สรุปคําบรรยายโครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
เรื่อง การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันศักดิ์ พลสารัมย
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
------------------------------------------------------

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการจัดการเฉพาะทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะ เนื้อหาวิชา
โดยจะตองบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม วิธกี าร เทคนิค และเปาหมาย ในการผลิตบัณฑิต ใหเปนผูที่มีภูมิรู
ภูมิธรรม และ ภูมิฐาน การจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญที่สุด คือ การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ความหมายของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คือการถายทอดความรู หรือวิทยาการโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนประเด็นหลักในการวางแผน
การดําเนินการและ การประเมินผการสอน การสอนดังกลาวผูสอนตองคิดวิธีการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
แหลงความรูที่หลากหลาย ใชเวลาอยางคุมคา เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรู ศึกษาคนควาตามศักยภาพของตน
เกิดการพัฒนาทั้งสติปญญา การปฏิสัมพันธ การทํางานรวมกัน การสังเกต สังเคราะห วิเคราะห วิจัย
อภิปราย แลกเปลี่ยน แกปญหา ทดลอง สรุปขอคนพบ (โดยผูเรียน) เรียบเรียง รายงาน และนําเสนอ
ขอความรูอยางมีระบบ โดยมีอาจารยเปนผูจัดการกํากับและเสริมสาระใหเปนไปตามหลักสูตร ตลอดจน
การบูรณาการ คุณธรรม
การสอน (Teaching) คือบทบาทของครู แตการเรียนรู (Learning) คือบทบาทของผูเรียน
ตอมากระทรวงศึกษา ไดกําหนดคําวา Student Center (ผูเรียนเปนศูนยกลาง) ซึ่งเปนวิธีคิด การออกแบบ
ในการจัดการเรียนรู โดยใหความสําคัญของผูเรียน บทบาทของอาจารยจะเปนผูกํากับ อํานวยความสะดวก
และมีบทบาทในฐานะผูจัดการเรียนรู
การสอนหนังสือ กับการสอนคน แตกตางกัน คือ การสอนหนังสือ ตามตําราสาระเนื้อหา
อยางเดียว แตไมไดสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนคน จะเนนความเปนมนุษย ที่มที ั้งความรู คุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
อาจารยตองเปนผูจัดการเรียนรู สงเสริมเนื้อหาสาระ ใหเปนไปตามหลักสูตร และบูรณาการคุณธรรมเขา
ไปดวย
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดจากพื้นฐานความเชื่อที่วา การจัดการศึกษามี
เปาหมายสําคัญที่สุด คือการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด
ตามกําลังหรือศักยภาพของแตละคน ซึ่งมีความแตกตางกัน ทั้งดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด
และยังมีทักษะพื้นฐาน อันเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการฟง

พูด อาน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะ
ที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน และ
ผูที่มีบทบาทสําคัญในกลไกของการจัดการนี้ คือ “ ครู”
หลักการจัดการเรียนรู (ไมใชรูปแบบ หรือ วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอน)ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญจึงมีสาระที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1. การจัดการโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
ผูเรียนมีความแตกตางในดานตาง ๆ ดังนี้
- ความตองการ
- ความสนใจ ผูเรียนแตละวัย เพศ อายุ มีความสนใจไมเหมือนกัน
- ดานทักษะพื้นฐาน ความสามารถทักษะทางดานภาษา ( การฟง พูด อาน เขียน)
- ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมา
ในลักษณะที่แตกตางกัน
- ความพรอมของผูเรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
บทบาทที่สําคัญคือ ครูตองจัดการการเรียนรูใหเหมาะสม กับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน ครูจะตองทบทวน
บทบาท ปรับความคิด ความเขาใจ วิธีการ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเห็นประโยชน
สามารถนําเอาสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสูศักยภาพสูงสุดที่แตละคนจะมี
และเปนได
สาระสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก
- จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน
- สงเสริมใหผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student – centered learning)
1. หลักการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดมาจาก
1.1 แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ระบุการศึกษาไว 3 ระบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ
2. การศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย

2. องคประกอบและตัวบงชี้การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวย
2.1 การบริหารจัดการ ไดแก การออกแบบ เรื่องของ TQF เรื่องของ หลักสูตร
2.2 การจัดการเรียนรู ไดแก วิธีการสอนโดยตรง สอนไดครบตามเปาหมาย และ
จุดมุงหมาย
2.3 การเรียนรูของผูเรียน
กระบวนการสอน (OLE) คือ วงจรการเรียนการสอน ประกอบดวย
O - Objective หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมาย หรือจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดเรียนรู
L - Learn หมายถึง จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร (ลงมือสอน)
E – Evaluation หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูวา รูไดอยางไร และรูวาผูเรียนไปถึง
จุดมุงหมายหรือไม
การวางแผนการสอน ตองคํานึงถึง วงจรการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนรูถึงแกนแทใน
สิ่งที่ตองการใหเรียนรู สิ่งที่จะชวยใหเรียนรูไดดี คือ การยกตัวอยาง
3. เทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
3.2 เทคนิคการจัดกิจการรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น
3.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.1 การวัดและประเมินผลตามสภาพความเปนจริง
4.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.3 การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียนการสอน
การประเมิน ตองดูสภาพจริงกอน แลวดูวามีเครื่องมืออะไรวัด นําไปวัด แลวนําผลที่วัดมาปรับปรุง
5. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5.1 บทบาทในฐานะผูจัดการและผูอํานวยความสะดวก (Manager และ Facilitator)
5.2 บทบาทในฐานะผูจัดการเรียนรู (Learning Manager)
ลักษณะการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. Active Learning เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลอง รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัส
ตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรู ดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาที่ เตรียมการจัดบรรยายการเรียนรู
จัดสื่อสิ่งเรา เสริมแรง ใหคําปรึกษา และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน

2. Construct เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคนทบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนรักการอาน
รักการศึกษาคนควา เกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการเปน
บุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ที่พึงประสงค แกนแทคือ ผูเรียนรูไดดวยตนเอง
3. Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทัง้ บุคคล
และเครื่องมือ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนมนุษย
(เชน ชุมนุม ครอบครัว องคกรตาง ๆ ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา “ การเรียนรูเกิดขึ้นได
ทุกที่และทุกสถานการณ)”
4. Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียน ไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดอยางละเอียด ชัดเจน คิดถูก ลึกซึ้ง คิดอยางมีเหตุผล การฝกใหผูเรียนไดคิด
อยูเสมอในลักษณะตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบ มีเหตุผล
มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิด วิเคราะหที่เลือกรับและปฏิเสธ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจนและมีเหตุผล
อันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน
5. Happiness เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขที่เกิดจาก
- ผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ สาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควา ศึกษาทาทาย
ไดแสดงความสามารถและใหไดศักยภาพของตนอยางเต็มที่
- ปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน
มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมกัน ทําใหผูเรียนรูสึก
มีความสุขและสนุกกับการเรียน (เพลิน = Learn + Play) โดยพิจารณาจากความสําคัญของคนอื่น
ใหเกียรติคนอื่น นึกถึงใจเขาใจเรา ถาเปนลูกศิษย อยากจะใหอาจารยเปนอยางไร สิ่งเหลานี้ก็จะทําใหเกิด
การปฏิสัมพันธมากยิ่งขึ้น ถาใหความสําคัญกับตัวเราลดลง จะมีความสุขมากขึ้น
6. Participation เปนกิจกรรมทีผ่ ูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย
รวมกัน (โดยตองดูภาวะของเด็ก ถาเด็กโตสามารถวางแผนรวมกัน เชน จะเอาคะแนนเก็บแบบไหน การประเมิน
จะเลือกประเมิน โดยมีคะแนนเก็บสัดสวนอยางไร) ผูเรียนจะรูสึกวามีสวนรวมในการวางแผนการเรียน
เชน เรียนแบบสัญญาการเรียน (contact learning) การสอบจะเลือกแบบไหน สอบแบบ Open book หรือ
สอบแบบ take home) มีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความถนัด ความสามารถ
ความสนใจของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและสามารถ
ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง

บุคคล

7. Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความเปนเอกลักษณ

ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
ถามีกลุมที่เด็กชามาก อาจใชวิธี ใหคนเกงติวคนที่เรียนชา (แบบ Tutorial Group ) เพื่อ มุงใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ มากกวา เปรียบเทียบ แขงขันระหวางกัน โดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคน
มีความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน ถาเด็กออนก็ใหการบานเพิ่มขึ้น หรือ
ใหเด็กเกงติวเพื่อน ทําใหเด็กเกง มี I.Q. สูงขึ้น มีความรูสึกที่ดีขึ้น ไมรูสึกเบื่อ ความสําเร็จสวนใหญจะ
เกิดจาก connection สวนตัว ไมเปนทางการ ดังสุภาษิตที่วา นกไมมีขน คนไมมีเพื่อน จะเอาดีไมได
8. Good Habit เปนกิจกรรมที่ สรางคุณลักษณะใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
ที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ
และลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการ การทํางานรวมกันกับผูอื่น การยอมรับผูอื่น และ
การเห็นคุณคาของงาน เปนตน ผูสอนสามารถสอดแทรกคุณลักษณะนิสัยที่ดีในรายวิชาที่สอน
สรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด
จากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิตไดมีความสุขและสนุก
กับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา
แนวคิดเชิงระบบการเรียนการสอน
แนวคิดเชิงระบบ จะเปนประโยชนสําหรับอาจารยที่จะมองภาพในการจัดการเรียนการสอน
ระบบ โดยทั่วไป มีองคประกอบ 3 ตัว คือ Input Process Output ระบบการเรียนการสอนเปนระบบยอย
ในชั้นเรียน ประกอบ ดวย ตัวปอน ไดแก ผูเรียน ผูสอน ความรู ความสามารถ ประสบการณของผูสอน
หลักสูตร หองเรียน และมาเขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สุดทายไดผลผลิตออกมา ผลผลิตก็คือ
สัมฤทธิผลของการเรียนการสอนในแตละรายวิชา คือเกรดที่ประเมินวาผูเรียนรูสาระอะไร สวน outcome
คือ learning outcome 5 ดานตามกรอบ TQF ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด เมื่อเรียนรูจาก
สัมฤทธิผลแลว ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะอะไรเพิ่มขึ้น 5 ดาน ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
มีพันธกิจ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต สรางองคความรูใหมใหกับสังคม (วิจัย) การบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การผลิ ตบั ณฑิ ต Output มีผลการเชื่อมโยงมาจาก Input และ Process ซึ่งก็เปน
ความเชื่อมโยงสัมพันธกันของระบบ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเปนอยางไร จะมีคุณภาพแคไหน แขงขัน
ไดมากแคไหน ก็ตองมายอนดูที่คุณภาพของอาจารยในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งก็เปนหลักตรรกะที่วา
คุณภาพของบัณฑิตเริ่มมาจากคุณภาพของอาจารย ถาคุณภาพของอาจารยไมดี อาจารยไมเกง จะสามารถ
ผลิตบัณฑิตใหเกงไดอยางไร ดังนั้นการที่จะพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพ ควรดูทั้งระบบในภาพรวม ตั้งแต
ตัวปอนและกระบวนการเพื่อแกปญหาใหถูกจุดและครบวงจร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวไดผลิตบัณฑิต

โดยมีคุณลักษณะแตกตางจากที่อื่นถือวามีคุณคาเพิ่ม คือ มีทั้งความรู และ คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู)
หลักการและความหมาย
การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย รูปแบบ วิธีการสอน และเทคนิคการสอน
- รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching/ Instructional Model) คือแบบแผนการ
ดําเนินการสอนที่ไดรับการจัดเปนระบบอยางสัมพันธสอดคลองกับทฤษฎี / หลักการเรียนรู หลักการ
เรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดําเนินการ
สอนดังกลาว ประกอบดวย ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ที่จะนําผูเรียนไปสู
จุดมุงหมายนั้น ๆ ซึ่งผูสอนสามารถนําไปใชเปนแบบแผนหรือแบบอยางในการจัดและดําเนินการสอน
อื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเชนเดียวกันได
- วิธีการสอน คือ ขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือลักษณะ
เฉพาะที่ขาดไมไดของวิธีนั้น เชน วิธีสอนโดยใชการบรรยาย องคประกอบสําคัญของการบรรยาย คือ
เนื้อหาสาระที่จะบรรยาย การบรรยายและขั้นตอนสําคัญคือ การเตรียมเนื้อหาสาระ การบรรยาย (พูด บอก
เลา อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย ดังนั้นวิธีสอนโดยใชการ
บรรยาย ก็คือ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย หรือสิ่งที่ตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผลผูเรียน
ดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ตอการบรรยายการสอน
- เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีตาง ๆ ทีส่ อดแทรก เขาไป ใชเสริมกระบวนการสอน
เชน เทคนิคการเลาเรื่อง ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดําเนินการทางการสอนใด ๆ เพื่อชวยให
การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ในการบรรยาย ผูสอน อาจใชเทคนิคตาง ๆ ที่สามารถ
ชวยใหการบรรยายมีประสิทธิภาพามากขึ้น เชน การยกตัวอยาง การใชสื่อ หรือ การใชคําถาม เปนตน
วงจรการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดองคประกอบได 3 ประการใหญ ๆ ซึ่งใชคําวา “OLE” คือ
1. การกําหนดวัตถุประสงค ( Objective)
2. วิธีการเรียนการสอน (Learning)
3. การวัดและการประเมินผล (Evaluation)

การดําเนินการสอน มี 3 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนการสอน : กําหนดจุดมุงหมาย เลือกเนื้อหา กําหนดกิจกรรม ตํารา เอกสาร
อุปกรณ การประเมินผลการเรียน การจัดทําประมวลการสอน
วัตถุประสงคมี 2 แบบ คือ
- วัตถุประสงคทั่วไป คือ ตองการใหเรียนรูทั่ว ๆ ไป เชน เขาใจในเรื่องนั้น
- วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม คือ ใหผูเรียนสามารถทําอะไรไดบาง ซึ่งจะนําไปสู
การ ออกขอสอบ จะสะทอนวัตถุประสงค
2. ประมวลการสอน ถือเปนแผนการสอนคราว ๆ ได
3. การเริ่มตนการสอน : การแนะนํา การนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมใหผูเรียนพรอมที่จะ
เรียน และไมเครียด
การวัดและประเมินผลการสอน สามารถประเมินไดตลอดระยะเวลาที่เรียน โดยประเมิน
เปนระยะ เชน การใชคําถาม เพื่อดูวาผูเรียนเขาใจ หรือ เรียนรูแคไหน หรือใชวิธีการ Quiz
วิธีการสอนที่นิยมใช 12 แบบ ไดแก
1. สอนในหองปฏิบัติการ
2. สอนแบบ Problem Based Learning
3. สอนแบบสาธิต
4. สอนแบบ บรรยาย
5. สอนแบบ โครงการ
6. สอนแบบ การสัมมนา
7. ฝกภาคสนาม
8. สอนแบบ บรรยายเชิงอภิปราย
9. Tutorial Group
10. Brain Storming Group
11. บรรยายเชิงปฏิบัติ
12. การ ปฏิบัติ
การกําหนดวัตถุประสงครายวิชา
ประโยชนของการกําหนดวัตถุประสงค
- เพื่อใหผูสอนทราบวากําลังจะทําอะไร เพื่ออะไร ควรเลือกเนื้อหาอยางไร และจะ
กําหนดกิจกรรมอะไรใหสอดคลอง และเปนแนวทางในการวัดประเมินผลการเรียนรู

- เพื่อใหผูเรียนไดทราบวา วิชาที่ตนเรียนนี้มีเปาหมายอระไร ตนเองสมควรจะรูอะไร
แคไหน ความคาดหวังและความตองการของผูสอนมากนอยเพียงไร ซึ่งผูเรียนจะไดปรับตัวและดําเนิน
ตามไดอยางถูกตองเหมาะสม
ขอพิจารณาในการกําหนดวัตถุประสงค
1. ความรูและประสบการณของผูสอนเอง ทัศนะ แนวคิด และหลักการคืออะไร
2. ลักษณะ ความตองการ และ ความสนใจของผูเรียน
3. โครงสรางหลักสูตร และ ลักษณะรายวิชา
4. ปรัชญาและจุดมุงหมายของสถาบัน
5. ความตองการของสังคมภายนอก
ทั้งนี้ ผูเรียนและผูสอน อาจรวมกันกําหนดวัตถุประสงคได
ขอบเขตของวัตถุประสงค ที่แปลงมาจาก Benjamin Bloom
การจัดการใหคนเรียนรูเปนมนุษยที่สมบูรณ จะตองจัดใหมีพิสัย ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เนนเนื้อหาสาระ
2. จิตพิสัย (Affective Domain) เปนการสรางบุคลิกภาพ ตามสาขาวิชาชีพ เชน ทหาร
พยาบาล
3. ทักษะพิสัย (Phycomotor Domain) เปนการสรางทักษะ ฝกฝน ชํานาญจนกลายเปน
ธรรมชาติ
แตละพิสัยยังมีหลายระดับ ที่แตกตางกัน ความสําคัญของหลักสูตรจะตองใสสิ่งเหลานี้ใหครบ
ความรู (Cognegtive)
* ความรู * ความเขาใจ * การประยุกต * การวิเคราะห * การสังเคราะห * การประเมิน -

ทัศนคติ (Affective)
ทักษะ(Phychomotor)
การรับ ขั้นเริ่มฝก
การตอบสนอง
(initiatory level)
การกําหนดคา
การสรางรูปแบบ กอนคงรูป (Pre-Routine level)
การดําเนินตามรูปแบบ
ขั้นปกติ(Routine level) เปนธรรมชาติ

ระดับจุดประสงคการเรียนรูของ Bloom
Bloom ไดแยกระดับของจุดประสงคการเรียนรูไว 6 ระดับ เพื่อใหมั่นใจไดวาการสอน
นั้น สามารถสอนใหเปนมนุษยสมบูรณ เปนการกระตุนและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผูเรียน
ระดับจุดประสงคของการเรียนรู ไดแก
• ความรู
• ความเขาใจ
• การประยุกตใช
• การวิเคราะห
• การสังเคราะห
• การนําไปใช
พฤติกรรมที่บงบอกถึงความรู หรือการรับรูขอมูล ไดแก ใหคํานิยาม สามารถแยก
ความคิดเห็นจากความจริง แบงประเภท ทํารายการ บรรยาย ตั้งชื่อ หาที่ตั้ง บงชี้ วางโครงราง แสดง
ยกตัวอยาง จับคู รูจัก รําลึกได
พฤติกรรมที่บงบอกถึงความเขาใจ ไดแกความสามารถที่จะเขาใจ แปลความ ถายความ
ยอความ บอกความแตกตาง อธิบาย สาธิต ตีความ นึกภาพ บรรยาย กลาวย้ํา เปรียบเทียบ เขียนใหม
แปลงความ ยกตัวอยาง จําแนก คาดคะเน (ทํานายผลลัพธและผลกระทบ)
พฤติกรรมที่บงบอกถึงการประยุกตใช คือ ความสามารถในการใชขอมูลและโอนถาย
ความรูจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง (ใชสิ่งที่ไดเรียนรูมากับสถานการณใหม) เชน การแกปญหา
การแบงประเภท การแสดงใหเห็น การปรับแตง คํานวณ นําไปปฏิบัติ ตีความ สาธิต ควบคุม ประมวลผล
คาดเดา ปฏิบัติ แสดง ประยุกตใช
พฤติกรรมที่บงบอกถึงการวิเคราะห
คือ ความสามารถที่จะระบุรายละเอียดและมี
ความสามารถในการคนควาและบอกการแตกตางของสวนที่มีองคประกอบของสถานการณหรือขอมูล
ไดแก การวิเคราะห การเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตาง การจัดระเบียบ การเปรียบเทียบ การ
แสดงความเห็น จําแนก จัดหมวดหมู การเลือก ทําแผนภูมิ วางโครงราง แบงแยกความแตกตางเพื่อ
เลือก และการบอกรายละเอียด
พฤติกรรมที่บงบอกถึงการสังเคราะห คือ ความสามารถในการรวบรวมสวนยอยเขาดวยกัน
เพื่อใหเห็นภาพรวม ไดแก การออกแบบ การหารือ/เสวนา การตั้งสมมติฐาน การวางแผน การสนับสนุน
การเปรียบเทียบ การเขียน การสราง การรายงาน การสรางขึ้นใหม รวบรวม การจัดใหม การทําตาม
การปรับ การพัฒนา และการจัดระเบียบ

พฤติกรรมที่บงบอกถึงการประเมินคา คือ ความสามารถในการตัดสินคุณคาหรือการใช
ขอมูลโดยการใชเกณฑที่เหมาะสม( สนับสนุนการตัดสินใจดวยเหตุผล) ไดแก การวิจารณ การเลือก
การแสดงเหตุผล การคาดคะเน การอภิปราย การตัดสิน การสรุป การปกปอง การประเมินคุณภาพ
การประเมินความสําเร็จ การตีคา การวัดผล
สิ่งเหลานี้จะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะนําไปออกแบบการสอน
ออกขอสอบ วาจะวัดพฤติกรรมอะไร การทําวิจัยชั้นเรียน ซึ่งจะเปนไปตามลําดับขั้นของ Bloom ถาจะสอน
ใหวิเคราะห จะตองสอนใหรู เขาใจ ประยุกตใช จนถึงการวิเคราะห เรียงไปตามลําดับ จะไมมีการขามขั้นตอน
ปจจัยหรือเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกวิธีการสอน
ก. จุดมุงหมาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
* ไมรู เปน รู
* ไมชอบ เปน ชอบ
* รูนอย เปน รูมาก
* ชอบนอย เปน ชอบมาก
ข. ลักษณะเนื้อหา
1. ตองเปนขอมูล ทฤษฏี เปนหลักการ
2. เปนปญหา เปนขอคิด ความเห็น
3. เปนการฝกฝน ที่ตองการความชํานาญ
ค. จํานวนของผูเรียน
* จํานวนมาก 70 – 100 – 300
* จํานวนปานกลาง 10 – 30 – 50
* จํานวนนอย 1 – 3 – 7
ง. ลักษณะของผูเรียน
1. ประสบการณนอย ขอมูลนอย
2. ประสบการณมาก อาวุโสมาก
3. ตองการฝกฝนเปนอาชีพมาก
จ. บทบาทของผูเรียนผูสอน
ถาเนนเนื้อหา บทบาทของผูสอนจะมาก ถาเนนการปฏิบัติผูเรียนจะตองมีบทบาทมากขึ้น
ฉ. การใชวิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. ฝกปฏิบัติรายบุคคล

สรุปเทคนิคการสอน
การสอนกลุมใหญ : บรรยาย
ใชสื่อ วีดิทัศน
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีตาง ๆ
ซักถาม (Inquiry)
เปดอภิปรายเสรีในกลุม : (open forum)
- การสอนกลุมยอย
: Brainstorming
: Buzz Group
: Syndicate
: Circle & Carrousels
: กรณีศึกษา
: การเรียนแบบรวมมือ
: บทบาทสมมติ
: การอภิปราย
- การสอนแบบรายบุคคล
: Experiental Learning
• การทํางานตามที่มอบหมาย
• รายงาน ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ
• การเรียนแบบตัวตอตัว
• บทเรียนสําเร็จรูป CAI
• การเรียนแบบปฏิบัติการ
สิ่งเหลานี้ผูสอนจะมีบทบาทในการบรรยายนอยลง
การเรียนรูของผูเรียน
จากการวิจัยพบวาถาเรียนรูดวยวิธีหลัก ๆ เหลานี้ ดวยการฟงอยางเดียว ผูเรียนจะจําได
เพียง 10% ถามีการยกตัวอยาง หรือสาธิต จะจําไดเพิ่มขึ้น 20% และถาไดลงมือปฏิบัติ จะสามารถจําไดถึง
70% ที่เรียกวา Learning by doing

ความสนใจของผูเรียน
ความสนใจของผูเรียนขึ้นอยูกบั เทคนิคการสอนของอาจารย อาจารยจะตองดูวาเด็กมีความ
สนใจมากนอยแคไหน ตามวุฒิภาวะ เด็กเล็ก(อนุบาล)จะมีความสนใจนอยมาก เปนวินาที เด็กมัธยม ก็จะ
มีความสนใจ มากขึ้น เฉลี่ย 15-20 นาที เด็กระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จะมีความสนใจอยูที่ประมาณ
30-40 นาที อาจารยจะตองดึงความสนใจ โดยหากิจกรรมตามความสนใจ หรือการพักเบรก ก็สามารถดึง
ความสนใจได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเทคนิคของแตละอาจารย
ลักษณะของครูที่สอนในระดับอุดมศึกษา
ครูที่สอนในระดับอุดมศึกษา ควรเปนผูที่นําความคิด เปนหลักความรู สรางความเชื่อมั่น
ดูแลนักศึกษาหาง ๆ ใหความชวยเหลือ จุนเจือเมตตา พัฒนานักศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
ครูตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ
1. ครูตองยอมรับวาผูเรียนแตละคนเปนมนุษยที่มีหัวใจและสมอง
2. ครูตองใหความเมตตา จริงใจ และออนโยนตอผูเรียนทุกอยางทั่วถึง
3. ครูตองชวยใหผูเรียนเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รูจักปรับตัวไดทุกที่ ทุกเวลา
4. ครูตองจัดใหผูเรียนแตละคนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง
5. ครูตองจัดบทเรียนใหสนุก แปลก ใหม จูงใจไดติดตาม และเราใจ ใหผูเรียนอยากคนหา
ความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง
6. ครูตองจัดใหผูเรียนเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ประสบการณการสอนของวิทยากรที่รวบรวมไว เพื่อใชประโยชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน
- พิจารณากลุมผูเรียน ไดแก เพศ วัย สาขา ความสนใจ จิตวิทยาแตละวัย จุดมงหมาย
ในชีวิต การปรับตัวจากสถานะนักเรียนสูนักศึกษา
- เนื้อหา ไดแก ความทันสมัย ใหม นาสนใจ
- บริบทหรือสภาพแวดลอม
- บุคลิกผูสอน : ลักษณะดั้งเดิม การพัฒนาบุคลิก การแตงกาย ความเมตตา กรุณา
- อารมณที่ดี : อารมณขัน แจมใส ไมกาวราว
- การเตรียมการสอน
- การแบงเวลาที่เหมาะสม
- อุปกรณ สื่อการสอน
- การปรับปรุงการสอน เทคนิคการสอน การควบคุมชั้นเรียน

สุดทายขอฝากไววา “ครูที่ดีในทัศนะของวิทยากรตองเตรียมการสอน” ตองสํารวจความพรอม
เสมอกอนเขาหองเรียน ดังคําที่วา “เมื่อหลังประตูหองเรียนปดลงแลว พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กําลังเริ่มขึ้น”
ดังนั้นอาจารยตองใหความสําคัญกับการสอนมากที่สุด เพราะวาการสอนถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนการ
ทําคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ความพรอมประกอบดวย 2 ประการ คือ
1. ความพรอมภายนอก ไดแก การแตงกาย ใหเหมาะสม บุคลิกภาพ
2. ความพรอมภายใน ไดแก ความพรอมทางดานอารมณ อยูในสภาพอารมณหรือจิตใจ
พรอมที่จะสอน ครูตองปรับสภาพจิตใจถึงแมจะอารมณขุนมัว มาจากไหนก็ตาม ครูตองมีความเมตตา
กรุณา จึงจะเปนครูที่ดีได

