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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคลังความรูดานเทคนิคการเรียนการสอนภายใตการทํางานของ
คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยรังสิตมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญประการหน่ึงคือ การจัดทําชุด
บทเรียนหรือชุดประสบการณที่เปนผลจากการถอดบทเรียนจาก 30 คณะวิชา1 ซ่ึงความรูดังกลาวเปนการ
แปลงความรูท่ีฝงลึกอยูในตัวปฏิบัติงาน (Tacit Knowledge) ที่มีความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาเปนความรูที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ซ่ึงอยูในรูปแบบที่สามารถ
เผยแพรไดงายและสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอไปได 

 
วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน 
 
 1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการถอดความรู ประสบการณ และการทํางานที่เปนเลิศดานเทคนิคการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะวิชา 
 2.  เพื่อจัดทําชุดบทเรียนหรอืชุดประสบการณดานเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.  เพื่อเผยแพรและกระตุนใหเกิดการใชความรูจากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ 

 

ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินของการถอดบทเรียน 
 

1. ศึกษาโครงสรางหรือขอบเขตของความรูที่ตองการถอดบทเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 2.  วิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล 
 3.  สังเคราะหขอมูล โดยการจัดกลุมและสรางความสัมพันธของขอมูลข้ึนมาใหม 
 4.  จัดทําชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ (ฉบับราง) 
 5.  จัดประชุมรวมกบัผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประมวล ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกตองและคุณของ
ชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ (ฉบับราง) 
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 6.  ปรับปรุงและจัดทําชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณฉบับสมบูรณ 
 7.  นําเสนอ เผยแพร และกระตุนใหเกิดการใชความรูจากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณฉบับ
สมบูรณ 
 

โมเดลท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 

 โมเดลท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมคือ “โมเดลปลาทู” ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ

สังคม หรือ สคส. ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ ประการคือ ประการแรกคือ “เปาหมายของการ

แลกเปลี่ยนความรู”  ประการที่สอง เปนกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู”  และประการสุดทาย เปน

ผลลัพธที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความรู หรือ “คลังความรู” 
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บทท่ี 2 

คลังความรูดานเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-centered Approach) หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด โดยกระบวนการการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู
ตามธรรมชาติและเติมเต็มความรูตามศักยภาพตนเอง 
 เนื้อหาสาระของบทนี้เปนผลลัพธที่ไดจากการถอดบทเรียนของคณะวิชาจํานวน 30 คณะวิชา คลัง
ความรูท่ีไดสามารถสรุปเปนภาพรวมตามเปาหมายของการถอดความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 5 ดาน
ดังนี้คือ 
 
 ประการท่ีหนึ่ง  บริบทของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต 
  

ประการท่ีสอง  กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

ประการท่ีสาม  เทคนิควิธีการที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญประสบ
ความสําเร็จ 
  

ประการที่ส่ี  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนใหประสบความสําเร็จ 
  

ประการท่ีหา  คุณลักษณะของคณาจารยที่มีความเปนเลิศดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
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คลังความรูท่ีหน่ึง 
บริบทของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

 
1. วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายในบางคร้ังผูเรียนไมสามารถเขาใจไดอยางลึกซ้ึง  ไมมี

ความรูสึกรวม  และไมปฏิบัติตามส่ิงที่เรียนรู  ดังนั้นการสงเสริมการเรียนรูจากภายในเปนแนวทางหน่ึงที่
ชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงส่ิงท่ีไดเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนเปนผูถายทอดความรู ประสบการณ และ
กระบวนการทางความคิดของตนเอง    

2. หลักการของการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมีผูสอนเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําใน
การเรียนรู เปนพี่เลี้ยงสอนใหผูเรยีนเขาใจอยางลกึซ้ึง ผูเรียนสามารถสรางแผนภาพศูนยกลางแหงความทรง
จําขึ้นมา ทําใหผูเรียนสามารถจําไดโดยอัตโนมัติไมตองทองจํา แตเปนความจําที่เกิดจากความเขาใจ 

3. ในการเรียนการสอนยุคปจจุบัน ผูสอนไมไดมีหนาท่ีสอนแตเพียงอยางเดียว แตผูสอนยังตองมี
ภาระหนาที่อ่ืนๆอีกมากมาย เชน งานอาจารยท่ีปรึกษา งานกิจการนักศึกษา และหนาที่อ่ืนๆ อีกมากมาย
สงผลใหไมสามารถดูแลผูเรยีนไดอยางทั่วถงึ ในบางครั้งไมสามารถส่ือสารกับผูเรยีนไดอยางทันทวงที การ
นําส่ือ โซเชียล เนตเวิรค มาใช อาทิเชน การแจกเอกสารประกอบการสอน, การเช็คช่ือเขาเรียน, การถาม
ตอบขอสงสัยผานทางกลุมเครือขายทางสังคม, การคนควาศึกษาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง, การจัดทํา
รายงาน, การสงงาน, การแจงขอมูลขาวสาร, และทํากิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียน เปนตน มาประยุกตใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงเปนทางเลือกหน่ึงท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนสามารถส่ือสารกันได
อยางมีประสิทธภิาพ 
 4. ในการจัดการเรียนการสอน  บางครั้งพบปญหา ผู เรียนไมสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติหรือทางคลินิกได ทั้งน้ีผู เรียนบางคนยังขาดความม่ันใจในตนเอง ไมกลา
แสดงออก ผูสอนจึงตองจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุนใหผู เรียนมีเจตคติที่ดี ความรูสึกสนุกและ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและกลาแสดงออก 

5. ในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา เปนการสอนในรูปแบบของการอิงทฤษฎี หรือตํารา ทําให
ผูเรียนและผูสอนขาดปฏิสัมพันธทางสังคมในทางบวก ดังนั้นการท่ีผูสอนมีการศึกษาภูมิหลังของผูเรียน 
และทําความรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหทราบถึงสภาพ ปญหาของผูเรียนแตละคน จะชวยใหผูสอนมี
ปฏิสัมพันธอันดีกับผูเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมาก
ยิ่งข้ึน 
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6. การศึกษาโดยอาศัยการทองจําจากตํารา และทฤษฎีเพียงอยางเดียวจะนําไปสูการสรางมุมมองท่ี
แคบและแข็งกระดาง เม่ือผูเรียนถึงคราวที่จําเปนตองนําหลักทฤษฎีหรือหลักการไปใชในการประกอบ
วิชาชีพผูเรียนมักประสบปญหาไมสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนจริงได ทั้งที่มีความรูในศาสตรน้ันๆเพียงพอ
อยูแลว ดังนั้น      การจัดการเรียนการสอนโดยการฝกใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการฝกเทียบเคียงหลัก
ทฤษฎีกับสถานการณจริง จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง 

7. ธรรมชาติของผูเรียนแตละคนจะมีเอกลักษณเฉพาะบุคคลท่ีคอนขางแตกตาง ผูเรียนบางคนมี
ความเช่ือม่ันในความโดดเดนของตัวเองสูง  มีลักษณะนิสัยชอบเรียนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ซ่ึงผูสอน
จําเปนจะตองพยายามศึกษา ทําความเขาใจในบุคลิกลักษณะนิสัย พฤติกรรมของนักศึกษาเปนรายบุคคล 
พรอมที่จะปรับตัวใหเขากับนักศึกษาใหได และจําเปนท่ีจะตองจะตองช้ีแจงกระบวนการเรียนการสอนให
นักศึกษาเขาใจตั้งแตครั้งแรก และผูสอนจําเปนตองปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง
ในรายบุคคลของผูเรียน แตละคน 

  8. ในการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ในบางครั้งอาจสงผลใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 
และไมมีสมาธิกับการเรียน ดังนั้นการใช “เทคนิค การเปดใจนักศึกษา” ในหองเรยีน เปนการทะลายกําแพง
ในเรื่องรูปแบบท่ีเปนทางการในช้ันเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนรูสึกอยากเรียนและสนใจส่ิงที่ผูสอน สอนใน
ช้ันเรียนมากข้ึน และยังรวมถึงรับรูปญหาดานตางๆของผูเรยีนดวย เทคนิค “ทําเรียนใหเปนเลน และ ทําเลน
ใหเปนเรียน” เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการควบคุมบรรยากาศในหองเรียน เปนหองเรียนที่สนุก เปน
กันเอง และ เปนการปรับเนื้อหา ความรู ที่เรียนใหเขากับชีวิตประจําวัน และเหตุการณท่ีอยูรอบๆ ตัว ซ่ึง
วิธีการนี้ทําใหผูเรียนเขาใจถึงแกนของสาระในบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน 
 9. ผูเรียนในปจจุบันเปนเด็กยุค Generation Y ท่ีผูเรียนไมจํา หรือจําไดไมนาน ซ่ึงผูสอนตองทํา
ความเขาใจในลักษณะของผูเรียนที่เปน Generation ใหม และปรับการสอนใหนาสนใจและเหมาะสมกับ
ผูเรียน  ตองคิดคนกิจกรรม หรือส่ือการเรียนรูที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และประยุกต
หลักการในการแกโจทยปญหา เพื่อใหสามารถเขาใจบทเรียนไดอยางแทจริง 

10. การจัดการเรียนการสอนจะตองเริ่มจากการเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมน่ันคือมีความรูเดิม
หรือความสามารถทักษะทางการปฏิบัติอยางเพียงพอ การเรียนรูเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับสถานการณ
ใหมที่พบ เม่ือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนก็จะเกิดการยืนยันส่ิงท่ีรูเดิมหรือปรับส่ิงท่ีแตกตางจาก
ความรูเดิมจนเกิดการเรียนรูความรูใหม และการเรียนรูโดยการลงมือทําดวยตนเอง และมีการประเมินการ
กระทําของตนเอง จะทําใหผูเรียนมีความม่ันใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จนในที่สุดก็จะสามารถ
ปรับวิธีการใหเหมาะสมกับแตละสถานการณได  ผูสอนมีบทบาทในการเปนผูเอ้ืออํานวยการเรียนรู
มากกวาเปนผูส่ัง แนะนําแหลงคนควา ประเมินส่ิงที่ผูเรียนรูหรือเขาใจและใหขอมูลปอนกลับอยาง
สมํ่าเสมอเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง 
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11. ผูสอนมีความเช่ือวาการจะใหเยาวชนในยุคปจจุบันทําอะไรหรือเรียนอะไร ผูสอนควรมีการ

ช้ีแจงใหพวกเขาเขาใจอยางถองแท เม่ือทุกคนเขาใจในเปาหมายเดียวกันเห็นประโยชนในการทําส่ิงนั้น
รวมกัน ถึงแมจะเหน็ดจะเหน่ือยก็สามารถขับเคลื่อนหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหบรรลุสูเปาหมาย ดีกวาทําไป
โดยไมรูวาทําไปเพื่ออะไร ทั้งน้ีการปลูกฝงใหผูเรียนคิดแบบ Bottom up กระบวนการน้ีจะเปนการฝกใหมี 
วิสัยทัศน (vision) กวางไกลและมองรอบดานมากข้ึน 

12. ข้ันตอนการเรียนรู ตองใชความจํา ซ่ึงยุงยาก และยากจะประสบความสําเร็จในการสอนใหเขา
ในเนื้อหาทุกเรื่อง จากการบรรยายใน 2 ช่ัวโมง เพราะเน้ือหาหลากหลาย สืบเนื่องจากบางหัวขอท่ีสอนมี
เน้ือหาไมนาสนใจ ยาก และไมดึงดูดใจ ผูสอนจึงตองคิดหาวิธีท่ีจะดึงความสนใจผูเรียนใหตรึงอยูกับ
บทเรียน ผูสอนจึงไดนําเทคนิคการสอนแบบเลาเรื่องมาใชในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อแกปญหา
ดังกลาว ประกอบกับ ตาม มคอ. 03 กําหนดใหมีการสอดแทรกหลักจริยธรรมและคุณธรรม ผูสอนจึงคิดหา
เทคนิคที่จะสอดแทรกประเด็นดังกลาว โดยอาศัยหลักอริยมรรคมีองค 8 สอดแทรกไวในเนื้อหาบทเรียน
โดยมิใหผูเรียนรูตัว จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาผูสอนประจักษวานักศึกษาขาดการคิดอยางแยบ
คายที่จะนําไปสูการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย จึงไดนําเทคนิควิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

13. ในการเรียนการสอนในบางครั้ง อาจารยผูสอนสังเกตวาผูเรียนมักจะไมมีปฏิสัมพันธกับผูสอน
หรือซักถามในเน้ือหาที่เรียน โดยจะฟงแตอาจารยผูสอนบรรยายแตเพียงอยางเดียว ทําใหการสอนของ
อาจารยคอนขางเปนไปอยางลาชา ตองใชเวลาในการสอนมากข้ึน แทนที่จะใชเวลาในการสรุปเฉพาะ
ประเด็นสําคัญหรือยกตัวอยางประกอบการเรียนใหผูเรียนเขาใจไดอยางลึกซ้ึง จากการสอบถามผูเรียนบาง
คนจึงทราบวาผูเรียนสวนใหญไมเคยเตรียมความพรอมกอนการเรียนในแตละครั้ง ทําใหอาจารยผูสอนเกิด
ความสนใจที่จะวิเคราะหปญหาการเตรียมความพรอมกอนเรียนของผูเรียน และเพ่ือที่จะวิธีการหรือ
รูปแบบการสอนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเตรียมความพรอมกอนเขาสูบทเรียน ซ่ึงจะเปนประโยชนทั้งตอ
อาจารยผูสอนและผูเรียน 
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คลังความรูท่ีสอง 
กระบวนการของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ผลของการสรุปและสังเคราะหกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

พบวามีรายละเอียดดังนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน เชน  มีการจัดการเรียนการ

สอนผานกิจกรรมหรือประสบการณตรง ยิ่งเปนประสบการณสดและหลากหลายเทาไรยิ่งดี โดยใหผูเรียน
สังเกตและเรียนรูจากกิจกรรม แลวทําการจับคูเลาเรื่องจากกิจกรรมการเรียนรู  สวนกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนน้ันอาจมีการสอบถามประวัตินักศึกษาเพื่อแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมที่
มีประสบการณและกลุมท่ีไมมีประสบการณในเนื้อหาที่เรียนโดยจะเนนทําความเขาใจกับกลุมที่ไมมี
ประสบการณเพิ่มข้ึน เม่ือส้ินสุดการเรียนจะมีการทดสอบ เพื่อดูความเขาใจของผูเรียนท้ังสองกลุม เปนตน 

2. กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค เชนมีกระบวนการใหผูเรียน 
เรียนรูผานการทําการทดลองกอน ซ่ึงนักศึกษาจะเห็นภาพวาเกิดอะไรข้ึนระหวางทําการทดลอง ทําการ
วิเคราะหสรุปผลท่ีเกิดข้ึน จากน้ันจึงใหมีการเรียนภาคบรรยายท่ีเกี่ยวของกับการทดลองท่ีนักศึกษาไดทํา
มาแลว ทําใหนักศึกษาเห็นภาพไดชัดเจน และเขาใจมากข้ึน เปนตน 

3. กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง เชน การ 
จัดการเรียนแบบมีสวนรวม (Two way Communication) ปอนคําถามใหผูเรียนรูจักคนควาหาคําตอบ เพ่ือ
หาองคความรูใหมๆ ดวยตนเอง 

4. นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และส่ือที่เหมาะสมมาประยุติใชในการจัดการเรียนการสอน 
เชน การใช Social Network Facebook ชวยในการเรียนการสอนและเผยแพรขอมูลขาวสารติดตอนักศึกษา 
การใช ส่ือการสอน E-Learning มาประยุกตใชในการประกาศขาวตางๆใหนักศึกษาทุกคนไดทราบ เชน
ตารางเวลาการเรียนชดเชย การขอพบของนักศึกษาที่มีปญหา การตรวจสอบเรื่องการเขาเรียนและคะแนน
สอบของนักศึกษา รวมท้ังการถามตอบพูดคุยผาน E-Learning กับนักศึกษา 

5. ฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน เชน การ ใชเทคนิคการเปดใจนักศึกษา โดย
ใหนักศึกษาไดเปดใจและใหการยอมรับผูสอนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความไววางใจใน
การปรึกษาตลอดจนการเก็บความรับของนักศึกษา การไมใชวาจาที่รุนแรงตอนักศึกษา สรางบรรยากาศที่
เปรียบเสมือนเปนครอบครัวเดียวกันในระหวางเรียน   รวมท้ังอาจใชเทคนิคแนวคิดเรื่องเกง-ดี-มีสุข มา
สงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม โดยเกง หมายถึงรูจริง เขาใจจริง และทําไดจริง ดีหมายถึง มีวินัย ตรงตอเวลา 
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มีความพยายาม มีความรับผิดชอบ มีจิตใจใฝรู และมีนํ้าใจ สุขหมายถึง ความสนุกสนานราเริง ความเปน
กันเอง การมีอารมณขัน ความย้ิมแยมแจมใส เปนตน  ตลอดจนการใชเทคนิคการสอนแบบสอดแทรกหลัก
อริยมรรคมีองค 8 และเทคนิคการสอนแบบโยนิโสมนัสสิการ เปนตน 

6. ผูเรียนไดรับพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา เชน การ ใชเทคนิค
สอดแทรกแบบฝกหัดที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล เชน แบบฝกสมาธิ แบบฝกจิตนาการ 
แบบฝกรางกาย หรือกิจกรรมตางๆ เชน มาตามนัด เปนตน 

7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
เชน กระบวนการเรียนที่สรางความเปนหนึ่งเดียวกันใหเกิดข้ึนกับผูเรียนโดยการละลายพฤติกรรม ละลาย
ความถือตัวระหวางเพศ เปนตน 

8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเองและมีความกระตือรือรนในการเรียน เชน 
กระบวนการการเรียนการสอนในลักษณะใหเกิดสํานึกรักบานเกิดหรือชุมชน ผานกระบวนการ  IRSPCA 
(I = Identify ,R = Research ,S = Skill ,P = Present ,C= Communication ,A = Assessment) โดยทํา
โครงการท่ีตอบโจทยของพ้ืนท่ีชุมชนผานการรวมรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะหตลอดจนเทคนิคในการ
พูดคุยหรือขอขอมูลกับคนในชุมชน เพื่อใหมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการนําเสนอ
และถายทอดโครงการอยางเปนเหตุเปนผล สามารถส่ือสารผลงานของทีมตนเองสูสาธารณะและชุมชน 
และสามารถประเมินวิเคราะหเพื่อหาจุดเดนจุดดอยและขอที่ควรปรับปรุงตอไป 

9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง เชนกระบวนการประเมิน
พัฒนาการของผูเรียนผานการจัด post-conference กระตุนใหนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจาการปฏิบัติหรือ
การนําทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหนักศึกษาคนอ่ืนรวมเรียนรูและแสดงความคิดเห็น บาง
ประเด็นนักศึกษาตองไปหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเปนตน 
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คลังความรูท่ีสาม 
เทคนิควธิกีารท่ีทําใหการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญประสบความสําเร็จ 

 
ผลของการสรุปและสังเคราะหเทคนิควิธีการท่ีทําใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญประสบความสําเร็จพบวามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  การเปดใจสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนใหเสมือนอยูในครอบครัวเดียวกันซ่ึง

เปนจุดเริ่มตนของการนําเทคนิค  “ทําเรียนใหเปนเลน  และทําเลนใหเปนเรียน” มาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน 

2. ทําความเขาใจ และเปดใจยอมรับผูเรียนในลักษณะที่เปน Gen Y รวมท้ังคิดกิจกรรมที่จะทําให
ผูเรียนรูจักและเขาใจการคิดวเิคราะหตัวเอง และทําใหผูสอนเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

3.  มีการจัดทําส่ือการสอน คลังความรู และบทเรียนที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดงายและมีความ
หลากหลาย รวมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือนํามาใชเปนส่ือหรือบทเรียนประกอบการสอน 

4.  การเปดพ้ืนท่ีใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่มีทักษะและความ
สนใจท่ีแตกตางกันมีโอกาสรวมเรียนรูใหมากท่ีสุดเทาที่จะมากได 

คลังตัวอยางของการเปดพื้นที่การเรียนรูที่หลากหลาย 
4.1  กิจกรรมการต้ังคําถามที่สะทอนใหผูเรียนตองใครครวญหาคําตอบที่ลึกซ้ึง 
4.2  กิจกรรม “มาตามนัด” เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด และการใชทาทางเพ่ือการส่ือสาร 
4.3  การนําประเด็ดรอน (Hot issue) หรือสถานการณปจจุบันท่ียังคงถกเถียงกันอยูใน

สังคมมาเปนประเด็นของการเรียนรู 
4.4  กิจกรรม “เปดชิงพื้นที่”  เพื่อตองการใหนักศึกษาเรียนรูการทํางานเปนทีม 
4.5  กิจกรรม “จับคูเลาส่ิงที่ประทับใจที่สุดใหเพื่อนฟง” เพ่ือตองการใหนักศึกษาเรียนรู

ลักษณะการเปนผูฟงที่ดี 
5.  ใชวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการปญหาเปนฐาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการ

ต้ังคําถามและแสวงหาคําตอบโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนจะทําหนาที่ผูช้ีแนะแนวทางการ
เรียนรู 

6.  ใชกระบวนการ IRSPCA (Identify, Research, Skill, Presentation, Assessment)  กับโครงการ 
4+1 สํานึกรักบานเกิด เพื่อใหนักศึกษาเห็นถึงคุณคาของภูมิปญญาในทองถิ่น  
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7.  เทคนิคการสอนแบบเลาเรื่อง (story telling) โดยใช – ใชวิธีการเลานิทาน สมมติผูสอนเปนตัว
ละครในเรื่องใหความสําคัญกับความหนักเบาของนํ้าเสียง ต้ังคําถามตอนในตอนทายใหผูเรียนตอบ 

 8. เทคนิคการสอนแบบสอดแทรกหลักอริยมรรคมีองคแปด เปนการสอนโดยสอดแทรกหลัก
อริยมรรคมีองค 8 ไวในกระบวนการเรียนการสอนแตละคร้ัง โดยมิใหผูเรียนรูตัว   

 9. เทคนิคการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ทําใหผูเรียนสามารถรูคิดพิจารณาดวยตนเองอยางแยบ
คาย    ไมมองอะไรขามๆ รูจักสืบสาวหาเหตุปจจัย แยกแยะใหเห็นองคประกอบ นําสวนดีมาใชประโยชน
ได รูจักโยงใหเห็นองครวมหรือสรางความรู ความคิดใหมได ทําใหปญญาเขาถึงความจริง 

10.  ใชชองทาง Social  Network ในการเรียนการสอน  เชน Facebook โดยใหนักศึกษามาลงช่ือเขา
เรียนใน Facebook Group ประจําวิชาที่เรียน เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมเครือขายสังคม
ออนไลนประจําวิชาที่เรียน 

11.  ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบสมมุติบทบาท เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในพฤติกรรม
และความรูสึกของผูอ่ืน ไดฝกการใชความรูความคิดในการแกปญหาและการตัดสินใจ  และปรับหรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม 

12.  ใชเทคนิคการวางแผนการสอนแบบระยะส้ันและระยะยาวเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียนแตละคน 

13.  ใชกระบวนการผลิตซํ้าทางความคิด   โดยการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ หรือเรียนรูซํ้า เพื่อใหเกิดมี
ความชํานาญ รอบรูและเขาใจในส่ิงนั้นๆ โดยไมตองอาศัยการทองจํา 
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คลังความรูท่ีส่ี 
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับ 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญใหประสบความสําเรจ็ 
 

ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
1 บรรยากาศไมเอ้ือตอการเรยีนรูในเชิง

กายภาพ เชน สภาพหองเรียนไมเหมาะสม 
มีเสาบัง มีเสียงดังรบกวน เสียง
ไมโครโฟนดังไมเพียงพอ อุณหภูมิรอน
หรือเย็นเกินไป 

เลือกสถานที่ใหเหมาะสมและจัดเตรยีมอุปกรณดาน
โสตทัศนูปกรณใหครบและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณและสถานทีก่อนเริ่มจดักิจกรรม
การเรยีนการสอน 

2 ผูเรียนไมรวมแบงปนประสบการณ 1) จัดกจิกรรมละลายพฤติกรรมกอนจะเขากิจกรรมหลัก
2) เปดพ้ืนที่สีขาวใหเปนจรงิ  ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใน
เรื่องน้ันๆ ตองปวารณาตัววาจะไมเกิดปญหาหรือมีอคติ
ตอผูแลกเปลีย่นประสบการณในภายหลัง 
3) อาจใชการถามเพ่ือเปดประเด็นเพ่ือกระตุนใหผูเขารวม
กิจกรรมที่มีประสบการณตรง หรือผูเขารวมกิจกรรมท่ีมี
บทบาทที่นาสนใจ ไดบอกเลาวาตนเองรูสึกอยางไรใน
ขณะนัน้

3 ผูเรียนไมคอยสนใจคนควาหาความรูใน
หนังสือหรือตํารา แตชอบจะเลนสนกุกับ
เครื่องมือสมัยใหม 

1) พยายามนําเทคโนโลยีทีผู่เรียนชอบมาใชใหเปน
ประโยชนกับการเรยีนการสอน เชน การเลนไลน การทํา 
eBook ตํารา ใหผูเรยีน download ไดงายและสะดวก 
2) ใช social network เชน Facebook ชวยในการเรียนการ
สอน เผยแพรขอมูลขาวสาร ติดตอนักศึกษา 
3) พยายามใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
เชน เม่ือพบวาผูเรียนไมสนใจในระหวางการสอน กจ็ะมี
บทลงโทษใหมานําเสนอหนาหองเรียน เปนตน
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ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
4 ผูเรียนบางคนไมใช social network ซ่ึงอาจ

เปนอุปสรรคตอรายวิชาที่ใชชองทางนี้ใน
การทํากิจกรรมการเรยีนการสอนหรือการ
ติดตอส่ือสาร 

ใหเพ่ือนรวมช้ันเรยีนเปนผูติดตอส่ือสารแทน สวน
เนื้อหาการเรยีนการสอนใชวิธกีาร Print out หรือสําเนา
จากเพ่ือน 

5 รายวิชาที่ใช social network ในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
ติดตอส่ือสาร อาจพบ วามีผูเรียนบางคนมี
การแสดงความเห็นท่ีไมเหมาะสม 

อาจารยผูสอนตองติดตาม social network อยางสมํ่าเสมอ 
และคอยตรวจสอบกลั่นกรองความคิดเห็นท่ีไมเหมาะสม 

6 ผูเรียนมีพ้ืนฐานตางกัน รูมากนอยตางกัน แบงการบรรยายใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับพ้ืนฐานของผูฟง
ทุกรูปแบบ มากนอยสลับกันไป เพื่อไมใหเกิดความเบ่ือ
หนาย ผูเรยีนที่มีระดับสติปญญาดี เนนใหคิด คนควา 
สวนในกลุมทีข่าดความกระตือรือรน เนนการคอยๆ ปอน
ขอมูล และใหทํางานมาสงเปนลําดับข้ันตอน 

7 การใชวธิีการสอนแบบแบงการบรรยายให
มีเนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานของผูฟงทกุ
รูปแบบทําใหตองใชเวลาและความทุมเท
มาก บางครั้งผูเรยีนไมสามารถปฏิบัติได
ตามเปาหมาย 

ตองปรับวธิกีารสอนใหม โดยตองใหงานเปนข้ันตอน 
ตองใชเวลาและแกปญหากับผูเรียนเปนรายบุคคล รวมถึง
เพิ่มชองทางการส่ือสารกับผูเรยีนในทุกรูปแบบ เพื่อให
สามารถเขาถึงอาจารยไดงายและทําใหการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

8  ผูเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นเนื่องจาก
กลวัวาจะกลายเปนจุดสนใจ 

ผูสอนจะตองใชเวลาในการละลายทัศนคตนิี้ทั้งในสวน
ของผูเรียนทีแ่สดงความคิดเห็นและเพื่อนรวมเรยีนคน
อ่ืนๆ ซ่ึงผูสอนมักจะใหกําลงัใจผูแสดงความคิดเห็นเสมอ
ไมวาเหตุผลนัน้จะมีนํ้าหนักมากนอยเพียงใด 
ขณะเดียวกนักต็องกระตุนใหผูรวมเรียนคนอ่ืนๆ ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบาง เพื่อมิใหจุดสนใจ
ของชั้นเรยีนอยูที่ผูเรยีนคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นในช้ัน
เรยีนจะเกดิแบงแยกกลุมกัน ระหวางกลุมผูที่มีสวน
รวมกับกลุมผูที่เพิกเฉยหรือไมสนใจ 



 
 

 

13 

ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
9 การเรยีนการสอนบางรายวิชาท่ีมีความ

หลากหลายดานเนื้อหา สงผลตอผูเรยีนใน
ดานความลึกซ้ึงในการรับรู   การตีความ 
และการฝกปฏบิัติ 

อาจารยผูสอนจําเปนตองใหเวลากับผูเรยีนนักศึกษาเปน
รายบุคคลโดยแนะแนวทางใหผูเรยีนเกิดความเขาใจ
จนถึงแกน (theme) ของเรื่องหรือสาระสําคัญน้ันๆ 
เพื่อใหสามารถวิเคราะห สรปุผล และนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง 

10 ผูเรียนขาดความรูและทักษะพื้นฐานใน
รายวิชาปฏิบัติ ซ่ึงสงผลตอกระบวนการ
ผลิตงานท่ีมีคุณภาพในลักษณะองครวม 

เปดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมใหกับผูเรยีน โดยใชเวลา
นอกเหนือจากช้ันเรยีนปกติ 

11 อาจารยผูสอนบางทานมีขอจํากัดในดาน
เวลาในการเตรียมสอน ออกขอสอบ และ
ตรวจขอสอบเพราะตองทําใหเสร็จทัน
ภายในเวลาทีก่ําหนด 

อาจารยผูสอนตองใชเวลาสวนตัว และอาจขอให
นักศึกษามาแบงเบาภาระงานในสวนที่สามารถชวยทําได 

12 อาจารยผูสอนตองใชเวลาในการพูดคุยกับ
ผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อประเมินและให
ขอมูลยอนกลบัท่ีเปนประโยชน ทําใหตอง
ใชเวลามาก 

อาจารยผูสอนตองมีการบริหารจัดการเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อพยายามแบงเวลาใหแกผูเรียนทุกคน 

13 ผูเรียนตองใชเวลานอกหองเรียนในสวน
การทํากิจกรรม ซ่ึงถาผูเรยีนไมสามารถ
แบงเวลานอกหองเรียนในการทําภารกิจ
ตางๆ ไดอยางมีระบบ จะทําใหเกิดปญหา
ตอผูเรียนได   

ผูสอนอาจแนะนําผูเรียนใหใช Social Network เปน
เครื่องมือในการประชุมกลุมกัน 

14 นักศึกษาบางคนไมสะดวกในการเขาไปใช
ส่ือการสอน E-learning (LMS)   

ใหคําแนะนําโดยใหนกัศึกษาไปขอใชคอมพิวเตอรที่
สํานักหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร หรือหองสืบคนของ
คณะวิชา และใหพยายามใชเวลาใหเปนประโยชนใหมาก
ท่ีสุด 
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ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
15 ปญหาการลมของอินเทอรเน็ต

มหาวิทยาลยั เชนการเกดิไฟดับ โดยเฉพาะ
ในวนัหยุด จะตองรอใหถึงวนัทํางานจึงจะ
มีเจาหนาที่เขามาทําการแกไข 

ผูเรียนอาจตองใชเครือขายอินเทอรเน็ตภายนอก กรณีที่
อินเทอรเน็ตมหาวิทยาลยัประสบปญหาขัดของช่ัวคราว 

16 ในรายวิชาที่อาจตองสอนรวมกันหลายคน 
อาจารยในทีมอาจประสบปญหาในการ
ทํางานที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ในการทํางานพยายามพูดคุยส่ือสารกับบุคคลท่ีทํางาน
รวมกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  

17 ในรายวิชาที่นักศึกษาแตละคนมีหัวขอการ
เรยีนรูที่แตกตางกัน จํานวนของผูเรียนท่ี
มากเกินไปในแตละกลุม ทําใหตองใช
เวลานานเกินคาบเรียนไปอยางมาก 

กรณีที่สามารถทําได ควรจัดจํานวนนกัศึกษาใหมีความ
เหมาะสมตอการใหความดูแลไดอยางทั่วถงึ 

18 ในรายวิชาที่ผูเรียนตองฝกปฏิบัติดวยการ
ลงพื้นที่อาจตองใชงบประมาณสําหรับ
เดินทางและท่ีพักอาศัยท่ีคอนขางสูง  

ทีมอาจารยท่ีปรึกษาโครงการตองมีการเตรยีมการ
ลวงหนา โดยประสานงานกบัทางคณะวิชาต้ังแตการ
จัดทํางบประมาณประจําป  เพื่อจัดสรรงบประมาณท่ี
เหมาะสมใหแกผูเรยีนแตละกลุม 

19 ผูเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศกึษาบางกลุม
ขาดความเช่ือม่ันในองคความรูของตนเอง 
ที่จะถายทอดไปสูกระบวนการใชงานจริง 
หรือถายทอดไปสูผูเรยีนรุนนอง 

อาจารยผูสอนท่ีทําหนาที่เปนท่ีปรกึษามีสวนสําคัญยิ่งใน
การสรางแรงจงูใจ และสรางความเช่ือม่ัน ใหกับผูเรียน 

20 ผูเรียนท่ีตองใชเวลานอกหองเรยีนในหา
คําตอบ หากกลุมผูเรยีนไมใชกลุมที่สนิท
สนมกัน ผูเรียนบางสวนจะไมมีสวนรวม
ในกระบวนการทํางาน 

ผูสอนตองหาแนวทางที่เอ้ือใหผูเรียน เรยีนรูในการแบง
งานกัน รวมถงึช้ีแนะใหรูจักใชส่ือและเทคโนโลยีตางๆ 
ในการติดตอประสานงานกนั 

21 ผูเรียนบางคนเขาเรียนสาย   

 

อาจารยผูสอนตองมีมาตรการที่เขมงวดเรื่องวินยั เชน 
หากมาสายเกินกวากติกาที่ตกลงกนั ถือวาขาดเรยีนใน
คาบนั้นๆ และไมไดรับอนญุาตใหเช็คช่ือยอนหลัง ยกเวน
จะมีความจําเปนและมีใบลา 
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ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
22 ผูเรียนบางสวนไมสามารถเรียนรูไดเทา

ทันเพื่อนรวมชั้นเรยีนและสืบคนขอมูลได
ชา  

ควรสงเสริมหรือฝกอบรมเรือ่งการสืบคนขอมูลเชิง
วิชาการอยางเปนระบบใหผูเรยีนเพ่ิมข้ึน และสรางความ
เขาใจกับอาจารยวาผูเรียนมีความแตกตางกันในพ้ืนฐาน
ของแตละคน 

23 ผูเรียนบางคนพยายามเช็คช่ือออนไลนโดย
ไมเขาเรยีน  

อาจารยผูสอนหรือเจาหนาทีภ่ายในคณะวิชาดําเนินการ
ออกคูปองรหัสเช็คช่ือและแจกคูปองใหกบัคนที่มาเขา
เรยีนเทานัน้ 

24 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในทางท่ีผิดกลาวคือ
ทําสําเนาขอมูลที่เปนรายงานของเพ่ือนมา
สง  

อาจารยผูสอนออกกฎวาหามสงรายงานหวัขอซํ้ากัน หรือ
มีเนื้อหาคลายกับของเพ่ือนที่สงมากอน ใครซํ้าที่หลังตอง
กลับไปทําเรื่องใหมมาสง 

25 สัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลยัชามาก
ชวงเปดภาคเรยีน ซ่ึงคาดวานาจะมาจาก
นักศึกษาจํานวนมากใชอินเทอรเน็ตพรอม
กัน  

ทางมหาวิทยาลัยควรเพิ่มความเรว็อินเทอรเน็ต และ/หรือ 
ดึงความรวมมือจากเอกชนมาติดตั้งจุดใหบริการ Wi-Fi 
ฟรี สําหรับลูกคา และใชมาตรการควบคุม Quality of 
Service (QoS) เพ่ือจํากดัการใชเครือขายที่เกินความ
จําเปน 

26 สัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลยั ยังไม
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  

ทางมหาวิทยาลัยควรเพิ่มจุดรับสงสัญญาณ Wi-Fi ให
ครอบคลุมทกุหอง ทุกอาคารเรียน และ/หรือ ดึงความ
รวมมือจากเอกชนมาติดต้ังจดุใหบริการ Wi-Fi ฟรี 
สําหรับลูกคา 

27 ในรายวิชาที่อาจารยผูสอนกาํหนดให
ผูเรียนใชระบบเครือขายสังคมออนไลน
และเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน ผูเรยีนบางคน
พยายามอางวาไมเลน หรือ เลนไมเปน  

สอนวิธกีารใชงาน พูดถึงประโยชน และความจําเปนของ
การใชระบบเครือขายสังคมออนไลนและเทคโนโลยี 
รวมถึงอธิบายวาเปนกติกาของการเรยีนวิชานี้ที่ทุกคน
ตองปฏิบัติและไดคะแนนชวย 

 



 
 

 

16 

ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
28 การเรยีนการสอนท่ีใชเทคนคิหรือ

กิจกรรมบางอยางที่ตองมีการแสดงออก 
พบวาผูเรียนยงัขาดความกลา และตองใช
เวลาในการปรบัตัว  

ผูสอนตองพยายามสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เปนกันเองและผอนคลาย เพ่ือใหผูเรียนปรบัตัวและกลา
แสดงออกและมีสวนรวมกบัช้ันเรยีนมากขึ้น 

29 รายวิชาที่ตองมีการประเมินผลการเรียน
ดวยการวดัพฒันาการของการเรียนรูแบบ
เฉพาะราย บุคคล อาจเกดิปญหาผูเรยีนมัก
เกิดการเปรยีบ เทียบวา ตนเองนาจะมผีล
การเรยีนที่ดกีวาอีกคน แตเหตุใดผลกลับ
ปรากฏวาไดคะแนนนอยกวา 

อาจารยผูสอนตองอธิบายต้ังแตเริ่มการเรียนการสอนวา 
การตัดสินผลข้ึนอยูกับการพัฒนาของผูเรยีนแตละคนเปน
หลัก ไมใชมาตรฐานเดียวกนั หรือตองแขงขันกัน แตเปน
การแขงขันกับตนเอง 

30 ในรายวิชาปฏิบัติที่ผูเรียนตองมีการฝกฝน
หรือฝกซอมเพื่อเพ่ิมพูนทกัษะฝมือ พบวา
ผูเรียนท่ีผลการเรียนไมดี ไมมีความใสใจ
ในการฝกฝนหรือฝกซอมตามท่ีผูสอน
กําหนด หรือมีเวลาฝกฝนหรอืฝกซอมไม
เพียงพอ  

อาจารยผูสอนตองอธิบายวิธกีารจัดการตาราง เวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจใหผูเรียนแบงกระจายการฝกฝนหรือ
ฝกซอมใหถี่ข้ึน แตไมจําเปนตองใชระยะเวลานานในแต
ละครั้ง ซ่ึงผูเรยีนตองรักษาวนัิยตนเองดวย 

31 ในการจัดการเรียนการสอนที่ ไมไดทําการ
คัดเลือกผูนํากลุม แตตองการใหทํางาน
รวมกันเปนทมี ผูเรียนแตละคนมีความ
รับผิดชอบในระดับหนึ่งซ่ึงไมเทากัน  จึง
ทําใหในบางคร้ังการตัดสินใจปฏิบัติงานมี
ความลาชา หรอืการรวมมือกนัชวยเหลือ
กันในการทํางานไมสอดคลองกัน หรือมี
ความผดิพลาด เนื่องจากเกิดความไมเขาใจ
กัน และไมสามารถตัดสินใจไดวาจะเช่ือ
แนวความคิดของใครในการแกปญหา  

อาจารยผูสอนใชวธิีการใหผูเรียนศึกษาถึงวธิีการและ
ข้ันตอนของการทดลองลวงหนากอนปฏิบติัจริง และ
อาจารยจะสรปุแนะนําในบางประเด็นที่มักจะพบในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีความรอบคอบและมีความเขาใจ
ในการปฏิบัติ และบางครั้งผูเรียนอาจจะตองกลับมาทํา
การทดลองนอกเวลาเรียนปกติอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบผล 
หลังจากที่ไดขอสรุปแลว 
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ลําดับ ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 
32 ผูเรียนมีประสบการณและความรูท่ีไม

แตกตางกันมาก ทําใหมุมมองและการ
เรยีนรูอาจไมกวางเทาที่ควร 

 

อาจารยผูสอนอาจมีการสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อจุดประกายหรือเปดประเด็นใหผูเรียนเกิดการแตก
แขนงทางความคิดเพ่ิมมากข้ึนหรือเกดิการคิดตอยอดจาก
ประเด็นเดิม นอกจากนัน้ อาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมี
ความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ มาถายทอดแบงปน
ความรูใหแกผูเรยีนเพิ่มเติม 

31 การอบรม Home Room เปนแบบไมมี
หนวยกิต ผูเรยีนบางคนจึงอาจมีการ
หลีกเลีย่งที่จะเขารวม 

อาจารยผูสอนอาจตองใชมาตรการในการลงโทษเพ่ือให
ผูเรียนที่ปฏิบติัดี ไดมีโอกาสที่ดีกวา รวมถึงการรายงาน
ใหผูปกครองทราบ 

32 การเรยีนในมหาวิทยาลยัของผูเรียนบาง
คนเปนทางเลอืกของชีวิตท่ีมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไดงาย  

การคนหาตนเองของอาชีพที่ตนรกั จะตองใชการพูดคุย 
ปรึกษาหารือกบัผูเรียน และการปรึกษากับผูปกครองเพ่ือ
หาทางออกท่ีเหมาะสมและดีตอทุกฝาย 

33 ผูเรียนท่ีมีพื้นฐานความรูแตกตางกัน 
บางครั้งคนที่เรียนไมเขาใจ หรือเรยีนไม
ทันเพื่อนอาจเกิดความทอถอยได  

 

ผูสอนอาจตองจัดการสอนเพ่ิมเติมใหเปนพเิศษ ตลอดจน
มีการใหผูเรียนทบทวนและเสริมความรูกนัเองเปนกลุม
เพื่อใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไมใชแขงขันกัน 
สวนผูทีไ่มใสใจการเรยีนอาจมีมาตรการลงโทษตาม
สมควร 

34 ในการวิเคราะหปญหาเพ่ือศึกษาการเตรยีม
ความพรอมของผูเรียนเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู พบวาการใช
เครื่องมือหรือการกําหนดกระบวนการใน
การดําเนนิงานยังไมสมบรูณเพยีงพอ 

1) เพื่อใหผลการวเิคราะหขอมูลเปนไปอยางมีคุณภาพ 
ควรเพิ่มแบบสังเกต และแบบสัมภาษณในการสํารวจการ
เตรยีมพรอมของผูเรียนเบ้ืองตน 
2) ควรเพิ่มการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษา ทั้งกลุม
ท่ีสงงาน และกลุมท่ีไมสงงาน เพื่อใหไดผลลพัธท่ีมีนัยยะ
มากข้ึน 
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คลังความรูท่ีหา 

 
คุณลกัษณะของผูสอนท่ีมีความเปนเลิศดานการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1. มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีความสุข 

 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายหรือมีการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูที่

เหมาะสมกับผูเรียน 

 3. กระตุนใหผูเรียนรูจักใชทักษะกระบวนการคิดในการศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสราง

องคความรูดวยตนเอง 

 4. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกวางขวาง รวมทั้งกระตุนใหมีปฏิสัมพันธเชิง

สรางสรรคกับท้ังผูสอนและผูเรียนดวยกัน 

 5. สงเสริมใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 

 6. ใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบสนองตอ

วัตถุประสงคการเรียน และสามารถวัดศักยภาพของผูเรียนไดอยางแทจริง 

 7. พัฒนาผูเรียนใหสามารถนําองคความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน 

รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 8. มีความเมตตา มีความเขาใจ และเปดโอกาสในการเรียนรูใหแกผูเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

 9. มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนและสามารถจัดระดับความรูที่ถายทอดใหเหมาะสมกับผูเรียน 
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บทท่ี 3 

บทสรุป 

 ผลของการถอดบทเรียนของผูที่มีความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญเปนรายบุคคลและพัฒนาเปนชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณดังกลาว คณะทํางานฯ ใครขอสรุป

และนําเสนอชุดความรูในลักษณะโมเดลเชิงระบบ (Student-centered Approach system Model) โดยมี

จุดประสงคเพื่อการนําชุดความรูดังกลาวไปใชเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีมีความเปนเลิศให

เกิดข้ึนท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย คุณภาพงานการจัดการเรียนการ

สอน และพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization – LO) ตอไป

โมเดลเชิงระบบของความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการบริหาร
จัดการท่ีเปนเลศิ
ดานการจดัการ
เรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

ปจจัยท่ีเกีย่วของ 

สื่อหรือนวัตกรรม 

กระบวนการ    
หรือข้ันตอน 

เทคนิค            
หรือกิจกรรม 

แนวทางการแกไข
ปญหาในการสอน 
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จากการวิเคราะหองคประกอบความสําเร็จของการจัดการเรียนการการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สามารถอธิบายการใชงานของโมเดลดังกลาวไดดังน้ี 

 1. ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.  ส่ือหรือนวัตกรรม 

3. กระบวนการหรือข้ันตอน 

4. เทคนิค หรือกิจกรรม 

5. แนวทางการแกปญหาในการสอน 

 

1. ปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ส่ิงสําคัญประการหน่ึงก็คือ ปจจัยที่เกีย่วของกับ

การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ซ่ึงมีผลตอการจดัการเรียน การสอน ตลอดจนสงผลถึงผลสัมฤทธิด์าน

การเรยีนของผูเรยีนเปนอยางมาก ซ่ึงประกอบดวย 

ปจจัยทางดานกายภาพ เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก อาคารสถานท่ี โตะ เกาอ้ี ส่ือ 

อุปกรณการสอนตางๆ รวมท้ังส่ิงตาง ๆ ทีอ่ยูตามธรรมชาติไดแก ตนไม พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เปนตน 

สภาพแวดลอมทางการเรยีนดานกายภาพ จะสงผลตอการเรยีนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

ผูเรียน แบงออกเปนสภาพแวดลอมในหองเรียนและสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน  

1.1 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ประกอบดวย หองเรียน และอุปกรณการเรียนตางๆ แสงสวาง 

สี เสียง อุณหภูมิ เหลานีเ้ปนตน   

1.2 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรยีน ไดแก แหลงความรูตางๆ เชน แหลงวิทยบรกิาร 

หองปฏิบัติการ หองทดลอง สถานที่ฝกงาน หองสมุด ศูนยวฒันธรรม ตางๆ ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาคนควาหาความรูเพิม่เติมนอกเหนือจากในหองเรียน  
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ปจจัยดานจติภาพ ไดแกสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอ ความรูสึกจิตใจ เจตคติของผูเรียน ที่มีตอ

การเรยีนการสอน แบงออกเปนองคประกอบ สําคัญใหญ ๆ 2 องคประกอบคือ  

2.1 องคประกอบดานผูเรียน ประกอบดวย 

2.1.1 บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูเรยีน จะมีความสัมพันธและอิทธพิลตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเรียนที่สําคัญ ไดแก การรวมกิจกรรม การเปนสวนหนึ่งของ

หมูคณะ การสมาคม ภายในกลุม ความมีระเบียบในการทํางาน ความเปนประชาธิปไตย เปนตน  

2.1.2 ระดับสติปญญา ระดบัสติปญญาของผูเรียนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ดงัน้ัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให

เหมาะสมกับระดับสติปญญาของผูเรียนดวย  

2.1.3 สถานภาพทางครอบครัว จากงานวิจัยพบวา พ้ืนฐานทางครอบครัวจะสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ พบวา อาชีพและรายไดของบิดามารดามีความสัมพันธ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอีกท้ังการเอาใจใสของผูปกครอง จะสงผลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการจัดการศึกษา

ก็ควรคํานึงถึงในสวนนี้ดวย หากพบวาผูเรียน มาจากสภาพครอบครัวอยางไรแลว ก็จะไดจัดสภาพแวดลอม

ทางการเรียนใหเหมาะสม เชน การจัดหาทุนการศึกษา แกนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่ยากจน เพื่อที่

นักเรียนจะไดมีกําลังใจที่จะศึกษาเลาเรียนมากย่ิงข้ึน  

2.2 องคประกอบดานผูสอน  

2.2.1 บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอนมีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
ของนักเรียน จากงานวิจยัพบวา บุคลกิภาพและพฤติกรรมของครูทีน่กัเรยีนตองการ ไดแก อารมณดี ราเริง 
ยิ้มแยมแจมใส ไมดุดานักเรียนโดยไมมีเหตุผล พูดจาไพเราะออนหวาน ไมหยาบคาย ไมดื่มสุรายาเสพยติด
และเลนการพนัน ท้ังนี้ยังสอดคลองกับท่ีนักการศึกษา (อางใน ไพฑูรย ศรีฟา) ไดกําหนดคุณลกัษณะท่ี
สําคัญของผูสอนท่ีดีไว 15 ประการ ไดแก 1) แสดงความกระตือรือรน 2) รูเน้ือหา 3) ทํางานใหเปน 4) สอน
อยางกระฉับกระเฉง 5) แสดงเจตคติที่ด ี 6) วางแนวทางการจัดช้ันใหประสบความสําเรจ็ 7) กําหนด
ระยะเวลาในแผนการสอน 8) มีทักษะมนุษยสัมพันธท่ีด ี9) พูดจาส่ือความหมายใหไดความชัดเจน 10) ถาม
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คําถามใหมีประสิทธภิาพ  11) จัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 12) สราง
ความสําเรจ็ในช้ันเรยีน 13) ต้ังความคาดหวังในตวัผูเรียนใหสูง 14) สรางบรรยากาศการเรียนใหนาช่ืนชม
ยินด ีและ15) มีความยืดหยุน 

2.2.2 ความรูและประสบการณ ของผูสอนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ท้ังนี้จากงานวจัิยพบวา วุฒิครูมีความสัมพนัธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลาวคือ นักเรยีนที่

เรยีนกับครูที่มีวุฒิสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนจากครูที่มีวฒิุตํ่า ทั้งน้ีเนื่องจากครู

ที่มีวุฒิสูงกวา ยอมจะผานกระบวนการและเทคนิควธิีการสอน และวิชาการมากกวาครูที่มีวุฒิตํ่าและยิ่งถา

หากวาไดสอนตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่ไดเรียนมาดวยแลวจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน  

2.2.3 เทคนิคการสอน การสอนของผูสอนเริ่มต้ังแตการวางแผนการสอน การดําเนินการ

สอนและการประเมินผล จากงานวจัิยพบวา การวางแผนการสอนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน หากผูสอนมีการวางแผน การสอนท่ีดี จะทําใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  

ปจจัยดานสังคม ไดแกสภาพแวดลอมท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ความสัมพันธ

ระหวาง ผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน รวมถึงกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา 

องคประกอบของ สภาพแวดลอมทางการเรียนดานสังคม เชน  

3.1 การสรางบรรยากาศในชัน้เรียน จากงานวิจยัพบวา บรรยากาศในช้ันเรยีน มีความสัมพันธใน

ทางบวกกบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

3.2 การสรางแรงจูงใจ หากผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะทําใหผลการเรียนดีข้ึน แรงจูงใจจะมี

ทั้งภายนอกและ ภายใน สําหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผูสอนสามารถกระตุนเพื่อใหผูเรียนสามารถ แสดง

พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ตามท่ีตองการได  

3.3 ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ความสําเร็จดานวิชาการและพฤติกรรมของผูเรียนมีผล

มาจากความ สัมพันธ ท่ีมีระหวางผูสอนและผูเรียนเรียน กลาวคือ คุณภาพของความสัมพันธและการให

ความสนับสนุน รวมมือกันสวนบุคคล ในช้ันเรียน มีผลตอระดับความตองการของผูเรียนแตละคน เนื่องมา
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จนสามารถสรางกระบวนการเรียนรู และความ สัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และมีผลโดยตรงตอ

ความสําเร็จในการทํากิจกรรมดานการเรียน  

 

2. ส่ือหรือนวัตกรรม ส่ือการสอนหรือนวัตกรรม หมายถึง ส่ิงที่เปนตัวกลางที่มีความสําคัญใน

กระบวนการเรียนรูในยุคโลกาภิวัฒนหรือในยุคท่ีเต็มไปดวย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารตางๆ 

โดยเครื่องมือเหลานี้ชวยสรางสีสันดึงดูดใจ เปดโลกการเรียนรูกวางไกลตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงส่ิงตางๆ 

เหลานี้จะสงผลโดยตรงถึงตัวผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการ

เรียนรู พฤติกรรมในท่ีน้ีหมายถึงลักษณะในการเรียนจะมีความอยากรูอยากเห็นมากยิ่งข้ึน เพราะส่ิงที่เห็น

อยูน้ันถือเปนส่ิงท่ีแปลกใหมและแปลกตาสําหรับผูเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนที่อาจารยนํามาสอนสวน

ใหญแลวมักจะเปนส่ิงท่ีทันสมัยมีการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางไมหยุดยั้ง 

     

ตัวอยางส่ือการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1.  e-Leaning หรือ ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส 

คือ การเรียนรูแบบออนไลน เปนรูปแบบการศึกษาท่ีเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต

(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและ

ความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซ่ึงประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดีย

อ่ืนๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพ่ือนรวมช้ันเรียนทุกคน สามารถ

ติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยอาศัย

เครื่องมือการติดตอ ส่ือสารท่ีทันสมัย เชน e-mail, web board, chat จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนได

ทุกเวลา และทุกสถานท่ี  
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การนํา e-Leaning   ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน  

1. ใชเปนส่ือเสริม (Supplementary) กลาวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แลว

ผูเรียนยังสามารถศึกษาเน้ือหาเดียวกันน้ีในลักษณะอ่ืนๆ เชน จากเอกสารประกอบการสอน หรือ จาก

วิดีทัศน ฯลฯ  

2. ใชเปนส่ือเติม (Complementary) หมายถึง การนํา e-Learning ไปใชในลักษณะเพ่ิมเติมจาก

วิธีการสอนในลักษณะอ่ืนๆ เชนนอกจากการบรรยายในหองเรียนแลวผูสอนยังออกแบบเนื้อหาใหผูเรียน

เขาไปศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจาก e-Learning  

3. ใชเปนส่ือหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึง การนํา e-Learning ไปใชในลักษณะ

แทนท่ีการบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาท้ังหมดออนไลน  

2. e-Book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

    หมายถึง หนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดย

ปกติมักจะเปนแฟมขอมูลท่ีสามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ

ออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเช่ือมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซต

ตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากน้ันหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรก

ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถส่ังพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเคร่ืองพิมพได อีก

ประการหน่ึงที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

           หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร โดยไมตองพิมพเนื้อหาสาระ

ของหนังสือบนกระดาษหรือจัดพิมพเปนรูปเลม หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเปดอานไดจากจอภาพของ

เครื่องคอมพิวเตอร เหมือนกับเปดอานจากหนังสือโดยตรง ทั้งน้ีสามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งตัวอักษรหรือ

ตัวเลข เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (hypertext) และถาหากขอมูลน้ันรวมถึงภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวจะ

เรียกวา ไฮเปอรมีเดีย (hypermedia)โดยการประสานเช่ือมโยงสัมพันธของเนื้อหาท่ีอยูในแฟมเดียวกัน หรือ
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อยูคนละแฟม เขาดวยกัน ทําใหผูใช สามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซ่ึง

ผูเรียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดตามความตองการไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

 3. Tablet PC หรือ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพกพา 

           คือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชในขณะเคลื่อนที่ไดขนาดกลางและใชหนาจอสัมผัสในการ

ทํางานเปนอันดับแรก มีคียบอรดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใชงานแทนท่ีแปนพิมพคียบอรด 

และมีความหมายครอบคลุมถึงโนตบุกแบบ convertible ที่มีหนาจอแบบสัมผัสและมีแปนพิมพคียบอรดติด

มาดวยไมวาจะเปนแบบหมุนหรือแบบสไลด 

     ปจจุบันน้ีเริ่ม มีการใช Tablet PC ในแวดวงการศึกษากันอยางหลากหลาย ท้ังนี้เพราะTablet 

PC จะชวยประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพหนังสือและตําราเรียนไดอยางมากมาย อีกทั้งยังทําใหการ

ปรับปรุงเน้ือหาตําราเรียนสามารถทําไดอยางทันทวงที โดยไมตองรอหนังสือเปนเลมๆ หมดแลวคอยพิมพ

ใหมแบบเดิมๆ อีกตอไป เพราะหนังสือตางๆ ที่อยูบน Tablet PC นั้นลวนแลวแตเปนหนังสือ

อิเลคทรอนิคสที่ถูกเก็บไวในรูปดิจิตอล จึงสามารถแกไขเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 

     Tablet PC หนึ่งเครื่องน้ันสามารถบรรจุหนังสือไดเปนพันๆ เลม โดยผูอานสามารถเลือกเลมไหน

ข้ึนมาอานกอนก็ได ความสามารถพิเศษอีกอยางหนึ่งของTablet PC คือการเช่ือมโยงอาจารยผูสอนและ

ผูเรียน เขาดวยกันผานทางระบบอินเตอรเน็ต ทําใหขอจํากัดเรื่องสถานที่ในการเรียนการสอนหมดไป 

ผูสอนและผูเรียนสามารถอยูกันคนละที่แตเขามาเรียนพรอมกันแบบเห็นหนาเห็นตาผานทางกลองที่ถูก

ติดต้ังมาบนTablet PC ได จึงทําใหการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้นไดอยางงายดาย และเขาไปถึงกลุมคน

ทุกช้ันไมวาจะอยูในชนบทหางไกลแคไหนก็ตาม 

      สําหรับมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มมีการแจก Tablet PC ใหกับนักศึกษาใหมแลว และนําไปใชเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจริง 
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4. Social Network หรือ ระบบเครือขายสังคมออนไลน 

          เปนส่ือที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม เนนการโตตอบและมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางกันและกัน โดยอาศัยระบบอินเทอรเน็ตในการเขาถึง ซ่ึงปจจุบันมีใชมากขึ้น ผูสอนสามารถทําให

ส่ือสังคมน้ีเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน  

 

 เครื่องมือใน Social Network  

  มีหลายชนิดข้ึนอยูกับการนําไปใช ซ่ึงเครื่องมือสวนใหญจะเปนเครื่องมือที่ใชแบงปน (Share) 

องคความรู ความคิดเห็น ซ่ึงที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบันไดแก 

เว็บบล็อก (Blogs) 

บล็อกเปนชองทางในการเขียนบทความขนาดส้ันถึงขนาดยาว เพื่อใหผูเขียนไดเขียนเรื่องราวที่

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันในรูปแบบของการบันทึก (dairy) หรือ การโตตอบแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใน

บล็อกได  

ทวิตเตอร (Twitter) 

 ปจจุบันมีผูสอนหลายทานหันมาใชทวิตเตอรเพื่อสอน เนื่องจากการเขียนผานทวิตเตอรเปนการ

เขียนส้ันๆไมเกิน 140 ตัวอักษร ในรูปแบบของขาว หรือการสอนภาษาแบบส้ัน โดยมีการทําใหบทเรียน

นาสนใจ และไมยาวจนเกินไป  
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เฟสบุก (Facebook) 

เฟสบุกเปน หน่ึงใน Social Media ที่แพรหลายมากในเมืองไทย ไมเพียงเปนท่ีนิยมในหมูวัยรุน

เทานั้น แตคนวัยทํางาน ผูใหญ รวมถึงนักธุรกิจตางๆ ใชเฟสบุกเปนส่ือในการกระจายขาวสารขอมูล ขาย

สินคา โฆษณาตางๆ ถึงแมวาเดิมทีจุดประสงคของผูสรางเฟสบุกมิไดมีไวเพ่ือการศึกษา และผูเรียนเองก็

มิไดต้ังใจใชเฟสบุกเพื่อการศึกษาตั้งแตตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการนําเฟสบุกมาเปนส่ือกลางในการ

สอนเพิ่มมากข้ึน เพราะสามารถสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางกันในเวลาอันรวดเร็วและสามารถเขาถึงกลุม

ผูเรียนไดงายกวา  

 

ยูทูบ (YouTube) 

ยูทูบ (YouTube) เปนเว็บไซดท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพวีดิทัศนระหวางผูใชโดยไมเสียคาใชจาย 

กอต้ังในป ค.ศ. 2005 ยูทูบแพรหลายอยางรวดเร็วเปนที่รูจักและไดรับความนิยมท่ัวโลกครูหลายตอหลาย

คนใชยูทูบเปนเครื่องมือในการสอนโดยการถายคลิปตนเองขณะสอนและนําไปอัพโหลดไวในยูทูบ 

เพ่ือใหผูเรียนไดเขาไปทบทวนบทเรียนภายหลังไดเสมือนกับการเรียนในครั้งแรก ปจจุบันนอกจากการ

สอนเปนไฟลวิดีโอ อาจารยผูสอนยังใหผูเรียนสงการบานเปนไฟลวีดิทัศนในยูทูบซ่ึงกลายเปนการเรียนอีก

รูปแบบหน่ึงที่กําลังเปนที่นิยมกันมากในการเรียนการสอนทั่วโลก  
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  ไลน (LINE)  

  LINE เปนโปรแกรมแชทที่สามารถใชงานไดทั้งโทรศัพทมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, 
Android, Windows Phone ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร PC และ Mac ไดแลว ดวยความที่มี
ลูกเลนมากมาย สามารถสนทนา สงรูป สงวิดีโอ และขอความเสียง ต้ังคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมี
ผูใชงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันผูสอนและผูเรียนจํานวนมากมีการใช Line เปนชองทางในการ
ติดตอส่ือสารระหวางกัน 

 

3. กระบวนการหรือขั้นตอน 

กระบวนการหรือขั้นตอน หมายถึง กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค รูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวย

ตนเอง โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อท่ีเหมาะสมมาประยุติใชในการจัดการเรียนการสอน 

ฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา ตลอดจนสงเสริมความเปน

ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืน และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทําใหผูเรียนรักสถานศึกษาของ

ตนเองและมีความกระตือรือรนในการเรียน แลวทําการ ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

และตอเน่ือง 
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4. เทคนิค หรือกิจกรรม  

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถสรุปเทคนิค ไดดังนี้ 

 

รูปแบบการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เทคนิค/ วธิีสอน ทักษะ/ พฤตกิรรมที่มุงเนน บทบาทผูเรยีน 
1) กระบวนการสืบคน  
   (Inquiry Process) 

- การศึกษาคนควา 
- การเรียนรูกระบวนการ 
- การตัดสินใจ 
- ความคิดสรางสรรค 

ศึกษาคนควา เพ่ือสืบคน
ขอความรูดวยตนเอง 

2) การเรียนแบบคนพบ   
(Discovery Learning) 

- การสังเกต การสืบคน 
- การใหเหตุผล การอางอิง 
- การสรางสมมติฐาน 

ศึกษา คนพบขอความรูและ
ข้ันตอนการเรยีนรูดวยตนเอง 

3) การเรียนแบบแกปญหา 
(Problem-solving) 

- การศึกษาคนควา 
- การวิเคราะห สังเคราะหประเมินขอมูล 
- การลงขอสรปุ 
- การแกปญหา 

ศึกษา แกปญหาอยางเปน
กระบวนการและฝกทกัษะการ
เรยีนรูที่สําคัญดวยตนเอง 

4) การเรียนแบบสราง
แผนผังความคิด  
(Concept Mapping) 

- การคิด 
- การจัดระบบความคิด 

จัดระบบความคิดของตนให
ชัดเจน เห็นความสัมพันธ 

5) การต้ังคําถาม 
(Questioning) 

- กระบวนการคิด 
- การตีความ 
- การไตรตรอง 
- การถายทอดความคิด ความเขาใจ 

เรยีนรูจากคิดเพื่อสรางขอ
คําถามและคําตอบดวยตนเอง 

6) การศึกษาเปนรายบุคคล  
(Individual Study) 

- การศึกษาคนควาขอความรู 
- การนําความรูไปใชประโยชน 
- ความรับผดิชอบ 

เรยีนรูอยางเปนอิสระดวย
ตนเอง 
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เทคนิค/ วธิกีารสอน ทักษะ/ พฤตกิรรมที่มุงเนน บทบาทผูเรยีน 
7) การจัดการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยี 
(Technology - Related 
Instruction) 
ประกอบดวย 
- ศูนยการเรียน 
- ชุดการสอน 
- บทเรียนสําเรจ็รูป 
- คอมพิวเตอรชวยสอน 
- e-Learning/ e-Book 

- การตอบคําถาม 
- การแกปญหา 
- การนําความรูไปใชประโยชน 
- การเรียนรูทีต่องการผลการเรียนรูทนัท ี
- การเรียนรูตามลําดับข้ัน 

เรยีนรูดวยตนเองตามระดับความรู
ความสามารถของตน มีการแกไข
ฝกซํ้าเพื่อสรางความรูความเขาใจ
และความเช่ียวชาญ 

 
 

 

8) การอภิปรายกลุมใหญ 
(Whole - Class 
Discussion) 

- การแสดงความคิดเห็น 
- การวิเคราะห  
- การตีความ 
- การส่ือความหมาย 
- ความคิดริเริม่สรางสรรค 
- การสรุปความ 

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
มีบทบาทมีสวนรวมในการสราง
ขอความรู 

9) การอภิปรายกลุมยอย  
(Small - Group 
Discussion) 

- กระบวนการกลุม 
- การวางแผน 
- การแกปญหา 
- การตัดสินใจ 
- ความคิดระดบัสูง 
- ความคิดสรางสรรค 
- การแกไขขอขัดแยง 
- การส่ือสาร 
- การประเมินผลงาน 
- การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

รับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองในฐานะผูนํากลุมหรอื
สมาชิกกลุมทัง้ในบทบาทการ
ทํางานและบทบาทเกี่ยวกับการ
รวมกลุม ในการสรางขอความรู
หรือผลงานกลุม 
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เทคนิค/ วธิกีารสอน ทักษะ/ พฤติกรรมท่ีมุงเนน บทบาทผูเรยีน 
9.1 เทคนิคคูคิด  
(Think-Pair-Share) 

- การคนควาหาคําตอบ 
- การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

รับผิดชอบการเรียนรวมกับเพ่ือน 

9.2 เทคนิคการระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 

- การมีสวนรวม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความคิดสรางสรรค 
- การแกปญหา 

แสดงความคิดเห็นอยาง
หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว 

9.3 เทคนิค Buzzing - การคนควาหาคําตอบดวยเวลา
จํากัด 

แสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุป
ในเวลาอันจํากัด 

9.4 การอภปิรายกลุมแบบตาง ๆ 
(Panel, Forum, Symposium, 
Seminar) 

- การส่ือสาร 
- การแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
- การสรุปขอความรู 

รับฟงขอมูลความคิดเห็นเพือ่หา
ขอสรุปในเวลาอันจํากัด 

9.5 กลุมติว 
(Tutor Group) 

- การฝกซํ้า 
- การส่ือสาร 

ทบทวนจากกลุมหรือเพ่ือหรือ
เรยีนเพิ่มเติม 

10) การฝกปฏบัิติการ - การคนควาหาความรู 
- การรวบรวมขอมูล 
- การแกปญหา 

ศึกษาคนควาขอความรูใน
ลักษณะกลุมปฏิบัติการ 

11) เกม  
(Games) 

- การคิดวเิคราะห 
- การตัดสินใจ 
- การแกปญหา 

ไดเลมเกมดวยตนเองภายใตกฎ
หรือกติกาท่ีกําหนด  ไดคิด
วิเคราะหพฤติกรรมและเกดิความ
สนุกสนานในการเรยีน 

12) กรณีศึกษา  
(Case Studies) 

- การคนควาหาความรู 
- การอภิปราย 
- การวิเคราะห 
- การแกปญหา 

ไดฝกคิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อ
สรางความเขาใจแลวตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหา 

13) สถานการณจําลอง 
(Simulation) 

- การแสดงความคิดเห็น 
- ความรูสึก 
- การวิเคราะห 

ไดทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 
ในสถานการณท่ีจําลองใกลเคียง
สถานการณจรงิ 
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เทคนิค/ วธิกีารสอน ทักษะ/ พฤตกิรรมที่มุงเนน บทบาทผูเรยีน 
14) ละคร  
(Dramatization) 

- ความรับผดิชอบในบทบาท 
- การทํางานรวมกัน 
- การวิเคราะห 

ไดทดลองแสดงบทบาทตามท่ี
กําหนดเกดิประสบการณเขาใจ
ความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรม
ผูอ่ืน 

15) บทบาทสมมติ 
(Role Playing) 

- มนุษยสัมพันธ 
- การแกปญหา 
- การวิเคราะห 

ไดลองสวมบทบาทตาง ๆ และ
ศึกษาวเิคราะหความรูสึกและ
พฤติกรรมตน 

16) การเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 
ประกอบดวยเทคนิค JIGSAW, 
JIGSAW II, TGT, STAD, LT, 
GI, NHT, Co-op  Co-op 

- กระบวนการกลุม 
- การส่ือสาร 
- ความรับผดิชอบรวมกัน 
- ทักษะทางสังคม 
- การแกปญหา 
- การคิดแบบหลากหลาย 
- การสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกัน 

ไดเรียนรูบทบาทสมาชิก กลุมมี
บทบาทหนาที่ รูจักการไววางใจ
ใหเกียรติและรับผังความคิดเห็น
ของ เพื่ อนสมา ชิกกลุ ม  และ
รับผิดชอบการเรียนรูของตนและ
เพื่อน ๆ ในกลุม 

17) การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(Participatory Learning) 

- การนําเสนอความคิด
ประสบการณ 
- การส่ือสารและปฏิสัมพันธ 
- กระบวนการกลุม 

มีสวนรวมในการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติจนได
ขอสรุป 

18) การเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ แบบ Shoreline 
Method 

- การคนควาหาความรู 
- การสรางองคความรูดวยตนเอง 
- ทักษะทางสังคม 
- กระบวนการกลุม 
- การส่ือสาร 
- การแกปญหา 

มี ส ว น ร ว ม ใ นก า ร เ รี ย นทั้ ง
ทางดานรางกาย  จิตใจและการ
คิด ดําเนินการเรียนดวยตนเองทั้ง
ในหองเรียนและสถานการณจริง 
ศึกษา ปฏิบัติดวยตนเองทุกเรื่อง 
รวมแรงรวมใจดวยความเต็มใจ 
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5. แนวทางการแกปญหาในการสอน 

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถแนวทางการแกปญหาในการสอน ได

ดังนี ้

1) เตรยีมสถานท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมีความพรอมทางกายภาพและจัดเตรียมอุปกรณการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณ รวมถึงเครือขายระบบออนไลน ใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

2) พยายามใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเอ้ือตอการเรียนรู ใชวธิกีารสอนเปนกระบวนการ

ข้ันตอนข้ันตอน ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการสรางแรงจูงใจและสรางความเชื่อม่ัน

ใหกับผูเรยีน โดยคํานึงวาผูเรยีนผูเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานแตกตางกัน ใหเวลาและแกปญหากับผูเรยีนเปน

รายบุคคล รวมถึงเพิ่มชองทางการส่ือสารกับผูเรยีนในทกุรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงอาจารย

ผูสอนไดงาย  

3) พยายามใชระบบเครือขายสังคมออนไลนและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรยีนการสอนและการติดตอส่ือสาร เพ่ือใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 

4) ปลูกฝงใหผูเรยีนใหมีวนัิยในตนเองทั้งการตรงตอเวลาในการเขาเรยีน รวมถึงการฝกฝนทักษะ

เพื่อใหเกิดความเช่ียวชาญอยางสมํ่าเสมอ 

5) หาแนวทางที่เอ้ือใหผูเรียน เรยีนรูในการแบงงานกัน ทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน รวมกนัคิดแกไขปญหา รวมถึงรูจักใชส่ือและเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6) อาจารยผูสอนตองมีการบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธภิาพเพ่ือแบงเวลาใหแกผูเรยีนทุกคน

อยางทั่วถึง 

 

 

 

 




