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การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ

ปจจุบันสังคมไทยมีก ระแสการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกิ ดขึ้นอย างรวดเร็วมากจนสงผลใหเกิ ด
วิกฤติ การณ หลายรูปแบบขึ้นในสัง คมทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ ม
นอกจากนั้นยังสงผลใหเกิดกระแสเรียกรองการปฏิรู ปการศึกษาขึ้นเพื่ อใหการศึกษาเป นเครื่องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอยางแทจริง เปาหมายของการจัดการศึกษา
จะตองมุ งสรางสรรคสังคมใหมีลัก ษณะที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม มุงสรางคนหรือ
ผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตโดยตรงใหมีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู
ความสําเร็จไดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสราง และพัฒนา
ผูเรียนใหเกิ ดคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตน เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ให
ความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจ ักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและ
ความตองการของตนเอง และไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้ เปน
แนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรูตางๆที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง ยาวนาน
และเปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามตองการอยางไดผล
1. ความหมายการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสราง
ความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม
(กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเนนการบูรณาการ
ความรูในศาสตรสาขาตางๆ ใชหลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยาง
หลากหลายคือ พหุปญญา รวมทั้งเนนการวัดผลอยางหลากหลายวิธี (พิมพันธ เดชะคุปต, 2550)
2. หลักการพื้นฐานของแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจั ดการเรียนรู ที่เ น นผู เรี ยนเป นสําคัญ เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา การจั ดการศึ กษามี
เปาหมายสําคัญที่สุด คือ การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด
ตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดานความตองการ
ความสนใจ ความถนั ดและยั ง มี ทั ก ษะพื้ นฐานอันเปนเครื่อ งมือ สําคัญ ที่จ ะใชในการเรียนรู อันไดแก
ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการ
เรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของ
ผูเรียนแตละคน และผูที่มีบทบาทสําคัญในกลไกของการจัดการนี้คือ ผูสอน แตจากขอมูลอันเปนปญหาวิกฤต
ทางการศึกษาและวิกฤตของผูเรียนที่ผานมา แสดงใหเห็นวา ผูสอนยังแสดงบทบาทและทําหนาที่ของตนเอง
ไมเหมาะสม จึงตองทบทวนทําความเขาใจ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤตทางการศึกษาและ
วิกฤตของผูเรียนตอไป การทบทวนบทบาทของผูสอน ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแตงความคิด ความ
เขาใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยตองถือวาแกนแทของการเรียนคือการเรียนรูของผูเรียน ตอง
เปลี่ยนจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวา ผูเรียนเปนสําคัญ
ผูสอนตองคํานึงถึงหลักความแตกตาง
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ระหวางบุคคลเปนสําคัญ ถาจะเปรียบการทํางานของอาจารย (ผูสอน) กับแพทยคงไมตางกันมากนัก แพทยมี
หนาที่บําบัดรักษาอาการปวยไขของผูปวยดวยการวิเ คราะห วินิจฉัยอาการของผูปวยแตละคนที่มีความ
แตกตางกัน แลวจัดการบําบัดดวยการใชยาหรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่แตกตางกันวิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใด
คงจะใชบําบัดรักษาผูปวยทุกคนเหมือนๆ กันไมได นอกจากจะมีอาการปวยแบบเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน
ผูสอน ก็จําเปนตองทําความเขาใจและศึกษาใหรูขอมูล อันเปนความแตกตางของผูเรียนแตละคน และหาวิธี
สอนที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนแตละคนนั้นใหบรรลุถึงศักยภาพ
สูงสุดที่มีอยู และจากขอมูลที่เปนวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผูเรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการ
ศึกษาที่ไมสงเสริมใหผูเรียนไดนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปฏิบัติในชีวิตจริง ทําใหไมเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน ผูสอนจึง
ตองหันมาทบทวนบทบาทและหนาที่ทจี่ ะตองแกไข โดยตองตระหนักวา คุณคาของการเรียนรูคือการไดนําสิ่ง
ที่เรียนรูมานั้นไปปฏิบัติใหเกิดผลดวย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีสาระที่สําคัญ
2 ประการคือ การจัดการโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนและ การสงเสริมใหผูเรียนไดนําเอาสิ่งที่
เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสูศักยภาพสูงสุดที่แตละคนจะมีและเปนไดการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือที่รูจักในชื่อเดิมวาการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student Centered หรือChild Centered) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รูจักกันมา
นานในวงการศึกษาไทยแตไมประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ไดรับการอบรมสั่งสอน
มาดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher Centered)มาตลอด เมื่อผูสอน
เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เคยรูจัก จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเทาที่ควร แตในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ไดมีการกําหนดเปนกฎหมาย
แลววา ผู สอนทุกคนจะตองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญได จึงเปนความ
จําเปนที่ผูสอนทุกคนจะตองใหความสนใจกับรายละเอียดในสวนนี้ โดยการศึกษาทําความเขาใจ และหา
แนวทางมาใชในการปฏิบัติงานของตนใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเปนการจัดการ
บรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อจัดสถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพผูสอนจึงมี
ความจําเปนที่จ ะตองรูจักผูเรียนใหครอบคลุม อยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปเปน
พื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบ
การเรียนรูอาจทําไดหลายวิธีการและหลายเทคนิค แตมีขอควรคํานึงวา ในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง แตละ
เรื่อง ไดเปดโอกาสใหกับผูเรียนในเรื่องตอไปนี้หรือไม
1) เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูเลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจเปน
ประโยชนตอตัวผูเ รียนหรือไม
2) เปดโอกาสใหผเู รียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยไดคิดไดรวบรวม
ความรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองหรือไม ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2547) ไดนําเสนอแนวคิดในการเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได ดังนี้
2.1) กิจกรรมการเรียนรูที่ดที ี่ควรชวยใหผเู รียนไดมสี วนรวมทางดาน
รางกาย (Physical Participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวย
ใหประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้นการรับรูเปน
ปจจัยสําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียนอยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะมีการใหความรูที่ดีๆ ผูเรียนก็ไมสามารถรับ
ได ดังจะเห็นไดวา ถาปลอยใหผูเรียนนั่งนานๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่น ๆ แตถาใหมีการ
เคลื่อนไหวทางกายบางก็จะทําใหประสาทการเรียนรูข องผูเ รียนตื่นตัวและพรอมที่จะรับและเรียนรูสงิ่ ตางๆได
ดี ดังนั้น

3

กิจกรรมที่จัดใหผเู รียน จึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะๆ
ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเ รียน
2.2) กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญ
 ญา
(Intellectual Participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญาตองเปน
กิจกรรมที่ทาทายความคิดของผูเ รียน สามารถกระตุนสมองของผูเ รียนใหเกิดการเคลือ่ นไหวตองเปนเรื่องทีไ่ ม
ยากหรืองายเกินไปทําใหผูเรียนเกิดความสนุกที่จะคิด2.3) กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ควรชวยใหผูเรียนมีสวน
รวมทางสังคม (Social Participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือ
สิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากมนุษยจําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะมนุษยตองเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับอื่น
และสภาพแวดลอ มตางๆ การเปดโอกาสใหผูเ รียนมีป ฏิสัมพันธกับผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ทางดานสังคม
2.4) กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ
(Emotional Participation) คือ เปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการ
เรียนรูนั้น เกิดความหมายตอตนเองโดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยปกติการมีสวน
รวมทางอารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับการกระทําอื่นๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญาและสังคม ทุก
ครั้งที่ผูสอนใหผเู รียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผูเรียนจะเกิดอารมณความรูสกึ อาจเปนความ
พอใจ ไมพอใจ หรือเฉย ๆ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถใชไดกับ
การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเพียงแตธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ตางกันจะมีลักษณะที่เอื้ออํานวยใหผูสอน
ออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในจุดเดนที่ตางกัน คือ
(1) รายวิชาที่มีเนื้อหามุงใหผเู รียนเรียนรูกฎเกณฑและการนําเอากฎเกณฑ
ไปประยุกตใชแกปญหาในสถานการณตางๆ เชน วิชาคณิตศาสตร หรือการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ ผูสอน
สามารถใชกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตัวเองโดยใชวิธีสอนแบบอุปนัย และเปด
โอกาสใหผูเรียนไดนํากฎเกณฑที่ทําความเขาใจไดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ โดยใชวิธีการสอนแบบ
นิรนัย การเรียนรูที่เกิดขึ้นก็จะเปนการเรียนรูที่ยั่งยืนเพราะผูเรียนไดสรางความรูดวยตัวเอง
(2) รายวิชาที่เปดโอกาสใหผเู รียนไดคนพบความรูจากการคนควาทดลอง
และการอภิปรายโดยใชหลักเหตุผล เชน วิชาวิทยาศาสตรผูเรียนมีโอกาสที่จะไดสรางความรูเองโดยตรง
เพียงแตผูสอนตองรูจักการใชคําถามที่ยั่วยุและเชื่อมโยงความคิด ประกอบกับการไดมีโอกาสทําการทดลอง
เปนการปฏิบั ติร วมกั น ผู เ รี ยนจะได มี ป ฏิ สัม พันธกัน มีก ารเคลื่ อ นไหวรางกายเพื่อ สรา งความรูผา น
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ทํากันมาอยูแลว
(3) รายวิชาที่เปดโอกาสใหผเู รียนไดรบั ขอมูลทีห่ ลาก หลายเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคลขอมูลที่มีลักษณะยั่วยุใหออกความคิดเห็นได เชน
วิชาสังคมศึกษา และวรรณคดีเปนลักษณะพิเ ศษที่ผูสอนจะนํามาใชเ ปนเครื่องมือใหเ กิดกิจ กรรมการใช
ความคิดอภิปราย นําไปสูขอสรุป เปนผลของการเรียนรูและการสรางนิสัยยอมรับฟงความคิดเห็นกัน
เปนวิถีทางที่ดีในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับผูเรียน
(4) รายวิชาที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวรางกายเปนหลักเชน วิชา พลศึกษา
และการงานอาชีพ ผูสอนควรใชโอกาสดังกลาว ใหผูเรียนไดสรางความรูผานกระบวนการทํางาน
(5) รายวิชาที่สงเสริมความคิดจินตนาการ และการสรางสุนทรียภาพ เชน
วิชาศิลปะและดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายแลว ผูเรียนยังมีโอกาสไดสรางความรู และ
ความรูสึกที่ดี ผานกระบวนทํางานที่ผูสอนออกแบบไวใหผูสอนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการ

4

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมักเปนผูสอนที่มคี วามตั้งใจและสนุกในการทํางานสอน เปนคนชางสังเกตและเอา
ใจใสผูเรียนและมักจะไดผลการตอบสนองที่ดีจากผูเรียน แมจะยังไมมากในจุดเริ่มตน แตเมื่อปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอก็จะสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนในทางที่ดีขึ้น
สรุปไดวาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ เปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหม ที่มี
ลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมทั่วไป คือ
1) ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ผูเรียนเปนผูเรียนรู
บทบาทของผูสอน คือ ผูสนับสนุน (Supporter) และเปนแหลงความรู Resource Person) ของผูเรียน
ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือก และวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเขาไปมีสวนรวมในการเลือกและจะเริ่มตน
การเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
2) เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู ในการ
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู ป จ จั ยสํ า คัญ ที่ จ ะต อ งนํา มาพิ จ ารณาประกอบดว ยได แก เนื้อ หาวิช า
ประสบการณเดิมและความตองการของผูเรียน การเรียนรูที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่สอน
(เนื้อหา) และวิธีที่ใชสอน (เทคนิคการสอน)
3) การเรียนรูจ ะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู ไดทํางาน
รวมกันกับเพื่อน ๆ ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายและความสามารถใน
เรื่องใหม ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง
4) สัมพันธภาพระหวางผูเรียน การมีสัมพันธภาพในกลุมจะชวยสงเสริม
ความเจริญงอกงามการพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางานและการจัดการกับชีวิตของแตละ
บุคคลสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ ึ่งกันและกัน
ของผูเรียน
5) ผูสอนคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ผูสอนจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริงของ
ผูเรียนเปนแหลงความรูท ี่ทรงคุณคาของผูเ รียน และสามารถคนควาหาสื่อวัสดุอุปกรณทเี่ หมาะสมกับ ผูเรียน
สิ่งทีส่ ําคัญทีส่ ุดคือความเต็มใจของผูส อนทีจ่ ะชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ผูสอนจะใหทุกอยางแกผเู รียน ไมวา
จะเปนความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติ และการฝกฝนโดย ผูเรียนมีอิสระทีจ่ ะรับหรือไมรับการใหนั้นก็ได
6) ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม การจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผูเรียนจะมีความมั่นใจ
ในตนเอง และควบคุม ตนเองไดม ากขึ้นสามารถเปนในสิ่งที่อยากเปนมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณตาง ๆ มากขึ้น
7) การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆ
ดานพรอมกันไปการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนจุดเริม่ ของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดานเชน
คุณลักษณะดานความรู ความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณ ความรูสึกจะไดรบั การพัฒนาไปพรอม ๆ
กัน

5

3. องคประกอบและตัวบงชี้การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545 มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู และดานการเรียนรู
ของผูเรียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการนับวาเปนองคประกอบทีส่ นับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูที่
สําคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการของมหาวิ ทยาลั ยที่ เ นนการพัฒ นาทั้ งระบบการพั ฒ นาทั้ง ระบบของ
มหาวิทยาลัย หมายถึงการดําเนินงานในทุกองคป ระกอบของมหาวิทยาลัยใหไปสูเป าหมายเดียวกันคื อ
คุณภาพของผูเรียนตามวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดัง นั้นตัวบงชี้ที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของ
มหาวิทยาลัยประกอบดวย
1) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่มจี ุดเนนการคุณภาพบัณฑิตอยางชัดเจน
2) การกําหนดแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับเปาหมาย
3) การกําหนดแผนการดําเนินงานในทุกองคประกอบของมหาวิทยาลัยสอดคลอง
กับเปาหมายและเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
4) การจัดใหมรี ะบบประกันคุณภาพภายใน__
5) การจัดทํารายงานประจําปเพื่อรายงานผูเกี่ยวของและสอดคลองกับแนว
ทางการประกันคุณภาพจากภายนอก
3.2 การจัดการเรียนรู
องคประกอบหลักที่แสดงถึงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมประกอบดวยความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายที่แทจริงของการเรียนรู บทบาทของผูสอนและบทบาทของผูเรียนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใหผูเรียนเปนสําคัญจะทําไดสําเร็จเมื่อผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนไดแก ผูสอนและ
ผูเรียน มีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ ความหมายของการเรียนรู ดังสาระที่ ทิศนา แขมมณี(2547) ไดกลาว
ไวดังนี้
1) การเรียนรูเปนงานเฉพาะบุคคลทําแทนกันไมได ผูสอนที่ตองการใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตองเปดโอกาสใหเขาไดมีประสบการณการเรียนรูด วยตัวของเขาเอง
2) การเรียนรูเ ปนกระบวนการทางสติปญญาที่ตองมีการใชกระบวนการคิด สราง
ความเขาใจ ความหมายของสิ่งตางๆ ดังนั้นผูสอนจึงควรกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจสิ่ง
ตาง ๆ
3) การเรียนรูเ ปนกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดไดหลายแง
หลายมุม
ทําใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอความรู ตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรูตามที่สังคมยอมรับดวย ดังนั้น
ผูสอนที่ปรารถนาใหผเู รียนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือ
แหลงขอมูลอื่นๆ
4) การเรียนรูเ ปนกิจกรรมทีส่ นุกสนาน เปนความรูส ึกเบิกบานเพราะหลุดพนจาก
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ความไมรู นําไปสูความใฝรู อยากรูอีกเพราะเปนเรื่องนาสนุกผูสอนจึงควรสรางภาวะที่กระตุนใหเกิดความ
อยากรูหรือคับของใจบางผูเรียนจะหาคําตอบเพื่อใหหลุดพนจากความของใจ และเกิดความสุขขึ้นจากการได
เรียนรูเมื่อพบคําตอบดวยตนเอง
5) การเรียนรูเ ปนงานตอเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรูไ ดไมมีที่สิ้นสุด
ผูสอนจึงควรสรางกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูไมรจู บ
6) การเรียนรูเ ปนการเปลี่ยนแปลงเพราะไดรมู ากขึ้นทําใหเกิดการนําความรูไปใช
ในการเปลี่ยนแปลงสิง่ ตางๆ เปนการพัฒนาไปสูการเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้น ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับ
รูผลการพัฒนาของตัวเขาเองดวย
จากความหมายของการเรียนรูทกี่ ลาวมา ผูสอนจึงตองคํานึงถึงประเด็นตางๆ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
(1) ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเ รียน
(2) การเนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
(4) การจัดกิจกรรมใหนาสนใจ ไมทําใหผเู รียนรูส ึกเบื่อหนาย
(5) ความเมตตากรุณาตอผูเรียน
(6) การทาทายใหผูเรียนอยากรู
(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผเู รียนจะเกิดการเรียนรู
(8) การสรางบรรยากาศหรือสถานการณใหผเู รียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัตจิ ริง
(9) การสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู
(10) การมีจุดมุง หมายของการสอน
(11) ความเขาใจผูเ รียน
(12) ภูมิหลังของผูเรียน
(13) การไมยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้น
(14) การเรียนการสอนที่ดีเปนพลวัตร (Dynamic) กลาวคือมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งในดานการจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิค และ
วิธีการ
(15) การสอนในสิง่ ที่ไมไกลตัวผูเ รียนมากเกินไป
(16) การวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
3.3 การเรียนรูของผูเรียน
องคประกอบสุดทายที่สําคัญและนับวาเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรูที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญ คือ
องคประกอบดานการเรียนรูซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากเดิมที่เนนเนื้อหาสาระเปนสําคัญ และสอดคลองกับ
องคประกอบดานการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูก็เพือ่ เนนใหมผี ลตอการเรียนรู ดังนั้น ตัว
บงชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรูของผูเ รียนประกอบดวย
1) การเรียนรูอยางมีความสุข อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล คํานึงถึงการทํางานของสมองที่สงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการทางอารมณของ
ผูเรียน ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องที่ตองการเรียนรูในบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ บรรยากาศของการเอื้ออาทรและ
เปนมิตรตลอดจนแหลงเรียนรูที่หลากหลายนําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได
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2) การเรียนรูจากการไดคิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกลาวอีกลักษณะหนึ่งคือ
“เรียนดวยสมองและสองมือ” เปนผลจากการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคิด ไมวาจะเกิดจากสถานการณหรือ
คําถามก็ตาม และไดลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเปนการฝกทักษะที่สําคัญคือ การแกปญหา ความมีเหตุผล
3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น เปาหมาย
สําคัญดานหนึ่งในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ ผูเรียนแสวงหาความรูที่หลากหลายทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยทั้งที่เปนเอกสารวัสดุสถานที่ สถานประกอบการบุคคลซึ่งประกอบดวย เพื่อน กลุมเพื่อน
หรือผูเปนภูมิปญญาของชุมชน
4) การเรียนรูแบบองครวมหรือบูรณาการเปนการเรียนรูทผี่ สมผสานสาระความรู
ดานตางๆ ไดสัดสวนกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม ความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชาที่จัดให
เรียนรู
5) การเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง เปนผลสืบเนื่องมาจากความเขาใจ
ของผู สอนที่ยึดหลักการวาทุก คนเรียนรูไดและเปาหมายที่สําคัญ คือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถที่จ ะ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูสอนจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรูของผูเรียนวาถนัดที่จะ
เรียนรูแบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวย
ตนเอง การสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเองผูเรียนจะไดรับการฝกดานการ
จัดการแลวยังฝกดานสมาธิความมีวินัยในตนเอง และการรูจักตนเองมากขึ้น
4. เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตัวเอง
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูเ รียนรู โดยพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรู ไดมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอมตางๆ โดยใชกระบวนการตางๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและผูเรียนมีโอกาส
นําความรูไปประยุกตใชในสถานการณอื่น คําถามคือ ผูสอนจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทําใหเกิดเหตุการณ
นั้นๆ ไดอยางไร ผูสอนทั่วไปยังเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเขาใจวา การใหผูเรียนคนพบความรูด วยตนเองคือ การปลอยใหผูเรียน เรียนรูกันเองโดยที่ผูสอนไมตองมี
บทบาทอะไร หรือใชวิธีสั่งใหผูเรียนไปที่หองสมุด อานหนังสือกันเองแลวเขียนรายงานมาสงซึ่งเปนสิ่งที่ไม
ถูกตอง แมวาการใหการเรียนรูเกิดขึ้นที่ตัวผูเรียน เปนลักษณะที่ถูกตองของ การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ แตการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูขึ้นมาไดเองนั้นเปนเรื่องยาก ผูสอนจึงตองมีหนาที่เตรียม
จัดสถานการณและกิจกรรมตางๆ นําทางไปสู การเรียนรู โดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรง หรือถาจะจัด
สถานการณใหผูเรียนไดคนพบความรูโดยใชหองสมุดเปนแหลงขอมูล ผูสอนจะตองสํารวจใหรูกอนวา ภายใน
หองสมุดมีขอมูลอะไรอยูบาง อยูที่ใด จะคนหาอยางไร แลวจึงวางแผนสั่งการ ผูเรียนตองรูเปาหมายของการ
คนหาจากคําสั่งที่ผูสอนให รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จ และในขณะที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติ
ผูสอนควรสังเกตการณอยูดวย เพื่ออํานวยความสะดวก นําขอมูลนั้นมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งตอไป
4.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ของผูสอนอีกประการหนึ่ง คือ ผูสอนเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ตองจัดโตะเกาอี้ใหผูเรียนไดนั่ง
รวมกลุมกัน โดยไมเขาใจวาการนั่งรวมกลุมนั้นทําเพื่ออะไร ความเขาใจที่ถูกตองคือ เมื่อผูเรียนจะตองทํางาน
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รวมกัน จึงจัดเกาอี้ใหนั่งรวมกันเปนกลุม ไมใชนั่งรวมกลุมกันแตตางคนตางทํางานของตัวเอง การจัดให
ผูเรียนทํางานรวมกัน ผูสอนจะตองกํากับดูแลใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีบทบาทในการทํางาน ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ผูสอนควรศึกษาเปนแนวทางนําไปใชเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกัน(Cooperative Learning) วิทยากร เชียงกูล
(2549) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน เรียนรูรวมกัน เปนการจัดการเรียนการ
สอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 4-5 คน โดย สมาชิกในกลุมมีระดับความสามารถแตกตางกัน
สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่รวมกันในการปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย มีเปาหมายและมีโอกาสไดรับรางวัล
ของความสําเร็จรวมกัน วิธีการแบบนี้ผูเรียนจะมีโอกาสสรางปฏิสมั พันธรวมกันในเชิงบวก มาปฏิสัมพันธแบบ
เผชิญหนากัน ไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากกลุม ไดพัฒ นาทักษะทางสังคมและไดใช
กระบวนการกลุมในการทํางานเพื่อสรางความรูใหกับตนเอง
ชีวิตประจําวัน

4.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชใน

ตามความหมายของการเรียนรูท ี่แทจริง คือ ผูเรียนตองมีโอกาสนําความรูทเี่ รียนรูมา
ไปใชในการดําเนินชีวิต สิ่งที่เรียนรูกับชีวิตจริงจึงตองเปนเรื่องเดียวกัน ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ใหผู เ รี ยนประยุ ก ต ใช ความรู ไ ด โ ดยสร างสถานการณ ให ผูเ รีย นต อ งแก ปญ หาและนํ าความรู ที่เ รีย นมา
ประยุกตใช หรือใหผูเรียนแสดงความรูนั้นออกมาในลักษณะตางๆ เชน ใหวาดภาพแสดงรายละเอียดที่เรียนรู
จากการอานบทประพันธในวิชาวรรณคดี เมื่อผูสอนไดสอนใหเขาใจโดยการตีความและแปลความแลว หรือ
ในวิชาที่มีเนื้อหาของการปฏิบัติ เมื่อผานกิจกรรม การเรียนรูแลวผูสอนควรใหผูเรียนไดฝกใหทํางาน ปฏิบัติ
ซ้ําอีกครั้งเพื่อใหเกิดความชํานาญในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชนี้ ผูสอนควรจัด
กิจกรรมใหผูเรียนแสดงความสามารถในลักษณะตางๆ และเปดโอกาสใหมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความสามารถเฉพาะที่ผูเรียนแตละคนมีแตกตางกัน นอกจากการใชเทคนิคการออกคําสั่งใหผูเรียนแสดงการ
ทํางานในลั ก ษณะตางๆ แล ว ผูสอนอาจใชวิธีก ารสอนบางวิ ธีที่เ ปดโอกาสให ผูเ รี ยนได แสดงความรู ใน
สถานการณอื่นๆ ไดเชนกัน เชน วิธีสอนโดยใหจัดนิทรรศการ และการสอนโดยใชโครงงาน โดยผูสอนเปนผู
กํากับควบคุมใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันวางแผน ดําเนินการตามแผน และรวมกันสรุปผลงาน ผูเรียนแตละคน
จะไดเลือกและแสดงความสามารถที่ตนเองถนัด เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จึงสามารถกลาวขยายความไดวา
การเรียนรูผานการใหจัดนิทรรศการและการสอนโดยใชโครงงาน ซึ่งสามารถทําอยางตอเนื่องกันได โดยมี
ประเด็นดังนี้
1) ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึง่ ที่ตนเองสนใจ
2) ผูเรียนไดเรียนรูหรือหาคําตอบดวยตนเองโดยการคิดและปฏิบัติจริง
3) วิธีการหาคําตอบมีความหลากหลายจากแหลงเรียนรูท ี่หลากหลาย
4) นําขอมูลหรือขอความรูจ ากการศึกษามาสรุปเปนคําตอบหรือขอคนพบของตนเอง
5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาคําตอบพอสมควร
6) คําตอบหรือขอคนพบเชื่อมโยงตอการพัฒนาความรูตอไป
7) ผูเรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการนําเสนอคําตอบของปญหาหรือผลของ
การคนพบดวยวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตนเองนอกจากแนวคิด
การใชวิธีการสอนโครงงานและการจัดนิท รรศการแลวยังมีแนวคิดเรื่องการบูรณาการที่ผูสอนจะสามารถ
นํามาใชเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนนําขอมูลหลากหลายที่เกิดจากการเรียนรูไปสัมพันธ
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เชื่อมโยงกันการบูรณาการ หมายถึ ง การนําศาสตรส าขาวิ ชาต างๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยว ของกันมา
ผสมผสานเขาดวยกัน สาเหตุที่ตองจัดใหมีการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนคือ
1) ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธซงึ่ กันและกันไมไดแยกออกจากกัน
เปนเรื่องๆ
2) เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริงโดยการเรียนรูในสิง่ ที่ใกลตัวแลวขยายกวาง
ออกไปผูเ รียนจะเรียนรูไดดีขึ้นและเรียนรูอ ยางมีความหมาย
3) เนื้อหาวิชาตางๆ ที่ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกันควรนํามาเชือ่ มโยงกัน เพื่อให
เรียนรูอยางมีความหมาย ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา แบงเบาภาระของผูส อน
4) เปดโอกาสใหผเู รียนไดใชความรู ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย
5. ประเภทของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงเปน 2 ประเภทใหญ คือการสอนแบบเนนกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนหลัก และการสอนแบบเนนสือ่
5.1 การสอนแบบเนนกิจกรรมการเรียนการสอนเปนหลักการสอนแบบนี้ไดแก
1) การสอนแบบใชปญ
 หาเปนหลัก (Problem Base Learning)
เปนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนระบุปญ
 หาที่ตองการเรียนรู
ผูเรียนจะคิด วิเคราะหปญหา ตั้งสมมุติฐาน อันเปนที่มาของปญหา และหาทางทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว
ผูเรียนจะต องมีความรูพื้นฐานที่จ ะเรียนรูเนื้อหาตางๆ มากอน เพื่อจะสามารถเรียนรูเนื้อหาใหม โดย
กระบวนการใชปญหาเปนหลักได หากพื้นความรูเดิมของผูเรียนไมเพียงพอ จะตองคนควาหาความรูเพิ่มเติม
ดวยตนเองในการดําเนินการสอน ผู ส อนจะตองนําปญ หาที่เ ปนความจริง มาเขียนเปนกรณีศึกษาหรือ
สถานการณในผูเรียน โดยผูเรียนจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
(1) ทําความเขาใจกับศัพทบางคําหรือแนวคิดบางอยางในสถานการณนั้นๆ
(2) ระบุประเด็นปญหาจากสถานการณ
(3) วิเคราะหประเด็นปญหา
(4) ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปญหานั้นๆ
(5) ทดสอบสมมุติฐาน และจัดลําดับความสําคัญ
(6) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
(7) รวบรวมขอมูลขาวสารและความรูจ ากแหลงตางๆ ดวยตนเอง
(8) สังเคราะหขอมูลใหมที่ไดพรอมทัง้ ทดสอบ
(9) สรุปผลการเรียนรูและหลักการที่ไดจากการศึกษาปญหา
กระบวนการเรียนรูโ ดยใชปญหาเปนหลัก มีลกั ษณะที่สําคัญ คือผูเรียนจะ
ไดเรียนดวยกันเปนกลุมๆ ประมาณ 6–8 คน มีการอภิปรายและคนควาหาความรูดวยกัน มีการเรียนรูดวย
ตนเองเนื้อหาสาระที่กําหนดใหผูเรียนเรียนรูนั้น จะเปนเนื้อหาที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาตาง ๆ เขา
ดวยกัน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูในเนื้อหาที่กําหนดนั้นอยางชัดเจน
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2) การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism)
เปนการจัดการเรียนการสอน ที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมของ
ตนเองโดยมีการเชื่อมโยงความรูใหมที่เกิดขึ้นกับความรูเ ดิมที่ผูเรียนมีอยูแลว การสรางองคความรูใหมของ
ผูเรียนอาจไดจากการดําเนินกิจกรรมการสอนที่ใหผเู รียนศึกษาคนควา ทดลอง ระดมสมองศึกษาใน
ความรู ฯลฯ การตรวจสอบองคความรูใหม ทําใหไดทั้งการตรวจสอบกันเองในระหวางกลุม ผูเ รียนผูส อนจะ
เปนผูที่ชวยเหลือใหผเู รียนไดตรวจสอบความรูใหมใหถูกตอง ดังแผนภาพ
การปฐมนิเทศ
กระตุนใหเกิดความคิด
สรางความรูใหม

สรางความรูใหม

ทดลองใชความรูใหม
ทบทวนความรูใหม
สรางความรูใหม
ลําดับขั้นตอนการสอนตามแนวความคิดแบบนิรมิตวิทยารายละเอียดของ
การดําเนินการสอนตามรูปแบบมีดังนี้
(1) ผูส อนบอกใหผูเรียนทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน
(2) ผูส อนใหผูเรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาทีเ่ รียน
(3) ผูสอนจัดกิจกรรมใหผเู รียนปฏิบัติเพื่อสรางองคความรูใหมทเี่ กี่ยวกับ
เนื้อหาทีเ่ รียน
(4) ผูสอนใหผเู รียนไดนําองคความรูทสี่ รางขึ้นมาใชในสถานการณที่ผูสอน
กําหนดให
(5) ผูส อนใหผูเรียนสรุปองคความรูทเี่ กิดขึ้นจากการเรียนครัง้ นี้
3) การสอนเพื่อใหผเู รียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment)
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนทราบถึงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ โดยสามารถระบุลกั ษณะเดน ลักษณะรอง ของสิ่งนั้นๆ
ได สามารถนําความรูที่เกิดขึ้นไปใชในสถานการณอื่นๆ ได ขั้นตอนการสอนมีดังนี้
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(1) ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการนําเสนอ
เหตุการณรายละเอียดของสิง่ นั้น
(2) ผูสอนใหผเู รียนระบุลกั ษณะเดน ลักษณะรอง ของสิ่งที่ไดสังเกตและให
ผูเรียนหาลักษณะทีเ่ หมือนกันลักษณะที่แตกตางกัน
(3) ผูส อนใหผูเรียนสรุปลักษณะสําคัญทีส่ ังเกตได พรอมใหชื่อของสิ่งนั้น
(4) ผูส อนตรวจสอบความเขาใจของผูเ รียน และความเปนไปไดความ
เหมาะสมของชื่อความคิดรวบยอดนั้น
(5) ผูสอนกําหนดสถานการณใหมใหผูเรียนได นําความคิดรวบยอดที่
เกิดขึ้นไปใช
4) การสอนแบบรวมมือประสานใจ (Cooperative Learning)
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มงุ ใหผูเรียนรวมมือกันทํางานชวยเหลือซึ่ง
กันและกันมีสวนรวมในการดําเนินงาน และประสานงานกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอน
(1) จัดชั้นเรียนโดยการแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆประมาณ 3-6
คนโดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเกงปานกลางและออน
(2) ผูเรียนจะตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และรับผิดชอบการ
เรียนรูของเพื่อนๆ ภาย ในกลุมของตนเองดวย
(3) สมาชิกทุกคนในกลุม จะตองรวมมือในการทํางานอยางเต็ม
ความสามารถโดยสนับสนุนยอมรับ และไววางใจซึ่งกันและกันเพื่อใหสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูใหมากทีส่ ุด
5. การสอนเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรูจ ากกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking)
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มงุ เนนใหผเู รียนไดพัฒนาความสามารถ ใน
การใชความคิดพิจารณา ตัดสินเรื่องราว ปญหา ขอสงสัยตางๆอยางรอบคอบ และมีเหตุผล ผูสอนจะเปนผู
นําเสนอปญหา และดูแล ใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมของผูเรียน กิจกรรมการสอนจะเริ่มจากปญหาที่
สอดคลองกับวุฒิภาวะ และประสบการณของผูเรียน ซึ่ง ยั่วยุผูเรียนใหอยากศึกษา ผูเรียนจะรูสึกวาไมมี
คําตอบหรือ คําตอบมี แตไมเ พียงพอ ผูเรียนตองมีก ารศึก ษาคนควาจากแหลง ความรูตางๆ และใช
กระบวนการคิดอยางหลากหลาย รวมทั้ง วิเคราะหไตรตรองอยางมีเหตุผล และเปนลําดับขั้นตอน เพื่อ
นําไปสูการตัดสินเพื่อเลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุดกับปญหาที่นํามาใชในบทเรียนขั้นตอนการสอนมีดังนี้
(1) ผูสอนนําเสนอปญหาซึง่ เปนคําถามที่เราใหผูเรียนเกิดความคิดผูเรียน
ตอบคําถามของผูส อนโดยใหคําตอบที่หลากหลาย
(2) ผูสอนใหผเู รียนชวยกันหาคําตอบทีเ่ ปนไปไดมากทีส่ ุดโดยการอภิปราย
รวมกันหรือใหคนควาจากแหลงความรูเ ทาทีม่ ีอยู
(3) ผูส อนใหผูเรียนชวยกันคัดเลือกคําตอบที่ตรงกับประเด็นปญหา
(4) ผูส อนใหผูเรียนสรุปคําตอบทีเ่ ดนชัดที่สุด
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5.2 การเรียนการสอนแบบเนนสื่อ
การเรียนการสอนแบบเนนสื่อ เปนประเภทของการสอนในลักษณะใชสื่อเปนหลัก
เชนการสอนโดยใชบ ทเรี ยนสํ าเร็ จรูป การสอนแบบศูนย การเรียนการสอนโดยใช โปรแกรม CAI หรือ
ELearning เปนตน
6. การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มสี วนเสริมสรางความสําเร็จใหกบั ผูเ รียน
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่สอดคลองกัน
แตในการจัดการศึกษาที่ผานมากลับมีเหตุการณที่ทําใหดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเปนคนละสวน
แยกจากกัน การประเมินผลนาจะเปนกระบวนการที่ชวยใหผูสอนไดขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนในการรับ
ปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน แตกลับกลายเปนเครื่องมือตัดสิน
หรือตีตราความโงความฉลาด สรางความกดดันและเปนทุกขใหกับผูเรียน ความสําเร็จหรือลมเหลวของการ
เรียนรูถูกตัดสินในครั้งสุดทายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไมไดใหความสําคัญกับผลงานความสําเร็จ
หรือพัฒนาการที่ มีขึ้นในระหวางกระบวนการเรียนรู และนอกเหนื อจากนั้ น กระบวนการที่ใชวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูใ นบางครัง้ ก็ไมไดกระทําอยางสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูท ี่ตองการวัดจริงเพราะ
ผูสอนมักจะเคยชินกับการใชเครื่องมือวัดเพียงอยางเดียว คือ การใชแบบทดสอบ ซึ่งมีขอจํากัดในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูทางดานจิตพิสัยและทักษะพิสัยดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญแลวก็มีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหมดวยใหสอดคลองกัน ซึ่งผูรูในวง
การศึกษาไดยอมรับกันวา แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรูท ี่เหมาะสม คือ การวัดและประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง
6.1 การวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง
การวัดและประเมินผลเปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
เมื่อการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545 มุงใหผูเรียนแตละคนไดพฒ
ั นาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงตองปรับเปลี่ยนไป
ใหมีลกั ษณะเปนการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงดวยประเมินตาม
สภาพจริงของผูเรียน มีลักษณะสําคัญดังนี้
1) เนนการประเมินที่ดําเนินการไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งสามารถทําไดตลอดเวลา ทุกสภาพการณ
2) เนนการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ รียนจริงๆ
3) เนนการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน
4) ใชขอมูลที่หลากหลาย ดวยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคลองกับ
วิธีการประเมินตลอดจนจุดประสงคในการประเมิน
5) เนนคุณภาพผลงานของผูเ รียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู
ความสามารถหลาย ๆ ดาน
6) การประเมินดานความคิด เนนความคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห
7) เนนใหผูเรียนประเมินตนเอง และการมีสวนรวมในการประเมินของ
ผูเรียนผูป กครองและผูส อน
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6.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินการแสดงออกของ
ผูเรียนรอบดานตลอดเวลา ใชขอมูลและวิธีการหลากหลาย ดวยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาวัตถุประสงคของการประเมิน เปนการประเมินเพือ่ พัฒนาผูเ รียน
รอบดาน ดังนั้น จึงใชวิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับจุดประสงค เชน การสังเกต สัมภาษณ การตรวจผลงาน
การทดสอบบันทึกจากผูเกี่ยวของ การรายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงานเปนตน
2) กําหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการ
ประเมิน ใหเปนการประเมินพัฒนาการของผูเ รียนรอบดานตามสภาพจริงแลว ในการกําหนดเครื่องมือจึงเปน
เครื่องมือทีห่ ลากหลาย เปนตนวา
(1) การบันทึกขอมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่
ผูเรียนผลิต แบบบันทึกตางๆ ไดแก แบบบันทึกความรูส ึก บันทึกความคิด บันทึกของผูเกี่ยวของ (นักศึกษา
เพื่อนอาจารย ผูปกครอง) หลักฐานรองรอยหรือผลงานจากการรวมกิจกรรม เปนตน
(2) แบบสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมใน
สถานการณตางๆ
(3) แบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณความรูสกึ ความคิดเห็น
ทั้งตัวผูเรียน และผูเกี่ยวของ
(4) แฟมสะสมงาน เปนสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอยางหรือ
หลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสําคัญที่
ตองเก็บไวอยางเปนระบบ
(5) แบบทดสอบ เปนเครื่องมือวัดความรู ความเขาใจที่ยังคงมี
ความสําคัญตอการประเมินสําหรับผูป ระเมิน ประกอบดวย ผูเรียนประเมินตนเองผูส อน เพื่อนกลุม เพือ่ น
ผูปกครองและผูเกี่ยวของกับนักศึกษา
จัดการเรียนการสอน

6.3 การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการ

การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียน
การสอน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) กอนนําไปใช ผูสอนตองเรียนรูเ กี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพ
จริง ที่สําคัญที่สุด คือ การศึกษาดวยตนเองและลงมือปฏิบัตจิ ริง พัฒนาความรูจ ากการลงมือปฏิบัติ
2) การแนะนําใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานของผูเรียน
นอกจากจะแสดงพัฒนาการของผูเ รียนแลว ยังเปนการสะทอนการสอนของผูสอน เพื่อจะนําไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
2.1) หลักการเบือ้ งตนของการจัดทําแฟมสะสมงาน มีดังนี้
(1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการดานตางๆ
(2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผูเรียน
(3) ดําเนินการควบคูกบั การเรียนการสอน
(4) เก็บหลักฐานทีเ่ ปนตัวอยางที่แสดงความสามารถในดาน
กระบวนการและผลผลิต
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(5) มุงเนนในสิ่งที่ผเู รียนเรียนรู
2.2) ความสําคัญของแฟมสะสมงาน คือ การรวบรวมขอมูลของเรียน
ทําใหผสู อนไดขอมูลที่มปี ระโยชนเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล และนําเอาขอมูล
ดังกลาวมาใชปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเ รียนแตละคนไดเต็มศักยภาพของ
ตนเอง

หลักการของการจัดทําคูมือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุเปนสถาบันหนึ่งในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับ ปริญญาตรี โดยภารกิ จ หลั ก คื อ การผลิ ตบั ณฑิต การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น สถานศึก ษา
จําเปนตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนไดครอบคลุมและเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา และเพื่อใหคณาจารยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ แนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพื่อไปพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ งานบริก ารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
กาฬสินธุจึง ไดจั ดทํ าคู มื อกระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เ นนผูเ รียนเปนสําคัญ เพื่อ ให คณาจารย ใน
มหาวิทยาลัยไดทราบและปฏิบัติตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยความเขาใจ ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
3. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของ
มหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

กระบวนการจัดการเรียนสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญจะตองประกอบดวย
บทบาทของผูเรียน
1. มีโอกาสรวมกําหนดเปาหมายการเรียนรูและวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
2. มีโอกาสพัฒนาทักษะในการแสวงความรู จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อสรางความรูความเขาใจในการเรียนการรูดวยตนเอง
3. มีโอกาสพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู โดยการใช IT เพื่อเขาถึง
แหลงขอมูล และการจัดกระทําขอมูล
4. คิด ทํา และแสดงออกเพื่อแกปญหาหรือสรางผลงาน
5. มีปฏิสัมพันธชวยกันเรียนรูก ับเพื่อนและกลุม
6. ไดรับประสบการณการเรียนรูที่ยืดหยุนดวยวิธีการ/กระบวนการในการเรียนรู
อยางหลากหลาย
7. มีโอกาสเลือกและสรางผลงานจากการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง (มีผลงานจากการเรียนรู)
8. มีประสบการณตรงในการนําความรูภาคทฤษฎีไปใชประโยชน และประยุกตใช
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ในชีวิตจริงหรือสถานการณจริง
9. มีโอกาสนําเสนอและสะสะทอนผลงานในรูปแบบตาง ๆ
10. มีโอกาสชื่นชมกับความสําเร็จของตนเองและทีมงาน
11. มีโอกาสฝกความมีวินัยและความรับผิดชอบ
12. มีสวนรวมและไดรบั การประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
บทบาทของผูสอน
1. ใหผูเรียนมีโอกาสกําหนดเปหมายของการเรียนรูและรวมวางแผนการจัด
ประสบการณการเรียนรูในบรรยากาศที่ยืดหยุน
2. จัดประสบการณการเรียนรูที่ชวยใหผเู รียนสรางความรู ความเขาใจในการ
เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
3. จัดประสบการณการเรียนรู ที่กระตุนและสงเสริมการคิด การคนควาหาความรู
และการแสดงออกของผูเรียน ฝกใหผูเรียนคนควาจากแหลงเรียนรูหรือแหลงขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง
4. จัดประสบการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผเู รียนเลือกและสรางผลงานจากการ
เรียนรู ตามถนัดและความสนใจของตนเองและของกลุม
5. จัดประสบการณการเรียนรูที่เปดโอกาสใหใชเทคโนโลยีเพือ่ เขาถึงแหลงขอมล
และการจัดการกระทําขอมูล
6. จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเชื่อมโยงหรือประยุกตใชสิ่งที่เรียนในชีวิต
จริงหรือสถานการณที่เปนจริงใหมากที่สุด
7. จัดประสบการณการเรียนรู ที่เนนผูเรียนฝกคิด ฝกปฏิบัติ และฝกปรับปรุงตนเอง
8. จัดประสบการณการเรียนรูทสี่ งเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันจากเพื่อนในกลุม
9. สงเสริมใหมีโอกาสฝกการทํางานเปนทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบ
10. จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปนกัลยาณมิตร มีชีวิตชีวา
และมีความสุข
11. ใชสื่อและแหลงการเรียนรูทหี่ ลายหลายเพื่อสงเสริมการคิด การแกปญ
 หาและ
การคนพบความรู
12. ประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการทุกดานของผูเ รียนอยางตอเนื่องและตรง
สภาพจริง
13. เปดโอกาสใหผเู รียนมีสวนประเมินและสะทอนผลการเรียนของตนเองและเพื่อน
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
(1) การวิเคราะหความสามารถของผูสอน

(2) วิเคราะหเนื้อหาสาระ

(3) วิเคราะหผูเรียน

(4) กําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู
ความสามารถในการเรียนรู
ของผูเรียน

โดยผูสอนตอง
(5) สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
(กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน)

(6) กําหนดสื่อและแหลงเรียนรู

(7) กําหนดวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล

จะได

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบวิธี
เทคนิคตาง ๆ ประกอบกับสื่อแหลงการเรียนรู
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับ
สิ่งแวดลอมที่เกื้อกูล เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณการเรียนรูตามที่ตั้งเปาหมายไว

(9) นําไปใชและประเมินเพื่อปรับปรุง

จากแผนภาพแสดงใหเห็นวาผูส อนจะตองมีความรูความสามารถในการสรางประสบการณการเรียนรู
ใหกับผูเรียนดังนั้นผูสอนจึงตองดําเนินการโดย
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(1) วิเคราะหความสามารถของตนเอง
(2) วิเคราะหเนื้อหาสาระ วาจะสอนอยางไรมีความซับซอนและลําดับทีจ่ ะใหผเู รียน
อยางไร
เนื้อหาสาระนั้น ผูสอนจะใหผเู รียนเรียนรูสวนทีเ่ ปน What , How หรือ When and Why
(3) วิเคราะหผูเรียน ผูสอนจะตองทราบวาผูเ รียนเปนใครมีความสามารถอยางไร มี
ศักยภาพ
ดานใดบาง มีแบบการเรียนและถาจะสอนแบบทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลางผูเ รียนจะเรียนรูไดอยางไร เพื่อ
สรางความเขาใจในความรูดวยตนเอง
(4) กําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรู ผูส อนจะตองทราบวาเปาหมายที่จะให
ผูเรียนนั้นคืออะไร ผูเรียนจะพัฒนาการเรียนรูดานใดไดแก Cognitive , Affective , and Psychomotor
domains ที่เปนความสามารถที่จะเกิดขึ้นในผูเรียนดานใดไดแก ความสามารถดานตาง ๆ ดังนี้
4.1 ดานพุทธพิสัยหรือดานสติปญญา Cognitive Domains เปนความสามารถที่
แสดงออกถึงความรู ความเขาใจ
4.2 ดานจิตพิสัย หรือดานอารมณ จิตใจ (Affective Domains) เปนความสามารถใน
การรับรู ตอบสนอง สรางคุณคาและลักษณะนิสัย โดยมีระดับทางพฤติกรรม คือ การรับ การตอบสนอง
การเห็นคุณคา การจัดรวบรวม การสรางลักษณะ
4.3 ดานทักษะพิสัย ดานทักษะรางกาย ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domains)
เปน
ทักษะในการเคลื่อนไหว และการใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เพื่อปฏิบัติกจิ กรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะ
(5) สรางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ผูส อนจะตองใชหลักการของการจัดการ
เรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งแสดงไวในแผนภาพตอไปนี้ในการสรางแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรูหรือแผนการสอน
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วิธกี ารจัดการเรียนสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ตอง

ใชรูปแบบและเทคนิควิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ตามหลักการจิตวิทยาทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง
ที่เนนให

ผูเรียนมีโอกาสรวมกิจกรรมทั้งการคิดและการกระทําทีห่ ลากหลาย ใชสื่อที่
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูจัดสิ่งแวดลอมกับบรรยากาศที่เหมาะสม
โดยมี

ผูสอนเปนผูเกื้อกูลเสริมแรงจูงใจ และชวยเหลือในการเรียนรูจัดสิ่งแวดลอมกับ
บรรยากาศที่เหมาะสม
เพื่อให

ผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง สรางความรูไดเอง แสดงหาความรูโดยใชวิธีการเรียนรู
และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพันธกบั ผูส อนและผูเ รียนดวยกัน เรียนรูตามสภาพจริง
ไดรับประสบการณ คิดวิเคราะห วิจารณแกปญหาและตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
ทําใหผูเรียนพัฒนา

ทั้งดานสติปญญา กาย อารมณ และสังคมเปนบุคคลที่คิดเปน มีวินัยในตัวเอง
และมีความสามารถที่จะ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ได ปรับตัวเขาสังคมและสิง่ แวดลอมไดอยางมีความสุข
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ในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จะเห็นบทบาททั้ง 2 ฝาย ผูสอน
จะตองตระหนักอยูเสมอวาแนวคิดการจัดการเรียนการรูเปนสําคัญ เปนแนวคิดที่ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การเรียนรูโดยการมีสวนรวม อยางตื่นตัว กระตือรือรน ในการเรียนทั้งในดานรางกาย สติปญญา สังคม และ
อารมณ สรางความรูเพื่อใหการเรียนรูนั้นมีความหมายโดยใชการสรรคสรางความรู กระบนการกลุมและการ
เรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ความพรอมในการเรียนรูกระบวนการถายโอนการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู ไดใชทักษะกระบวนการคิดรวมกับการแสวงหาความรู ซึ่งอาจจะเปนการเรียนรู
โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งมาบูรณาการกันเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
(6) กําหนดและแหลงเรียนรู เพื่อใหการใชสื่อการเรียนการสอนแตละครั้งเกิดประสิทธิภาพ
ตอการเรียนรูก ารสอนสูงสุด ตองเลือกใชสอื่ และแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม
(7) กําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาการของผูเ รียนอยางตอเนื่องตามสภาพ
จริง โดย การกําหนดสิ่ งที่ ตองวัดใหชัดเจน ,มีกิจ กรรมหรือ งานที่ใชในการประเมินเปนจริง เพื่อประเมิน
ความสามารถของผูเรียน ,ผูถูกประเมินตองใชการตัดสินใจและความคิดริเริ่ม ในสถานการณที่จําลองขึ้น ,
เปดโอกาสอยางเหมาะสมใหกับผูเรียนที่จะฝกซอม ฝกหัด ปรึกษาความรูจากแหลงตาง ๆ ใหผูเรียนมีสวน
รวมในการกําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจน , ใชผลการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล/กลุม , มีการประเมินใหผูเรียนทราบเพื่อการปรับปรุง
(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบวิธีเทคนิคตาง ๆ ประกอบกับสื่อแหลงการเรียนรู
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิง่ แวดลอมที่เกือ้ กูล เอือ้ อํานวยใหผเู รียนไดรับประสบการณการ
เรียนรูตามที่ตั้งเปาหมายไว
(9) นําไปใชและประเมินเพือ่ ปรับปรุง ผูสอนควรจะตองประเมินตนเองวาทีส่ อนไปแลว
สอนแบบใดไดผลอยางไร เพือ่ จัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนตามตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูทเี่ นน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง

ระบบติดตามประเมินผลของกระบวนการ

1. ระหวางจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการเรียนรูการทําแผนการการสอนจาก
หลายกระบวนการ เชน การทํา KM ในแตละสาขามีการสงขอมูลใหคณะเปนระยะมีการเรียนรูการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานระบบการทํา KM และการเรียนรูจ ากผูเ รียน
2. หลังจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเ รียนเปนสําคัญ เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา เจาหนาที่ของ
คณะก็ดําเนินการติดตามเอกสารของผูส อนไดและเก็บอยางเปนระบบ ทันตอระยะของการประเมินของแตละ
หนวยงานในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้เพือ่ งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุสามารถนําขอมูลผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะมากําหนดนโยบายทันในปการศึกษาถัดไป
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รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทางการเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหผเู รียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู
กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิด
การแกปญ
 หามากกวาการจําเนือ้ หาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทาง
สังคม ซึง่ วิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเ รียนมีระดับความสามารถ
ทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดดี
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความเขาใจขอ มูล ใหม
ได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอ ยางมีประสิทธิภาพ การให
โอกาสผู เ รี ย นได ไ ตร ต รองข อ มู ล อย า งลึ ก ซึ้ ง ทํ า ให ผู เ รี ย นตอบคํ า ถาม จดบั น ทึ ก สอนเพื่ อ น สรุ ป
วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูที่แตกตางกัน
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญสามารถตอบสนองผูเรียน
แตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิดอะไร
เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟฟก
2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใชเปนหลักยึด
ในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know-Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเ ดิมกับ ความรูใหม ผสมผสานกับการใช
Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผเู รียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมานําเสนอหนาชั้นซึง่
อาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย
2.4 เทคนิค กระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรี ยนที่ทํ าใหผู เ รียนไดรว มมือ กั น
แลกเปลี่ยนความรู ความคิ ดซึ่ ง กั นและกั น เพื่อ ใหบ รรลุเ ปาหมายเดี ยวกัน เพื่อ แกปญ หาใหสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรียนรูแบบนี้มีความเชื่อพื้นฐานวา “ผูเรียนเปนผูสรางความรูโดยการอาศัยประสบการณแหง
ชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่ง
นักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซึ่ง
แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
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3.1 กลุ ม ที่ เ น น กระบวนการรู คิ ด ในตั ว บุ ค คล (radical constructivism or personal
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ
เรียนรูของมนุษย เปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อ วามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิด เพื่อ
สรางองคความรูดวยตนเอง
3.2 กลุ ม ที่ เ น นการสร างความรู โ ดยอาศัยปฏิสัม พันธท างสัง คม (Social constructivism or
socially oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนวา ความรู คือ ผลผลิตทางสังคม
โดยมีขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน
2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ครูจึงมี
บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
4) การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี
การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝก ทักษะทางการสอนใหกับผูเรียน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน โดย
ผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการ
สอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือในการเรียนรู และความพึงพอใจในการ
เรียนรู
วิธีการที่ใชในการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน ตอเนื่อง และเปนระบบ โดยการ
สอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการฝก ขั้นตอนการ
สอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการฝกทักษะ
ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา ในขณะที่
ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด
สิ่งที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ ความพรอมของระบบสนับสนุน ไดแก
หองปฏิบัติการสอน หองสื่อเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรี ยนแบบค นพบ (Discovery Learning) การเรียนแบบ
แกปญหา (Problem Solving) การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอน
แบบแสวงหาความรูดวยตนเองนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และกระบวนการกลุม
6) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะ
เปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการ
สอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน
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7) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนนการแสวงหา
ความรู ดว ยตนเองของผู เ รี ย นโดยตรง เป น การพัฒ นากระบวนการแสวงหาความรู และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะ
ใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปน
ผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดยผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยและของนัก วิจัยชั้นนําใน
ศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน
8) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based Approach)
การจัดการเรียนรูใ นรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิดดวยตนเองดวย
การรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิ เ คราะห และสั ง เคราะห จ ากการศึ ก ษาด วยตนเอง เหมาะสํ าหรั บ
บัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่ศึกษามาในระดับหนึ่งแลว
วิธีการเรียนรูเริ่มจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรูตามแนวนี้
จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะห
เอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็น
ตาง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่เปนแนวคิดของตนเอง
ที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง จากนั้นจึงนําเสนอใหกลุม เพื่อน
ไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง
การเขียนเคาโครงเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
จากการทําวิจัยของนักวิจัยพบวามีจํานวนนักวิจัยจํานวนมากในแตละปที่ผลิตผลงานวิจัยซึ่งนอกจาก
จะทําใหไดรับประโยชนโดยตรงคือไดรับความรูหรือองคความรูใหมๆ แลวยังสามารถนําผลการวิจัยไปแกไข
ปญหารวมไปถึงการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลว ทั้งนี้ยังมีนักวิจัยรุน
ใหมที่ยัง ไมมีความรู ในเรื่ องการทํางานวิจั ย และไมสามารถที่จะเขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงทุนภายนอกซึ่งการเขียนเคาโครงเพื่อขอเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย
จากแหลงทุนภายนอก สรุปประเด็นได ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อโครงการวิจัย
ความสําคัญ และที่มาของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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7. วิธีดําเนินการวิจัย
8. ระยะเวลาทําวิจัย และแผนการดําเนินงาน
9. งบประมาณของโครงการ
เทคนิคการเขียน
1. ชื่อโครงการวิจัย/ประเด็นวิจัย
1.1 ชัดเจน นาสนใจ มีขนาดใหญ มีผลกระทบสูง
1.2 ภาษาชัดเจน อานงาย ถาเปนศัพทเทคนิคตองเปนที่ยอมรับกันในสาขานั้น
1.3 ระมัดระวังมิใหซ้ําซอนกับผูอื่น
1.4 ตอบปญหา/แกปญหาไดตามแหลงทุนกําเนิด
2. ความสําคัญและที่มาของปญหา
2.1 ความคาดหวัง
2.2 สภาพที่เกิดขึ้นจริง
2.3 ปญหาวิจัย
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1 สอดคลองกับปญหาวิจัย
3.2 ชัดเจน สะทอนสิ่งที่นักวิจัยจะเดินการวิจัย และคุมคาตอการไดรับงบประมาณ
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 สอดคลอง/เชื่อมโยงกับปญหาวิจัย
4.2 ระบุขอบเขตเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณ
5. การคัดเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 ทันสมัย
5.2 ชี้นําและใหขอมูลเพียงพอ
5.3 มีบรรณานุกรมใหสืบคน
5.4 เสนอแนวคิดที่เปนประโยชน
6. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
6.1 สอดคลองกับประเด็นวิจัย
6.2 สมเหตุ สมผล มีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ
6.3 แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงและภาพรวมของงานวิจัย
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผลจากการวิจัยสนองตอบความตองการของแหลงทุนอยางไร
7.2 มีกลุมเปาหมายใดจะไดรับผลประโยชนจากแหลงนี้บาง
7.3 ผลวิจัยจะเกิดผลกระทบกับกลุมเปาหมายอยางไร
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7.4 ผลวิจัยสามารถนําไปตอยอด/ขยายผล อะไรไดบาง
8. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการการวิจัย
8.1 ระบุระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน
8.2 ระบุขั้นตอนและระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน(Grant chart) อยางละเอียด
8.3 การระบุระยะเวลาที่จะปฏิบัติในแตละกิจกรรมตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความ
เหมาะสมของจังหวะเวลา
9. งบประมาณโครงการวิจัย
9.1 แจงงบประมาณเปนหมวดหมูใหชัดเจน
9.2 งบประมาณทีเ่ สนอในแตละหมวดหมู ควรมีความเหมาะสมและความเปนไปได
9.3 การตั้งงบประมาณทุกรายการตองมีความสอดคลองกับหลักเกณฑของผูใหทุน
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การจัดการความรูดา นการเรียนการสอนและการวิจัย
1. การจัดทําหองเรียน/การจัดการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
เนื้อหา การมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขั้นตอนการวิจัยในชั้นเรียน/วิธีการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
1. กําหนดจุดประสงคในการเรียน
2. เลือกรูปแบบการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
3. นําแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
4. ประเมินผลการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ผลของการจัดความรู
1. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเนือ้ หามากขึ้น
2. ผูเรียนมีทักษะในการวิจัย
3. ผูเรียนมีความสามารถในการหาความรูดวยตนเอง คิดอยางเปนระบบ คิดแกปญหา คิดวิเคราะห
คิดริเริม่ สรางสรรคและทีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต
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2. การจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผศ.สายหยุด ภูปุย
เนื้อหา กระบวนการสืบสวนและแสวงหาความรูเ ปนกลุม (Group Instigation Instruconal Model)
วิธีการ/ขั้นตอน/การจัดการเรียนรู
1. ใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณที่ชวนใหงุนงงสงสัย
2. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณนั้น
3. ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการแสวงหาความรู
4. ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นําเสนอและอภิปรายผล
ผลของการจัดความรู
1. ผูเรียนแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
2. เกิดการใฝรู
3. คิดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลได
4. ทักษะการทํางานกลุม
5. ทักษะการวางแผน
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3. การจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย อาจารยอญ
ั ญปารย ศิลปนิลมาลย
เนื้อหา 1. e-Learning (comed.ksu.ac.th)
2. Social Media
วิธีการ/ขั้นตอน/การจัดการเรียนรู
1. เทคนิคจิกซอ
2. กระบวนการปฏิบัติ
3. Project base
4. Problem base
ผลของการจัดความรู
1. มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. มีทักษะปฏิบัติ
3. ทักษะการทํางานรวมมือ
4. มีกระบวนการคิด
4. การจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย อาจารยสวียา สุรมณี
เนื้อหา 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม Project Based Learning ในรายวิชาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิธีการ/ขั้นตอน/การจัดการเรียนรู
1. การวางแผนและจัดทําโครงการ
2. การศึกษาแนวคิดหลักการในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเขียนโครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
5. การนําเสนอผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ผลของการจัดความรู
1. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. แลกเปลี่ยนแนวคิดกับอาจารยผสู อน
3. การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
4. การทํางานรวมกันรายกลุมและรายบุคคล
5. แฟมผลงาน

ภาคผนวก

