใช้สอนผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพิจารณาเลือกวิธีสอนแบบต่างๆ ที่เอื้อต่อหลักสูตรและสถานการณ์มา
พิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มวิชาและสนองความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละวัย แต่ละระดับ ไม่มีวิธีสอนใดที่จะเหมาะสมกับ ผู้เรียนทุกระดับ ทุกสภาพ ตลอดไป
เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเอง
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บทที่ 7
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
หลักสาคัญของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ข้อหนึ่งคือ การจัดสภาพแวดล้อมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับผู้สอน ดังนั้น นอกจากผู้สอนจะใช้
เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ผู้สอนสามารถใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ การจัดการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้ได้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จัด เป็น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ทากิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้น
ชี้แนะให้คาปรึกษา และร่วมอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามความมุ่งหมายของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นั้นๆ ในหนังสือ Model of Teaching กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ
ซึ่งบรูซ จอยส์ และมาร์ชา เวล นักการศึกษาสองท่านได้นามาจัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิด
ของนักทฤษฎีต่างๆ มีลาดับขั้นในการจัดการเรียนรู้ชัดเจน ในบทนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 6 รูปแบบ โดยจะเสนอรูปแบบทั้ง 6 ในด้านลักษณะ ความมุ่งหมาย การวางแผน
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้ ผลดีที่มีต่อผู้เรียน และตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่อใช้จัด การจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ากัน (Face – to – face teaching) ในห้องเรียนหรือใน
การจัดการเรียนรู้เสริมความรู้ และเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดทาสื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงหนังสือ
ฟิล์ม วิดีทัศน์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตลอดจนกาหนดการจัดการเรียนรู้ ระยะยาว แต่ละ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จะให้แนวทางการจัดการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ตามจุดประสงค์ด้านต่างๆ ที่กาหนดไว้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 6 รูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บรูซ จอยส์ และมาร์ชา เวล ได้รวบรวมไว้มี 20 รูปแบบ แต่ใน
บทนี้จะเสนอเพียง บางรูปแบบเท่านั้น
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ค วามคิ ด รวบยอด (Concept Attainment Model)
ใช้ฝึกวิธีการรวบรวมความรู้เข้าเป็นความคิดรวบยอด นักทฤษฎีคือเจอโรม บรูเนอร์ (Bruner, 1961)
2. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารฝึ ก ถามค าถาม (Inquiry Training Model) ใช้ ฝึ ก
ความเข้าใจในเหตุและผล ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูล การสร้างสมมุติฐาน การพิสู จน์
สมมุติฐาน แล้วจึงสร้างคาอธิบายหรือกฎขึ้น นักทฤษฎีคือ ริชาร์ด ซุชแมน (Suchman, 1962)
3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจา (Memory Model) ใช้ฝึกเทคนิคในการจา
ข้อมูล นักทฤษฎีคือ แฮร์รี่ ลอเรนน์ และเจอรี่ ลูคัส (Lorayne and Lucas, 1974)
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4. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ (Synectics Model) ใช้ฝึกทักษะการคิด
สร้างสรรค์และการคิดร่วมกันในกลุ่ม เหมาะสาหรับกิจกรรมแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้ เขียน
นักทฤษฎีคือ วิลเลียม กอร์ดอน (Gordon, 1961)
5. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ก ารสื บ เสาะหาความรู้ เ ป็ น กลุ่ ม (Group Investigation
Model) ใช้ฝึกการทางานร่วมกันแบบประชาธิปไตย ฝึกวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง นักทฤษฎี
คือ จอห์น ดิวอี้ และเฮอร์เบิร์ด เทเลน (Dewey, 1971; Thelene, 1960)
6. รูปแบบการจัดการเรียนรู้การตัดสินใจอย่างฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model)
ใช้ ฝึ ก การตั ด สิ น ใจอย่ า งฉลาดในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาของสั ง คม นั ก ทฤษฎี คื อ เจมส์ เชฟเวอร์
และโดนัล โอลิเวอร์ (Shaver, 1966; Oliver, 1980)
แต่ละรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะมีลาดับขั้นตอน และมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะแบบ
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเฉพาะด้านที่ต้องการ แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Attainment Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ความคิดรวบยอดได้แนวคิดมาจากการศึกษาพฤติกรรมการคิดของ
มนุษย์ซึ่งเป็นทฤษฎีของบรูเนอร์และคณะ โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเกิดความคิด
รวบยอดจากการรวบรวมข้อมูล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ความคิดรวบยอด รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นี้สามารถนาไปใช้สอนได้ผลดีกับผู้เรียนในทุกระดับวัย ในกรณีที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ
ลักษณะการจัดการเรีย นรู้ ความคิดรวบยอด จึงเป็น การจัดการเรียนรู้ ที่ผู้ส อนยังไม่บ อก
ค ว า ม คิด รวบยอดให้ แต่ จ ะเริ่ ม ด้ ว ยการให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ปรี ย บเที ย บตั ว อย่ า งของสิ่ ง ที่ เ ป็ น
ความคิดรวบยอดและตัว อย่างของสิ่ งที่ไม่เป็นความคิดรวบยอด ผู้เรียนจะพิจารณาตัว อย่า งและ
บอกว่ า ใช่ ห รื อ ไม่ ใ ช่ ตั ว อย่ า งของเรื่ อ งที่ เ รี ย น ในขณะเดี ย วกั น ผู้ เ รี ย นจะตั้ ง สมมุ ติ ฐ านไว้ ในใจ
แล้วทดสอบสมมุติฐานไปด้วยจนกว่าผู้เรียนจะแน่ใจว่าผู้สอนจะสอนเรื่องอะไร ให้ผู้เรียนบอกชื่อ
ความคิดรวบยอด ถ้ายังไม่ถูกต้อง ผู้สอนให้โอกาสคิดใหม่ ต่อจากนั้นผู้สอนยกตัวอย่างเพิ่มเติม แล้วให้
ผู้เรียนยกตัวอย่างอีกเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเป็นขั้นสุดท้าย
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต เปรียบเทียบ สรุป และจาแนกแยกแยะสรรพสิ่งให้เป็น
หมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อฝึกการคิด การกล้าถามคาถาม เพื่อให้ได้ความรู้และข้อสรุปที่ถูกต้อง
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนสอนผู้สอนต้องเตรียมในข้อต่อไปนี้
1. เขียนชื่อความคิดรวบยอด เช่น จะสอนความคิดรวบยอดของขนมไทย ก็เขียนไว้ว่า
“ขนมไทย”
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2. เตรี ย มตัว อย่ างที่เป็ นความคิดรวบยอด ประมาณ 10 ตัว อย่างเป็นอย่างน้อย เช่น
ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมตะโก้ ขนมกล้วย ขนมสอดไส้ ขนมข้าวเหนียวตัด
สังขยา ฯลฯ
3. เตรี ย มตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ ป็ น ความคิ ด รวบยอด ประมาณ 10 ตั ว อย่ า ง เช่ น ขนมจี บ
ซาลาเปา ขนมฝรั่ง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมเปี๊ยะ ขนมโตเกียว ขนมปัง ขนมกุ๊ยช่าย เฉาก๊วย ฯลฯ
4. เตรียมลักษณะเฉพาะหรือลั กษณะร่วมที่ส าคัญของสิ่งที่เป็นความคิดรวบยอด เช่น
ขนมไทยมีลักษณะเฉพาะคือ
1) มีรสหวานแหลม
2) ไม่ใช้นม เนย เป็นส่วนผสม
3) มีความประณีตและมีศิลปะในการจัดทา
4) ตกทอดและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
5. พิจารณาลักษณะของสิ่งที่ไม่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น
1) ทาจากแป้ง น้าตาล ไข่
2) มีทั้งรสหวานและรสเค็ม
3) ใช้เวลาในการจัดทา
4) มีความสวยงาม น่ารับประทาน
ฯลฯ
6. สรุปเป็นกฎ (Rule) คือ เขียนคาอธิบายลักษณะความคิดรวบยอด จะได้ว่า “ขนมไทย
เป็นขนมที่มีรสหวานแหลม ไม่ใช้นมเนยเป็นส่วนผสม มีความประณีตและมีศิลปะในการจัดทาแบบ
ไทย ตกทอดและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ” เช่นนี้เป็นต้น
ผลดีที่มีต่อผู้เรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
1. ผลทางตรง
1) ผู้เรียนสามารถพัฒนาการสร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเอง
2) ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดเฉพาะเรื่องได้
3) ผู้เรียนสามารถคิดหาเหตุผลจากตัวอย่างไปหากฎหรือข้อสรุปได้
2. ผลทางอ้อม
1) ผู้เรียนจะเข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางความคิด
2) ผู้เรียนจะมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3) ผู้เรียนจะมีความอดทนต่อบางความคิดรวบยอดที่ไม่กระจ่างชัดเจนได้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การฝึกถามคาถาม (Inquiry Training Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การฝึกถามคาถามนี้ได้แนวคิดมาจากผลงานของนักการศึกษาชื่อ
ริชาร์ด ซุชแมน โดยออกแบบมาเพื่อสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้เหตุผล มีความคล่องแคล่ว
และมีความแม่นยาในการถามคาถาม ตลอดจนการคาดคะเนโดยการตั้งสมมตุฐานและการพิสูจน์
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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สมมุติฐานที่ตั้งขึ้นนั้น รูปแบบนี้แต่เดิมคิดขึ้นมาใช้กับวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แต่ต่อมาได้นามา
ประยุกต์ใช้กับวิชาสังคมศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติในด้านชีวิตและสังคม
ลั กษณะการจั ดการเรี ย นรู้ ของรู ปแบบนี้เน้นทักษะในการคิดอย่างมีระบบ ให้ ผู้ เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งต้องมีหลักฐานสนับสนุน ผู้เรียนจะได้รับปัญหาที่ทาให้เกิดความ
ประหลาดใจสงสัย ใคร่ที่จะหาคาตอบ ผู้สอนจะอธิบายให้เห็นถึงปัญหา ผู้เรียนต้องคิดถามคาถาม
ประเภทใช่ – ไม่ใช่ และต้องตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นการคาดคะเนคาตอบที่ควรจะเป็นไว้ด้วย ผู้เรียนจะ
ทดสอบสมมุติฐ านด้ว ยการถามคาถามใช่ – ไม่ใช่ มากขึ้น จนกว่าจะพบคาตอบที่ถูกต้อง ดังนั้น
คาถามที่ใช้ในการถามสาหรับการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้มี 2 ประเภท ได้แก่
1. คาถามใช่ – ไม่ใช่ เป็นคาถามเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการค้นพบ ซึ่งผู้สอนจะ
ตอบเพียงใช่หรือไม่ใช่ มี – ไม่มี ใช้ได้ – ใช้ไม่ได้ ฯลฯ เท่านั้น
2. คาถามที่เป็นสมมุติฐ าน เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลเพียงพอก็จะตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับสิ่ ง นั้น
ผู้เรียนสามารถตั้งได้หลายๆ สมมุติฐาน เมื่อได้สมมุติฐานแล้วผู้เรียนจะทดสอบสมมุติฐานด้วยการถาม
ค าถามประเภทที่ 1 ถ้ า ได้ ข้ อ มู ล ที่ ขั ด แย้ ง กั บ สมมุ ติ ฐ าน สมมุ ติ ฐ านก็ ถู ก ยกเลิ ก ไป ถ้ า ได้ ข้ อ มู ล ที่
สนับสนุนสมมุติฐาน ผู้เรียนจะตั้งคาถามที่ค้นหาข้อมูลขึ้นเพื่อค้นหาคาตอบที่ถูกต้อง
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อฝึกการคิดถามคาถามอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุน
2.เพื่อฝึกวิธีการถามคาถามและการตั้งสมมุติฐาน เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้อง
3.เพื่อฝึกความสามารถในการสรุปความและนาข้อสรุปนั้นไปใช้ในการอธิบายความ
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนสอนผู้สอนจะต้องเตรียมในข้อต่อไปนี้
1. ปัญหา (สิ่งของ การกระทา หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ)
2. เลื อ กวิ ธี เ สนอปั ญ หา อาจใช้ วิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ ง การแสดง หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์
ประกอบการอธิบายปัญหา
3. เตรียมประโยค หรือคาอธิบายเพื่อชี้แจงงานแก่ผู้เรียน
4. เตรียมประโยคที่จะใช้ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนถามคาถาม
5. เตรียมประโยคคาถามประเภทสมมุติฐานเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทานายผลที่จะเกิด
ตามมา
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. ขั้นที่ 1 เสนอปัญหา
1) ผู้ ส อนอธิบ ายวิธีการเรี ยน โดยชี้แจงให้ ผู้ เรียนเข้าใจล าดับขั้นของการจัดการ
เรี ย นรู้ (ทั้งนี้ ผู้ ส อนต้องสอนวิธีตั้งคาถามให้ ผู้ เรียนจนสามารถตั้ งคาถามทั้ งสองประเภทได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว)
2) ผู้ ส อนเสนอปั ญ หา (ซึ่ ง อาจเป็ น เรื่ อ งราวปรากฏการณ์ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ น่ า สนใจ
น่าอยากรู้ อยากเห็น)
2. ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่ผู้เรียนได้รับจากการตั้งคาถาม
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1) ผู้เรียนพิจารณาลักษณะหรือธรรมชาติของสิ่งที่เป็นปัญหา
2) ผู้เรียนตั้งคาถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหา
3) ผู้สอนตอบคาถามผู้เรียนโดยตอบเพียง ใช่ หรือ ไม่ใช่
3. ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลที่ผู้เรียนได้รับจากการตั้งคาถามเพื่อทดสอบ
1) ผู้เรียนและผู้สอนจาแนกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหา
2) ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของปัญหาแล้ว
จึงทดสอบสมมุติฐานโดยการตั้งคาถาม
4. ขั้นที่ 4 สร้างคาอธิบาย
ผู้เรียนตัดสินใจว่าสมมุติฐานใดมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแล้วจึงสร้างกฎหรือคาอธิบาย
5. ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ระบบความคิด
ผู้เรียนและผู้สอนวิเคราะห์ข้นตอนในการคิดเพื่อค้นหาคาตอบของปัญหา เพื่อการปรับปรุงวิธี
คิดให้ดีขึ้นในคราวต่อไป ซึ่งมีผลดีที่มีต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
1. ผลทางตรง
1) ผู้ เ รี ย นจะมี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ กล่ า วคื อ พบปั ญ หา
ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน และสรุปผลถ้าข้อมูลนี้ถูกต้อง
2) ผู้ เ รี ย น จ ะ เ กิ ด ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด ถ า ม ค า ถ า ม ที่ ดี ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ท ร า บ ว่ า
คาถามใดเป็นคาถามที่ดีที่ช่วยค้นหาคาตอบ และคาถามใดที่ไม่ดี
2. ผลทางอ้อม
1) ผู้เรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถถามคาถามได้ดีขึ้น
2) ผู้เรียนจะมีอิสระในการเรียนรู้ เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าตนสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองได้
3) ผู้เรียนจะเกิดการยอมรับ เข้าใจ และอดทนต่อการเรียนรู้บางสิ่ง บางอย่างที่ไม่มี
ความชัดเจนได้ เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่มีคาตอบเพียงคาตอบเดียว
4) ผู้เรียนจะเข้าใจธรรมชาติของความรู้ว่า ความรู้จะเกิดขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลง
ใหม่อยู่ตลอดเวลา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิคการจา (Memory Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้จะเป็นยุทธวิธีให้ผู้เรียนได้ฝึกการจา ทาให้ผู้เรียนได้แนวทางการ
ซึมซับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในการศึกษาข้อมูล ความรู้
และความคิดรวบยอดต่างๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิคการจานี้ได้ผ่านการทดสอบในหลักสูตร
หลายสาขากับผู้เรียนหลายระดับอายุ และมีความสามารถในหลายลั กษณะพบว่าได้ผลเป็นที่พอใจ
ผู้สอนจึงควรได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนซึ่งจะทาให้ผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการที่
เขาจะทางานได้ดีขึ้น นักการศึกษาชื่อ ลูคัส และลอเรนน์ เป็นผู้นาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
ดังนั้น ลักษณะการจัดการเรียนรู้ ของรูปแบบนี้จึงเป็นการฝึกเทคนิคการจาให้แก่ผู้เรียน ซึ่งมี 7 วิธี
ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีรวมกันก็ได้ เทคนิคการจา 7 วิธี มีดังนี้
วิธีที่ 1 จัดหมวดหมู่ข้อมูลให้ง่ายแก่การจา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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วิธีที่ 2 จัดลาดับข้อมูลเพื่อให้จาง่าย
วิธีที่ 3 เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เสียงเป็นหลัก
วิธีที่ 4 เชื่อมโยงข้อมูลกับรูปหรือภาพหรือสิ่งที่เห็น
วิธีที่ 5 เชื่อมโยงข้อมูลกับเรื่องราว หรือสิ่งที่คล้ายกันกับสิ่งที่เคยรู้มา
วิธีที่ 6 เชื่อมโยงข้อมูลกับสิ่งที่เกินความจริง
วิธีที่ 7 การทบทวนบ่อยๆ
ความมุ่งหมาย
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการจาที่มีระบบ
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้นาวิธีการจาไปใช้ในการจาข้อมูล ความรู้ต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนและต่อชีวิตประจาวัน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
1.เตรียมเรื่องที่จะนามาสอนเพื่อฝึกวิธีการจา
2.เตรียมตัวอย่างของเทคนิคการจาแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอสิ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการจา
ขั้นที่ 2 ผู้สอนสอนเทคนิคการจาเนื้อหานั้นโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ขั้นที่ 3 ผู้สอนฝึกวิธีการจาวิธีอื่นให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เทคนิคหลายๆ วิธี
ขั้นที่ 4 ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ย นฝึ กจ าจากเนื้ อหาอื่น ๆ ของตน แล้ ว มาบอกให้ เ พื่ อ นฟั ง
ถึงวิธีการที่ใช้ในการจา
ผลดีที่มีต่อผู้เรียน
ผู้เรียนจะสามารถจาข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ได้ ได้เรียนรู้การจาอย่างมีระบบ
ทาให้ผู้เรียนจะมีความตั้งใจในการจาและการเรียนรู้วิชาการต่างๆ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่สามารถจดจาข้อมูลต่างๆ ได้และผู้เรียนจะมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคการจาด้วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ (Synetics Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นโดยนักการศึกษาชื่อ วิลเลียม กอร์ดอน
จุ ดเริ่ มแรกของรู ป แบบการจั ดการเรี ย นรู้ นี้เกิดมาจากการนาไปใช้เพื่อพัฒ นา “กลุ่ มสร้างสรรค์ ”
ของหน่วยงานทางธุรกิจที่จะคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาหรือผลิตสิ่งของใหม่ๆ ต่อมากอร์ ดอนและ
คณะได้นามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาและปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้มีการ
พัฒนาให้เป็นระบบที่เหมาะสมขึ้นในเวลาต่อมา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นี้มีลักษณะสาคัญที่เป็นจุดเด่นก็คือ นาเอาการเปรียบเทียบมาให้
ผู้เรียนได้คิดพิจารณาและเปรียบเทียบกันอย่างละเอียด เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง ผู้เรียนก็จะ
สามารถเสนอบทเรียนหรืองานของบทเรียนในมิติที่แตกต่างไปจากกรอบแนวคิดเดิมๆ
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การเปรียบเทียบตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์มี 3 ชนิดคือ
1. การเปรี ย บเที ย บแบบทางตรง (Direct Analogy) เป็ น การเปรี ย บเที ย บแบบง่ า ยๆ
ระว่างสิ่งของสองสิ่ง ความคิดสองความคิด สิ่งที่นามาเปรียบเทียบกันจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการ
เปรียบเทียบ เช่น คน พืช สิ่งของ สถานที่ ความคิด หรืออื่นๆ การเปรียบเทียบชนิดนี้ช่วยให้ ผู้เรียน
มองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม่ เช่น เปรียบเทียบการเขียนจดหมายกับหนอน การเขียน
จดหมายกับรถไฟ การเขียนจดหมายกับเมฆ เป็นต้น
2. การเปรี ยบเทีย บแบบบุค คล (Personal Analogy) เป็นการเปรียบเทียบโดยเอาตั ว
ผู้เรียนไปเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สอนยกขึ้น การเปรียบเทียบเช่นนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน
มองเห็นบทเรียนเป็นสิ่งไม่ไกลจากตัว มองเห็นแนวในการคิดสร้างสรรค์จากฐานความคิดของตัวเอง
และฐานความคิดจากสิ่งที่ให้เปรียบเทียบ ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบบุคคล เช่น สมมติให้ ผู้เรียน
เป็นรถไฟ เป็นหนอน หรือเป็นเมฆ แล้วรู้สึกอย่างไร
3. การเปรียบเทียบแบบคู่คาขัดแย้ง (Compressed Conflict) เป็นการเปรียบเทียบอีก
ชนิ ดหนึ่ งที่น าเอาคาที่จ ขัดแย้ งกัน สองคามาสร้างเป็น คาใหม่และเป็นความคิดรวบยอดใหม่ เช่น
ตัวอย่างคาว่า ถนอมรักด้วยความรุนแรง ไฟเย็น ความทุกข์ที่หวานชื่น หน้าชื่นอกตรม เป็นต้น
ลักษณะการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบที่ผู้เรียนมีอิสระอย่างเต็มที่ในการคิดคาเพื่อ
มาเปรียบเทียบในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องเปิดโอกาสให้อิสระและให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกในการ
คิดคาได้อย่างเสรี
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อมุ่งฝึกความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิดที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมเพื่อให้
เกิดสิ่งแปลกใหม่ขึ้น เป็นการคิดอย่างอิสระในหลายๆ วิธีการ
2. เพื่อฝึกความกล้าในการแสดงออก ความกล้าที่จะพูดแสดงความคิดของตนเอง
ที่ไม่เหมือนคนอื่น
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และทักษะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
เช่น การออกแบบ
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนต้องเตรียมการในด้านต่อไปนี้
1. เตรียมเรื่องที่จะสอน
2. เตรียมสิ่งสองสิ่งที่จะให้ผู้เรียนเปรียบเทียบ โดยเขียนไว้เป็นคู่ ประมาณ 5 คู่
3. เตรียมสิ่งที่จะสมมุติให้ผู้เรียนเป็นประมาณ 4-5 สิ่ง
4. เตรียมตัวอย่างคาหรือวลีที่เป็นคู่ขัดแย้งเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียน
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 บรรยายความคิด ให้ผู้เรียนขียนเรื่องราวหรือเขียนบรรยายความคิด
ความรู้สึกในเรื่องที่ผู้สอนกาหนดให้ หรือผู้เรียนกาหนดเอง ในเวลาที่ ผู้สอนกาหนด อาจเป็น 5-10
นาที ผู้เรียนอาจวาดภาพก็ได้ในขั้นตอนนี้ เช่น ผู้เรียนเขียนเรื่อง ผู้สอนของฉัน
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบ ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) โดย ผู้สอน
ยกคาถามเปรียบเทียบกัน 2-3 คู่ เป็นคาที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เขียน และเป็นคาเปรียบเทียบที่ไม่น่าจะ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เข้ากันได้ เช่น ผู้สอนกับทหาร ผู้สอนกับผ้าไหม ผ้าไหมกับชายทะเล ถ้าผู้เรียนวาดภาพ เช่น วาดภาพ
“ป่ า ไม้ ” ผู้ ส อนควรให้ คิ ด ค าเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ เช่ น ป่ า ไม้ กั บ ท้ อ งฟ้ า ป่ า ไม้ กั บ ทะเล ทะเลกั บ
พระอาทิตย์ ต่อจากนั้นให้ผู้เรียนเปรียบเทียบว่าคาแต่ละคู่นี้มีอะไรเหมือนกัน หรือมีลักษณะร่วมกัน
ขั้นที่ 3 สมมุติ ให้ ผู้ เรี ย นสมมุติว่าตนเองเป็นสั กอย่างหนึ่ง (Personal Analogy)
จากคาในขั้นที่ 2 แล้วคิดคาว่าตนจะรู้สึกอย่างไร เขียนคาเหล่านั้นลงไว้
ขั้นที่ 4 สร้ า งค าใหม่ ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งค าใหม่ โดยน าค าที่ ไ ด้ ใ นขั้ น ที่ 2 และ 3
มาประสมกันเป็นคาใหม่หรือวลีใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกัน แต่ไม่ใช่คามหมายตรงกันข้าม อาจเพิ่ม
คาเชื่อมได้ (ยกเว้นคา “แต่”) เช่น ไฟเย็น รักอันตราย เสรีภาพที่มีขอบเขต
ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบ ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบตรง เป็นครั้งที่ 2 โดยผู้สอนให้ผู้เรียน
เลือกคาที่ได้ในขั้นที่ 4 ว่าจะใช้คาใดบ้าง อาจใช้วิธีการยกมือนับคะแนนเป็นเอกฉันท์ แล้วให้ ผู้เรียน
เปรียบเทียบว่าคาหรือวิลีใหม่นั้นเหมือนกับอะไร เช่น เสรีภาพที่มีขอบเขตเหมือนกับการแต่งงาน
ขั้นที่ 6 บรรยายความคิด ให้ผู้เรียนทากิจกรรมในขั้นที่ 1 เป็นครั้งที่สอง เช่น ถ้าใน
ขั้นที่ 1 ผู้เรียนเขียนเรียงความ ในขั้นนี้ก็ให้ ผู้เรียนเขียนเรียงความใหม่โดยใช้คาที่ได้ในขั้นที่ 5 เมื่อ
เขียนเสร็จแล้วนางานทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน
ผลดีที่มีต่อผู้เรียน
1. ผลทางตรง
1) ทาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาต่างๆ
2) ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
2. ผลทางอ้อม
1) เมื่ อ ผู้ เ รี ย นจะประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย น ท าให้ รู้ สึ ก พอใจและ
สนใจเรียนมากเพิ่มขึ้น
2) เมื่อผู้เรียนทางานร่วมกัน จะทาให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มดีขึ้น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มนี้ได้พัฒนามาจากแนวความคิดของ
จอห์นดิวอี้ ในเรื่องของประชาธิป ไตยในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบมาเพื่อนาไปใช้ในวิชาต่า งๆ
กับผู้เรียนทุกระดับอายุ ซึ่งมีจุดเน้นที่มุ่งให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์พิจารณาปัญหาให้เป็น และพิจารณา
ให้รอบด้าน ให้รู้จักวิธีการรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และทดสอบสมมุติฐาน โดยที่ผู้สอนควรได้
จัดกระบวนการกลุ่ม และจัดระเบียบในการทางานให้แก่ผู้เรียน เพื่อเอื้ออานวยต่อการรวบรวมข้อมูล
และการทากิจกรรมของผู้เรียน จากการสารวจกระบวนการใช้รูปแบบนี้ นักการศึกษาพบว่าการนา
รูปแบบนี้ไปใช้อย่างมีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี การจัดการเรียนรู้
ของรูปแบบนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษามาหาความรู้ตามหลักประชาธิปไตย ให้ผู้เรียนได้
รู้จักการทางานร่วมกับผู้ อื่น ให้ได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้จากแหล่ งต่างๆ มิใช่เฉพาะในห้องเรียน
เท่านั้น ทาให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

147
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อฝึกกระบวนการกลุ่มในการทางานแบบประชาธิปไตย ฝึกการเป็นผู้นากลุ่ม
ฝึกการเป็นสมาชิกกลุ่ม และฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. เพื่อฝึ กวิธีการสื บเสาะค้นคว้าหาความรู้อย่างมีกระบวนการฝึ ก การวิเคราะห์
ปัญหา การขบคิดปัญหา การพิจารณาปัญหาหลายๆ ด้าน การสารวจและรวบรวมข้อมูลสนับสนุน
สมมุติฐานเพื่อการสรุปผลอย่างมีเหตุผล
3. เพื่อฝึกการกล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกการตัดสินใจ ฝึกความรับผิดชอบ และความ
มุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
4. เพื่อปลูกฝังนิสัยการสืบเสาะค้นคว้าหาความรู้ เป็นผู้ใคร่รู้ใคร่เรียน รักการค้นคว้า
หาข้อมูลมาเป็นคาตอบต่อปัญหาหรือคาถามที่ได้รับด้วยตนเอง
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
1. เตรี ย มเรื่ อ งที่ จ ะสอน โดยหาข้ อ มู ล ที่ จ ะท าให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความคิ ด กว้า งขวาง
อยากอภิปราย อยากแสดงความคิดเห็น แล้วแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
2. เตรียมอุปกรณ์ เตรียมเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ในการค้นคว้า
3. เตรียมวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ไว้ให้พร้อม เช่น ถ้าจะต้องให้ผู้เรียนไป
สัมภาษณ์บุคคลในสถานที่ต่างๆ ก็จาเป็นที่ผู้สอนต้องไปติดต่อไว้ล่วงหน้า
4. เตรียมเป็นที่ปรึกษาในขณะที่ผู้เรียนอภิปรายและแบ่งงานกันทา
5. เตรียมสอนวิธีการทางานเป็นกลุ่มให้แก่ผู้เรียน เช่น การเลือกหัวหน้ากลุ่ม
การวางแผนงาน การแบ่งงาน การดาเนินงานตามแผน การรวบรวม และการสรุปผลงาน
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอปัญหา ผู้สอนเสนอปัญหาให้ ผู้เรียนคิดหาคาตอบ การเสนอ
ปัญหานี้ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเรียน ให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหา
โดยที่ผู้สอนอาจใช้สื่อการจัดการเรียนรู้นาเรื่อง เช่น ให้ดูโทรทัศน์ ดูภาพ ฟังข่าว สาธิตให้ดู เล่าเรื่อง
ให้ฟัง หรือให้เห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากที่ผู้สอนเตรียมมา
ขั้นที่ 2 กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา ผู้เรียนพิจารณาปัญหาว่าจากข้อมูล หรื อ
ปัญหาที่ได้รับ เกิดความคิดสงสัย เกี่ยวกับอะไรบ้าง จะไปศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อมาตอบคาถามนั้น
ผู้เรียนอาจคิดได้หลายประเด็นเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เกิดขึ้น ผู้สอนต้องให้กลุ่มเลือกปัญหาที่อยากจะ
ศึกษา อาจได้ 2-3 ปัญหาก็ได้ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องมีการจัดแบ่งกลุ่ มผู้เรียนให้ เป็นกลุ่ มย่อย แล้ว
รับผิดชอบประเด็นปัญหาที่จะไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาเป็นคาตอบ
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนวางแผนงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทางานแบ่งงานกันไป
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด พิพิ ธภัณฑ์ บริษัท ห้างร้านที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ อ่าน ค้นคว้า ฯลฯ
ขั้นที่ 4 ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติง าน ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ ตามแผนงานที่ว างไว้ โดย
แยกย้ายกันไปค้นคว้าหาความรู้ อาจเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนรายงานผลงานและกระบวนการทางาน
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ขั้นที่ 6 ผู้เรียนกลับไปทากิจกรรมตามลาดับขั้นใหม่ ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาว่า
มีเรื่ องใดที่เป็ น ปั ญหาเพิ่มขึ้น อีก ถ้า ผู้ เรี ย นยังไม่พอใจกับความรู้นั้น ใคร่จะค้นคว้าต่อก็ทาได้โดย
ดาเนินการตามขั้นที่ 1 ใหม่
ผลดีที่มีต่อผู้เรียน
1. ผลทางตรง
1) ผู้เรียนรู้จักวิธีการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบระเบียบ
2) ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการทางานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถ
ค้นคว้าได้
2. ผลทางอ้อม
1) ผู้เรียนเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับเพื่อนและผู้อื่น
2) ผู้เรียนรู้บทบาทของตนในการช่วยเหลือสังคม
3) ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการหาความรู้อย่างอิสระได้ด้วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การตัดสินใจอย่างฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู้
คาว่า “Jurisprudential” แปลว่า การติดสิ นใจอย่างฉลาด (Wise Judgement) รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ นี้เหมาะสาหรับที่จะใช้สอนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมหรือปัญหาบ้านเมือง
โดยที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วได้วิเคราะห์แยกแยะปัญหาและตัดสินใจที่จะ
เลือกแนวทางแก้ไขที่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหานั้นได้ เป็ นการตัดสินใจที่คานึงถึงค่านิยมของตนเอง และ
ค่านิยมของสังคมด้วย
ลักษณะการจัดการเรียนรู้จะสอนวิธีการตัดสินใจมากกว่าจะสอนว่าตัดสินใจเลือกอะไร โดย
มุ่งให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างฉลาดด้วยตัวเขาเอง เป็นการตัดสินใจที่เกิดผลทางบวกไม่ขัดแย้ง
ต่อค่านิยมหรื อความรู้สึ กของตนเอง และของสังคม ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้เห็นปัญหาหรื อ
สถานการณ์ที่เป็นข้ อขัดแย้งในสังคม และเกิดความรู้สึกที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น การจะ
เลือกใช้แนวทางใดเพื่อแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างฉลาดรอบคอบ ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความคิด ค่านิยมของตนเองและของสังคม ทั้งทางบวกและทางลบ ให้ผู้เรียนได้
แยกแยะว่ า อะไรคื อ ข้ อเท็จ จริ ง อะไรคือ ค่า นิย ม อะไรคือ ข้ อ ขั ดแย้ง ให้ ผู้ เรียนได้พิจ ารณาอย่ า ง
รอบคอบถึงผลดีและผลเสีย ที่จ ะเกิดขึ้นจากการเลื อกใช้แนวทางนั้นในการแก้ปัญหา แล้วจึงค่อย
ตัดสินใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นี้จึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้วิธีการตัดสินใจที่ฉลาดแก่ผู้เรียน
ความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจค่านิยมของตนเองและผู้อื่น
2. เพื่อฝึกการตัดสินใจอย่างฉลาดในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อฝึกการใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหา
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การวางแผนการจัดการเรียนรู้
1. เตรียมเรื่องที่เป็นปัญหาที่เป็นข้อขัดแย้งในสังคม
2. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น
3. เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาและคานิยามสาหรับแนวทางการแก้ปัญหา
4. เตรียมเหตุผลในการสนับสนุนและคัดค้านแนวทางแก้ปัญหานั้น
5. เตรียมอภิปรายทานายผลการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางนั้น
ลาดับขั้นการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์ปัญหา ผู้สอนเสนอสถานการณ์ ข่าว เรื่องราวที่ เป็นปัญหา
หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเป็นเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมขณะนั้น ให้ ผู้เรียน
ได้เข้าใจข้อเท็จจริง (Fact) อย่างแจ่มแจ้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันพิจารณาแก้ไข
ขั้นที่ 2 ผู้ เ รี ย นแยกแยะปั ญ หา ให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ ยกแยะปั ญ หาที่ ผู้ ส อนน าเสนอ
ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทั้งสาเหตุและแนวทางการแก้ไข จากนั้นให้ผู้เรียนได้เลือกแนวทางการ
แก้ไขจากข้อ 1 มา 1 ข้อ เพื่อมาอภิปรายร่วมกันว่าควรมีรายละเอียดอะไรบ้างในแนวทางแก้ไขนั้น
แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันให้คานิยามของแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อที่เลือกมานั้นอย่างชัดเจนและรัดกุม
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนตัดสินครั้งที่ 1 ให้ผู้เรียนตัดสินใจตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง
ว่าจากคานิยามที่ให้ไว้ในขั้นที่ 2 ผู้เรียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะเหตุใด จะแก้ไขเป็นอย่างไร
อาจมีผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเป็น 2 ฝ่าย เป็นการตัดสินใจครั้งที่ 1
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนสารวจผลการตัดสินใจครั้งแรก ให้ผู้เรียนอภิปรายผลที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ทางบวกและทางลบ จากแนวทางการแก้ไขที่ตัดสินใจเลือกในขั้นที่ 3 ว่าถ้านาแนวทางนั้นมาใช้จะเกิด
ผลดีและผลเสียอะไรตามมาบ้าง ควรได้เรียงลาดับความสาคัญของผลที่เกิดขึ้นนั้นด้วย
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนตัดสินใจอีกครั้ง เมื่อได้พิจารณาทั้งผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบ
ในขั้นที่ 4 แล้ว ให้ ผู้เรียนได้ตัดสิ นใจอีกครั้งว่าเห็ นด้ว ยหรือไม่เห็ นด้ว ยกับแนวทางแก้ไขนั้น และ
เพราะเหตุใด
ขั้นที่ 6 ผู้ เ รี ย นตรวจสอบการตั ด สิ น ใจครั้ ง หลั ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ต รวจสอบการ
ตัดสินใจครั้งหลังว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมทานายผลดีที่จะเกิดตามมา
ผลดีที่มีต่อผู้เรียน
1. ผลทางตรง
1) ผู้เรียนจะมีหลักการและแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม
2) ผู้เรียนจะเข้าใจบทบาทและความคิดของผู้อื่น
3) ผู้ เ รี ย นจะมี ค วามสามารถในการสนทนาปั ญ หาบ้ า นเมื อ งได้ ด้ ว ย
ความมั่นใจและรอบคอบ
2. ผลทางอ้อม
1) ผู้เรียนจะรู้สึกมีความเข้าใจผู้อื่นดีขึ้น
2) ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการหาข้อเท็จจริงมาช่วยในการแก้ปัญหาสังคม
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3) ผู้ เ รี ย นจะรู้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มในปั ญ หาบ้ า นเมื อ งและยิ น ดี ที่ จ ะแสดง
บทบาท แสดงความคิดเห็นในการช่วยแก้ไขปัญหา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแผนงานหรือแบบแผนของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมา เพื่อ
ใช้จัดการจัดการเรียนรู้ ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ากันในห้องเรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้ทา
กิจกรรมตามลาดับขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นั้นๆ โดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะนาให้แนวทาง
กระตุ้นให้คิด ให้แก้ปัญหาให้ศึกษาค้นคว้า ฯลฯ เพื่อผู้เรียนได้เกิดพฤติ กรรมตามจุดประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ที่รูปแบบนั้นกาหนดไว้
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บทที่ 8
แนวคิดในกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
ในความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันมาแต่เดิมนั้น การประเมินผลเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลั งกิจ กรรมการเรี ย นรู้ แต่ห ลั กสู ตรแบบอิ งมาตรฐานมุ่ งให้ ผู้ เรีย นได้เ รียนรู้จนปรากฏเป็ น
คุณสมบัติเด่นชัดติดตัวผู้เรียนไปอย่างยั่งยืนและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต ดังนั้น การจัดการ
เรียนรู้ จึงควรให้อยู่ในสภาพจริงให้มากที่สุด เมื่อการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับสภาพ
จริง (Authentic Learning) แล้วการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรประเมินให้เป็นไปตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) ด้ ว ย ซึ่ ง หลั ก การของการประเมิ น ตามสภาพจริ ง นั้ น ถื อ ว่ า การ
ประเมินผลกับการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างผสมผสานกัน กล่าวคือ เมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนจะ
แสดงพฤติ กรรมต่า งๆ ซึ่งเป็ น ข้อมูล ที่ใช้ประเมิน ตามสภาพจริ งได้ในทัน ที ด้ว ยเหตุดังกล่ าวการ
ประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความสาคัญมากขึ้น
การวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริง เป็ น กระบวนการวัด ผลการเรีย นรู้ต ามแนวทาง
3 ประการ คือ
1. วัดครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จริง
1) วัดความสามารถทางความรู้ ความคิดได้จริง (Cognitive Ability)
2) วัดความสามารถในการปฏิบัติได้จริง (Performance/Practice Ability)
3) วัดคุณลักษณะทางจิตใจได้จริง (Affective Characteristics)
2. วั ด ได้ ต รงความเป็ น จริ ง คื อ สิ่ ง ที่ วั ด ได้ นั้ น เป็ น ข้ อ มู ล เป็ น การแสดงพฤติ ก รรม
ที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ทั้งความสามารถทางความรู้ ความคิด ความสามารถ
ในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดน้อยที่สุด ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อย
ความสามารถได้คะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผู้มีความสามารถสูงกลับได้คะแนนน้อย
3. เลือกสรร คิดค้นเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เป็นการวัดพฤติกรรมที่แท้จริงที่
แสดงออกซึ่งความสามารถของผู้เรียน ซึ่งอาจได้จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน สังเกตจากการ
ปฏิบัติภาระงาน (Tasks) ที่จัดให้ปฏิบัติในสถานการณ์ที่ผู้สอนจะกาหนด สังเกตจากร่องรอยหลักฐาน
ผลการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในการวัดและประเมินตามสภาพจริงนั้นมีข้อควรคานึงดังนี้
1. การออกแบบการวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง ควรแปลความหมาย
ของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการจะวัดว่า “การเรียนมีคุณสมบัติตามจุดประสงค์นี้ครบถ้วนจริง
เขาควรมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรที่ต่างจากพฤติกรรมของผู้ขาดคุณสมบัติตามจุดประสงค์นี้”
2. การแปลจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ อ อกเป็ น ภาระงานที่ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ น
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แต่ละคาบ จะช่วยลดภาระการสร้างแบบวัดแบบประเมินของผู้สอนลงได้
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เพราะผู้สอนเพียงแต่จัดระบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน ตรวจสอบผลงานการฝึ ก
ปฏิบัติ บันทึกลงระบบระเบียนก็จะช่วยการวัดการประเมินได้
3. การใช้ วิ ธี ก าหนดผู้ เ รี ย นเป็ น กลุ่ ม เล็ ก ให้ ห มุ น เวี ย นกั น ท าหน้ า ที่ ป ระสาน
งานกลุ่ ม ผสมผสานกับ การกาหนดเกณฑ์ ก ารวั ด การประเมิ นในแต่ล ะชิ้ นงาน หรือภาระงานให้
ชัดเจน ผู้สอนจะสามารถให้มีการวัดและการประเมินกันเองในกลุ่มได้ โดยผู้สอนทาหน้าที่ติดตาม
ประเมินการประเมินของผู้เรียนเป็นครั้งคราวจะช่วยทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเน้นการประเมินตามสภาพจริง
มีวิธีการดังนี้
1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3. การสัมภาษณ์
4. บันทึกของผู้เรียน
5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical Assessment)
7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ (Performance Assessment)
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน (Portfolio Assessment)
9. อื่นๆ
เห็นได้ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย มิได้จากัด
อยู่แต่เฉพาะการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานเท่านั้น หรือกล่าวได้ว่าการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานเป็น
เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ตามสภาพจริ ง และควรเข้ า ใจว่ า การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ให้
ความสาคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ต้องกระทาควบคู่ไปกับจัดการเรียนรู้ ดังนั้น การประเมิน
จากการปฏิบัติงานจึ งเป็น หัวใจของการประเมินตามสภาพจริง หลักฐานหรือร่องรอยของการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึกความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่รวบรวมไว้ ซึ่งเรีย กว่า
แฟ้มผลงาน จึงเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความสามารถจริงของผู้เรียนนั้น จะเห็น
ได้ว่าการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ด้านความสามารถ และโดยใช้แฟ้มผลงาน มีความสาคัญยิ่ง
ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินต้องมาจากแหล่งที่หลากหลาย เช่น จากผลงานการทาแบบฝึกหัด
หรือโครงงาน จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ จากการสอบในลักษณะต่างๆ และจากการบันทึก
ของผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง เป็นต้น
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้มีหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ ครอบคลุมตัวบุคคลกว้างขวางกว่าการปฏิบัติแต่
เดิมที่เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ซึ่งควรประกอบด้วย ตัวผู้เรียน เพื่อนของผู้เรียน ผู้สอน พ่อแม่
ผู้ ป กครอง และผู้ เกี่ย วข้องอื่น ๆ (ถ้ามี ) เช่น บุคคลผู้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ วิทยากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือรับรู้การปฏิบัติงานของผู้เรียนเป็นต้น บุคคลต่างๆ เหล่านี้อาจมีบทบาทและความสาคัญ
ในการประเมินตามสภาพจริงแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการ
เรียนรู้ที่ประเมิน มากน้อยเพียงไร ซึ่งควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
การประเมิน ผลการเรียนรู้ให้ ความส าคัญ กับ การประเมิน ตามสภาพจริง ที่มุ่ง สู ่ก าร
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 3 ด้านอย่างบูรณาการทั้งด้านความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้มาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดขึ้น ทาการประเมินอย่างต่อเนื่อง ด้วย
วิธีการที่เข้าถึงสภาพจริงของการเรียนรู้โดยอาศัยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมทั้งตัวผู้เรียนเองด้วย
และมุ่งใช้ผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงผู้เรียนเป็นสาคัญ
วิธีการให้คะแนนในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให้ความสาคัญค่อนข้างมากกับการ
ให้คะแนนแบบ รูบริค (Rubric Scoring) ซึ่งมีความเป็นปรนัยสูง และใช้ประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูล
ป้อนกลับได้ดี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าในการประเมินจะต้องใช้การให้คะแนนแบบรูบริคเสมอไป
เนื่องจากในการประเมินบางกรณี เช่น การสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย อาจต้องใช้การให้คะแนนแบบ
ถูกผิดชัดเจน (ระบบ 0-1) การประเมินคุณภาพหรือคุณลักษณะบางอย่างอาจใช้มาตรประมาณค่า
(Rating Scales) เป็นต้น วิธีการให้คะแนนแบบต่างๆ มีดังนี้
1. การให้ ค ะแนนแบบไม่ ชั ด เจน (ตามใจผู้ ป ระเมิ น ) เช่ น ในการตรวจให้ ค ะแนน
โครงงาน หรือเรียงความหรือชิ้นงานหรือรายงานหรือข้อสอบอัตนัย ฯลฯ ถ้ากาหนดคะแนนเต็มเป็น
10 คะแนน ผู้ตรวจอาจใช้เกณฑ์ในใจซึ่งเป็นไปตามอคติของผู้ตรวจ ตัดสินให้คะแนนตามที่เห็นสมควร
เป็น 0, 5, 8 คะแนน เป็นต้น จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความลาเอียงได้ง่าย การให้คะแนนเช่นนี้เป็นการ
ยากต่อการแปลความหมายหรือกล่าวได้ว่า ขาดความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นอย่างยิ่ง
2. การให้คะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เช่น ในการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เมื่อตอบถูก
ตามเฉลยก็ได้คะแนนเต็ ม แต่เมื่อตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนดังที่ใช้ในการตรวจข้อสอบแบบถูกผิด แบบ
จับคู่ หรือแบบตัวเลือก เป็นต้น
3. การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) เป็นการให้คะแนนตามช่วง
ของความถูกต้องของคาตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ในมาตร
ประมาณค่า 5 ช่วง หรือ 3 ช่วง ฯลฯ เมื่อตอบถูกมากที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยที่สุดหรือชิ้นงานมี
คุณภาพมากที่สุดจะได้ 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลาดับจนถึง 1 คะแนนเมื่อตอบ
ถูกต้องน้อยที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมน้อยที่สุด หรืองานมีคุณภาพน้อยที่สุด เป็นต้น การให้คะแนน
วิธีนี้มีความเป็นปรนัย มากขึ้น แต่ยังไม่ส มบูรณ์ที่จะให้ข้อมูล ป้อนกลับในเชิง “คุณภาพ” ว่าส่วนที่
บกพร่องไปนั้นคืออะไร
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4. การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑ์ระดับความสามารถเป็นสิ่งที่
ผู้สอนและผู้เรียนตกลงร่วมกันว่าจะใช้ในการประเมินกิจกรรมหรืองานต่ างๆ ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น เป็น
ข้อตกลงที่ผู้เรียนรู้ว่า นี่คือเป้าหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานนั้น รูบริคเป็นวิธีการให้คะแนน
ที่ใช้หลักการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล่าวคือ แทนที่จะใช้ตัวเลข
เช่น 5 - 4 - 3 - 2 - 1 หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกากับด้วย) อย่างลอยๆ ก็มีการ
เพิ่มข้อมูลรายละเอียดว่าคะแนนที่ได้ลดหลั่นลงไปมี ความบกพร่องที่บ่งชี้เป็นข้อมูล เชิง “คุณภาพ”
ว่า เป็น อย่า งไร ข้อ มูล เชิง คุณ ภาพที่ผ นวกอยู่กับ ข้อ มูล เชิงปริมาณในการให้คะแนนแบบรูบริคนี้
มี ป ระโยชน์ ใ นการให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ แก่ ผู้ ถู ก ประเมิ น ซึ่ ง เป็ น การตอบสนองหลั ก การของการ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
นอกเหนือจากการให้คะแนนด้วยวิธีต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในการประเมินผลการเรียนรู้
ผู้สอนอาจใช้ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ข้อมูลจากบันทึกต่างๆ รวมทั้งหลักฐานหรือร่องรอยจาก
การเรียนอื่นๆ ซึ่งเมื่อต้องการประเมินคุณค่าก็สามารถแปลเป็นคะแนนได้ในภายหลัง
แนวทางการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นนวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ที่สาคัญ เนื่องจาก มีการ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ค่อนข้างชัดเจน ทาให้ผู้ประเมินแต่ละคนสามารถให้คะแนนได้ตรงกัน
หรือสอดคล้องกันมาก จึงมีความเป็นปรนัยสูงในการตรวจให้คะแนน นอกจากนี้ ผลของการประเมิน
แบบรูบริคจะเป็นข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์มาก สาหรับผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินซึ่งเป็นการ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ ข องการประเมิ น ผล เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และเพื่ อ การติ ด ตามพั ฒ นาการ
ปัญหาสาคัญของการให้คะแนนแบบรูบริคคือการสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของ
คุณภาพด้านความตรง (Validity) ของการประเมิน
ขั้นตอนในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค
การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค ต้องคานึงถึงงานที่กาหนดให้ผู้เรียนกระทาว่า
ต้องมีความสาคัญ มีความสอดคล้องระหว่างคะแนนกับจุดมุ่งหมายการประเมิน เกณฑ์ที่สร้างต้องเป็น
รูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและควรให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์การ
ประเมินด้วย ในการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคนั้นมีแนวคิดและขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดประเด็ นในการประเมิน โดยเขียนนิยามปฏิบัติการและความหมายให้
ชัดเจน ทั้งนี้ในการกาหนดประเด็นในการประเมินนั้น หากมีการกาหนดองค์ประกอบของงานหรือ
พฤติกรรมที่มีเป้าหมายของการประเมินไว้แล้วก็ควรใช้องค์ประกอบเหล่านั้นมาใช้เป็นประเด็นในการ
ประเมิน หรื ออาจน า คุณ ภาพหรื อปริ มาณ ของ งานหรื อพฤติกรรม มาใช้เป็นประเด็นในการ
ประเมินก็ได้
2. กาหนดจานวนระดับ ซึ่งอาจเป็น 5 ระดับหรือ 3 ระดับ แล้วแต่ความเหมาะสม
หรืออาจใช้จานวนระดับเท่ากับระดับผลการเรียนที่กาหนดคือ 4 ระดับ (จาก 1 – 4 และอาจกาหนด
ระดับศูนย์ในกรณีที่ไม่ส่งงานหรือทาไม่ถูกเลย)
3. พิจารณาให้ระดับ 3 เป็นเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร คือ สามารถ
ทาได้ตามระดับที่ยอมรับได้ เทียบเท่ากับการปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
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4. พิจารณาให้ระดับ 2 เป็นเกณฑ์ที่ “เกือบผ่าน” คือจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอีก
เล็กน้อยจึงจะใช้ได้
5. พิจารณาให้ระดับ 4 เป็นเกณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าระดับ 3
6. พิจ ารณาให้ ร ะดับ 1 เป็น เกณฑ์ที่มีคุณ ภาพต่ากว่า ระดับ 2 ซึ่งนับว่าอ่อนมาก
ผู้สอนอาจต้องสอนใหม่ ให้งานทาใหม่ (พร้อมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือ)
7. ทดลองใช้และประเมินความเชื่อมั่นของรูบริค โดยใช้ผู้ประเมิน 2 คนหรือคนเดียว
ประเมิน 2 ครั้ง แล้วหาความสอดคล้องของเกณฑ์
สาหรับแนวทางในการเขียนระดับต่างๆ นั้น จะต้องพิจารณาตามประเด็นที่กาหนด
ทั้งหมดว่าประเด็นใดสาคัญที่สุดและรองลงมา ทั้งนี้ในระดับ 4 นั้นต้องถูกต้องทุกประเด็น ระดับ 3
อาจบกพร่องในประเด็นที่ไม่สาคัญ และระดับ 2 กับ 1 ก็ลดหลั่นกันลงมา ซึ่งมีวิธีการเขียนพอสังเขป
ดังนี้
วิธีที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเป็นประเด็นย่อย แล้วกาหนดเป็นตารางพิจารณา
ความถูกต้องในแต่ละประเด็น กาหนดระดับคะแนนตามจานวนที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตัวอย่าง กาหนดให้ ผู้ เรียนศึกษาว่าผ้ า 3 ชนิด ชนิดใดจะซับน้าได้ดีที่สุ ด โดยให้
อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย หลอดแก้ว ถาด หลอดหยด และตาชั่ง
เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจาก วิธีการ การทาให้อิ่มตัว การพิจารณาผล
การชั่ง และการลงสรุปผล
ระดับคะแนน

วิธีการ

4
ถูก
3
ถูก
2
ถูก
1
ถูก
0 ไม่ได้ปฏิบัติเลย / ปฏิบัติผิดหมด

การทาให้
อิ่มตัว
ถูก
ถูก
ถูก
ผิด

การพิจารณา
ผล
ถูก
ถูก
คลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน

การชั่ง

การลงสรุปผล

ถูก
ผิด
ผิด
ผิด

ถูก
ถูก / ผิด
ถูก / ผิด
ถูก / ผิด

วิธีที่ 2 กาหนดตามระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาความบกพร่องจากคาตอบว่ามี
มากน้อยเพียงใด แล้วหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ โดยเน้นความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาระดับสูงหรือประยุกต์ความรู้
ตัวอย่าง กาหนดให้นักศึกษาทากล่องสี่เหลี่ยมไม่มีฝาจากกระดาษขนาด 8 x 12 นิ้ว
โดยให้ตัดมุมทั้ง 4 ออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านเป็นจานวนเต็มของนิ้ว ควรจะตัดออกด้านละกี่นิ้ว
โดยให้กล่องมีปริมาตรมากที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน
4 - คาตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน
3 - คาตอบถูก เหตุผลถูกต้อง อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
2 - เหตุผลหรือการคานวณผิดพลาด แต่มีแนวทางที่จะนาไปสู่คาตอบ
1 - แสดงวิธีคิดเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้คาตอบ
0 - ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูกเลย
วิธีที่ 3 กาหนดระดับการยอมรับและคาอธิบาย
ตัวอย่าง การเสนอโครงการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของ...(ลาว,กะเหรี่ยง,จีนฯลฯ)
ในไทย
เกณฑ์การให้คะแนน
4 - ดีมาก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ และแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีความเป็นไปได้
3 - ดี
แสดงความเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่อย่างชัดเจน
2 - ใช้ได้ แสดงความเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลบกพร่อง
1 - ใช้ไม่ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดประเด็นที่สาคัญ
0 - ไม่มีแนวคิดที่ชัดเจน
วิ ธี ที่ 4 ก าหนดตามจ านวนครั้ ง ของการปฏิ บั ติ / ไม่ ป ฏิ บั ติ หรื อ จ านวนครั้ ง
ของความผิด
การนับจานวนจะเหมาะกับเกณฑ์การประเมินที่เน้นปริมาณ เช่น การเขียนคาในวิชา
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เกณฑ์เกี่ยวกับการเขียนตัวสะกดการันต์ผิด จะกาหนดดังนี้
4 - เขียนไม่ผิดเลย
3 - เขียนผิด 1-2 คา
2 - เขียนผิด 3-4 คา
1 - เขียนผิดมากกว่า 4 คา แต่ยังอ่านรู้เรื่อง
0 - เขียนผิดจนอ่านไม่รู้เรื่อง
หรือสังเกตพฤติกรรมแสดงออกของผู้เรียนในวาระหรือเวลาต่างๆ กัน เช่น จากการ
สังเกต 4 ครั้ง หรือกาหนดให้ส่งงาน 4 ครั้ง ผู้เรียนส่งงานทันเวลากี่ครั้ง
4 - ส่งงานทันเวลาทั้ง 4 ครั้ง
3 - ส่งงานทันเวลา 3 ครั้ง
2 - ส่งงานทันเวลา 2 ครั้ง
1 - ส่งงานทันเวลา 1 ครั้ง
0 - ส่งงานไม่ทันเลย หรือไม่ส่ง
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ตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
ระดับ 3 – วางแผนการทางานร่วมกัน แบ่งงานกันรับผิ ดชอบ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
ระดับ 2 – วางแผนการทางานร่วมกัน แต่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ระดับ 1 – ไม่ได้วางแผนการทางานร่วมกัน
มีความรับผิดชอบ
ระดั บ 3 – ส่ ง งานก่ อ นหรื อ ตรงก าหนดเวลานั ด หมายรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัยเป็นระบบแก่ผู้อื่นและแนะนาชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ระดับ 2 – ส่งงานช้ากว่ากาหนด แต่ได้มีการติดต่อชี้แจงผู้สอนผู้สอน มีเหตุผลที่รับฟังได
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเป็นนิสัย
ระดับ 1 – ส่งงานช้ากว่ากาหนด ปฏิบัติงานโดยอาศัยการชี้แนะ แนะนา ตักเตือนหรือ
ให้กาลังใจ
มีระเบียบวินัย
ระดับ 3 – สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาหนดร่วมกัน
ทุกครั้ง
ระดับ 2 – สมุดงาน ชิ้นงาน ส่ ว นใหญ่ส ะอาดเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง
ที่กาหนดร่วมกันเป็นส่วนใหญ่
ระดับ 1 – สมุดงาน ชิ้นงาน ไม่ค่อยเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงที่ก าหนด
ร่วมกันเป็นบางครั้ง ต้องอาศัยการแนะนา
ทักษะการเขียน
ระดับ 3 - เขียนได้ตรงประเด็น และชัดเจน มีคานา เนื้อหา และบทสรุปอย่างชัดเจน
ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย มีแนวคิดที่น่าสนใจ มีเหตุผล
ใช้ภาษาสละสลวย
ระดับ 2 - เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้ มีคานา เนื้อหา และบทสรุป ภาษาที่ใช้
อาจทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสน เหตุผลยังไม่ค่อยสอดคล้องกัน
ระดับ 1 - เขียนไม่ตรงประเด็น ไม่มีการจัดระบบการเขียน เช่น คานา เนื้อหา และ
บทสรุป ภาษาที่ใช้ทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ใช้ศัพท์ ไม่เหมาะสม
ทางานเป็นระบบ รอบคอบ
ระดั บ 3 – มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานเป็ น ระบบการท างานมี ค รบทุ ก ขั้ น ตอน
จัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน-หลัง ถูกต้องครบถ้วน
ระดับ 2 – มีการวางแผนการดาเนินงาน การทางานไม่ครบทุกขั้นตอนและผิดพลาดบ้าง
จัดเรียงลาดับความสาคัญก่อน-หลัง ได้เป็นส่วนใหญ่
ระดับ 1 – ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน การทางานไม่มีขั้นตอน มีความผิดพลาดต้อง
แก้ไข ไม่จดั เรียงลาดับความสาคัญ
ตัวอย่าง Rubrics ประเมินการนาเสนอ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ระดับคุณภาพและเกณฑ์
ดี (3)
พอใช้ (2)
1. การดึงดูดความสนใจ มี ก ารเริ่ ม ต้ น ที่ แ ปลก ใช้การดึงดูดความสนใจ
ผู้ฟัง
ใหม่ น่าสนใจ
ของผู้ ฟั งแบบเดิ ม ๆ
ทั่วไป
2. เนื้อหา
ผู้ เรี ยนแสดงให้ เห็ นว่า ผู้เรียนค้นคว้ามาอย่างดี
ได้ ศึ กษาค้ นคว้ ามา แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง
อย่ างถู กต้ อง ละเอี ยด
ค ร อ บ ค ลุ ม มี ก าร
อ้างอิง
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (1)
มี การเริ่ มต้ นที่ น่ าเบื่ อ
ไม่น่าสนใจ
เ นื้ อ ห า ที่ น า เ ส น อ
จ าเป็ นต้ องค้ นคว้ า
เพิ่ ม เติ ม ให้ ส มบู ร ณ์
มากขึ้น

ตัวอย่าง Rubrics ประเมินแฟ้มสะสมงาน
ประเด็นที่
ประเมิน
ดีมาก (4)
1. เหตุ ผ ลในการ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
เลือกชิ้นงาน
พั ฒ นาการ และ
ความก้ าวหน้ าใน
การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
มากและสะท้ อ น
เจตคติ ที่ ดี ต่ อการ
เรียนรู้
2. ก า ร จั ด ว า ง เรียงส่วนประกอบ
ระบบและความมี ของแฟ้ มไว้ อย่ าง
ระเบียบ
เ ป็ น ร ะ บ บ
ครบถ้วนและเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย
อย่างดี

ระดับคุณภาพและเกณฑ์
ดี (3)
พอใช้ (2)
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พั ฒนาการและ พั ฒนาการและ
ความก้ าวหน้ าใน ความก้ าวหน้ าใน
ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ รี ย น รู้
พอสมควรและ พอสมควรแต่ ไ ม่
สะท้อนเจตคติที่ดี สะท้อนเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้
ต่อการเรียนรู้
เรียงส่วนประกอบ เรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้ มไว้ อย่ าง ของแฟ้ มไว้ อย่ าง
ค่ อนข้ างมี ร ะบบ ไม่ เ ป็ น ระบบแต่
ครบถ้วน และเป็น งานมี ค วามเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย
พอสมควร
พอสมควร

ปรับปรุง (1)
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
พั ฒนาการและ
ความก้ าวหน้ าใน
การเรี ย นรู้ น้ อ ย
และไม่สะท้อน เจต
ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร
เรียนรู้
เรียงส่วนประกอบ
ของแฟ้ มไว้ อย่ าง
ไม่ เป็ นระบบและ
งานขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ตัวอย่าง Rubrics ประเมินพัฒนาการของแฟ้มสะสมงาน
พัฒนาการ
(ระดับคุณภาพ)
ก้าวหน้ายอดเยี่ยม
(4)
ก้าวหน้ามาก
(3)
ก้าวหน้าปานกลาง
(2)
ก้าวหน้าน้อย
(1)
ไม่ก้าวหน้า
(0)

คุณลักษณะของแฟ้มสะสมงาน
(เกณฑ์)
แสดงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากเริ่มต้นถึงปัจจุบัน พัฒนาจากการอ่าน/
เขียนจากหัวข้อแคบๆ ไปสู่ความสามารถในการอ่าน/เขียนในหัวข้อที่หลากหลาย
สามารถสังเกตและให้คาแนะนาต่อการเปลี่ยนแปลงในงานของตนเอง ทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
ผู้เรียนได้ขยายการใช้ภาษาและรู้คาศัพท์ที่กว้างขึ้นสามารถทางานโดยมีอิสระใน
การอ่าน/เขียนมากยิ่งขึ้นงานมีคุณภาพต่างจากระยะแรกแต่ไม่เท่าประเภท
ก้าวหน้ายอดเยี่ยม
งานเขียนของผู้เรียนสอดคล้องกันตลอดและเข้าใจง่าย แต่หัวเรื่องและเนื้อหา
ยั งคงเหมื อนเดิม ผู้เรียนอ่านเพื่อความเข้าใจและพอใจในปริ มาณที่ ไม่ มาก
มีชิ้นงานที่หลากหลายน้อยและประยุกต์สู่ชีวิตประจาวันได้น้อย
แฟ้มสะสมงานมีชิ้นงานน้อย ก้าวหน้าน้อยด้านการอ่าน/เขียน ความตั้งใจใน
การอ่าน/เขียนมีน้อย
แฟ้มสะสมงานไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินผล เป็นเพียงแฟ้มรวมผลงาน

ตัวอย่าง Rubrics ประเมินเจตคติต่อการร่วมกิจกรรม
ประเด็นที่ประเมิน
1. ความกล้าแสดงออก

2. ความกระตือรือร้น
3. การเคารพกติกา

ระดับคุณภาพและเกณฑ์
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
กล้ าพู ดกล้ าแสดงออก กล้ าแสดงออกแต่ มี ไม่กล้าแสดงออก /
ด้ วยความเต็ มใจ มี ความเหนียมอายอยู่บ้าง ไม่พูด
ท่าทางประกอบการพูด
อย่างมั่นใจ
ปฏิบั ติงานตามที่ได้รั บ ปฏิบัติงานตามที่ได้รั บ ไม่ ป ฏิ บั ติ ง านตามที่
มอบหมายด้ ว ยความ มอบหมายเป็นบางครั้ง ได้รับมอบหมาย
เต็มใจ
ปฏิบั ติงานตามที่ได้รั บ ปฏิบัติงานตามที่ได้รั บ ไม่ ป ฏิ บั ติ ง านตามที่
มอบหมายตามข้อตกลง มอบหมายตามข้อตกลง ได้ รั บ มอบหมายตาม
ในเวลาที่กาหนด แสดง ในเวลาที่กาหนด แสดง ข้ อ ต ก ล ง ใ น เ ว ล า
ความคิดเห็ นและเสนอ ความคิดเห็ นและเสนอ ที่ ก าหนด แสดงความ
ผลงานตามจริงทุกครั้ง ผ ล ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น คิดเห็นและเสนอผลงาน
บางครั้ง
ไม่ถูกต้องตามกติกา

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ตัวอย่าง Rubrics ประเมินการเขียน
ระดับคุณภาพและเกณฑ์
ดี (3)
พอใช้ (2)
1. การสะกดคา
สะกดค าได้ ถู กต้ อง สะกดคาผิดเล็กน้อย
ทุกคา
2. การเลือกใช้คา
ใช้คาสื่อความหมายตรง ใช้ ค าสื่ อ ความหมาย
กับเนื้อหา
ไม่ตรงกับเนื้อหาบางคา
3. โครงสร้างไวยากรณ์ เขียนประโยคได้ถูกต้อง เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลั ก ไวยากรณ์ ตามหลั ก ไวยากรณ์
ทุกประโยค
อยู่บ้าง
4. เครื่ อ งหมายวรรค ใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรค ใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรค
ตอน
ตอนได้ ถู ก ต้ อ งในทุ ก ตอนไม่ ถู กต้ องในบาง
ประโยค
ประโยค
5. เนื้อหา
เขียนอธิบายเนื้อหา ได้ เขี ย นอธิ บ ายเนื้ อ หา
ชัดเจน
ได้พอเข้าใจ
ประเด็นที่ประเมิน

ตัวอย่าง Rubrics ประเมินการทดลอง
ประเด็นที่
ประเมิน
ดีมาก
1. การออกแบบ แบบการทดลองที่
การทดลอง
ใช้ แสดงให้ เห็ นว่า
ผู้ เ รี ย นได้ มี ก าร
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา
และออกแบบการ
ทดลองด้วยตนเอง
และสามารถท า
ก า ร ท ด ล อ ง ไ ด้
อย่างเหมาะสม
2. ผลการทดลอง ผลการทดลองมี
ความเป็นไปได้ มี
การอธิบายผลการ
ทดลองได้ ชั ดเจน
มีการใช้ข้อมูลจาก
แ ห ล่ ง ต่ า ง ๆ
ประกอบการ
อธิบาย

ปรับปรุง (1)
สะกดคาผิดมาก
ใช้ คาสื่ อความหมายไม่
ตรงกับเนื้อหาหลายคา
เขียนประโยคส่วนใหญ่
ผิดหลักไวยากรณ์
ไม่ มี เครื่ องหมายวรรค
ตอน
เขี ย นอธิ บ ายเนื้ อ หา
ไม่ชัดเจน

ระดับคุณภาพและเกณฑ์
ดี
พอใช้
แบบการทดลองที่ แบบการทดลองที่
ใช้ แสดงให้เห็ นว่า ใช้ แสดงให้เห็ นว่า
ผู้ เรี ยนได้ น าแบบ ผู้ เรี ยนได้ น าแบบ
การทดลองที่มี อยู่ การทดลองที่มี อยู่
แล้ ว มาใช้ โ ดยมี แล้ ว มาใช้ โ ดยมี
การควบคุมตัวแปร การควบคุมตัวแปร
ต่างๆ อย่างดี
ต่างๆ บ้าง
ผลการทดลอง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ผู้ เรี ยน มี คว า ม
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ทดลองและรู้ว่าจะ
อธิ บายผลการ
ทดลองนั้นอย่างไร

ผลการทดลองส่วน
ใหญ่ ย อมรั บ ได้
แต่ ยั งไม่ สมบู รณ์
ไม่มีการอธิบายผล
การทดลอง

ปรับปรุง
แบบการทดลองที่
ใช้ไม่เหมาะสม ไม่
มี ก ารควบคุ มตั ว
แปรต่างๆ

ผลการทดลองยั ง
ไ ม่ ส ม บู ร ณ์
ไม่ มี ก ารสรุ ป ผล
ไม่มีการอธิบายผล
การทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ตัวอย่างแบบประเมินความสามารถในการทาการทดลองแบบให้คะแนนด้วยวิธีรูบริค
องค์ประกอบที่พิจารณา

ระดับความสามารถ
3
2
1

1. การวางแผนการทดลอง
2. การปฏิบัติการทดลอง
2.1 ด้านเทคนิคการทดลอง
2.2 ด้านความคล่องแคล่วในการทดลอง
2.3 ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ
3. การจัดทารายงานผลการทดลอง
ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินความสามารถในการทาการทดลอง แบบรูบริค
ประเด็นที่พิจารณา

1. การวางแผนการทดลอง : พฤติกรรม
1) มี การปรึ กษาหารื อ และวางแผนการทดลอง เพื่ อท า
ความเข้าใจในการทดลอง
2) มี ก ารแบ่ ง ความรั บ ผิ ดชอบให้ กั บ ผู้ ร่ ว มการทดลอง
อย่างเหมาะสม
3) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาขณะทาการทดลอง
อย่างเหมาะสม
4) มีความตั้งใจและทางานอย่างมีความสุข
2. การปฏิบัติการทดลอง
1) ดาเนินการทดลองอย่างถูกวิธี เป็นขั้นตอน ไม่สับสน
2) ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
3) อ่านค่าและตรวจสอบได้ถูกต้อง
4) ทาการทดลองอย่างระมัดระวังและปลอดภัย
5) มีความตั้งใจและทางานอย่างมีความสุข
2.2 ด้านความคล่องแคล่วในการทดลอง : พฤติกรรม
1) ปฏิบัติการทดลองอย่างคล่องแคล่ว
2) ปฏิบัติการทดลองอย่างถูกต้องสมบูรณ์
3) มีความมั่นใจในขณะปฏิบัติการทดลอง
4) ทาการทดลองได้ทันเวลาที่กาหนด
5) มีความตั้งใจและทางานอย่างมีความสุข

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เกณฑ์

3 : ปฏิบัติครบทุกข้อ
2 : ปฏิบัติ 3 ข้อ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ข้อ

3 : ปฏิบัติครบทุกข้อ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ข้อ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ข้อ

3 : ปฏิบัติครบทุกข้อ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ข้อ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ข้อ

หมาย
เหตุ
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2.3 ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ : พฤติกรรม
1) จัดพื้นที่สาหรับการทดลองเรียบร้อยเหมาะสมและ
เพียงพอ
2) จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ให้ใช้ได้สะดวกขณะทดลอง
3) เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หลังทดลองได้ถูกวิธี
4) ทาความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ได้อย่างสะอาด
และเรียบร้อย
3. การจัดทารายงานผลการทดลอง : พฤติกรรม
1) เขียนจุดประสงค์การทดลองได้เหมาะสม
2) เขียนสมมติฐานได้เหมาะสม
3) เขียนผลการทดลองได้เหมาะสม
4) เขียนสรุปผลการทดลองได้เหมาะสม
5) เขียนคาถามท้ายการทดลองได้เหมาะสม

3 : ปฏิบัติครบทุกข้อ
2 : ปฏิบัติ 3 ข้อ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ข้อ

3 : ปฏิบัติครบทุกข้อ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ข้อ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ข้อ

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงานแบบให้คะแนนด้วยวิธีรูบริค
ลาดับที่

1

2

3

รายการ

คะแนน
3
2
1

หมาย
เหตุ

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
1.1 การเลือกทาโครงงาน
1.2 วิเคราะห์ และวางแผนปฏิบัติงาน
1.3 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นามาอ้างอิง
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.1 การกาหนดปัญหาหรือชื่อเรื่องโครงงาน
2.2 สมมติฐานและการกาหนดตัวแปรต่างๆ
2.3 การออกแบบการทดลอง
2.4 การทดลองและการบันทึกผลการทดลอง
2.5 การสรุปผลการทดลอง
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
3.1 ปัญหาหรือเรื่องมีความสาคัญและแปลกใหม่
3.2 วิธีดาเนินการมีความแปลกใหม่
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4

5

6

รายการ

คะแนน
3
2
1

หมาย
เหตุ

การเขียนรายงาน
4.1 ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนรายงาน
4.2 การนาเสนอข้อมูล
4.3 การใช้ภาษาและคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
4.4 ประโยชน์และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลงาน
5.1 การจัดระบบและการนาเสนอผลงาน
5.2 การใช้ภาษาและคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
5.3 บุคลิกภาพของผู้นาเสนอผลงาน
5.4 การตอบคาถาม
ผลงานและการจัดแสดงโครงงาน
6.1 วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้
6.2 ผลงานที่ได้จากการทาโครงงาน
6.3 การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนโครงงานแบบให้คะแนนด้วยวิธีรูบริค
องค์ประกอบ
เกณฑ์
1. ความรู้ความเข้าใจใน
3 : รู้ จั กคิ ดวิ เคราะห์ ตนเอง สภาพแวดล้ อม หาทางเลื อกในการท า
เรื่องที่ทา
โครงงานมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของโครงงานที่เลือกทา
1.1 การเลือกทาโครงงาน 2 : รู้ จั กคิ ดวิ เคราะห์ ตนเอง สภาพแวดล้ อม หาทางเลื อกในการท า
โครงงาน และมีความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของโครงงานที่เลือกทาอยู่
บ้างแต่ไม่ชัดเจน
1 : ไม่มีการคิดวิเคราะห์ตนเอง สภาพแวดล้อม ขาดทางเลือกในการทา
โครงงาน และขาดความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของโครงงานที่เลือกทา
1.2 กาหนดปัญหาหรือชื่อ 3 : สามารถกาหนดปัญหาและชื่อเรื่องโครงงานได้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง
เรื่องโครงงาน
กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ตรง
2 : สามารถก าหนดปั ญหาและชื่ อเรื่ องโครงงานได้ ชั ดเจน และสื่ อ
ความหมายได้ แต่ขาดความกะทัดรัด
1 : กาหนดปัญหาและชื่อเรื่องโครงงานไม่ชัดเจน ขาดความเฉพาะเจาะจง
ไม่กะทัดรัด และสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน
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เกณฑ์
1.3 วิเคราะห์ และวางแผน 3 : สามารถวิ เคราะห์ และวางแผนปฏิ บั ติ งานได้ ถู กต้ องเหมาะสม
ปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนกระบวนการทางาน ประหยัด และปลอดภัย
2 : สามารถวิ เคราะห์ และวางแผนปฏิ บั ติ งานได้ ถู กต้ องเหมาะสม
ตามขั้นตอนกระบวนการท างาน แต่ไม่คานึงถึ งความประหยั ดและ
ปลอดภัย
1 : วิ เคราะห์ และวางแผนปฏิ บั ติ งานไม่ เหมาะสม ไม่ มี ขั้ นตอน
กระบวนการทางาน ไม่ประหยัด และไม่คานึงถึงปลอดภัย
1.4 มีความรู้ความเข้าใจ 3 : สามารถอ้างอิงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เกี่ยวกับเรื่องที่นามา มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี
อ้างอิง
2 : สามารถอ้างอิงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความ
เข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงไม่ชัดเจนและสับสนบ้างแต่อธิบายให้เข้าใจได้
1 : สามารถอ้างอิงถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจ
ได้
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3 : ปั ญหาหรื อเรื่ องมี ความแปลกใหม่ สอดคล้ องกั บสภาพท้ องถิ่ น
2.1 ปัญหาหรือเรื่องมี
น่าสนใจมาก และยังไม่มีผู้อื่นทามาก่อน
ความสาคัญและแปลก 2 : ปัญหาหรือเรื่องน่าสนใจ ดัดแปลงจากที่ผู้อื่นเคยทามาก่อน
ใหม่
1 : ปัญหาหรือเรื่องไม่น่าสนใจ ไม่มีความแปลกใหม่ ลอกเลียนแบบจาก
ที่ผู้อื่นเคยทามาก่อน
2.2 วิธีดาเนินการ
3 : วิธีการแก้ปัญหา การวัด การควบคุมตัวแปร การรวบรวมข้อมูล การ
มีความแปลกใหม่
เลื อกและทดสอบความเหมาะสมของอุ ปกรณ์ เป็ นไปอย่ างถู กต้ อง
เหมาะสม น่าสนใจแปลกใหม่
2 : วิธีการแก้ปัญหา การวัดการควบคุมตัวแปร การรวบรวมข้อมูล การ
เลื อกและทดสอบความเหมาะสมของอุ ปกรณ์ เป็ นไปอย่ างถู กต้ อง
เหมาะสม น่าสนใจ ดัดแปลงจากผู้อื่นเคยทามาก่อน
1 : วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล
การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ไม่น่าสนใจ และลอกเลียนแบบจากผู้อื่น
3. การเขียนรายงาน
3 : เขี ยนครอบคลุ มหั วข้ อที่ ส าคั ญ แยกแต่ ละหั วข้ อได้ อย่ างชั ดเจน
3.1 ความถูกต้องของ รูปแบบสวยงาม เป็นระเบียบ น่าสนใจมาก
รูปแบบการเขียน
2 : เขี ยนครอบคลุ มหั วข้ อที่ ส าคั ญ แยกแต่ ละหั วข้ อได้ อย่ างชั ดเจน
รายงาน
รูปแบบธรรมดา น่าสนใจบางส่วน
1 : เขียนไม่ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ บางหัวข้อขาดหายหรือสลับหัวข้อ
รูปแบบธรรมดา ไม่น่าสนใจ
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3.2 การนาเสนอข้อมูล

3.3 การใช้ภาษา
3.4 ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะ

4. การนาเสนอผลงาน
4.1 การจัดระบบการ
นาเสนอผลงาน

4.2 การใช้ภาษา

4.3 บุคลิกภาพของผู้
นาเสนอ

เกณฑ์
3 : นาเสนอข้อมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกต้องเหมาะสม
ชัดเจนมาก มีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม่
2: นาเสนอข้อมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกต้องเหมาะสม
ชัดเจน มีรูปแบบธรรมดาไม่แปลกใหม่
1 : น าเสนอข้ อมู ลในลั กษณะตาราง กราฟ หรื อรู ปภาพไม่ ละเอี ยด
อ่านเข้าใจยาก รูปแบบธรรมดา และไม่น่าสนใจ
3 : ภาษาที่ใช้ถูกต้อง ชัดเจน และสละสลวย อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2 : ภาษาที่ใช้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ แต่อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1 : ภาษาที่ใช้ไม่ถูกต้องเกือบทั้งหมด อ่านแล้วเข้าใจยาก
3 : เขียนประโยชน์และข้อเสนอแนะได้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ศึกษา
2 : เขี ยนประโยชน์ และข้ อเสนอแนะได้ ถู กต้ องชั ดเจน มี บางส่ วน
ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ศึกษา
1 : เขี ยนประโยชน์ และข้ อเสนอแนะได้ ถู กต้ องเพี ยงบางส่ วน และ
ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ศึกษา
3 : การนาเสนอผลงานมีการจัดลาดับขั้นตอนแต่ละหัวข้อชัดเจน ทาให้
เข้าใจได้ง่าย
2 : การน าเสนอผลงานมี การจั ดล าดั บขั้ นตอนที่ สั บสนบ้ างเล็ กน้อย
แต่สามารถทาให้เข้าใจได้
1 : การนาเสนอผลงานมีการจัดลาดับขั้นตอนที่สับสนมาก ทาให้ไม่เข้าใจ
เรื่องที่นาเสนอ
3 : ภาษาที่ ใช่ ในการน าเสนอผลงาน ถู กต้ อง ชั ดเจน และสละสลวย
ฟังแล้วเข้าใจง่าย
2 : ภาษาที่ใช่ในการนาเสนอผลงาน ไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อย ฟังแล้วเข้าใจ
ได้
1 : ภาษาทีใ่ ช่ในการนาเสนอผลงาน ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ฟังแล้วไม่เข้าใจ
3 : บุคลิก ลีลาท่าทางดี น้าเสียงชัดเจน มีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดี
คล่องแคล่วไม่ติดขัด
2 : บุ คลิ ก ลี ลาท่ าทางดี น้ าเสี ยงชั ดเจน มี ความสั บสนในเรื่ องที่พูด
เล็กน้อย คล่องแคล่วและไม่ติดขัด
1 : บุคลิก ลีลาท่าทางพอใช้น้าเสียงเบาไม่ชัดเจน มีความสับสนในเรื่อง
ที่พูดไม่คล่องแคล่วและติดขัดบ่อยครั้ง
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4.4 การตอบคาถาม

5. ผลงานและการจั ดแสดง
โครงงาน
5.1 วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้
5.2 ผลงานที่ได้จากการทา
โครงงาน

5.3 การออกแบบการจั ด
แสดงโครงงาน

เกณฑ์
3 : อธิบายและตอบคาถามได้ถูกต้อง ชัดเจนมาก
2 : อธิบายและตอบคาถามได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และสามารถอธิบาย
ให้เข้าใจได้
1 : อธิบายและตอบคาถามได้เล็ กน้อย ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง และตอบ
คาถามผิดมาก
3 : เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างได้เหมาะสมกับโครงงานที่ทาการศึกษา
2 : เลื อกใช้วัสดุ อุปกรณ์ส่วนมากได้ค่อนข้างเหมาะสมกับโครงงานที่
ทาการศึกษา
1 : เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดไม่เหมาะสมกับโครงงานที่ทาการศึกษา
3 : ผลงานที่ ได้ จากการท าโครงงาน ประสบความส าเร็ จมี คุ ณภาพ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดี
2 : ผลงานที่ได้จากการทาโครงงานขาดความสมบูรณ์บางส่วน ถ้าได้รับ
การปรับปรุงจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
1 : ผลงานที่ได้จากการทาโครงงานไม่ประสบความสาเร็จ
3 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนาเสนอข้อมูล การใช้วัสดุ
อุ ปกรณ์ ต่ างๆ การเขี ยนโปสเตอร์ มี ความประณี ต สะอาด รู ปแบบ
สวยงาม มีความแปลกใหม่ และดึงดูดความสนใจได้มาก
2 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนาเสนอข้อมูล การใช้วัสดุ
อุ ปกรณ์ ต่ างๆ การเขี ยนโปสเตอร์ มี ความประณี ต สะอาด รู ปแบบ
ธรรมดา
ไม่มีความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจได้เล็กน้อย
1 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนาเสนอข้อมูล การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ การเขียนโปสเตอร์ ไม่มีความประณีต รูปแบบธรรมดา
และไม่ดึงดูดความสนใจเลย
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ตัวอย่างเกณฑ์รูบริคในการประเมินรายงาน
ระดับคะแนน
เกณฑ์
4
 หน้าปกรายงาน : เป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดให้
 ตั ว เอกสาร : มี เ อกสารอย่ า งน้ อ ย 4 หน้ า การจั ด รู ป แบบเป็ น ไปตาม
ที่กาหนดให้
 การอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หา : มี ก ารอ้ า งอิ ง อย่ า งเหมาะสมเป็ น ไปตามตั ว อย่ า ง
ที่กาหนดให้
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอย่างน้อย 5 รายการ มีการเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรและรูปแบบถูกต้องตามที่กาหนดให้
3
 หน้าปกรายงาน : เป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดให้
 ตั ว เอกสาร : มี เ อกสารอย่ า งน้ อ ย 3 หน้ า การจั ด รู ป แบบเป็ น ไปตาม
ที่กาหนดให้
 การอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หา : มี ก ารอ้ า งอิ ง อย่ า งเหมาะสมเป็ น ไปตามตั ว อย่ า ง
ที่กาหนดให้
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอย่างน้อย 4 รายการ มีการเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรและรูปแบบถูกต้องตามที่กาหนดให้
2
 หน้าปกรายงาน : เป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดให้
 ตั ว เอกสาร : มี เ อกสารอย่ า งน้ อ ย 3 หน้ า จั ด รู ป แบบไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่กาหนดให้
 การอ้างอิงในเนื้อหา : มีการอ้างอิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่เป็นไปตามตัวอย่าง
ที่กาหนดให้
 บรรณานุ ก รม : มี บ รรณานุ ก รมอย่ า งน้ อ ย 3 รายการ การเรี ย งล าดั บ
ตามตัวอักษรไม่ถูกต้องและรูปแบบไม่ถูกต้อง
1
 หน้าปกรายงาน : ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดให้
 ตั ว เอกสาร : มี เ อกสารอย่ า งน้ อ ย 2 หน้ า จั ด รู ป แบบไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่กาหนดให้
 การอ้างอิงในเนื้อหา : ไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอย่างน้อย 2 รายการ แต่รูปแบบไม่ถูกต้อง
0
 หน้าปกรายงาน : ไม่เป็นไปตามตัวอย่างที่กาหนดให้
 ตั ว เอกสาร : มี เ อกสารอย่ า งน้ อ ย 2 หน้ า จั ด รู ป แบบไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่กาหนดให้
 การอ้างอิงในเนื้อหา : ไม่มีการอ้างอิง
 บรรณานุกรม : ไม่มีรายการบรรณานุกรม
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ตัวอย่างแบบประเมิน การนาเสนอผลงาน
เรื่อง ……………………………..
..../…../….
หัวข้อการประเมิน
เนื้อหา
 ตรงตามจุดประสงค์
 ครอบคลุม ครบถ้วน
 ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา
 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
การนาเสนอ
 ความคิดสร้างสรรค์
 ความสวยงาม
 ความเหมาะสมของสไลด์กับเนื้อหา
 กระตุ้นความสนใจ
 การลาดับเนื้อหาเข้าใจง่าย
การใช้ภาษา
 ข้อความถูกต้องของภาษา/ไวยากรณ์
 ชัดเจน เข้าใจง่าย
กระบวนการกลุ่ม
 การแบ่งงาน
 การให้ความร่วมมือ
 การยอมรับความเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
คะแนนรวม
ผลการประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

15
15
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

ผู้ประเมิน…………………………………………
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การประเมิน/ตัดสินผลการเรียน
การจัด การศึก ษามีจ ุด มุ่ง หมายเพื่อ พัฒ นาผู ้เ รีย นให้เ กิด สัม ฤทธิผ ลตามหลัก สูต ร
ดังนั้น การจัดการจัดการเรียนรู้ทุกวิชาตามหลักสูตร มีความหมายและมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ผู้ เ รีย นทั ้ง สิ ้น และเพื ่อ ให้รู ้ว ่า ผู ้เ รีย นเกิด การเรีย นรู ้ หรือ มีพ ัฒ นาการอย่า งไรในวิช าต่า งๆ
จาเป็นต้องมีการประเมิน และการประเมินในที่นี้ มิได้หมายถึงการจัดสอบด้วยข้อสอบเขียนตอบใน
กระดาษคาตอบเท่านั้น แต่วิธีการประเมินจะครอบคลุมถึง การตรวจแบบฝึกหัด ผลงาน โครงงาน
โครงการ แฟ้ม สะสมงาน การประเมิน การปฏิบัติ การวิเ คราะห์บัน ทึก เหตุก ารณ์ การสัง เกต
สัมภาษณ์ต่างๆ เพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนของผู้เรียน และเพื่อการตัดสินผล
การเรียน
ผู้ ป ระเมิ น ไม่ ค วรมองการวั ด และประเมิ น ผล แยกส่ ว นจากการจั ด การเรี ย นรู้
การประเมิน ต้องดาเนิ นการควบคู่ไปกับ การจัดการเรียนรู้ การประเมินมีห ลายรูปแบบเพื่อให้
สามารถประเมินกระบวนการและผลผลิตได้ นอกจากนี้ยังเน้นการแก้ปัญหาในวิถีชีวิตที่เป็นจริง
วิธีการประเมินจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ ฉะนั้น
การประเมินที่จะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้ จะต้องไม่อยู่กับที่
หรือทา ณ เวลาใด เวลาหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลมาพัฒนา/กระตุ้น
ให้ เกิดการพัฒ นา สู่ จุ ดที่เป็ น ความคาดหวัง โดยจะมีการประเมินสรุปเมื่อสิ้ นภาคเรียนหรือสิ้นปี
การศึกษา เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับใด
ซึ่ง การประเมินอย่างต่อเนื่องนั้น เป้าหมายมิใช่เพื่อการเก็บคะแนน แต่เพื่อการนาผล
มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากจะมีการนาผลการประเมิน
ระหว่างเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ก็สามารถกระทาได้ หากผู้
ประเมินมีความเชื่อว่า ผลการประเมินนั้น เป็นสิ่งสะท้อนความสาเร็จในส่วนนั้นได้
ในการประเมินตามสภาพจริงต้องมีการประเมินทุกระยะ ประเมินรอบด้าน 360 องศา
ประเมินอย่างต่อเนื่อง ผู้สอนจะต้องสรุปผลการประเมิน ผู้เรียนจากข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากการ
ประเมินทั้งหลาย ในที่นี้จะกล่าวถึงการประเมินงานแต่ละชิ้น และการประเมินผลรวมในรายวิชาหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. การประเมินงานแต่ละชิ้น เช่น ชิ้นงาน หรือโครงงาน
ในการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานควรกาหนดระยะเวลาในการประเมินเป็นช่วงไว้
อย่างน้อย 3 ช่วงคือ ขั้นของการวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นเสนอผลงาน ในแต่ละช่วงของการ
ดาเนินงาน ผู้สอนจะต้องคอยดูแล ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด เมื่อตรวจแผนแล้วถ้า
แผนยังบกพร่องจะต้องแก้ไขก่อนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
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ตัวอย่าง ในการทาชิ้นงานหรือโครงงาน ได้กาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
การวางแผน
ประกอบด้วย 2 รูบริค กาหนดน้าหนัก 1
การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 3 รูบริค กาหนดน้าหนัก 2
ผลงาน
ประกอบด้วย 1 รูบริค กาหนดน้าหนัก 1
รวม
4
รายการประเมิน
การวางแผน
Rubric 1
Rubric 2
การปฏิบัติ
Rubric 3
Rubric 4
Rubric 5
ผลงาน
Rubric 6

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน

ระดับที่ได้

ระดับเฉลี่ย

ค่าตามน้าหนัก

2
3

(2 + 3)/2 = 2.5

2.5 x 1 = 2.5

2
3
4

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0

3x2=6

4

4

4x1=4

สรุปผลการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานนี้ =(2.5 + 6 + 4)/4=12.5/4=3.12=3
หากยังยึดติดอยู่กับคะแนน ก็สามารถเทียบเป็นคะแนนได้ดังนี้
สมมติคะแนนเต็ม 20 เมื่อแบ่งตามน้าหนักที่กาหนดไว้ข้างต้นจะได้ดังนี้
รายการประเมิน
การวางแผน
rubric 1
rubric 2
การปฏิบัติ
rubric 3
rubric 4
rubric 5
ผลงาน
rubric 6

ระดับที่ได้

ระดับเฉลี่ย

น้าหนักคะแนน
1(5)

ค่าคะแนน
ตามน้าหนัก

2
3

(2+3)/2=2.5

2
3
4
4

(2+3+4)/3=3.0 2(10)

3x10=30

4

4x5=20

1(5)

2.5x5=12.5

สรุปคะแนนที่ได้ = (12.5+30+0)/4=62.5/4=15.62=6 คะแนน
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2. การประเมินผลรวมทั้งรายวิชาตลอดภาคเรียน
เมื่อผลการประเมินย่อยแต่ละครั้งอยู่ในรูปของระดับตาม Rubric ที่มีระดับเท่ากัน
หมด การพิจารณาระดับผลการเรียน (Grade) ก็ทาได้ไม่ยาก เพียงเอาน้าหนักที่กาหนดไว้มาคูณกับ
ผลการประเมินแต่ละส่วนแล้วหารด้วยจานวนน้าหนักที่กาหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สมมติว่าวิชาหนึ่งหรื อสาระหนึ่ง ประกอบด้วยการประเมินย่อย 8 ส่วน ประเมิน
ปลายภาค 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
การประเมินย่อย (Formative) น้าหนัก 8 ส่วน ประกอบด้วย
1) รายงาน น้าหนัก 2 ส่วน
2) การทดสอบย่อย 3 ครั้ง แต่ละครั้งน้าหนัก 1 ส่วน รวม 3 ส่วน
3) โครงงานกลุ่ม น้าหนัก 2 ส่วน
4) แฟ้มสะสมงาน น้าหนัก 1 ส่วน
การประเมินผลรวม (Summative) น้าหนัก 2 ส่วน
ผู้เรียนคนหนึ่งได้รับการประเมินดังนี้
รายการประเมิน
Formative
รายงาน
สอบย่อย 1
สอบย่อย 2
สอบย่อย 3
โครงงานกลุ่ม
แฟ้มสะสมงาน
Summative

ระดับที่ได้
2
3
2
4
3
1
2
รวม

น้าหนัก (ส่วน)
2
1
1
1
2
1
2
10

2x2=4
3x1=3
2x1=2
4x1=4
3x2=6
1x1=1
2x2=4
24

ระดับคะแนน (Grade) = 24/10 = 2.4
ดังนั้นผู้เรียนคนนี้จะได้เกรดในรายวิชานี้ = 2
สถานศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องจัดการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตาม
ความคาดหวัง กรณีผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียน จนเป็นเหตุให้ได้ระดับผลการเรียน “0” ซึ่งถือว่า
ไม่ผ่านหรือมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่า ผู้สอนผู้สอนจะต้องหาสาเหตุและดาเนินการแก้ไ ข
ซึ่งหลักการของการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนานั้นกระบวนการประเมินจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
ควบคูไ่ ปกับการจัดการจัดการเรียนรู้ เมื่อทราบว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องตรงจุดไหน ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การแก้ไขทันที เพื่อให้สามารถเรียนต่อไปได้

คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assesment)
ความหมาย
การประเมิ น ตามสภาพจริ ง เป็ น การประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ง านหรื อ กิ จ กรรมอย่ า งใด
อย่ างหนึ่ ง โดยงานหรื อกิจ กรรมที่มอบหมายให้ ผู้ ปฏิบัติ เป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ชี วิ ต จริ ง จึ ง เป็ น งานที่ มี ส ถานการณ์ ซั บ ซ้ อ นและเป็ น องค์ ร วมมากกว่ า งานปฏิ บั ติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
แนวคิดและหลักการของการประเมินตามสภาพจริง
1. ไม่เน้นการประเมินทักษะพื้นฐานแต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทางาน
ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
2. เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน
3. เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน ของผู้เรียน และสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
4. เป็นการให้ความสาคัญกับงานที่เป็นจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น
5. ผู้ประเมินควรมีหลายคน มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
6. การประเมินต้องดาเนินการไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. นาการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8. ควรมีการประเมินทั้ง การประเมินที่เน้นการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ลักษณะสาคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
1. ใช้วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซับซ้อน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพ
ของผู้เรียน มากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจาความรู้อะไรได้บ้าง
2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและส่วน
ที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล
3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและของ
เพื่อนร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้
4. ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนแต่ล ะ
บุคคลได้หรือไม่
5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้
6. ประเมินด้านต่างๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง
1. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนาด้วย
2. กาหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เช่น
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น
3. กาหนดผู้ ป ระเมิน โดยพิจ ารณาผู้ ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น ผู้ เรียนประเมินตนเอง
เพื่อนผู้เรียน ผู้สอนผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุป ระสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสั งเกต การสั มภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม
แบบสารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ
5. กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างผู้เรียนทากิจกรรม ระหว่าง
ทางานกลุ่ม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เวลาว่าง/พักกลางวัน ฯลฯ
6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการนาข้อมูลจากการประเมินมา
วิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการทางาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ
วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
7. กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการกาหนดรายละเอียดในการให้ คะแนนผลงานว่า
ผู้เรียนทาอะไร ได้สาเร็จหรือว่ามีระดับความสาเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การให้คะแนน
อาจจะให้ในภากพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้
อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตร และความต้องการของผู้เรียน มีแนวทางของงานที่
ปฏิบัติ กาหนดกรอบและวิธีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน
เทคนิค/วิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระทา การแสดงออกหลายๆ ด้าน ของผู้เรียนตามสภาพ
ความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้
1. การสังเกต เป็นวิธีการที่ดีมากวิธีห นึ่งในการเก็บข้อมูล พฤติกรรมด้านการใช้ความคิด
การปฏิ บั ติ ง าน และโดยเฉพาะด้า นอารมณ์ ความรู้ สึ ก และลั ก ษณะนิ สั ย สามารถท าได้ ทุกเวลา
ทุกสถานที่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อื่นนอกสถานศึกษา
เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการสั ง เกต ได้ แ ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็นต้น
2. การสั ม ภาษณ์ เป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมด้ า นต่ า งได้ ดี เช่ น ความคิ ด
(สติ ปั ญ ญา) ความรู้ สึ ก กระบวนการขั้ น ตอนในการท างาน วิ ธี แ ก้ ปั ญ หา ฯลฯ อาจใช้ ป ระกอบ
การสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น
ก่อนสัมภาษณ์ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลั งของผู้ เรียนก่อนเพื่อทาให้ การสั มภาษณ์ต รง
ประเด็นและได้ข้อมูลยิ่งขึ้น ควรเตรียมชุดคาถามล่วงหน้าและจัดลาดับคาถามช่วยให้การตอบไม่วกวน
ขณะสัมภาษณ์ผู้สอนใช้วาจา ท่าทาง น้าเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเอง ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึ กปลอดภัย
และแนวโน้ มให้ ผู้ เรี ย นอยากพูด/เล่ า ใช้คาภามที่ผู้ เรียนเข้าใจง่ายและผู้ ส อนอาจใช้วิธีสั มภาษณ์
ทางอ้อมคือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดผู้เรียน เช่น เพื่อนสนิท ผู้ปกครอง เป็นต้น
3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการนาผลการประเมินไปใช้ทันทีใน 2
ลั กษณะ คือ เพื่อการช่ว ยเหลื อผู้ เรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้ ส อน จึงเป็นการ
ประเมินที่ควรดาเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงาน
ต่างๆ เป็นต้น งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผู้เรียนได้ เช่น
แบบฝึกหัดที่เน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ งาน โครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูง
ในการวางแผนจัดการ ดาเนินการและแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน
คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทางาน ซึ่ง ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นการประเมิน จากการ
ตรวจงานมากขึ้น ดังนี้
1) ไม่จาเป็นต้องนาชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่ผู้เรียนทาได้ดี
และบอกความหมาย / ความสามารถของผู้เรียนตามลักษณะที่ผู้สอนต้องการประเมินได้ วิธีนี้เป็นการ
เน้น “จุดแข็ง” ของผู้เรียน นับเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามผลิตงานที่ดีๆ
ออกมามากขึ้น
2) จากแนวคิดตามข้อ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่จาเป็นต้อง
เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ผู้เรียนคนที่ 1 งานที่ (ทาได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 2, 3, 5
ส่วนผู้เรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 1, 2 ,4 เป็นต้น
3) อาจประเมินชิ้น งานที่ผู้เรียนทานอกเหนือจากที่ผู้ ส อนกาหนดให้ ก็ได้ แต่ต้อง
มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทาเองจริงๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ เรียนทาเองที่บ้าน และนามาใช้ที่สถานศึกษา
หรืองานเลือกต่างๆ ที่ผู้เรียนทาขึ้นเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล / หลักฐานผลงานอย่าง
กว้างขวาง จะทาให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริง
ของเขาได้แม่นยายิ่งขึ้น
4) ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เป็นเฉพาะตัวเลข
อย่างเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นด้วย
4. การรายงานตนเอง เป็นการให้ผู้เรียนเขียนบรรยายหรือตอบคาถามสั้นๆ หรือ ตอบ
แบบสอบถามที่ผู้ส อนสร้างขึ้น เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด
วิธีทางานความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัว
ผู้เรียนผลงานผู้เรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเพื่อน
ผู้สอน–โดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากเพื่อนผู้เรียน–โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน (ผู้เรียนต้องได้รับคาแนะนามาก่อน
เกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์)
จากผู้ปกครอง–โดยจดหมาย/สารสัมพันธ์ที่ผู้สอน หรือสถานศึกษากับผู้ปกครองมีถึงกันโดย
ตลอดเวลา โดยการประชุมผู้ปกครองที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถามสั้นๆ
6. การใช้ ข้ อ สอบแบบเน้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง ในกรณี ที่ ผู้ ส อนต้ อ งการใช้ แ บบทดสอบ
ขอเสนอแนะให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาต้องมีความหมายต่อผู้ เรียน และมีความส าคัญเพียงพอที่จะแสดงถึ ง
ภูมิความรู้ของผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆ
2) เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของผู้เรียน
3) แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
4) ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลายๆ ด้านมาผสมผสาน และแสดง
วิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
5) ควรมีคาตอบถูกได้หลายคาตอบ และมีวิธีการหาคาตอบได้หลายวิธี
6) มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคาตอบอย่างชัดเจน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

175
7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใช้สะสมงานของผู้เรียน
อย่ างมีจุ ดประสงค์ อาจเป็ น แฟ้ม กล่ อง แผ่ นดิส ก์ อัล บั้ม ฯลฯ ที่แสดงให้ เห็ นถึง ความพยายาม
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้ นๆ หรือหลายๆ เรื่อง การสะสมนั้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน ความสามารถ/คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง
การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะใช้การประเมินให้ผูกติดอยู่กับการจัดการเรียนรู้และมี
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ การที่จะได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของ
ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อนควรใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล หลายๆ วิ ธี ผ สมผสานกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุมพฤติกรรมทุ กด้านและมีจานวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอย่าง
มั่นใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง
กล่ าวโดยสรุ ป วิธีการให้ คะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง เน้นที่การให้ ข้อมูล ที่
สามารถบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือความรอบรู้ของผู้เรียนว่ ามีลักษณะอย่างไรและความสาเร็จหรือความ
รอบรู้ ใ นระดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น อย่ า งไร ไม่ ใ ช่ ใ ห้ ค วามหมายเพี ย งแค่
การ ได้/ตก หรือ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือระดับของการผ่านเท่านั้น นอกจากนี้การนาผลประเมินไปใช้
ประโยชน์ด้านการตัดสินผลการเรียนก็ มีความสาคัญเป็นอันดับรองจากการนาไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และตัวผู้สอน
การประเมิน สภาพจริ ง เป็นการประเมินที่เน้นให้ ผู้ เรียนปฏิบัติ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ ใ น
สถานการณ์จริงจะดีมาก แต่ถ้าไม่ได้ อาจใช้สถานการณ์จาลองที่พยายามให้เหมือนจริงมากที่สุด
หรืออาจจะให้ผู้เรียนไปปฏิบัตินอกห้องเรียน หรือที่บ้านเก็บผลงานไว้ ในแฟ้มสะสมงาน แล้วผู้สอน
เรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่ประเมินผู้เรียนได้หลายมิติ
เช่น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้ประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจงาน การ
รายงานตนเองของผู้เรียน การบันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องการใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง การ
ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
หัวใจสาคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ต้องสอน และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
สภาพจริง
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ตัวอย่างแบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
ชื่อ-สกุล....................................รายวิชา.................................ปีการศึกษา................................... ............
ลาดับ
ที่

รายการประเมิน

1

ความรู้ความสามารถในวิชาที่เรียน

2

ทักษะการเรียนรู้ การคิด และ
แก้ปัญหา

3

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

4

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ

6

มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว

7

ภาวะผูน้ า

8

ความประพฤติ คุณธรรม
จริยธรรม

9

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

10

ความสามารถในการสื่อสารและ
นาเสนอข้อมูล

11

การพบอาจารย์ทปี่ รึกษา

12

สุขภาพกายและสุขภาพใจ

ระดับการประเมิน
5 4 3 2 1

ไม่ตอบ

หมายเหตุ ระดับ 5 = ดีเยี่ยม /มากที่สุด ระดับ 4 = ดีมาก / มาก ระดับ 3 = ดี / ปานกลาง
ระดับ 2 = พอใช้/น้อย ระดับ 1 = ไม่ได้ทา/ไม่มี
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เกณฑ์วิเคราะห์ผลการประเมิน
จุดเด่น : พิจารณาจากรายการประเมินที่มีผลรวมของระดับการประเมิน 4 (ดีมาก) และ 5 (ดีเยี่ยม)
เท่ากับ 70% ขึ้นไป
จุดอ่อน : พิจารณาจากรายการประเมินที่มีผลรวมของระดับการประเมิน 1 (ไม่ได้ทา/ไม่มี) และ 2
(พอใช้) เท่ากับ 20% ขึ้นไป
ตัวอย่างผลการประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา (ก่อนเรียน)
ลาดับ
ที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน

1

ความรู้ความสามารถในวิชาที่เรียน

3.70 7.41

48.19 37.00 3.70

-

2

ทักษะการเรียนรู้ การคิดและ
แก้ปัญหา

0.00 11.10 40.71 48.19 0.00

-

3

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

0.00 7.41

18.49 74.10 0.00

-

4

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.70 11.10 40.71 37.08 7.41

-

5

ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 3.70 18.50 37.10 31.78 3.70

-

6

มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว

7.41 48.19 40.71 4.67

0.00

-

7

ภาวะผูน้ า

7.41 11.10 40.71 37.00 3.70

-

8

ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 11.10 48.19 43.93 1.87

0.00

-

9

ความรับผิดชอบต่อสังคม

7.41 42.06 48.19 7.41

0.00

-

10 ความสามารถในการสื่อสารและ
การนาเสนอข้อมูล

7.41 38.32 44.86 5.61

3.70

11 การพบอาจารย์ทปี่ รึกษา

3.70 7.41

12 สุขภาพกายและสุขภาพใจ

7.41 48.19 37.00 7.41

5

4

3

2

1

48.19 37.00 3.70
0.00

ไม่ตอบ

-
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ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเองของนักศึกษา
(ก่อนเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
27 คน
 จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน 27 คน
โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า
1. จุดอ่อนของนักศึกษา (ระดับพอใช้ 20% ขึ้นไป) คือ
 ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน
 ทักษะการเรียนรู้ การคิด และแก้ปัญหา
 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
 ภาวะผู้นา
 การพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.จุดเด่น (ระดับดีเยี่ยมและ ระดับดีมากรวมกัน เท่ากับ 70% ขึ้นไป ) ไม่มี
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