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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาคลั ง ความรู ด า นเทคนิ ค การเรี ย นการสอนภายใต ก ารทํ า งานของ
คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยรังสิตมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งคือ การจัดทําชุด
บทเรียนหรือชุดประสบการณที่เปนผลจากการถอดบทเรียนจาก 30 คณะวิชา1 ซึ่งความรูดังกลาวเปนการ
แปลงความรูที่ฝงลึกอยูในตัวปฏิบัติงาน (Tacit Knowledge) ที่มีความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาเปนความรูที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่งอยูในรูปแบบที่สามารถ
เผยแพรไดงายและสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตอไปได
วัตถุประสงคของการถอดบทเรียน
1. เพื่อสนับสนุนใหเกิดการถอดความรู ประสบการณ และการทํางานที่เปนเลิศดานเทคนิคการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของคณะวิชา
2. เพื่อจัดทําชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณดานเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. เพื่อเผยแพรและกระตุนใหเกิดการใชความรูจากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ
ขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินของการถอดบทเรียน
1. ศึกษาโครงสรางหรือขอบเขตของความรูที่ตองการถอดบทเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. วิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล
3. สังเคราะหขอมูล โดยการจัดกลุมและสรางความสัมพันธของขอมูลขึ้นมาใหม
4. จัดทําชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ (ฉบับราง)
5. จัดประชุมรวมกับผูท รงคุณวุฒิเพื่อประมวล ตรวจสอบ และกลั่นกรองความถูกตองและคุณของ
ชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ (ฉบับราง)
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6. ปรับปรุงและจัดทําชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณฉบับสมบูรณ
7. นําเสนอ เผยแพร และกระตุนใหเกิดการใชความรูจากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณฉบับ
สมบูรณ
โมเดลที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
โมเดลที่ใชในการดําเนินกิจกรรมคือ “โมเดลปลาทู” ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ
สังคม หรือ สคส. ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ ประการคือ ประการแรกคือ “เปาหมายของการ
แลกเปลี่ยนความรู” ประการที่สอง เปนกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู” และประการสุดทาย เปน
ผลลัพธที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความรู หรือ “คลังความรู”
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บทที่ 2
คลังความรูด านเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-centered Approach) หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู
ตามธรรมชาติและเติมเต็มความรูตามศักยภาพตนเอง
เนื้อหาสาระของบทนี้เปนผลลัพธที่ไดจากการถอดบทเรียนของคณะวิชาจํานวน 30 คณะวิชา คลัง
ความรูที่ไดสามารถสรุปเปนภาพรวมตามเปาหมายของการถอดความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 5 ดาน
ดังนี้คือ
ประการที่หนึ่ง บริบทของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประการที่สอง กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประการที่สาม เทคนิควิธีการที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบ
ความสําเร็จ
ประการที่สี่ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนใหประสบความสําเร็จ
ประการที่หา คุณลักษณะของคณาจารยที่มีความเปนเลิศดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
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คลังความรูทหี่ นึ่ง
บริบทของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. วิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายในบางครั้งผูเรียนไมสามารถเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ไมมี
ความรูสึกรวม และไมปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนรู ดังนั้นการสงเสริมการเรียนรูจากภายในเปนแนวทางหนึ่งที่
ชวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งที่ไดเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนเปนผูถายทอดความรู ประสบการณ และ
กระบวนการทางความคิดของตนเอง
2. หลักการของการใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยมีผูสอนเปนพี่เลี้ยงคอยใหคําแนะนําใน
การเรียนรู เปนพี่เลี้ยงสอนใหผูเรียนเขาใจอยางลึกซึ้ง ผูเรียนสามารถสรางแผนภาพศูนยกลางแหงความทรง
จําขึ้นมา ทําใหผูเรียนสามารถจําไดโดยอัตโนมัติไมตองทองจํา แตเปนความจําที่เกิดจากความเขาใจ
3. ในการเรียนการสอนยุคปจจุบัน ผูสอนไมไดมีหนาที่สอนแตเพียงอยางเดียว แตผูสอนยังตองมี
ภาระหนาที่อื่นๆอีกมากมาย เชน งานอาจารยที่ปรึกษา งานกิจการนักศึกษา และหนาที่อื่นๆ อีกมากมาย
สงผลใหไมสามารถดูแลผูเ รียนไดอยางทั่วถึง ในบางครั้งไมสามารถสื่อสารกับผูเ รียนไดอยางทันทวงที การ
นําสื่อ โซเชียล เนตเวิรค มาใช อาทิเชน การแจกเอกสารประกอบการสอน, การเช็คชื่อเขาเรียน, การถาม
ตอบขอสงสัยผานทางกลุมเครือขายทางสังคม, การคนควาศึกษาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง, การจัดทํา
รายงาน, การสงงาน, การแจงขอมูลขาวสาร, และทํากิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน เปนตน มาประยุกตใชใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนสามารถสื่อสารกันได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. ในการจั ด การเรี ย นการสอน บางครั้ ง พบป ญ หา ผู เ รี ย นไม ส ามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ ไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นทางปฏิ บั ติ หรื อ ทางคลิ นิ ก ได ทั้ ง นี้ ผู เ รี ย นบางคนยั ง ขาดความมั่ น ใจในตนเอง ไม ก ล า
แสดงออก ผู ส อนจึ ง ต อ งจั ด การเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ น ให ผู เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ความรู สึ ก สนุ ก และ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและกลาแสดงออก
5. ในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา เปนการสอนในรูปแบบของการอิงทฤษฎี หรือตํารา ทําให
ผูเรียนและผูสอนขาดปฏิสัมพันธทางสังคมในทางบวก ดังนั้นการที่ผูสอนมีการศึกษาภูมิหลังของผูเรียน
และทําความรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหทราบถึงสภาพ ปญหาของผูเรียนแตละคน จะชวยใหผูสอนมี
ปฏิสัมพันธอันดีกับผูเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับความตองการของผูเรียนมาก
ยิ่งขึ้น
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6. การศึกษาโดยอาศัยการทองจําจากตํารา และทฤษฎีเพียงอยางเดียวจะนําไปสูการสรางมุมมองที่
แคบและแข็งกระดาง เมื่อผูเรียนถึงคราวที่จําเปนตองนําหลักทฤษฎีหรือหลักการไปใชในการประกอบ
วิชาชีพผูเรียนมักประสบปญหาไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงได ทั้งที่มีความรูในศาสตรนั้นๆเพียงพอ
อยูแลว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยการฝกใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง มีการฝกเทียบเคียงหลัก
ทฤษฎีกับสถานการณจริง จึงเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
7. ธรรมชาติของผูเรียนแตละคนจะมีเอกลักษณเฉพาะบุคคลที่คอนขางแตกตาง ผูเรียนบางคนมี
ความเชื่อมั่นในความโดดเดนของตัวเองสูง มีลักษณะนิสัยชอบเรียนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ซึ่งผูสอน
จําเปนจะตองพยายามศึกษา ทําความเขาใจในบุคลิกลักษณะนิสัย พฤติกรรมของนักศึกษาเปนรายบุคคล
พรอมที่จะปรับตัวใหเขากับนักศึกษาใหได และจําเปนที่จะตองจะตองชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนให
นักศึกษาเขาใจตั้งแตครั้งแรก และผูสอนจําเปนตองปรับการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง
ในรายบุคคลของผูเรียน แตละคน
8. ในการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ในบางครั้งอาจสงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
และไมมีสมาธิกับการเรียน ดังนั้นการใช “เทคนิค การเปดใจนักศึกษา” ในหองเรียน เปนการทะลายกําแพง
ในเรื่องรูปแบบที่เปนทางการในชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนรูสึกอยากเรียนและสนใจสิ่งที่ผูสอน สอนใน
ชั้นเรียนมากขึ้น และยังรวมถึงรับรูป ญหาดานตางๆของผูเรียนดวย เทคนิค “ทําเรียนใหเปนเลน และ ทําเลน
ใหเปนเรียน” เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการควบคุมบรรยากาศในหองเรียน เปนหองเรียนที่สนุก เปน
กันเอง และ เปนการปรับเนื้อหา ความรู ที่เรียนใหเขากับชีวิตประจําวัน และเหตุการณที่อยูรอบๆ ตัว ซึ่ง
วิธีการนี้ทําใหผูเรียนเขาใจถึงแกนของสาระในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
9. ผูเรียนในปจจุบันเปนเด็กยุค Generation Y ที่ผูเรียนไมจํา หรือจําไดไมนาน ซึ่งผูสอนตองทํา
ความเขาใจในลักษณะของผูเรียนที่เปน Generation ใหม และปรับการสอนใหนาสนใจและเหมาะสมกับ
ผูเรียน ตองคิดคนกิจกรรม หรือสื่อการเรียนรูที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และประยุกต
หลักการในการแกโจทยปญหา เพื่อใหสามารถเขาใจบทเรียนไดอยางแทจริง
10. การจัดการเรียนการสอนจะตองเริ่มจากการเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมนั่นคือมีความรูเดิม
หรือความสามารถทักษะทางการปฏิบัติอยางเพียงพอ การเรียนรูเปนการเชื่อมโยงความรูเดิมกับสถานการณ
ใหมที่พบ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นก็จะเกิดการยืนยันสิ่งที่รูเดิมหรือปรับสิ่งที่แตกตางจาก
ความรูเดิมจนเกิดการเรียนรูความรูใหม และการเรียนรูโดยการลงมือทําดวยตนเอง และมีการประเมินการ
กระทําของตนเอง จะทําใหผูเรียนมีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง จนในที่สุดก็จะสามารถ
ปรั บวิ ธี การให เ หมาะสมกั บแตล ะสถานการณไ ด ผู สอนมีบ ทบาทในการเป นผู เ อื้ออํ า นวยการเรีย นรู
มากกวา เป นผู สั่ง แนะนํ าแหล งค น ควา ประเมิ น สิ่ ง ที่ผู เ รี ย นรู หรื อเข า ใจและให ขอ มูล ป อ นกลั บ อย า ง
สม่ําเสมอเพื่อใหผูเรียนปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง
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11. ผูสอนมีความเชื่อวาการจะใหเยาวชนในยุคปจจุบันทําอะไรหรือเรียนอะไร ผูสอนควรมีการ
ชี้แจงใหพวกเขาเขาใจอยางถองแท เมื่อทุกคนเขาใจในเปาหมายเดียวกันเห็นประโยชนในการทําสิ่งนั้น
รวมกัน ถึงแมจะเหน็ดจะเหนื่อยก็สามารถขับเคลื่อนหาวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุสูเปาหมาย ดีกวาทําไป
โดยไมรูวาทําไปเพื่ออะไร ทั้งนี้การปลูกฝงใหผูเรียนคิดแบบ Bottom up กระบวนการนี้จะเปนการฝกใหมี
วิสัยทัศน (vision) กวางไกลและมองรอบดานมากขึ้น
12. ขั้นตอนการเรียนรู ตองใชความจํา ซึ่งยุงยาก และยากจะประสบความสําเร็จในการสอนใหเขา
ในเนื้อหาทุกเรื่อง จากการบรรยายใน 2 ชั่วโมง เพราะเนื้อหาหลากหลาย สืบเนื่องจากบางหัวขอที่สอนมี
เนื้อหาไมนาสนใจ ยาก และไมดึงดูดใจ ผูสอนจึงตองคิดหาวิธีที่จะดึงความสนใจผูเรียนใหตรึงอยูกับ
บทเรียน ผูสอนจึงไดนําเทคนิคการสอนแบบเลาเรื่องมาใชในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อแกปญหา
ดังกลาว ประกอบกับ ตาม มคอ. 03 กําหนดใหมีการสอดแทรกหลักจริยธรรมและคุณธรรม ผูสอนจึงคิดหา
เทคนิคที่จะสอดแทรกประเด็นดังกลาว โดยอาศัยหลักอริยมรรคมีองค 8 สอดแทรกไวในเนื้อหาบทเรียน
โดยมิใหผูเรียนรูตัว จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาผูสอนประจักษวานักศึกษาขาดการคิดอยางแยบ
คายที่จะนําไปสูการกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย จึงไดนําเทคนิควิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
13. ในการเรียนการสอนในบางครั้ง อาจารยผูสอนสังเกตวาผูเรียนมักจะไมมีปฏิสัมพันธกับผูสอน
หรือซักถามในเนื้อหาที่เรียน โดยจะฟงแตอาจารยผูสอนบรรยายแตเพียงอยางเดียว ทําใหการสอนของ
อาจารยคอนขางเปนไปอยางลาชา ตองใชเวลาในการสอนมากขึ้น แทนที่จะใชเวลาในการสรุปเฉพาะ
ประเด็นสําคัญหรือยกตัวอยางประกอบการเรียนใหผูเรียนเขาใจไดอยางลึกซึ้ง จากการสอบถามผูเรียนบาง
คนจึงทราบวาผูเรียนสวนใหญไมเคยเตรียมความพรอมกอนการเรียนในแตละครั้ง ทําใหอาจารยผูสอนเกิด
ความสนใจที่ จะวิเ คราะหปญ หาการเตรียมความพรอมก อนเรี ยนของผู เรี ยน และเพื่อที่จ ะวิ ธีก ารหรือ
รูปแบบการสอนที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเตรียมความพรอมกอนเขาสูบทเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งตอ
อาจารยผูสอนและผูเรียน
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คลังความรูที่สอง
กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผลของการสรุปและสังเคราะหกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พบวามีรายละเอียดดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน เชน มีการจัดการเรียนการ
สอนผานกิจกรรมหรือประสบการณตรง ยิ่งเปนประสบการณสดและหลากหลายเทาไรยิ่งดี โดยใหผูเรียน
สังเกตและเรียนรูจากกิจกรรม แลวทําการจับคูเลาเรื่องจากกิจกรรมการเรียนรู สวนกระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนนั้นอาจมีการสอบถามประวัตินักศึกษาเพื่อแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมที่
มีประสบการณและกลุมที่ไมมีประสบการณในเนื้อหาที่เรียนโดยจะเนนทําความเขาใจกับกลุมที่ไมมี
ประสบการณเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุดการเรียนจะมีการทดสอบ เพื่อดูความเขาใจของผูเรียนทั้งสองกลุม เปนตน
2. กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค เชนมีกระบวนการใหผูเรียน
เรียนรูผานการทําการทดลองกอน ซึ่งนักศึกษาจะเห็นภาพวาเกิดอะไรขึ้นระหวางทําการทดลอง ทําการ
วิเคราะหสรุปผลที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงใหมีการเรียนภาคบรรยายที่เกี่ยวของกับการทดลองที่นักศึกษาไดทํา
มาแลว ทําใหนักศึกษาเห็นภาพไดชัดเจน และเขาใจมากขึ้น เปนตน
3. กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง เชน การ
จัดการเรียนแบบมีสวนรวม (Two way Communication) ปอนคําถามใหผูเรียนรูจักคนควาหาคําตอบ เพื่อ
หาองคความรูใหมๆ ดวยตนเอง
4. นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุติใชในการจัดการเรียนการสอน
เชน การใช Social Network Facebook ชวยในการเรียนการสอนและเผยแพรขอมูลขาวสารติดตอนักศึกษา
การใช สื่อการสอน E-Learning มาประยุกตใชในการประกาศขาวตางๆใหนักศึกษาทุกคนไดทราบ เชน
ตารางเวลาการเรียนชดเชย การขอพบของนักศึกษาที่มีปญหา การตรวจสอบเรื่องการเขาเรียนและคะแนน
สอบของนักศึกษา รวมทั้งการถามตอบพูดคุยผาน E-Learning กับนักศึกษา
5. ฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน เชน การ ใชเทคนิคการเปดใจนักศึกษา โดย
ใหนักศึกษาไดเปดใจและใหการยอมรับผูสอนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความไววางใจใน
การปรึกษาตลอดจนการเก็บความรับของนักศึกษา การไมใชวาจาที่รุนแรงตอนักศึกษา สรางบรรยากาศที่
เปรียบเสมือนเปนครอบครัวเดียวกันในระหวางเรียน รวมทั้งอาจใชเทคนิคแนวคิดเรื่องเกง-ดี-มีสุข มา
สงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม โดยเกง หมายถึงรูจริง เขาใจจริง และทําไดจริง ดีหมายถึง มีวินัย ตรงตอเวลา
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มีความพยายาม มีความรับผิดชอบ มีจิตใจใฝรู และมีน้ําใจ สุขหมายถึง ความสนุกสนานราเริง ความเปน
กันเอง การมีอารมณขัน ความยิ้มแยมแจมใส 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 กระบวนการเรียนที่สรางความเปนหนึ่งเดียวกันใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยการละลายพฤติกรรม ละลาย
ความถือตัวระหวางเพศ เปนตน
8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเองและมีความกระตือรือรนในการเรียน เชน
กระบวนการการเรียนการสอนในลักษณะใหเกิดสํานึกรักบานเกิดหรือชุมชน ผานกระบวนการ IRSPCA
(I = Identify ,R = Research ,S = Skill ,P = Present ,C= Communication ,A = Assessment) โดยทํา
โครงการที่ตอบโจทยของพื้นที่ชุมชนผานการรวมรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะหตลอดจนเทคนิคในการ
พูดคุยหรือขอขอมูลกับคนในชุมชน เพื่อใหมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชน มีความสามารถในการนําเสนอ
และถายทอดโครงการอยางเปนเหตุเปนผล สามารถสื่อสารผลงานของทีมตนเองสูสาธารณะและชุมชน
และสามารถประเมินวิเคราะหเพื่อหาจุดเดนจุดดอยและขอที่ควรปรับปรุงตอไป
9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง เชนกระบวนการประเมิน
พัฒนาการของผูเรียนผานการจัด post-conference กระตุนใหนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจาการปฏิบัติหรือ
การนําทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหนักศึกษาคนอื่นรวมเรียนรูและแสดงความคิดเห็น บาง
ประเด็นนักศึกษาตองไปหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเปนตน
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คลังความรูที่สาม
เทคนิควิธกี ารที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบความสําเร็จ
ผลของการสรุปและสังเคราะหเทคนิควิธีการที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญประสบความสําเร็จพบวามีรายละเอียดดังนี้
1. การเปดใจสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนใหเสมือนอยูในครอบครัวเดียวกันซึ่ง
เป น จุ ด เริ่ ม ต น ของการนํ า เทคนิ ค “ทํ า เรี ย นให เ ป น เล น และทํ า เล น ให เ ป น เรี ย น” มาใช ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
2. ทําความเขาใจ และเปดใจยอมรับผูเรียนในลักษณะที่เปน Gen Y รวมทั้งคิดกิจกรรมที่จะทําให
ผูเรียนรูจักและเขาใจการคิดวิเคราะหตัวเอง และทําใหผูสอนเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคลไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. มีการจัดทําสื่อการสอน คลังความรู และบทเรียนที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดงายและมีความ
หลากหลาย รวมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อนํามาใชเปนสื่อหรือบทเรียนประกอบการสอน
4. การเปดพื้นที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่มีทักษะและความ
สนใจที่แตกตางกันมีโอกาสรวมเรียนรูใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
คลังตัวอยางของการเปดพื้นที่การเรียนรูที่หลากหลาย
4.1 กิจกรรมการตั้งคําถามที่สะทอนใหผูเรียนตองใครครวญหาคําตอบที่ลึกซึ้ง
4.2 กิจกรรม “มาตามนัด” เพื่อพัฒนาทักษะการพูด และการใชทาทางเพื่อการสื่อสาร
4.3 การนําประเด็ดรอน (Hot issue) หรือสถานการณปจจุบันที่ยังคงถกเถียงกันอยูใน
สังคมมาเปนประเด็นของการเรียนรู
4.4 กิจกรรม “เปดชิงพื้นที่” เพื่อตองการใหนักศึกษาเรียนรูการทํางานเปนทีม
4.5 กิจกรรม “จับคูเลาสิ่งที่ประทับใจที่สุดใหเพื่อนฟง” เพื่อตองการใหนักศึกษาเรียนรู
ลักษณะการเปนผูฟงที่ดี
5. ใชวิธีการเรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการปญหาเปนฐาน โดยกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
ตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองโดยผูสอนจะทําหนาที่ผูชี้แนะแนวทางการ
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
ละครในเรื่องใหความสําคัญกับความหนักเบาของน้ําเสียง ตั้งคําถามตอนในตอนทายใหผูเรียนตอบ
8. เทคนิคการสอนแบบสอดแทรกหลักอริยมรรคมีองคแปด เปนการสอนโดยสอดแทรกหลัก
อริยมรรคมีองค 8 ไวในกระบวนการเรียนการสอนแตละครั้ง โดยมิใหผูเรียนรูตัว
9. เทคนิคการสอนแบบโยนิโสมนสิการ ทําใหผูเรียนสามารถรูคิดพิจารณาดวยตนเองอยางแยบ
คาย ไมมองอะไรขามๆ รูจักสืบสาวหาเหตุปจจัย แยกแยะใหเห็นองคประกอบ นําสวนดีมาใชประโยชน
ได รูจักโยงใหเห็นองครวมหรือสรางความรู ความคิดใหมได ทําใหปญญาเขาถึงความจริง
10. ใชชองทาง Social Network ในการเรียนการสอน เชน Facebook โดยใหนักศึกษามาลงชื่อเขา
เรียนใน Facebook Group ประจําวิชาที่เรียน เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาทุกคนเขารวมเครือขายสังคม
ออนไลนประจําวิชาที่เรียน
11. ใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบสมมุติบทบาท เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในพฤติกรรม
และความรูสึกของผูอื่น ไดฝกการใชความรูความคิดในการแกปญหาและการตัดสินใจ และปรับหรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
12. ใชเทคนิคการวางแผนการสอนแบบระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียนแตละคน
13. ใชกระบวนการผลิตซ้ําทางความคิด โดยการใหผูเรียนฝกปฏิบัติ หรือเรียนรูซ้ํา เพื่อใหเกิดมี
ความชํานาญ รอบรูและเขาใจในสิ่งนั้นๆ โดยไมตองอาศัยการทองจํา
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คลังความรูที่สี่
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหประสบความสําเร็จ
ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
1 บรรยากาศไมเอื้อตอการเรียนรูใ นเชิง
กายภาพ เชน สภาพหองเรียนไมเหมาะสม
มีเสาบัง มีเสียงดังรบกวน เสียง
ไมโครโฟนดังไมเพียงพอ อุณหภูมิรอน
หรือเย็นเกินไป
2 ผูเรียนไมรวมแบงปนประสบการณ

3

ผูเรียนไมคอยสนใจคนควาหาความรูใน
หนังสือหรือตํารา แตชอบจะเลนสนุกกับ
เครื่องมือสมัยใหม

แนวทางการแกไขปญหา
เลือกสถานที่ใหเหมาะสมและจัดเตรียมอุปกรณดาน
โสตทัศนูปกรณใหครบและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ความพรอมของอุปกรณและสถานทีก่ อนเริ่มจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
1) จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมกอนจะเขากิจกรรมหลัก
2) เปดพืน้ ที่สีขาวใหเปนจริง ผูที่มีสวนไดสวนเสียใน
เรื่องนัน้ ๆ ตองปวารณาตัววาจะไมเกิดปญหาหรือมีอคติ
ตอผูแลกเปลีย่ นประสบการณในภายหลัง
3) อาจใชการถามเพื่อเปดประเด็นเพื่อกระตุนใหผูเขารวม
กิจกรรมที่มีประสบการณตรง หรือผูเขารวมกิจกรรมทีม่ ี
บทบาทที่นาสนใจ ไดบอกเลาวาตนเองรูสกึ อยางไรใน
ขณะนัน้
1) พยายามนําเทคโนโลยีทผี่ ูเรียนชอบมาใชใหเปน
ประโยชนกับการเรียนการสอน เชน การเลนไลน การทํา
eBook ตํารา ใหผูเรียน download ไดงายและสะดวก
2) ใช social network เชน Facebook ชวยในการเรียนการ
สอน เผยแพรขอมูลขาวสาร ติดตอนักศึกษา
3) พยายามใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เชน เมื่อพบวาผูเรียนไมสนใจในระหวางการสอน ก็จะมี
บทลงโทษใหมานําเสนอหนาหองเรียน เปนตน
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ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
4 ผูเรียนบางคนไมใช social network ซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอรายวิชาที่ใชชองทางนี้ใน
การทํากิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
ติดตอสื่อสาร
5 รายวิชาที่ใช social network ในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
ติดตอสื่อสาร อาจพบ วามีผูเรียนบางคนมี
การแสดงความเห็นที่ไมเหมาะสม
6 ผูเรียนมีพื้นฐานตางกัน รูมากนอยตางกัน

7

8

แนวทางการแกไขปญหา
ใหเพื่อนรวมชัน้ เรียนเปนผูตดิ ตอสื่อสารแทน สวน
เนื้อหาการเรียนการสอนใชวิธกี าร Print out หรือสําเนา
จากเพื่อน
อาจารยผูสอนตองติดตาม social network อยางสม่ําเสมอ
และคอยตรวจสอบกลั่นกรองความคิดเห็นที่ไมเหมาะสม

แบงการบรรยายใหมีเนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานของผูฟ ง
ทุกรูปแบบ มากนอยสลับกันไป เพื่อไมใหเกิดความเบื่อ
หนาย ผูเรียนที่มีระดับสติปญ
 ญาดี เนนใหคิด คนควา
สวนในกลุม ทีข่ าดความกระตือรือรน เนนการคอยๆ ปอน
ขอมูล และใหทํางานมาสงเปนลําดับขัน้ ตอน
การใชวธิ ีการสอนแบบแบงการบรรยายให ตองปรับวิธกี ารสอนใหม โดยตองใหงานเปนขั้นตอน
 หากับผูเรียนเปนรายบุคคล รวมถึง
มีเนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานของผูฟงทุก ตองใชเวลาและแกปญ
รูปแบบทําใหตองใชเวลาและความทุมเท เพิ่มชองทางการสื่อสารกับผูเรียนในทุกรูปแบบ เพื่อให
มาก บางครั้งผูเ รียนไมสามารถปฏิบัตไิ ด สามารถเขาถึงอาจารยไดงายและทําใหการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ตามเปาหมาย
ผูเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นเนื่องจาก ผูสอนจะตองใชเวลาในการละลายทัศนคตินี้ทั้งในสวน
กลัววาจะกลายเปนจุดสนใจ
ของผูเรียนทีแ่ สดงความคิดเห็นและเพื่อนรวมเรียนคน
อื่นๆ ซึ่งผูสอนมักจะใหกําลังใจผูแ สดงความคิดเห็นเสมอ
ไมวาเหตุผลนัน้ จะมีน้ําหนักมากนอยเพียงใด
ขณะเดียวกันก็ตองกระตุนใหผูรว มเรียนคนอื่นๆ ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบาง เพื่อมิใหจุดสนใจ
ของชั้นเรียนอยูที่ผูเรียนคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นในชั้น
เรียนจะเกิดแบงแยกกลุมกัน ระหวางกลุมผูท ี่มีสวน
รวมกับกลุมผูท ี่เพิกเฉยหรือไมสนใจ

13

ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
9 การเรียนการสอนบางรายวิชาที่มีความ
หลากหลายดานเนื้อหา สงผลตอผูเ รียนใน
ดานความลึกซึง้ ในการรับรู การตีความ
และการฝกปฏิบัติ

แนวทางการแกไขปญหา
อาจารยผูสอนจําเปนตองใหเวลากับผูเ รียนนักศึกษาเปน
รายบุคคลโดยแนะแนวทางใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
จนถึงแกน (theme) ของเรื่องหรือสาระสําคัญนัน้ ๆ
เพื่อใหสามารถวิเคราะห สรุปผล และนําไปใชไดอยาง
ถูกตอง

10

ผูเรียนขาดความรูและทักษะพื้นฐานใน
รายวิชาปฏิบัติ ซึ่งสงผลตอกระบวนการ
ผลิตงานที่มีคณ
ุ ภาพในลักษณะองครวม

เปดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมใหกับผูเ รียน โดยใชเวลา
นอกเหนือจากชั้นเรียนปกติ

11

อาจารยผูสอนบางทานมีขอจํากัดในดาน
เวลาในการเตรียมสอน ออกขอสอบ และ
ตรวจขอสอบเพราะตองทําใหเสร็จทัน
ภายในเวลาทีก่ ําหนด

อาจารยผูสอนตองใชเวลาสวนตัว และอาจขอให
นักศึกษามาแบงเบาภาระงานในสวนที่สามารถชวยทําได

12

อาจารยผูสอนตองใชเวลาในการพูดคุยกับ อาจารยผูสอนตองมีการบริหารจัดการเวลาอยางมี
ผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อประเมินและให ประสิทธิภาพเพื่อพยายามแบงเวลาใหแกผูเรียนทุกคน
ขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชน ทําใหตอง
ใชเวลามาก

13

ผูเรียนตองใชเวลานอกหองเรียนในสวน
การทํากิจกรรม ซึ่งถาผูเรียนไมสามารถ
แบงเวลานอกหองเรียนในการทําภารกิจ
ตางๆ ไดอยางมีระบบ จะทําใหเกิดปญหา
ตอผูเรียนได
นักศึกษาบางคนไมสะดวกในการเขาไปใช
สื่อการสอน E-learning (LMS)

14

ผูสอนอาจแนะนําผูเรียนใหใช Social Network เปน
เครื่องมือในการประชุมกลุมกัน

ใหคําแนะนําโดยใหนกั ศึกษาไปขอใชคอมพิวเตอรที่
สํานักหอสมุด ศูนยคอมพิวเตอร หรือหองสืบคนของ
คณะวิชา และใหพยายามใชเวลาใหเปนประโยชนใหมาก
ที่สุด

14

ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
15 ปญหาการลมของอินเทอรเน็ต
มหาวิทยาลัย เชนการเกิดไฟดับ โดยเฉพาะ
ในวันหยุด จะตองรอใหถึงวันทํางานจึงจะ
มีเจาหนาที่เขามาทําการแกไข
16 ในรายวิชาที่อาจตองสอนรวมกันหลายคน
อาจารยในทีมอาจประสบปญหาในการ
ทํางานที่ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
17 ในรายวิชาที่นกั ศึกษาแตละคนมีหัวขอการ
เรียนรูที่แตกตางกัน จํานวนของผูเรียนที่
มากเกินไปในแตละกลุม ทําใหตองใช
เวลานานเกินคาบเรียนไปอยางมาก
18 ในรายวิชาที่ผเู รียนตองฝกปฏิบัติดว ยการ
ลงพื้นที่อาจตองใชงบประมาณสําหรับ
เดินทางและทีพ่ ักอาศัยที่คอนขางสูง
19

20

21

แนวทางการแกไขปญหา
ผูเรียนอาจตองใชเครือขายอินเทอรเน็ตภายนอก กรณีที่
อินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยประสบปญหาขัดของชั่วคราว

ในการทํางานพยายามพูดคุยสื่อสารกับบุคคลที่ทํางาน
รวมกันเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
กรณีที่สามารถทําได ควรจัดจํานวนนักศึกษาใหมีความ
เหมาะสมตอการใหความดูแลไดอยางทั่วถึง

ทีมอาจารยที่ปรึกษาโครงการตองมีการเตรียมการ
ลวงหนา โดยประสานงานกับทางคณะวิชาตั้งแตการ
จัดทํางบประมาณประจําป เพื่อจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมใหแกผูเรียนแตละกลุม
ผูเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาบางกลุม อาจารยผูสอนที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษามีสว นสําคัญยิ่งใน
ขาดความเชื่อมั่นในองคความรูของตนเอง การสรางแรงจูงใจ และสรางความเชื่อมั่น ใหกับผูเรียน
ที่จะถายทอดไปสูกระบวนการใชงานจริง
หรือถายทอดไปสูผูเรียนรุนนอง
ผูเรียนที่ตองใชเวลานอกหองเรียนในหา ผูสอนตองหาแนวทางที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรูใ นการแบง
คําตอบ หากกลุมผูเ รียนไมใชกลุมที่สนิท งานกัน รวมถึงชี้แนะใหรูจกั ใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ
สนมกัน ผูเรียนบางสวนจะไมมีสวนรวม ในการติดตอประสานงานกัน
ในกระบวนการทํางาน
ผูเรียนบางคนเขาเรียนสาย
อาจารยผูสอนตองมีมาตรการที่เขมงวดเรื่องวินยั เชน
หากมาสายเกินกวากติกาที่ตกลงกัน ถือวาขาดเรียนใน
คาบนั้นๆ และไมไดรับอนุญาตใหเช็คชื่อยอนหลัง ยกเวน
จะมีความจําเปนและมีใบลา

15

ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
แนวทางการแกไขปญหา
22 ผูเรียนบางสวนไมสามารถเรียนรูไ ดเทา
ควรสงเสริมหรือฝกอบรมเรือ่ งการสืบคนขอมูลเชิง
ทันเพื่อนรวมชั้นเรียนและสืบคนขอมูลได วิชาการอยางเปนระบบใหผเู รียนเพิ่มขึน้ และสรางความ
เขาใจกับอาจารยวาผูเรียนมีความแตกตางกันในพื้นฐาน
ชา
ของแตละคน
23

ผูเรียนบางคนพยายามเช็คชื่อออนไลนโดย อาจารยผูสอนหรือเจาหนาทีภ่ ายในคณะวิชาดําเนินการ
ไมเขาเรียน
ออกคูปองรหัสเช็คชื่อและแจกคูปองใหกบั คนที่มาเขา
เรียนเทานัน้

24

ผูเรียนใชเทคโนโลยีในทางทีผ่ ิดกลาวคือ อาจารยผูสอนออกกฎวาหามสงรายงานหัวขอซ้ํากัน หรือ
ทําสําเนาขอมูลที่เปนรายงานของเพื่อนมา มีเนื้อหาคลายกับของเพื่อนที่สงมากอน ใครซ้ําที่หลังตอง
สง
กลับไปทําเรือ่ งใหมมาสง

25

สัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยชามาก
ชวงเปดภาคเรียน ซึ่งคาดวานาจะมาจาก
นักศึกษาจํานวนมากใชอนิ เทอรเน็ตพรอม
กัน

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

26

สัญญาณ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย ยังไม
ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ทางมหาวิทยาลัยควรเพิ่มจุดรับสงสัญญาณ Wi-Fi ให
ครอบคลุมทุกหอง ทุกอาคารเรียน และ/หรือ ดึงความ
รวมมือจากเอกชนมาติดตั้งจุดใหบริการ Wi-Fi ฟรี
สําหรับลูกคา

27

ในรายวิชาที่อาจารยผูสอนกําหนดให
ผูเรียนใชระบบเครือขายสังคมออนไลน
และเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน ผูเ รียนบางคน
พยายามอางวาไมเลน หรือ เลนไมเปน

สอนวิธกี ารใชงาน พูดถึงประโยชน และความจําเปนของ
การใชระบบเครือขายสังคมออนไลนและเทคโนโลยี
รวมถึงอธิบายวาเปนกติกาของการเรียนวิชานี้ที่ทุกคน
ตองปฏิบัติและไดคะแนนชวย
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ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
28 การเรียนการสอนที่ใชเทคนิคหรือ
กิจกรรมบางอยางที่ตองมีการแสดงออก
พบวาผูเรียนยังขาดความกลา และตองใช
เวลาในการปรับตัว
29 รายวิชาที่ตองมีการประเมินผลการเรียน
ดวยการวัดพัฒนาการของการเรียนรูแ บบ
เฉพาะราย บุคคล อาจเกิดปญหาผูเรียนมัก
เกิดการเปรียบ เทียบวา ตนเองนาจะมีผล
การเรียนที่ดกี วาอีกคน แตเหตุใดผลกลับ
ปรากฏวาไดคะแนนนอยกวา
30 ในรายวิชาปฏิบัติที่ผูเรียนตองมีการฝกฝน
หรือฝกซอมเพื่อเพิ่มพูนทักษะฝมือ พบวา
ผูเรียนที่ผลการเรียนไมดี ไมมีความใสใจ
ในการฝกฝนหรือฝกซอมตามที่ผูสอน
กําหนด หรือมีเวลาฝกฝนหรือฝกซอมไม
เพียงพอ
31

ในการจัดการเรียนการสอนที่ ไมไดทําการ
คัดเลือกผูน ํากลุม แตตองการใหทํางาน
รวมกันเปนทีม ผูเรียนแตละคนมีความ
รับผิดชอบในระดับหนึ่งซึ่งไมเทากัน จึง
ทําใหในบางครั้งการตัดสินใจปฏิบัติงานมี
ความลาชา หรือการรวมมือกันชวยเหลือ
กันในการทํางานไมสอดคลองกัน หรือมี
ความผิดพลาด เนื่องจากเกิดความไมเขาใจ
กัน และไมสามารถตัดสินใจไดวาจะเชื่อ
แนวความคิดของใครในการแกปญ
 หา

แนวทางการแกไขปญหา
ผูสอนตองพยายามสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เปนกันเองและผอนคลาย เพือ่ ใหผูเรียนปรับตัวและกลา
แสดงออกและมีสวนรวมกับชั้นเรียนมากขึ้น
อาจารยผูสอนตองอธิบายตั้งแตเริ่มการเรียนการสอนวา
การตัดสินผลขึ้นอยูกับการพัฒนาของผูเรียนแตละคนเปน
หลัก ไมใชมาตรฐานเดียวกัน หรือตองแขงขันกัน แตเปน
การแขงขันกับตนเอง

อาจารยผูสอนตองอธิบายวิธกี ารจัดการตาราง เวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ อาจใหผูเรียนแบงกระจายการฝกฝนหรือ
ฝกซอมใหถี่ขนึ้ แตไมจําเปนตองใชระยะเวลานานในแต
ละครั้ง ซึ่งผูเ รียนตองรักษาวินัยตนเองดวย

อาจารยผูสอนใชวธิ ีการใหผูเรียนศึกษาถึงวิธีการและ
ขั้นตอนของการทดลองลวงหนากอนปฏิบตั ิจริง และ
อาจารยจะสรุปแนะนําในบางประเด็นที่มกั จะพบในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีความรอบคอบและมีความเขาใจ
ในการปฏิบัติ และบางครั้งผูเรียนอาจจะตองกลับมาทํา
การทดลองนอกเวลาเรียนปกติอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบผล
หลังจากที่ไดขอสรุปแลว
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ลําดับ
ปญหาอุปสรรค
32 ผูเรียนมีประสบการณและความรูทไี่ ม
แตกตางกันมาก ทําใหมุมมองและการ
เรียนรูอาจไมกวางเทาที่ควร

31

การอบรม Home Room เปนแบบไมมี
หนวยกิต ผูเรียนบางคนจึงอาจมีการ
หลีกเลีย่ งที่จะเขารวม

แนวทางการแกไขปญหา
อาจารยผูสอนอาจมีการสอดแทรกความคิดเห็นเพิ่มเติม
เพื่อจุดประกายหรือเปดประเด็นใหผูเรียนเกิดการแตก
แขนงทางความคิดเพิ่มมากขึน้ หรือเกิดการคิดตอยอดจาก
ประเด็นเดิม นอกจากนัน้ อาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ มาถายทอดแบงปน
ความรูใ หแกผเู รียนเพิ่มเติม
อาจารยผูสอนอาจตองใชมาตรการในการลงโทษเพื่อให
ผูเรียนที่ปฏิบตั ิดี ไดมโี อกาสที่ดีกวา รวมถึงการรายงาน
ใหผูปกครองทราบ

32

การเรียนในมหาวิทยาลัยของผูเรียนบาง
คนเปนทางเลือกของชีวิตทีม่ ีโอกาส
เปลี่ยนแปลงไดงาย

การคนหาตนเองของอาชีพที่ตนรัก จะตองใชการพูดคุย
ปรึกษาหารือกับผูเรียน และการปรึกษากับผูปกครองเพื่อ
หาทางออกที่เหมาะสมและดีตอทุกฝาย

33

ผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูแตกตางกัน
บางครั้งคนที่เรียนไมเขาใจ หรือเรียนไม
ทันเพื่อนอาจเกิดความทอถอยได

ผูสอนอาจตองจัดการสอนเพิม่ เติมใหเปนพิเศษ ตลอดจน
มีการใหผูเรียนทบทวนและเสริมความรูกนั เองเปนกลุม
เพื่อใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชแขงขันกัน
สวนผูทไี่ มใสใจการเรียนอาจมีมาตรการลงโทษตาม
สมควร

34

ในการวิเคราะหปญหาเพื่อศึกษาการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู พบวาการใช
เครื่องมือหรือการกําหนดกระบวนการใน
การดําเนินงานยังไมสมบูรณเพียงพอ

1) เพื่อใหผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางมีคุณภาพ
ควรเพิ่มแบบสังเกต และแบบสัมภาษณในการสํารวจการ
เตรียมพรอมของผูเรียนเบื้องตน
2) ควรเพิ่มการเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษา ทั้งกลุม
ที่สงงาน และกลุมที่ไมสงงาน เพื่อใหไดผลลัพธที่มนี ัยยะ
มากขึ้น
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คลังความรูทหี่ า
คุณลักษณะของผูสอนที่มีความเปนเลิศดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีความสุข
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายหรือมีการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูที่
เหมาะสมกับผูเรียน
3. กระตุนใหผูเรียนรูจักใชทักษะกระบวนการคิดในการศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ และสราง
องคความรูดวยตนเอง
4. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางกวางขวาง รวมทั้งกระตุนใหมีปฏิสัมพันธเชิง
สรางสรรคกับทั้งผูสอนและผูเรียนดวยกัน
5. สงเสริมใหผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน
6. ใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ตอบสนองตอ
วัตถุประสงคการเรียน และสามารถวัดศักยภาพของผูเรียนไดอยางแทจริง
7. พัฒนาผูเรียนใหสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน
รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต
8. มีความเมตตา มีความเขาใจ และเปดโอกาสในการเรียนรูใหแกผูเรียนที่มีความแตกตางกัน
9. มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและสามารถจัดระดับความรูที่ถายทอดใหเหมาะสมกับผูเรียน
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บทที่ 3
บทสรุป
ผลของการถอดบทเรียนของผูที่มีความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเปนรายบุคคลและพัฒนาเปนชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณดังกลาว คณะทํางานฯ ใครขอสรุป
และนําเสนอชุดความรูในลักษณะโมเดลเชิงระบบ (Student-centered Approach system Model) โดยมี
จุดประสงคเพื่อการนําชุดความรูดังกลาวไปใชเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีความเปนเลิศให
เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย คุณภาพงานการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization – LO) ตอไป
โมเดลเชิงระบบของความเปนเลิศดานเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีรายละเอียดดังนี้

ปจจัยที่เกีย่ วของ

ระบบการบริหาร

สื่อหรือนวัตกรรม

จัดการที่เปนเลิศ
ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

กระบวนการ
หรือขั้นตอน
เทคนิค
หรือกิจกรรม
แนวทางการแกไข
ปญหาในการสอน
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จากการวิเคราะหองคประกอบความสําเร็จของการจัดการเรียนการการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถอธิบายการใชงานของโมเดลดังกลาวไดดังนี้
1. ปจจัยที่เกี่ยวของ
2. สื่อหรือนวัตกรรม
3. กระบวนการหรือขั้นตอน
4. เทคนิค หรือกิจกรรม
5. แนวทางการแกปญหาในการสอน
1. ปจจัยที่เกี่ยวของ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ สิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือ ปจจัยที่เกีย่ วของกับ
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ซึ่งมีผลตอการจัดการเรียน การสอน ตลอดจนสงผลถึงผลสัมฤทธิด์ าน
การเรียนของผูเ รียนเปนอยางมาก ซึ่งประกอบดวย
ปจจัยทางดานกายภาพ เปนสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก อาคารสถานที่ โตะ เกาอี้ สื่อ
อุปกรณการสอนตางๆ รวมทั้งสิ่งตาง ๆ ทีอ่ ยูตามธรรมชาติไดแก ตนไม พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เปนตน
สภาพแวดลอมทางการเรียนดานกายภาพ จะสงผลตอการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน แบงออกเปนสภาพแวดลอมในหองเรียนและสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน
1.1 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ประกอบดวย หองเรียน และอุปกรณการเรียนตางๆ แสงสวาง
สี เสียง อุณหภูมิ เหลานีเ้ ปนตน
1.2 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ไดแก แหลงความรูต างๆ เชน แหลงวิทยบริการ
หองปฏิบัติการ หองทดลอง สถานที่ฝกงาน หองสมุด ศูนยวฒ
ั นธรรม ตางๆ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับ การเรียน และการศึกษาคนควาหาความรูเพิม่ เติมนอกเหนือจากในหองเรียน
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ปจจัยดานจิตภาพ ไดแกสภาพแวดลอมทีม่ ีผลกระทบตอ ความรูสึกจิตใจ เจตคติของผูเรียน ที่มีตอ
การเรียนการสอน แบงออกเปนองคประกอบ สําคัญใหญ ๆ 2 องคประกอบคือ
2.1 องคประกอบดานผูเรียน ประกอบดวย
2.1.1 บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูเ รียน จะมีความสัมพันธและอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูเรียนที่สําคัญ ไดแก การรวมกิจกรรม การเปนสวนหนึ่งของ
หมูคณะ การสมาคม ภายในกลุม ความมีระเบียบในการทํางาน ความเปนประชาธิปไตย เปนตน
2.1.2 ระดับสติปญญา ระดับสติปญญาของผูเรียนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเลือกเนื้อหาและกิจกรรมให
เหมาะสมกับระดับสติปญ
 ญาของผูเรียนดวย
2.1.3 สถานภาพทางครอบครัว จากงานวิจัยพบวา พื้นฐานทางครอบครัวจะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ พบวา อาชีพและรายไดของบิดามารดามีความสัมพันธ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอีกทั้งการเอาใจใสของผูปกครอง จะสงผลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการจัดการศึกษา
ก็ควรคํานึงถึงในสวนนี้ดว ย หากพบวาผูเรียน มาจากสภาพครอบครัวอยางไรแลว ก็จะไดจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนใหเหมาะสม เชน การจัดหาทุนการศึกษา แกนักเรียนที่มีสภาพครอบครัวที่ยากจน เพื่อที่
นักเรียนจะไดมีกําลังใจที่จะศึกษาเลาเรียนมากยิ่งขึ้น
2.2 องคประกอบดานผูสอน
2.2.1 บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน จากงานวิจยั พบวา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูทนี่ กั เรียนตองการ ไดแก อารมณดี ราเริง
ยิ้มแยมแจมใส ไมดุดานักเรียนโดยไมมเี หตุผล พูดจาไพเราะออนหวาน ไมหยาบคาย ไมดื่มสุรายาเสพยติด
และเลนการพนัน ทั้งนี้ยังสอดคลองกับทีน่ ักการศึกษา (อางใน ไพฑูรย ศรีฟา) ไดกําหนดคุณลักษณะที่
สําคัญของผูสอนที่ดีไว 15 ประการ ไดแก 1) แสดงความกระตือรือรน 2) รูเนื้อหา 3) ทํางานใหเปน 4) สอน
อยางกระฉับกระเฉง 5) แสดงเจตคติที่ดี 6) วางแนวทางการจัดชั้นใหประสบความสําเร็จ 7) กําหนด
ระยะเวลาในแผนการสอน 8) มีทักษะมนุษยสัมพันธที่ดี 9) พูดจาสื่อความหมายใหไดความชัดเจน 10) ถาม
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คําถามใหมีประสิทธิภาพ 11) จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน 12) สราง
ความสําเร็จในชั้นเรียน 13) ตั้งความคาดหวังในตัวผูเรียนใหสูง 14) สรางบรรยากาศการเรียนใหนาชื่นชม
ยินดี และ15) มีความยืดหยุน
2.2.2 ความรูแ ละประสบการณ ของผูสอนมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้งนี้จากงานวิจัยพบวา วุฒิครูมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลาวคือ นักเรียนที่
เรียนกับครูที่มีวุฒิสูง จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนจากครูที่มีวฒ
ุ ิต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากครู
ที่มีวุฒิสูงกวา ยอมจะผานกระบวนการและเทคนิควิธีการสอน และวิชาการมากกวาครูที่มวี ุฒิต่ําและยิ่งถา
หากวาไดสอนตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่ไดเรียนมาดวยแลวจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2.3 เทคนิคการสอน การสอนของผูสอนเริ่มตั้งแตการวางแผนการสอน การดําเนินการ
สอนและการประเมินผล จากงานวิจัยพบวา การวางแผนการสอนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หากผูสอนมีการวางแผน การสอนที่ดี จะทําใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ปจจัยดานสังคม ไดแกสภาพแวดลอมที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ความสัมพันธ
ระหวาง ผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน รวมถึงกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา
องคประกอบของ สภาพแวดลอมทางการเรียนดานสังคม เชน
3.1 การสรางบรรยากาศในชัน้ เรียน จากงานวิจยั พบวา บรรยากาศในชัน้ เรียน มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 การสรางแรงจูงใจ หากผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน จะทําใหผลการเรียนดีขึ้น แรงจูงใจจะมี
ทั้งภายนอกและ ภายใน สําหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผูสอนสามารถกระตุนเพื่อใหผูเรียนสามารถ แสดง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตองการได
3.3 ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ความสําเร็จดานวิชาการและพฤติกรรมของผูเรียนมีผล
มาจากความ สัมพันธ ที่มีระหวางผูสอนและผูเรียนเรียน กลาวคือ คุณภาพของความสัมพันธและการให
ความสนับสนุน รวมมือกันสวนบุคคล ในชั้นเรียน มีผลตอระดับความตองการของผูเรียนแตละคน เนื่องมา
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จนสามารถสรางกระบวนการเรียนรู และความ สัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และมีผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จในการทํากิจกรรมดานการเรียน

2. สื่อหรือนวัตกรรม สื่อการสอนหรือนวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกลางที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเรียนรูในยุคโลกาภิวัฒนหรือในยุคที่เต็มไปดวย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตางๆ
โดยเครื่องมือเหลานี้ชวยสรางสีสันดึงดูดใจ เปดโลกการเรียนรูกวางไกลตอผูเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งตางๆ
เหลานี้จะสงผลโดยตรงถึงตัวผูเรียนเอง ทําใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู พฤติกรรมในที่นี้หมายถึงลักษณะในการเรียนจะมีความอยากรูอยากเห็นมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่เห็น
อยูนั้นถือเปนสิ่งที่แปลกใหมและแปลกตาสําหรับผูเรียน โดยสื่อการเรียนการสอนที่อาจารยนํามาสอนสวน
ใหญแลวมักจะเปนสิ่งที่ทันสมัยมีการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางไมหยุดยั้ง

ตัวอยางสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. e-Leaning หรือ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
คือ การเรียนรูแบบออนไลน เปนรูปแบบการศึกษาที่เรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต
(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ผูเรียนจะไดเรียนตามความสามารถและ
ความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดีย
อื่นๆ จะถูกสงไปยังผูเรียนผาน Web Browser โดยผูเรียน ผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคน สามารถ
ติดตอ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย
เครื่องมือการติดตอ สื่อสารที่ทันสมัย เชน e-mail, web board, chat จึงเปนการเรียนสําหรับทุกคน เรียนได
ทุกเวลา และทุกสถานที่
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การนํา e-Leaning ไปใชประกอบกับการเรียนการสอน
1. ใชเปนสื่อเสริม (Supplementary) กลาวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แลว
ผูเรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เชน จากเอกสารประกอบการสอน หรือ จาก
วิดีทัศน ฯลฯ
2. ใช เ ป น สื่ อ เติ ม (Complementary) หมายถึ ง การนํ า e-Learning ไปใช ใ นลั ก ษณะเพิ่ ม เติ ม จาก
วิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เชนนอกจากการบรรยายในหองเรียนแลวผูสอนยังออกแบบเนื้อหาใหผูเรียน
เขาไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning
3. ใชเปนสื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึง การนํา e-Learning ไปใชในลักษณะ
แทนที่การบรรยายในหองเรียน ผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน
2. e-Book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส
หมายถึง หนังสือที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมีลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดย
ปกติมักจะเปนแฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและ
ออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซต
ตางๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรก
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได อีก
ประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนหนังสือที่จัดทําดวยระบบคอมพิวเตอร โดยไมตองพิมพเนื้อหาสาระ
ของหนังสือบนกระดาษหรือจัดพิมพเปนรูปเลม หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเปดอานไดจากจอภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร เหมือนกับเปดอานจากหนังสือโดยตรง ทั้งนี้สามารถนําเสนอขอมูลไดทั้งตัวอักษรหรือ
ตัวเลข เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (hypertext) และถาหากขอมูลนั้นรวมถึงภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวจะ
เรียกวา ไฮเปอรมีเดีย (hypermedia)โดยการประสานเชื่อมโยงสัมพันธของเนื้อหาที่อยูในแฟมเดียวกัน หรือ
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อยูคนละแฟม เขาดวยกัน ทําใหผูใช สามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่ง
ผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนไดตามความตองการไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. Tablet PC หรือ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพกพา
คือ เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถใชในขณะเคลื่อนที่ไดขนาดกลางและใชหนาจอสัมผัสในการ
ทํางานเปนอันดับแรก มีคียบอรดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใชงานแทนที่แปนพิมพคียบอรด
และมีความหมายครอบคลุมถึงโนตบุกแบบ convertible ที่มีหนาจอแบบสัมผัสและมีแปนพิมพคียบอรดติด
มาดวยไมวาจะเปนแบบหมุนหรือแบบสไลด
ปจจุบันนี้เริ่ม มีการใช Tablet PC ในแวดวงการศึกษากันอยางหลากหลาย ทั้งนี้เพราะTablet
PC จะชวยประหยัดงบประมาณในการจัดพิมพหนังสือและตําราเรียนไดอยางมากมาย อีกทั้งยังทําใหการ
ปรับปรุงเนื้อหาตําราเรียนสามารถทําไดอยางทันทวงที โดยไมตองรอหนังสือเปนเลมๆ หมดแลวคอยพิมพ
ใหม แ บบเดิ ม ๆ อี ก ต อ ไป เพราะหนั ง สื อ ต า งๆ ที่ อ ยู บ น Tablet

PC นั้ น ล ว นแล ว แต เ ป น หนั ง สื อ

อิเลคทรอนิคสที่ถูกเก็บไวในรูปดิจิตอล จึงสามารถแกไขเพิ่มเติมไดตลอดเวลา
Tablet PC หนึ่งเครื่องนั้นสามารถบรรจุหนังสือไดเปนพันๆ เลม โดยผูอานสามารถเลือกเลมไหน
ขึ้นมาอานกอนก็ได ความสามารถพิเศษอีกอยางหนึ่งของTablet PC คือการเชื่อมโยงอาจารยผูสอนและ
ผูเรียน เขาดวยกันผานทางระบบอินเตอรเน็ต ทําใหขอจํากัดเรื่องสถานที่ในการเรียนการสอนหมดไป
ผูสอนและผูเรียนสามารถอยูกันคนละที่แตเขามาเรียนพรอมกันแบบเห็นหนาเห็นตาผานทางกลองที่ถูก
ติดตั้งมาบนTablet PC ได จึงทําใหการเรียนการสอนทางไกลเกิดขึ้นไดอยางงายดาย และเขาไปถึงกลุมคน
ทุกชั้นไมวาจะอยูในชนบทหางไกลแคไหนก็ตาม
สําหรับมหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มมีการแจก Tablet PC ใหกับนักศึกษาใหมแลว และนําไปใชเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนจริง
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4. Social Network หรือ ระบบเครือขายสังคมออนไลน
เปนสื่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม เนนการโตตอบและมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันและกัน โดยอาศัยระบบอินเทอรเน็ตในการเขาถึง ซึ่งปจจุบันมีใชมากขึ้น ผูสอนสามารถทําให
สื่อสังคมนี้เกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน

เครื่องมือใน Social Network
มีหลายชนิดขึ้นอยูกับการนําไปใช ซึ่งเครื่องมือสวนใหญจะเปนเครื่องมือที่ใชแบงปน (Share)
องคความรู ความคิดเห็น ซึ่งที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบันไดแก

เว็บบล็อก (Blogs)
บล็อกเปนชองทางในการเขียนบทความขนาดสั้นถึงขนาดยาว เพื่อใหผูเขียนไดเขียนเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันในรูปแบบของการบันทึก (dairy) หรือ การโตตอบแสดงความคิดเห็นตอเรื่องใน
บล็อกได

ทวิตเตอร (Twitter)
ปจจุบันมีผูสอนหลายทานหันมาใชทวิตเตอรเพื่อสอน เนื่องจากการเขียนผานทวิตเตอรเปนการ
เขียนสั้นๆไมเกิน 140 ตัวอักษร ในรูปแบบของขาว หรือการสอนภาษาแบบสั้น โดยมีการทําใหบทเรียน
นาสนใจ และไมยาวจนเกินไป
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เฟสบุก (Facebook)
เฟสบุกเปน หนึ่งใน Social Media ที่แพรหลายมากในเมืองไทย ไมเพียงเปนที่นิยมในหมูวัยรุน
เทานั้น แตคนวัยทํางาน ผูใหญ รวมถึงนักธุรกิจตางๆ ใชเฟสบุกเปนสื่อในการกระจายขาวสารขอมูล ขาย
สินคา โฆษณาตางๆ ถึงแมวาเดิมทีจุดประสงคของผูสรางเฟสบุกมิไดมีไวเพื่อการศึกษา และผูเรียนเองก็
มิไดตั้งใจใชเฟสบุกเพื่อการศึกษาตั้งแตตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการนําเฟสบุกมาเปนสื่อกลางในการ
สอนเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางกันในเวลาอันรวดเร็วและสามารถเขาถึงกลุม
ผูเรียนไดงายกวา

ยูทูบ (YouTube)
ยูทูบ (YouTube) เปนเว็บไซดที่ใหบริการแลกเปลี่ยนภาพวีดิทัศนระหวางผูใชโดยไมเสียคาใชจาย
กอตั้งในป ค.ศ. 2005 ยูทูบแพรหลายอยางรวดเร็วเปนที่รูจักและไดรับความนิยมทั่วโลกครูหลายตอหลาย
คนใช ยูทู บเป นเครื่ องมือในการสอนโดยการถ ายคลิ ปตนเองขณะสอนและนํ าไปอัพโหลดไวใ นยูทู บ
เพื่อใหผูเรียนไดเขาไปทบทวนบทเรียนภายหลังไดเสมือนกับการเรียนในครั้งแรก ปจจุบันนอกจากการ
สอนเปนไฟลวิดีโอ อาจารยผูสอนยังใหผูเรียนสงการบานเปนไฟลวีดิทัศนในยูทูบซึ่งกลายเปนการเรียนอีก
รูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมกันมากในการเรียนการสอนทั่วโลก
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ไลน (LINE)
LINE เปนโปรแกรมแชทที่สามารถใชงานไดทั้งโทรศัพทมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS,
Android, Windows Phone ลาสุดสามารถใชงานไดบนคอมพิวเตอร PC และ Mac ไดแลว ดวยความที่มี
ลูกเลนมากมาย สามารถสนทนา สงรูป สงวิดีโอ และขอความเสียง ตั้งคาคุยกันเปนกลุม ฯลฯ ทําใหมี
ผูใชงานเปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันผูสอนและผูเรียนจํานวนมากมีการใช Line เปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน
3. กระบวนการหรือขั้นตอน
กระบวนการหรือขั้นตอน หมายถึง กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน กระตุนใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค รูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวย
ตนเอง โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุติใชในการจัดการเรียนการสอน
ฝกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา ตลอดจนสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทําใหผูเรียนรักสถานศึกษาของ
ตนเองและมีความกระตือรือรนในการเรียน แลวทําการ ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
และตอเนื่อง
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4. เทคนิค หรือกิจกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถสรุปเทคนิค ไดดังนี้
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เทคนิค/ วิธีสอน
1) กระบวนการสืบคน
(Inquiry Process)

ทักษะ/ พฤติกรรมที่มุงเนน
- การศึกษาคนควา
- การเรียนรูก ระบวนการ
- การตัดสินใจ
- ความคิดสรางสรรค
2) การเรียนแบบคนพบ
- การสังเกต การสืบคน
(Discovery Learning)
- การใหเหตุผล การอางอิง
- การสรางสมมติฐาน
3) การเรียนแบบแกปญ
 หา - การศึกษาคนควา
(Problem-solving)
- การวิเคราะห สังเคราะหประเมินขอมูล
- การลงขอสรุป
- การแกปญหา
4) การเรียนแบบสราง
- การคิด
แผนผังความคิด
- การจัดระบบความคิด
(Concept Mapping)
5) การตั้งคําถาม
- กระบวนการคิด
(Questioning)
- การตีความ
- การไตรตรอง
- การถายทอดความคิด ความเขาใจ
6) การศึกษาเปนรายบุคคล - การศึกษาคนควาขอความรู
(Individual Study)
- การนําความรูไปใชประโยชน
- ความรับผิดชอบ

บทบาทผูเรียน
ศึกษาคนควา เพื่อสืบคน
ขอความรูด วยตนเอง

ศึกษา คนพบขอความรูแ ละ
ขั้นตอนการเรียนรูดว ยตนเอง
ศึกษา แกปญ
 หาอยางเปน
กระบวนการและฝกทักษะการ
เรียนรูที่สําคัญดวยตนเอง
จัดระบบความคิดของตนให
ชัดเจน เห็นความสัมพันธ
เรียนรูจากคิดเพื่อสรางขอ
คําถามและคําตอบดวยตนเอง

เรียนรูอยางเปนอิสระดวย
ตนเอง
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เทคนิค/ วิธกี ารสอน
7) การจัดการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยี
(Technology - Related
Instruction)
ประกอบดวย
- ศูนยการเรียน
- ชุดการสอน
- บทเรียนสําเร็จรูป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- e-Learning/ e-Book
8) การอภิปรายกลุมใหญ
(Whole - Class
Discussion)

9) การอภิปรายกลุมยอย
(Small - Group
Discussion)

ทักษะ/ พฤติกรรมที่มุงเนน
- การตอบคําถาม
- การแกปญหา
- การนําความรูไปใชประโยชน
- การเรียนรูทตี่ องการผลการเรียนรูทนั ที
- การเรียนรูตามลําดับขั้น

บทบาทผูเรียน
เรียนรูดว ยตนเองตามระดับความรู
ความสามารถของตน มีการแกไข
ฝกซ้ําเพื่อสรางความรูความเขาใจ
และความเชีย่ วชาญ

- การแสดงความคิดเห็น
- การวิเคราะห
- การตีความ
- การสื่อความหมาย
- ความคิดริเริม่ สรางสรรค
- การสรุปความ
- กระบวนการกลุม
- การวางแผน
- การแกปญหา
- การตัดสินใจ
- ความคิดระดับสูง
- ความคิดสรางสรรค
- การแกไขขอขัดแยง
- การสื่อสาร
- การประเมินผลงาน
- การสรางบรรยากาศการเรียนรู

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
มีบทบาทมีสวนรวมในการสราง
ขอความรู

รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในฐานะผูน ํากลุมหรือ
สมาชิกกลุมทัง้ ในบทบาทการ
ทํางานและบทบาทเกี่ยวกับการ
รวมกลุม ในการสรางขอความรู
หรือผลงานกลุม
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เทคนิค/ วิธกี ารสอน
9.1 เทคนิคคูคิด
(Think-Pair-Share)
9.2 เทคนิคการระดมพลังสมอง
(Brainstorming)

9.3 เทคนิค Buzzing
9.4 การอภิปรายกลุม แบบตาง ๆ
(Panel, Forum, Symposium,
Seminar)
9.5 กลุมติว
(Tutor Group)
10) การฝกปฏิบัติการ

11) เกม
(Games)

12) กรณีศกึ ษา
(Case Studies)

13) สถานการณจําลอง
(Simulation)

ทักษะ/ พฤติกรรมที่มุงเนน
- การคนควาหาคําตอบ
- การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- การมีสวนรวม
- การแสดงความคิดเห็น
- ความคิดสรางสรรค
- การแกปญหา
- การคนควาหาคําตอบดวยเวลา
จํากัด
- การสื่อสาร
- การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
- การสรุปขอความรู
- การฝกซ้ํา
- การสื่อสาร
- การคนควาหาความรู
- การรวบรวมขอมูล
- การแกปญหา
- การคิดวิเคราะห
- การตัดสินใจ
- การแกปญหา
- การคนควาหาความรู
- การอภิปราย
- การวิเคราะห
- การแกปญหา
- การแสดงความคิดเห็น
- ความรูสึก
- การวิเคราะห

บทบาทผูเรียน
รับผิดชอบการเรียนรวมกับเพื่อน
แสดงความคิดเห็นอยาง
หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว

แสดงความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุป
ในเวลาอันจํากัด
รับฟงขอมูลความคิดเห็นเพือ่ หา
ขอสรุปในเวลาอันจํากัด
ทบทวนจากกลุมหรือเพื่อหรือ
เรียนเพิ่มเติม
ศึกษาคนควาขอความรูใ น
ลักษณะกลุมปฏิบัติการ
ไดเลมเกมดวยตนเองภายใตกฎ
หรือกติกาทีก่ ําหนด ไดคิด
วิเคราะหพฤติกรรมและเกิดความ
สนุกสนานในการเรียน
ไดฝก คิดวิเคราะหอภิปรายเพื่อ
สรางความเขาใจแลวตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญ
 หา
ไดทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ในสถานการณที่จําลองใกลเคียง
สถานการณจริง
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เทคนิค/ วิธกี ารสอน
14) ละคร
(Dramatization)

15) บทบาทสมมติ
(Role Playing)

ทักษะ/ พฤติกรรมที่มุงเนน
- ความรับผิดชอบในบทบาท
- การทํางานรวมกัน
- การวิเคราะห

- มนุษยสัมพันธ
- การแกปญหา
- การวิเคราะห
- กระบวนการกลุม
16) การเรียนแบบรวมมือ
- การสื่อสาร
(Cooperative Learning)
ประกอบดวยเทคนิค JIGSAW, - ความรับผิดชอบรวมกัน
JIGSAW II, TGT, STAD, LT, - ทักษะทางสังคม
- การแกปญหา
GI, NHT, Co-op Co-op
- การคิดแบบหลากหลาย
- การสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกัน
17) การเรียนรูแ บบมีสวนรวม - การนําเสนอความคิด
(Participatory Learning)
ประสบการณ
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
- กระบวนการกลุม
18) การเรียนการสอนแบบ
- การคนควาหาความรู
บูรณาการ แบบ Shoreline
- การสรางองคความรูด วยตนเอง
Method
- ทักษะทางสังคม
- กระบวนการกลุม
- การสื่อสาร
- การแกปญหา

บทบาทผูเรียน
ไดทดลองแสดงบทบาทตามที่
กําหนดเกิดประสบการณเขาใจ
ความรูสึก เหตุผล และพฤติกรรม
ผูอื่น
ไดลองสวมบทบาทตาง ๆ และ
ศึกษาวิเคราะหความรูสึกและ
พฤติกรรมตน
ไดเรียนรูบทบาทสมาชิก กลุมมี
บทบาทหนาที่ รูจักการไววางใจ
ใหเกียรติและรับผังความคิดเห็น
ของเพื่ อ นสมาชิ ก กลุ ม และ
รับผิดชอบการเรียนรูของตนและ
เพื่อน ๆ ในกลุม

มีสวนรวมในการอภิปรายแสดง
ความคิ ด เห็ น หรื อ ปฏิ บั ติ จ นได
ขอสรุป
มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร เ รี ย น ทั้ ง
ทางดานรางกาย จิ ตใจและการ
คิด ดําเนินการเรียนดวยตนเองทั้ง
ในหองเรียนและสถานการณจริง
ศึกษา ปฏิบัติดวยตนเองทุกเรื่อง
รวมแรงรวมใจดวยความเต็มใจ
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5. แนวทางการแกปญหาในการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถแนวทางการแกปญหาในการสอน ได
ดังนี้
1) เตรียมสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มคี วามพรอมทางกายภาพและจัดเตรียมอุปกรณการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ รวมถึงเครือขายระบบออนไลน ใหครบถวนและมีประสิทธิภาพ
2) พยายามใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเอื้อตอการเรียนรู ใชวธิ กี ารสอนเปนกระบวนการ
ขั้นตอนขั้นตอน ทําใหการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการสรางแรงจูงใจและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูเรียน โดยคํานึงวาผูเรียนผูเรียนแตละคนมีพื้นฐานแตกตางกัน ใหเวลาและแกปญหากับผูเ รียนเปน
รายบุคคล รวมถึงเพิ่มชองทางการสื่อสารกับผูเรียนในทุกรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงอาจารย
ผูสอนไดงาย
3) พยายามใชระบบเครือขายสังคมออนไลนและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนและการติดตอสื่อสาร เพื่อใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน
4) ปลูกฝงใหผเู รียนใหมีวนิ ัยในตนเองทั้งการตรงตอเวลาในการเขาเรียน รวมถึงการฝกฝนทักษะ
เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญอยางสม่ําเสมอ
5) หาแนวทางที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรูในการแบงงานกัน ทํางานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน รวมกันคิดแกไขปญหา รวมถึงรูจ ักใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
6) อาจารยผูสอนตองมีการบริหารจัดการเวลาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อแบงเวลาใหแกผูเรียนทุกคน
อยางทั่วถึง

