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อารมัภบท 
 

 การเรียนรู้คือการเจริญงอกงามทางความคิด และตวัความคิดจะนําไปสู่การสร้างองค์

ความรู้ได้อย่างไม่มีทีสินสดุ การเรียนรู้จึงมิใช่เพียงการหยิบยืน ยดัเยียด หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จากครูอาจารย์สูผู่้ เรียน 

 ถ้าบทบาทของครูอาจารย์ คือผู้ครอบครองความรู้ นิสิตนกัศกึษา เป็นผู้คอยรับความรู้จาก

ผู้ครอบครอง เช่นนีมิใช่การเจริญงอกงามทางความคิด และแน่นอนมิใช่นิยามของ “การเรียนรู้” ที

เหมาะสมในภาวะของปัจจุบนัและอนาคตโลก ทีต้องการคนคณุภาพทีมีความคิด ความสามารถ

ในการปกป้องรักษาโลกและอยู่ร่วมกนักบัสรรพสิงบนโลกใบนีได้อย่างสนัติสขุ ครูอาจารย์จึงต้อง

อยู่ในฐานะของนกัวางแผนทีดี มีความสามารถในการเอืออํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ และพร้อมทีจะเรียนรู้ไปด้วยกนักบัผู้ เรียน  

 ฐานคิดของการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ถือเป็นหวัใจสําคญัของการ

พฒันาคณุภาพของบณัฑิตให้บรรลตุามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ในระดบัอดุมศกึษา การจดัการ

เรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัจะประสบผลสําเร็จได้ ผู้ รับผิดชอบสอนในรายวิชาต้องมีการ

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานนัๆ เป็นอย่างดี เพือนําไปสู่การวางแผนการจดัการ

เรียนการสอนในชนัเรียนทีมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

 จุดเริมต้นสําคญัของการจะสอนให้เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัได้ อยู่ทีผู้สอนเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที หรือทิศทางของการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาทีตนเองรับผิดชอบเพียงใด ในเอกสาร

สว่นแรกจงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

จากนนัคือการพิจารณาและไตร่ตรองถึงฐานคิดเดิมทีตนรับรู้ กบัฐานคิดใหม่ทีเข้ามากระทบ และ

ถ้าฐานคดิใหมน่นัเกียวข้องกบัการต้องปรับเปลียนฐานคดิของตนเอง การจะยอมรับในฐานคิดใหม่

ได้ คือการต้องมีเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในฐานคดินนั ไมใ่ช่เพียงแครั่บรู้แล้วทําตามสงั แตฐ่านคิดยงัอยู่

ทีเดิม การทําเข้าใจในแนวคิดของการจดัเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั จึงเป็นส่วนทีสองที

ปรากฏในเอกสารนี และในส่วนทีสาม เป็นส่วนของการนําแนวคิดทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ทําให้

ปรากฏเห็นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมจะนําไปสู่การปฏิบตัิ ส่วนนีจึงเกียวข้องกบัการออกแบบและ

จดัทํารายละเอียดของรายวิชาทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั พร้อมกบัมีตวัอยา่งให้ได้ลองวิพากษ์วิจารณ์ 

รายละเอียดของเอกสารนําเสนอได้ตามลําดบัตอ่ไปนี 
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การจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญในระดับอุดมศกึษา 
เอกสารในส่วนนี เป็นการเรียบเรียงจากบทความทีนําเสนอสาระสําคญัทีเกียวข้องกบัการ

จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญในระดับอุดมศึกษา ซึงรวบรวมไว้ในคู่มือการ

พัฒนาก า ร เ รี ย นก า ร สอน  มหา วิ ท ย าลัย ข อนแก่ น  ซึ ง เ ผ ย แพ ร่ โ ด ย ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมือปี พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดดงันี 

ปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง * 
 สงัคมปัจจุบนัเคลือนไหวและเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับในโลกยคุใหม่ การ

แข่งขนัขึนอยู่กบัความรู้ความสามารถของคนในชาติ โดยเฉพาะในเศรษฐกิจทีใช้ความรู้เป็นฐาน 

(Knowledge-based Economy) การเรียนโดยเอาวิชาเป็นตวัตงัไม่สามารถให้มนษุย์เผชิญและ

แก้ปัญหาเหล่านีได้ เพราะโลกแห่งวิชาและโลกแห่งความเป็นจริงต่างกนั (ประเวศ วะสี และ รุ่ง 

แก้วแดง, 2543 : ก และ ฉ) ดงันนัจึงมีความจําเป็นต้องปฏิรูปวฒันธรรมการเรียนรู้ของคนไทยโดย

เหตผุลและความจําเป็นเพือ 

  พฒันาคณุภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการใช้ศกัยภาพได้อย่างเต็มทีทงัด้าน

สตปัิญญา กาย อารมณ์ และสงัคม 

  เพิมพูนความเข้มแข็งของสังคมไทยโดยพัฒนาให้มีจิตสํานึกร่วมกันในการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหาของสว่นรวม 

  ให้การเรียนรู้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสงัคมยุคโลกาภิวัฒน์ซึงข้อมูลและสาระ

ความรู้ตา่งๆ เกิดขนึและเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

  ให้การเรียนรู้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 

  ให้การเรียนรู้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีมุ่งให้การ

ปฏิรูปการเรียนรู้ทีพงึประสงค์ สรุปดงัแผนภาพที 1 (คณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543 : 12-13)  

 การปฏิรูปการเรียนรู้ทําให้ผู้ ทีอยูใ่นแวดวงของการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงผู้สอน

ตระหนกัว่าการจดัการเรียนการสอนจะต้องตอบสนองความต้องการ ความถนดั ความสนใจและ

ความสามารถทางสติปัญญาของผู้ เรียน เพือให้ผู้ เรียนพัฒนาทังด้านอารมณ์ ความรู้สึก ด้าน

สขุภาพ สขุนิสยั ด้านการอยูร่่วมในสงัคม และด้านความสามารถทางสติปัญญา ให้มีคณุภาพชีวิต

ทีดีขนึ และมีความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้อย่างตอ่เนืองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

ดงันนักระบวนการเรียนการสอนทีจะช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาการเรียนรู้ จึงต้องเกิดจากการเรียนรู้โดย

ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ได้เอง เพราะ “หวัใจของการเรียนรู้เกิดจากขมุทรัพย์ในตนเอง” (สปิปนนท์, 2543)  
 

                                                 
** กิงฟ้า สนิธุวงษ์ และ สลุดัดา ลอยฟ้า. (2545). ใน คู่มือการพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัขอนแก่น. ไพศาล สวุรรณน้อย; บรรณาธิการ.  

ขอนแก่น: ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 



[3] 
 

 
การวางแผนและการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้เีนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 
 
 

แผนภาพที 1 : ลกัษณะของผู้ เรียนและการเรียนรู้ทีพงึประสงค์ 
 

 
 
 

เป็นคนด ี
 ดํารงชีวิตร่วมกบัคนอืนอยา่งมีคณุภาพและเป็นสขุ 

 มีจิตใจและพฤตกิรรมทีดีงาม เป็นประชาธิปไตย มีคณุธรรมจริยธรรม 

เป็นคนเก่ง 
 มีความรอบรู้ไทย สากล 

 มีความสามารถพิเศษ

เฉพาะทาง 

 มีความสามารถในการ

คดิ คดิอยา่งสร้างสรรค์ 

คดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

 มีทกัษะการเรียนได้

ด้วยตนเอง 

มีความสุข 
 มีสขุภาพแข็งแรงทงั

ร่างกายและจิตใจ 

 มีความสขุในการเรียนรู้

และการทํางาน 

 มีความรักตอ่ทกุสรรพสงิ 

รักทจีะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รู้จกัตนเอง แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดง 

ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ทพีงึประสงค์ 
 เป็นกระบวนการทางปัญญาพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เนืองตลอดชีวิต 

 เรียนรู้อยา่งมีความสขุ เน้นประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นสาํคญั 

 บรูณาการสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกบัความสนใจ ทนัสมยัตามสภาพจริง 

  เน้นกระบวนการคดิ และการเรียนรู้ร่วมกนั ภายใต้บรรยากาศทีเอือตอ่การเรียนรู้ 

ส่งผลให้ได้ 
ลักษณะผู้เรียนทีพงึประสงค์ 
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การเรียนรู้ทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 การเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง มาจากคําในภาษาองักฤษทีว่า Learning-Centered 

หรือ Student-Centered Learning Approach หรือ Learner-Centered Education เราพุ่งเป้าไปที

ผู้ เรียน โดยให้ความสําคญักับผู้ เรียน ผู้ เรียนเป็นใคร มีความสามารถอะไร ทําอะไรได้บ้าง และจะ

เรียนรู้ได้อยา่งไร แล้วถ้าเรียนรู้แล้วสงิทีเกิดขนึจากการเรียนรู้แสดงให้เห็นได้ด้วยอะไร สงิเหลา่นีทําให้

เราต้องคดิตอ่ปีอีกวา่ ผู้ เรียนแตกตา่งกนัโดยสนิเชิงใช่ไหม เพราะมนษุย์ทกุคนเกิดมามีความแตกตา่ง

ทงัในแง่ของพนัธุกรรม ความสามารถทีมากบัพนัธุกรรม ทีเกิดจากการหล่อหลอมของสิงแวดล้อม ที

เกิดจากการแลกเปลียนและสังสมประสบการณ์ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง กล่าวโดยสรุปได้ว่า (1) ผู้ เรียนมีความต้องการทีจะคิดเกียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง (2) 

ความรู้ทีผู้ เรียนมีอยู่ก่อนมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้สิงใหม่ (3) แรงจงูใจมีผลอย่างมากตอ่การเรียนรู้ (4) 

พฒันาการและความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผู้ เรียนมีผลตอ่การเรียนรู้ และ (5) บรรยากาศในการ

เรียนรู้กบับริบทของสงัคมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ (American Psychology Association, 1993) 

นอกจากนีตามแนวคิดของ Constructivism เชือว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเกิดขึนในตวัผู้ เรียน 

ผู้ เรียนเป็นผู้ สร้างความรู้จากความสมัพันธ์ระหว่างสิงทีพบเห็นกับความรู้ความเข้าใจทีมีอยู่เดิม 

ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้างเพืออธิบายสิงทีอยากรู้ แนวคิด

ของ Constructivism (Glasersfeld, E.V. 1995) เน้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้โดยกระบนการคิดของ

ตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญาของผู้ เรียนได้ แต่สามารถช่วยให้ผู้ เรียน

ปรับเปลียนโครงสร้างทางปัญญาของตนเองได้ โดยการจดัสภาพการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดความขดัแย้ง

ทางปัญญา ซงึเป็นสภาวะทีประสบการณ์ใหมไ่มส่อดคล้องกบัประสบการณ์เดมิ ผู้ เรียนต้องพยายาม

ปรับข้อมลูใหมก่บัประสบการณ์ทีมีอยูเ่ดมิ แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม ่(ดแูผนภาพที 2 ประกอบ) 

 แนวความคดิเกียวกบัการเรียนรู้ดงักลา่วข้างต้น ทําให้เรามองเห็นจดุเน้นของการเรียนรู้อยู่

ทีผู้ เรียนเป็นสําคญั การเรียนรู้ต้องเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้กระทําการเรียนรู้และเป็นไป

อยา่งตืนตวั โดยอาจสรุปความหมายได้ดงันี 
 

 

การเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) หมายถึง กระบวนการ

เรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นผูก้ระทํา ใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการทํากิจกรรมทีใชค้วามคิด ลงมือปฏิบติัจริง และสะทอ้นความคิด

จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ภายใตป้ระสบการณ์และสิงแวดล้อมทีเอือและส่งเสริม

ใหเ้กิดการสร้างความรู้ ทีพรงัพร้อมไปดว้ยขอ้มูลซึงมีลกัษณะหลากหลายและลุ่มลึก รวมทงัมี

ความหลากหลายในวิธีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านนัด้วย ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้

ของตนเอง นําไปสู่การใหอํ้านาจแก่ผูเ้รียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แผนภาพที 2: การเรียนรู้ตามแนวคดิ Constructivism 

 

กลา่วโดยสรุป การเรียนรู้ทีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง จงึเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ที 

 

  มุง่ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

  ให้ผู้ เรียนได้พฒันาการเรียนเตม็ตามศกัยภาพ 

  ให้มีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากแหลง่การเรียนรู้ทีหลากหลาย 

  ให้ผู้ เรียนสามารถนําวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

 

 
การจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 การจัดการเรียนการสอนจะต้องเปลียนจาก “การให้ความรู้” ไปสู่ “การก่อให้เกิดการ

เรียนรู้” ดังนันวิธีสอนจึงต้องเปลียนจากการบรรยายอย่างเดียว และการสาธิตทีเป็นการป้อน

ความรู้ ไปสู่การจดัประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ให้ผู้ เรียนมีกิจกรรม ให้ซกัถาม แลกเปลียน 

อภิปราย เรียนรู้จากแหลง่การเรียนรู้ทีหลากหลาย ฝึกปฏิบตัิ เชือมโยงและสรุปความเข้าใจในเรือง

การเรียนรู้ตามแนวคดิ Constructivists 

การมีปฏิสมัพนัธ์ 

กบัเพือน 

การเผชิญปัญหา 

โครงสร้างทางปัญญา

เดมิ / ความรู้เดมิ 

การให้อํานาจในการเรียน

แก่ผู้ เรียน 

การสร้างโครงสร้างใหม่

ทางปัญญา 

ความขดัแย้ง

ทางปัญญา การไตร่ตรอง 

ความอยากรู้อยากเหน็ 
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ทีเรียนรู้ด้วยตนเอง บรรยากาศของการเรียนการสอนก็จะเปลียนไปจากการบรรยากาศทีเงียบๆ มี

ปฏิสมัพนัธ์น้อย ไม่น่าเรียน ห่างเหิน กดดนั ไปสู่บรรยากาศทีน่าสนใจ ชวนติดตาม น่าเรียน เป็น

กนัเอง ใกล้ชิด มีส่วนร่วม เกียวข้องกบัสภาพจริง ได้รับการกระตุ้นให้คิดและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้สอนกบัผู้ เรียน และระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัเองมากขนึ เน้นปฏิสมัพนัธ์รอบด้าน การใช้สือการสอน

ก็จะมีลกัษณะและวิธีการทีหลากหลาย ทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรุ้จากการสมัพนัธ์ และสมัผสัโดยให้

สถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จําลองทีใกล้ชิดกับความเป็นจริงมากทีสุด นอกจากนัน การ

ประเมินผลทีเป็นการประเมินของผู้สอนฝ่ายเดียว จะเปลียนไปเป็นการประเมินผลทีผู้ เรียนและ

ผู้สอนร่วมกนัวางแผนและรับรู้วิธีการประเมิน ไม่ประเมินเฉพาะความรู้แต่ประเมินความคิด โดย

ประเมินจากสภาพความเป็นจริง และพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วย 

 

 
 

 ลกัษณะสําคญั 3 ประการ ทีควรคํานึงถึงในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลางหรือเป็นสําคญั คือ 

 1) บรรยากาศในการเรียนรู้ ทีจะต้องเกือหนุนและให้ผู้ เรียนได้มีการสํารวจและนําพา

ตวัเองไปสู่การหาความเข้าใจในสิงทีเรียน โดยผู้ เรียนต้องรู้สึกว่าปลอดภยัและเป็นทียอมรับ เมือ

เขาต้องการจะเข้าใจอะไร เขาก็ควรได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในสิงนัน 

เพราะฉะนนับรรยากาศในการเรียนรู้ จะต้องเป็นบรรยากาศของความร่วมมือ การมีปฏิสมัพนัธ์ มี

กระบวนการทางสงัคม และมีลกัษณะทีทําให้ผู้ เรียนได้รับความสําเร็จ 

เมือแหล่งการเรียนรู้เปลียน กระบวนทัศน์การเรียนการสอนต้องเปลียน 

ความรู้ 

ครู 

ผู้เรียน 

ความรู้ 

ครู 

ผู้เรียน 

ความรู้ 

ครู 

ผู้เรียน 

ความรู้ 

ครู 

ผู้เรียน 

ครูแสวงหาความรู้และนํามา

บรรยายแก่ผู้ เรียน 

ผู้ เรียนจะต้องแสวงหา 

และสร้างความรู้ด้วยตวัเอง 
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 2) ผู้ เรียนต้องมีโอกาสอย่างสมําเสมอ ทีจะได้รับข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ๆ 

หลากหลายรูปแบบ ในขณะทีเขาแสวงหาความเข้าใจ เพราะประสบการณ์เหล่านนัจะเอืออํานวย

ให้ผู้ เรียนได้รับข้อมลูโดยตรง ได้สมัผสั เรียกว่าทงั hand-on และ minds-on กระทําด้วยตนเอง คิ

ด้วยตวัเอง สมัผสัด้วยตนเอง ดงันนัจงึต้องมีสถานการณ์ทีผู้ เรียนได้รับโอกาสเผชิญกบัสิงทีท้าทาย

และสิงทีเป็นปัญหาโดยใช้ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียนเชือมโยงกับสิงทีเขากําลงัแสวงหาความ

เข้าใจ 

 3) ความหมายใหม่ทีเขาได้รับเข้ามาต้องเป็นความหมายทีเขาค้นพบด้วยตนเอง โดยใช้

กระบวนการในข้อ 1 และข้อ 2 ทงับรรยากาศและการเชือมโยงประสบการณ์ ดงันนักระบวนการ

และวิธีสอนทีใช้จะต้องสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ศกัยภาพของแตล่ะคนในการทีจะปรับ

ให้เหมาะกบัแบบและอตัราในการเรียนรู้ของเขา โดยการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง 

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 จากหลกัการเรียนรู้ตามแนวคดิของ Constructivism ทีเน้นวา่การเรียนรู้หมายถึงการสร้าง

ความเข้าใจทีเกิดขึนจากการสมัพนัธ์และสมัผสั เชือมโยงประสบการณ์ด้วยตวัของผู้ เรียนเอง กบั

สิงทีมีอยู่ในสิงแวดล้อมและหรือสิงทีเขาได้จากการจดักระทํากบัข้อมลูหรือกบัสิงทีเขาเรียนรู้ สรุป

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัได้ดงันี 

1. การเรียนรู้จะต้องเกิดขนึโดยผู้ เรียนเข้าไปเรียนรู้ ได้รับกระบวนการทางสงัคมสนบัสนนุ 

เกิดการแลกเปลียนการเรียนรู้ ดงันัน การเรียนรู้เป็นทัง individual และ social 

process 

2. การเรียนรู้นนั ผู้ เรียนต้องตดัสนิใจวา่อยากเรียนอะไร วางแผนและตงัเป้าหมายในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ผู้ เรียนจะต้องสร้างความเข้าใจด้วยตนเองจากความรู้ทีมีอยู่เดิมกบัความรู้ทีเรียนใหม่
อย่างมีความหมาย สามารถเก็บเอาไว้เป็นความเข้าใจ โดยการเรียนรู้อย่างมี

ความหมายจะต้องผ่านกระบวนการทีผู้ เรียนลงมือกระทําทงัทีเป็น hands-on และ 

minds-on โดยมี interaction กบัคนอืนในกลุม่ ทีมีการแลกเปลียนเรียนรู้ 

4. ยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้ ควรจะใช้วิธีการทีหลากหลาย จะใช้โดยการค้นคว้าด้วย

ตนเอง มีปัญหา มีตวัอย่าง กรณีศึกษา ให้ผู้ เรียนไปแสวงหาด้วยตนเอง ร่วมเรียนรู้

และแลกเปลียน มีข้อความรู้ต่างๆ ทีผู้ เรียนต้องไปแสวงหาและทํางานทีมอบหมาย 

หรือทําโครงงานเป็นกลุม่และมีการอภิปรายร่วมกนั หรือไปศกึษาดงูานร่วมกนัแล้วมา

อภิปรายนําเสนอร่วมกนั 
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5. บรรยากาศในการเรียนการสอน ทงัในและนอกชนัเรียนจะต้องใช้สิงเร้าทีเป็นจริงใน

โลกของความเป็นจริง ไม่ใช่สิงเร้าทีไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เพราะฉะนันสิงเหล่านี 

ประสบการณ์การเรียนรู้จงึเป็นประสบการณ์ทีนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

6. การจดัการเรียนการสอน อาจจะไม่ต้องมีการจดัการเรียนการสอนทีจํากัด ให้มีการ

ยืดหยุ่น ให้ผู้ เรียนได้วางแผนและดูว่าเขาอยากได้แบบใด ให้เขาได้ช่วยในการ

อภิปรายวา่เขาจะจดัลกัษณะการเรียนการสอนในแบบใด 

7. ผู้ เรียนต้องมีสว่นร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ให้เกิดการถ่ายโยงในสิงทีเรียนรู้ 
เป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเขาเองแล้วถ่ายทอดไปให้เพือน ให้เพือนร่วมรู้ร่วมเรียนเข้าใจว่า

คืออะไร คือ เรียนด้วยตนเอง รู้ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้นันไปกระจาย

ถ่ายทอดให้ผู้ อืนได้รู้ โดยวิธีการทีเขาคดิวา่เหมาะสมทีสดุ 

8. ผู้ เรียนควรจะได้อยู่ในบรรยากาศทีเป็นไปได้จริงและมีคนทีคอยเกือหนนุ ผู้สอนก็ต้อง

มีบทบาทในการเกือหนนุและอํานวยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามทีผู้ เรียนต้องการ ทําให้

เขาได้แสวงหาการเรียนรู้ทีมากกว่าการรู้จกัเข้าใจ และต้องเรียนรู้องค์รวม โดยใช้การ

เรียนรู้ในแต่ละส่วนมาสัมพันธ์กันให้ได้การเรียนรู้ในส่วนรวม และเรียนรู้ในสิงที

เรียกว่า เขาสามารถเชือมโยง เปรียบเทียบ ทดสอบ บรูณาการ แยกแยะและสามารถ

โต้แย้งก่อนทีจะสรุปเป็นข้อความรู้ โดยสิงเหล่านีต้องเกิดจากการเรียนรู้ทีเขามีแรง

กระตุ้ นจากภายในและภายนอก  ได้รับโอกาสทีจะเรียนรู้อย่างอิสระ ได้ต่อรอง

สร้างสรรค์บรรยากาศวา่จะเรียนแบบไหน อย่างไร และมุ่งทําโครงงานทีเป็นประโยชน์ 

มีโอกาสสะท้อนผลการเรียนรู้ หรือแจ้งผลการเรียนรู้กลบัไปยงักลุ่มผู้ เรียนและผู้สอน 

เพือเป็นการแลกเปลียนว่า เขาเรียนรู้สิงนันไปทําไมและอย่างไร สิงทีเขาได้มาเป็น

ประโยชน์อยา่งไร 

จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า แนวคิดเกียวกบัเรืองการเรียนการสอนเปลียนแปลงไปจากที

บอกว่า การสอน หมายถึง การบอกให้ฟัง การอธิบายหรือให้มโนมติ การสาธิตให้คนเรียนตาม

ขนัตอนตามทีกําหนด หรือการทีจะทําให้ได้รับความรู้ตามทีต้องการ หรือทําให้ผู้ เรียนเกิดการเปลียน

พฤตกิรรม แนวคดินีเป็นแนวคดิของการสอนทีเน้น teaching แตถ้่าการศกึษา หมายถึง กระบวนการ

เรียนรู้ แนวคิดหรือกระบวนทศัน์ของการสอนเปลียนไปเป็นเรืองของ learning ความรู้ทีเกิดขนึ ต้อง

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เป็น personal process ของแตล่ะคน โดยใช้ความสามารถของตวัเองทีจะ

ได้มาซึงความเข้าใจในการเรียนรู้และสามารถทีจะเชือมโยงการเรียนรู้ นําไปใช้ประโยชน์ได้ มี

ความรู้สกึทีดีและอยากรู้อยากเรียน รู้สกึวา่เป็นสว่นหนงึของสงัคม สงิเหลา่นีทําให้เรามองว่าบทบาท

ผู้ สอนจะต้องเป็นคนทีอุทิศตัวให้กับผู้ เรียน  สร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพการณ์ทีกล่าว

มาแล้ว เน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ เน้นทังในเรืองของเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข (physical, 
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emotional, social and intellectual development) ในบริบททีเหมาะสม ดงันนัผู้ เรียนต้องได้รับ

ความรู้ทีทนัโลกทนัเหตกุารณ์ ทํางานร่วมกบัผู้ อืนได้อยา่งมีความสขุ ทีสําคญัคือผู้สอนต้องมีความรัก 

และมีความสามารถทีจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองตามศกัยภาพของเขา ผู้สอนส่วน

ใหญ่จะมองวา่เนือหาสาระในรายวิชาต้องสอนให้หมด ผู้สอนต้องจําแนกว่าอะไรทีต้องรู้ อะไรทีควรรู้ 

อะไรทีน่ารู้ และผู้ เรียนคือใคร และจะเรียนรู้ได้อย่างไร ฉะนันบทบาทของผู้ สอน ต้องพัฒนา

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ให้เน้นการพฒันาสตปัิญญาในระดบัทีสงูขนึ ในระดบัอดุมศกึษา พดูกนั

มากในเรือง learner autonomy ซงึเป็นระดบัทีเราคดิและกําหนดเป้าหมายว่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้

ในผู้ เรียน โดยผู้ เรียนสามารถจะมีอิสระและพฒันาการเรียนรู้ได้ด้วยตวัเองอยา่งอตัโนมตัใินทีสดุ โดย

เริมจากการทีผู้สอน สอนไปตามลําดบั ผู้ เรียนปฏิบตัิตามทีผู้สอนกําหนด (hierarchy) ผู้ เรียนต้อง

ปฏิบตัิตามไปตลอดไม่มีโอกาสทีจะแลกเปลียน แต่ถ้าผู้ เรียนได้มีโอกาสได้วางแผนแลกเปลียนก็จะ

เน้นในเรืองของ cooperative learning คือการมีสว่นร่วมในการวางแผน สว่นร่วมในการจดัการ สว่น

ร่วมในการเรียนรู้ สว่นร่วมในการแลกเปลียน ร่วมรู้ร่วมเรียน ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแรงร่วมใจ ในทีสดุก็

ร่วมสร้างความเข้าใจ มีอิสระในการเรียนรู้เพิมขึน เพราะฉะนนัผู้สอนต้องเน้นให้ผู้ เรียนได้ ร่วมคิด 

ร่วมสร้างความเข้าใจ เน้นเรือง cooperative มากกว่า hierarchy และในทีสดุถ้าผู้ เรียนเรียนรู้จาก

การแลกเปลียนและสร้างองค์ความรู้ได้ เขาจะรู้สึกมนัใจ มีอิสระในความคิด สามารถทีจะพฒันา

ความคดิได้ด้วยตนเอง คดิเป็น ทําเป็น คดิในระดบัทีสงู ดงันนั คําถามทีใช้จะต้องเน้นให้คิดทกุแง่มมุ 

เพือให้ตอบในลกัษณะวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เชิงวิพากษ์วิจารณ์ นีเป็นลกัษณะสําคญัของ learner 

autonomy ทีผู้ เรียนมีบทบาทสําคญั ได้พฒันาการเรียนรู้จากการอํานวยการสอนของผู้สอน 

ผู้สอนต้องมีการแสดงทิศทางการเรียนรู้ทีชดัเจนและวางแผนร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน 

ผู้ เรียนจะรู้วา่เขาจะไปทางไหน ไปได้อยา่งไร ใครจะเป็นคนช่วย ใครจะเป็นคนนํา คนตาม จะสร้างความ

เข้าใจในสงิทีเรียนได้อย่างไร ใครจะเป็นคนประเมินและประเมินแล้วจะปรับปรุงอย่างไร ในการสอนนนั 

ผู้สอนก็มีสทิธิทีจะสอนแบบบรรยาย ไมใ่ช่วา่บรรยายแล้วจะเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัไมไ่ด้ ถ้าเราทําให้การ

บรรยายนันเป็นการบรรยายทีมีปฏิสมัพันธ์เชิงรุก ผู้ เรียนมีความตืนตวัตลอดเวลา ผู้ เรียนมีโอกาส

สร้างสรรค์ ได้คดิ แลกเปลียน เรียนรู้ ใช้ความจําน้อยลง เอาสมองไปใช้ในการคิดอย่างหลากหลาย เพือ

สร้างความเข้าใจในเรืองทีเรียน ให้ฟังแล้วคิดอย่างไตร่ตรอง ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ คิดอย่างพลิกแพลง 

ท้าทาย เป็นประโยชน์ คิดแล้วให้ทํา ทําแล้วให้เขานําสิงทีเขาทําไป มาตอบว่าความคิดทีเขานําไปใช้

เป็นอย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่างนนั ถ้าไม่เป็นอย่างนนัจะเป็นอย่างอืนได้อย่างไร ถ้าเป็นไปแล้วจะดีมี

ประโยชน์ไหม ทําไม นอกจากนนัผู้สอนต้องมีแนวของการประเมินทีเป็นลกัษณะเชือมโยงกบัสิงทีสอน 

เป็นการประเมินทีเป็นจริง และเป็นไปได้ โดยประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน ว่าผู้ เรียนเข้าได้อย่าไร ทําไม

จึงเป็นอย่างนนั ประเมินกระบวนการคิด และประเมินแล้วจะปรับเปลียนอย่างไร โดยให้ผู้ เรียนมีส่วน

ร่วมในการปรับเปลียน เพือจะนําไปสูเ่ป้าหมายได้ดีขนึ มีประสทิธิภาพมากขนึ  
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การเรียนรู้อยา่งตอ่เนืองตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

สงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 

ผู้ เรียนมีทกัษะความสามารถและเจตคตทีิดี 

ตอ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ที

เน้นผู้ เรียนเป็น

ศนูย์กลาง 

การเรียนรู้ร่วมกนั 

เป็นกลุม่จะเพมิพนู 

ศกัยภาพในการเรียนรู้ 

ความรู้เป็นสงิทีเปลียนแปลง

และเกิดขนึใหมต่ลอดเวลา 

จากเนือหาสูก่ระบวนการ 

กิจกรรมการเรียนควรอยู่

ในรูปแบบทีหลากหลาย 

เปิดโอกาสให้มีการ

ค้นคว้า วิเคราะห์ 

แลกเปลียน สงัเคราะห์ 

ข้อมลู รวมถงึการสร้าง

และการประยกุต์ใช้

กระบวนการเรียนรู้ของแต่

ละบคุคลสามารถปรับ

และยืดหยุน่ได้เสมอ 

การเรียนรู้ทีผู้ เรียนเป็น

ผู้กระทํา คดิ และปฏิบตั ิ

hands-on, minds-on 

ผู้ เรียนวางแผนและ

ตงัเป้าหมายการเรียนรู้

ของตนเอง 

ผู้ เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้

ของตนเอง 

ผู้ เรียนคือผู้สร้างและพฒันา

ความรู้ด้วยตนเอง 

 ผู้ เรียนมีความต้องการทีจะคดิเกียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง 

 ความรู้ทีผู้ เรียนมีอยูก่่อนมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ 

 แรงจงูใจมีผลอยา่งมากตอ่การเรียนรู้ 

 พฒันาการและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียนมีผลตอ่การเรียนรู้ และ 

 บรรยากาศในการเรียนรู้กบับริบทของสงัคมมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ 



[11] 
 

 
การวางแผนและการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้เีนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 

ตวับ่งชีการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 

ตัวบ่งชีของผู้เรียน (บทบาทของผู้เรียน) ตัวบ่งชีของผู้สอน (บทบาทของผู้สอน) 

 มีโอกาสร่วมกําหนดเป้าหมายการเรียนและวาง

แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 มีโอกาสพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้จาก

แหลง่การเรียนรู้ทีหลากหลายเพือสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 มีโอกาสพฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้โดยการ

ใช้ IT เพือเข้าถึงแหลง่ข้อมลูและการจดักระทําข้อมลู 

 มีโอกาสได้คิด ทําและแสดงออกเพือการแก้ปัญหา

และ/หรือการสร้างผลงาน 

 มีปฏิสมัพนัธ์ช่วยกนัเรียนรู้กบัเพือน/กลุม่ 

 ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทียืดหยุ่นด้วยวิธีการ/

กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 มีโอกาสเลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตาม

ถนดัและความสนใจของตนเอง 

 มีประสบการณ์ตรงในการนําความรู้ภาคทฤษฏีไปใช้

ประโยชน์/ประยกุต์ใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริง 

 มีโอกาสนําเสนอและสะท้อนผลงานในรูปแบบตา่งๆ 

 มีโอกาสชืนชมกบัความสําเร็จของตนเองและทีมงาน 

 มีโอกาสฝึกความมีวินยัและความรับผิดชอบ 

 มีสว่นร่วมและได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

วิธีการทีหลากหลาย 

 ให้ผู้ เรียนมีโอกาสกําหนดเป้าหมายการเรียนและ

ร่วมวางแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน

บรรยากาศทียืดหยุ่น 

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีช่วยให้ผุ้ เรียนสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองและวิธีการ

ทีหลากหลาย  

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีกระตุ้นและสง่เสริมการ

คิด การค้นคว้าหาความรู้และการแสดงออกของผู้ เรียน 

ฝึกให้ผู้ เรียนค้นคว้าจากแหลง่การเรียนรู้หรือ

แหลง่ข้อมลูทีหลากหลายด้วยตนเอง 

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

เลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามความถนดั

และความสนใจของตนเองและ/หรือของกลุม่ 

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

เลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามความถนดั

และความสนใจของตนเองและ/หรือของกลุม่เปิด

โอกาสให้ใช้ IT เพือเข้าถึงแหลง่ข้อมลูและการจดั

กระทําข้อมลู  

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเชือมโยงหรือ

ประยกุต์ใช้สิงทีเรียนในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ทีเป็น

จริงให้มากทีสดุ 

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ ทีเน้นให้ผู้ เรียนฝึกคิด ฝึก

ปฏิบติั และฝึกปรับปรุงตนเอง 

 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมี

ปฏิสมัพนัธ์แลกเปลียนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกนัจาก

เพือนและกลุม่ 

 สง่เสริมให้มีโอกาสฝึกการทํางานเป็นทีม ความมี

วินยัและความรับผิดชอบ 

 จดัสิงแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที

เป็นกลัยาณมิตร มีชีวิตชีวาและมีความสขุ 

 ใช้สือและแหลง่การเรียนรู้ทีหลากหลายเพือสง่เสริม

การคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 

 ประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการทกุด้านของ

ผู้ เรียนอย่างตอ่เนืองและตามสภาพจริง 

 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นประเมินและสะท้อนผล

การเรียนของตนเองและเพือน 
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การออกแบบการสอนและการจัดทาํรายละเอียดของรายวชิา * 
 
 กิงฟ้า สนิธุวงษ์ † ได้กลา่วถึงการออกแบบการสอนอยา่งเป็นระบบเพือพฒันาการเรียนการ

สอน ไว้ว่า การทํางานสิงใดให้เป็นระบบ หมายถึงการกระทําอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นขนัตอน

ต่อเนืองสัมพันธ์กันโดยนําเอาองค์ประกอบทุกตัวทีเกียวข้องเข้ามาพิจารณา  เพือให้เกิด

ผลประโยชน์สงูสดุ ทงันีต้องเน้นการพฒันาทีมีคา่ใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลกบัประโยชน์ทีจะได้รับ 

โดยต้องคํานึงถึงเวลาและกําลงังานทีต้องใช้ในการทํางานด้วย ดงันันในการออกแบบการสอน

อย่างเป็นระบบจึง  จําเป็นต้องมีหลกัการและขนัตอนทีแจ่มชัด สามารถปฏิบตัิได้ภายในเวลาที

กําหนด แก้ไขปรับปรุงเปลียนแปลงได้  เพือให้แผนงานเป็นไปตามเป้าหมายของการพฒันาการ

เรียนการสอน ดงันนั การพฒันาการเรียนการสอนจึงหมายถึง การออกแบบการสอนอย่างเป็น

ระบบทีต้องอาศยัองค์ประกอบของการเรียนการสอน 6 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี

ความหมายดงันี 

1. ผู้สอน หมายรวมถึง 

                ก. การศกึษาและประสบการณ์ของผู้สอน 

                ข. บคุลกิภาพ และทศันคตขิองผู้สอน 

                ค. สมรรถภาพทกุด้านได้แก่ ความเข้าใจในเนือหาวิชา ความสามารถในการวางแผนการ

สอนและดําเนินการสอน รวมทงัความสามารถในการประเมินผล ความรู้ในเรืองจิตวิทยาการเรียนการ

สอน และความเข้าใจผู้ เรียนตลอดจนความพยายามทีจะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

จดุประสงค์ของการสอน ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน และสภาพแวดล้อมทีมีอยู ่

           2. ผู้เรียน ประกอบด้วย 

    ก. การศกึษาและประสบการณ์เดมิทีสงัสมมาของผู้ เรียน 

                ข. บคุลกิภาพและทศันคตขิองผู้ เรียน 

    ค. จดุมุ่งหมาย ความตงัใจ ความถนดั ความสนใจ และความร่วมมือในการดําเนินการ

เรียนการสอน 

           สิงสําคญัทีจะมองข้ามไปไม่ได้คือ ความสามารถในการสือความหมายทงัของผู้สอนและ

ผู้ เรียน หมายความว่าผู้ เรียนและผู้สอนต้องสือสารกนัเข้าใจอย่างแจ่มชดั ร่วมมือกนัในการสือสาร

ให้เป็นทีเข้าใจตรงกนัเพือบรรลจุดุประสงค์ของการสอน 

                                                 
* ผู้ เรียบเรียง : ผศ.ดร. ธีรชยั เนตรถนอมศกัดิ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
† กิงฟ้า สินธุวงษ์ . (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา 224 791 การพฒันากระบวนการเรียนรู้. คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
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3. เนือเรืองทีจะสอน ต้องมีความครอบคลมุในเนือหาวิชา มีความลึกซงึทงัในแนวลึก 

และแนวกว้างอย่างแจ่มชดั แสดงว่าผู้สอนจะต้องมีความแม่นยําในเนือเรืองทีจะสอนเพือสอนให้

ได้ถกูต้อง 

4. การวางแผนการสอน ประกอบด้วย 

                ก. การตงัจดุประสงค์ 

                ข. การวางขอบขา่ยของเนือเรือง 

                ค. การคดัเลือกวิธีการสอน สือการสอน และวิธีการวดัและประเมินผลทีเหมาะสม 

5. การดาํเนินการเรียนการสอน หมายถึงการนําแผนทีวางไว้มาปฏิบตัิ แสดงว่าผู้สอน

ต้องมีความสามารถ  ทีจะใช้เทคนิคตา่งๆ  ในการสอนเพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์

ทีตังไว้ ผู้ สอนจะต้องใช้สมรรถภาพทุกด้านทีจะซักนําผู้ เ รียนให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากทีสดุ 

6. การประเมินผลและการปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นสิงสําคญัทีจะขาด

ไม่ได้ ต้องเกิดขึนในทุกขนัตอนและทุกองค์ประกอบของการเรียนการสอน โดยได้รับการประเมิน

เพือทีจะปรับปรุงอย่างสมําเสมอ สําหรับวิธีการและเกณฑ์ของการประเมินขึนอยู่กบัจุดประสงค์

ของการเรียนการสอนและองค์ประกอบทีเกียวข้อง 

การออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบ ถือเป็นแนวคิดสําคญัสําหรับการจดัทํารายละเอียด

ของรายวิชา(Course Specification) โดยเฉพาะสถาบนัทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทีต้องมี

การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาถือเป็นสว่นประกอบสําคญัทีจะแสดงถึงมาตรฐานของหลกัสตูร สํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษา *  ได้ให้นิยามคําว่า “รายละเอียดของรายวิชา” ว่า หมายถึง ข้อมลู

เกียวกับแนวทางการบริหารจดัการของแต่ละรายวิชาเพือให้การจดัการเรียนการสอนสอดคล้อง

และเป็นไปตามทีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร ซงึแตล่ะรายวิชาจะกําหนดไว้อยา่งชดัเจน

เกียวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ

ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอืนๆ ทีนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตาม

จดุมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาทีใช้ในการเรียน วิธีการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสือทางวิชาการอืนๆ ทีจําเป็น

สําหรับการเรียนรู้ นอกจากนียังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ

ปรับปรุง ประกอบไปด้วย 7 หมวด คือ 1) ข้อมลูทวัไป 2) จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ 3) ลกัษณะ

และการดําเนินการ 4) การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 5) แผนการสอนและการประเมินผล  

                                                 
*
 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. (2552). เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง แนวทางการ

ปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552. (เอกสารอดัสําเนา). 
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6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

โดยเมือพิจารณาในรายละเอียดทงั 7 หมวด พบว่า มีความสมัพนัธ์เชือมโยงกบัแนวคิดของการ

ออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบ หรือกล่าวได้ว่า การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาก็คือการ

ออกแบบการสอนนันเอง กล่าวคือ ในการออกแบบการสอนโดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษา จะ

ประกอบไปด้วยขนัตอนดงันี คือ 

ขันท ี1 การวิเคราะห์หลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร เมือพิจารณาในองค์ประกอบ

ของรายละเอียดของรายวิชา สอดคล้องกบัการกําหนดรายละเอียดในหมวดที 1 ข้อมลูทวัไป และ

หมวดที 3 ลกัษณะและการดําเนินการ เพราะต้องมีการวิเคราะห์หลกัสตูรในแง่มมุต่างๆ เช่น 

ประเภทของรายวิชา ภาคเรียนและชนัปีทีเปิดสอน รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน รวมทงัรายวิชาที

ต้องเรียนพร้อมกนั   

ขันที 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน สอดคล้องกบัการกําหนดรายละเอียดในหมวดที 4 การ

พฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา เพราะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสิงทีนกัศกึษาต้องได้รับการพฒันา

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทงัต้องระบถุึงวิธีการสอน และวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องตามสิง

ทีต้องได้รับการพฒันาในแตล่ะด้าน การจะระบรุายละเอียดตา่งๆ ดงักลา่วได้ดี ผู้สอนต้องเข้าใจถึง

ธรรมชาติและความสนใจของนิสิตนกัศกึษาทีจะเข้ามาเรียนในรายวิชานีเป็นอย่างดี โดยวิเคราะห์

ได้จากระดบัชนัปีของนกัศึกษาทีเรียนรายวิชานี รูปแบบหรือสไตล์การเรียนของนกัศึกษาทีเข้ามา

เรียนในหลกัสตูรนี เป็นต้น  

ขันท ี3 การวิเคราะห์บริบทของแนวนโยบายทเีกียวข้อง ไมว่า่จะเป็นพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ กรอบคณุลกัษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลยัขอนแก่น มาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบ Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF-HEd) กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิสาขาวิชาหรือกรอบมาตรฐานวิชาชีพ การวิเคราะห์สิงตา่งๆ เหล่านีถือว่ามีความจําเป็นใน

การกําหนดรายละเอียดในหมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ เพราะการกําหนดจดุมุ่งหมาย

ของรายวิชาทีดี ควรต้องตอบสนองต่อความคาดหวังในคุณภาพของบัณฑิตทังในระดับชาต ิ

สถาบนั และในระดบัหลกัสตูร 
ขันที 4 การศึกษารูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ในขนันี มีความเกียวข้องโดยตรงกบัการกําหนดรายละเอียดในหมวดที 5 

แผนการสอนและการประเมินผล ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงแนวคิดของการ

จดัการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัจะสะท้อนหรือปรากฏในหมวดที 5 นี ได้อย่างชดัเจน

มากทีสดุ ดงันนัถ้าผู้สอนไม่เข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียน

เป็นสําคญั รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ซงึมีอยู่อย่างหลากหลายรูปแบบและ

วิธีการ ก็อาจทําให้คณุคา่ของรายละเอียดตา่งๆ ในสว่นนีลดน้อยลงได้ 



[16] 
 

 
การวางแผนและการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้เีนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 ขันที 5 การตัดสินใจเลือกรูปแบบ วิธีการ เทคนิคต่างๆ ในการสอน สือ และ
แหล่งการเรียนรู้ ในขนัตอนนีถือเป็นการนําข้อมลูทีได้จากการศึกษาในขนัที 4 มาใช้ในการ

กําหนดรายละเอียดในหมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล รวมถึงในหมวดที 6 ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอนด้วย   

 ขันที 6 การกําหนดข้อมูลย้อนกลับเพือการปรับปรุงพัฒนา ขนันีเกียวข้องกบัการ

กําหนดรายละเอียดในหมวดที 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ถือเป็นการ

วางแผนทีจะนําข้อมลูจากส่วนต่างๆ ทีเกิดขึนในรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนของนกัศึกษา 

การประเมินผลการสอนจากผู้ เกียวข้อง มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันารายวิชาให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลมากยิงขนึ  

 องค์ประกอบของรายละเอียดของรายวิชา ในแตล่ะหมวดมีดงันี * 
หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไปของรายวชิา 
1. รหสัและชือรายวิชา 
2. จาํนวนหน่วยกิต บรรยาย - ปฏิบตั ิ
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     ระบชืุอหลกัสตูรทีใช้รายวิชานี ยกเว้นวิชาทีเปิดเป็นวิชาเลือกทวัไป ให้ใช้ “หลายหลกัสตูร” 

และให้ระบวุา่เป็นวิชาศกึษาทวัไปหรือวิชาเฉพาะ เชน่ วชิาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืนฐาน

วิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศกึษา/ชันปีทเีรียน  

ระบภุาคการศกึษา/ชนัปีทีเรียน ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร 

6. รายวิชาทต้ีองเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

7. รายวิชาทต้ีองเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
8. สถานทเีรียน 
    ระบสุถานทีเรียนทกุแหง่ทงัในและนอกสถานทีตงัหลกัของมหาวทิยาลยัให้ครอบถ้วน 
9. วันทจีัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครังล่าสุด 
หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
      อธิบายโดยยอ่เกียวกบัวตัถปุระสงค์ในการพฒันารายวิชานี หรือการเปลียนแปลงสาํคญัๆ 

ทีเกิดขนึ 

                                                 
*

 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา. (2552). เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง แนวทางการ

ปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552. (เอกสารอดัสําเนา). 
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หมวดท ี3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวชิา 
 ตามทีระบไุว้ในรายละเอียดหลกัสตูร 
2. จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

ระบุจํานวนชัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และ

การศกึษาด้วยตนเอง 
 3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
 ระบุจํานวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีจะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษานอก

ชนัเรียน และวิธีการสือสารให้นกัศกึษาได้ทราบกําหนดเวลาลว่งหน้า 
  

หมวดท ี4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั ซึงต้องสอดคล้อง

กับทีระบุไว้ในแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูร

รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอียดของหลกัสตูร โดยมาตรฐานการ

เรียนรู้แตล่ะด้าน ให้แสดงข้อมลูตอ่ไปนี 

 1. สรุปสนัๆ เกียวกบัความรู้ หรือทกัษะทีรายวิชามุง่หวงัทีจะพฒันานกัศกึษา 

 2. คําอธิบายเกียวกบัวิธีการสอนทีจะใช้ในรายวิชาเพือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในข้อ 1 

 3. วิธีการทีจะใช้วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาในรายวิชานี เพือประเมินผล

การเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะด้านทีเกียวข้อง 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรม ทีต้องพฒันา 

1.2 วิธีการสอน 

    1.3 วิธีการประเมินผล 
2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

  2.2 วิธีการสอน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.2 วิธีการสอน 

3.2 วิธีการประเมินผล 
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4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบทีต้องพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 

  5.2 วิธีการสอน 

  5.3 วิธีการประเมินผล 
  

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ทีสอน จํานวนชัวโมงการสอน (ซึงต้องสอดคล้องกับ

จํานวนหน่วยกิต กิจกรรมการเรียนการสอนและสือทีใช้ รวมทังอาจารย์ผู้ สอน ในแต่ละหัวข้อ/

รายละเอียดของรายวิชา 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหวัข้อตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการ

กระจายความรับผิดชอบรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอียดของ

หลกัสตูร สปัดาห์ทีประเมินและสดัสว่นของการประเมิน 
 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลัก 
 ระบตํุาราและเอกสารหลกัทีใช้ในการเรียนการสอน 
2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และแหลง่อ้างอิงทีสําคญัอืนๆ ซงึนกัศกึษาจําเป็นต้องศกึษาเพิมเตมิ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เว็ปไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และแหลง่อ้างอิงทีสําคญัอืนๆ ซงึนกัศกึษาควรศกึษาเพิมเตมิ 
 

หมวดท ี7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ระบุวิธีการประเมินทีจะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สงัเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผล

การเรียนของนกัศกึษา เป็นต้น 
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3. การปรับปรุงการสอน 
 อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและ

วิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ

พฒันาการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการทีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนกัศกึษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานทีมอบหมาย กระบวนการ

อาจจะตา่งกนัไปสําหรับรายวิชาทีแตกตา่งกนั หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการในการนําข้อมลูทีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพือ

ปรับปรุงคณุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[20] 
 

 
การวางแผนและการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้เีนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 

ใบกจิกรรม 
วเิคราะห์รายละเอียดของรายวชิา 

คาํชีแจง : 
1. ขอให้ท่านประเมินรายละเอียดของรายวิชาทีกําหนดให้ โดยกําหนดให้มีคะแนนเต็ม

เท่ากบั 10 คะแนน 

2. ขอให้ท่านระบุเหตุผลของการให้ผลการประเมินดังกล่าว เช่น ถ้าท่านให้ผลการ

ประเมินเต็ม 10 คะแนน ขอให้ท่านระบุทีเหตผุลว่าเพราะเหตใุดรายละเอียดของ

รายวิชานีถึงได้คะแนนเตม็ เช่นเดียวกนั ถ้าท่านให้ผลประเมินไม่ถึง 10 คะแนน ขอให้

ท่านระบสุาเหตตุา่งๆ ทีทําให้รายละเอียดของรายวิชาได้ผลการประเมินดงักลา่ว 

 

ผลการประเมินรายละเอียดของรายวิชาของท่านคือ (เตม็ 10 คะแนน) 

 

 

 

 
เพราะเหตุใดท่านถงึให้ผลการประเมินดงักล่าว 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะ/วิทยาลยั/วิทยาเขต คณะศกึษาศาสตร ์      
สาขาวิชา สงัคมศกึษา 

หมวดที ๑ ข้อมลูทวัไป 
๑.๑ 
 

รหสัและชือรายวิชา 

ภาษาไทย       ๒๓๔  ๓๓๐     นวตักรรมทางสงัคมศกึษา 
   ภาษาองักฤษ    INNOVATIONS IN SOCIAL STUDIE            

๑.๒ จาํนวนหน่วยกิต  

๓ (๒-๓-๓) 

๑.๓ หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

เป็นวิชาบังคับในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา 
๑.๔ อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา   รศ. ลัดดา  ศิลาน้อย 

อาจารยผ์ูส้อน   ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมิต     ผศ.เพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร    ผศ.จรรยา  บุญมีประเสริฐ 
๑.๕ ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคการศกึษา  ปลาย   ชนัปีท ี๓ 

๑.๖ รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 
ไม่มี  

๑.๗ รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) 

ไม่มี 
๑.๘ สถานทีเรียน 

คณะศกึษาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
๑.๙ วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายวิชาครงัล่าสดุ 

วนัท ี ๑๙  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

หมวดที ๒   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
๒.๑ จดุมุ่งหมายของรายวิชา    เพอืใหน้กัศกึษาสามารถ 

2.1  อธบิายความหมาย  ความสาํคัญของนวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษาได้        
2.2  บอกหลักการของนวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษาได้ 
2.3  วิเคราะห์แนวคิดในการจัดนวัตกรรมทางสงัคมศึกษาในด้านต่างๆ ได้ 
2.4  มีความรู้ความเข้าใจในเรืองนวัตกรรมในรูปแบบทางการสอน   
2.5  ออกแบบนวัตกรรมต่างๆ ได้                         
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2.6  ผลิตนวัตกรรมทางการสอนตามโครงการทนีาํเสนอโดยใช้ข้อมูลงานวิจัยทสีงัเคราะห์ได้ 
2.7  ทดลองการนาํนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในชันเรียนระดับต่างๆได้ 

        2.8  สรุปผลของนวัตกรรมททีดลองใช้ได้ 
๒.๒ วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

    เพอืใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจเกยีวกบันวตักรรมทางสงัคมศกึษาและเพอืพฒันาศกัยภาพในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หม้คีวามทนัสมยัสอดรบักบักระแสการเปลยีนแปลงของสภาพสงัคมโลกในยคุ
โลกาภวิฒัน์   

 
หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
๓.๑ คาํอธิบายรายวิชา 

            วิเคราะห์แนวคิดด้านนวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษา ทงัในด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน สอืการสอน การวัดประเมินผล การฝึกปฏบัิติการใช้นวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพ
ท้องถนิ การนาํผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสงัคมศึกษา 

๓.๒ จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน การศึกษาด้วย
ตนเอง 

บรรยาย 30
ชวัโมงต่อสปัดาห ์

สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของ
นกัศกึษาเฉพาะราย 

มกีารฝึกปฏบิตัทิดลองใชน้วตักรรม การศกึษาดว้ย
ตนเอง 3 ชวัโมงต่อ
สปัดาห ์

๓.๓ จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
อาจารยป์ระจาํรายวชิาจดัเวลาใหค้าํปรกึษาเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ตามความตอ้งการของนกัศกึษา ๑ 
ชวัโมง/สปัดาห ์โดยนดัหมายลว่งหน้า  

 
หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 
๔.๑ คณุธรรม จริยธรรม 

 ๑.  คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 
     พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ  มวีนิยั  มจีรรยาบรรณวชิาชพี เป็นผูท้มีคีุณธรรม จรยิธรรม ดงันี 

๑. รบัผดิชอบในการทาํงานกลุม่และงานเดยีว   
๒. ตรงต่อเวลาในการเขา้ชนัเรยีนและในการสง่งาน 
๓. แต่งกายเหมาะสมกบัสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 
๔. ตงัใจในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
๕. มนํีาใจชว่ยเหลอืผูอ้นื 
๖. มคีวามซอืสตัยส์จุรติในการปฏบิตังิานและในการสอบ 
๗. ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทดีตีามมาตรฐานวชิาชพีครแูละเป็นแบบอยา่งในการรกัษาสงิแวดลอ้ม 

 (๒) วธิกีารสอน 
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ใชก้ารสอนแบบ Active  Learning  สาธติและยกตวัอยา่งนวตักรรมต่าง ๆ ทางสงัคมศกึษา  วเิคราะห์
กรณีศกึษาเกยีวกบัประเดน็ปญัหาในการสอนสงัคมศกึษา ใชก้ารสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน  ฝึกปฏบิตัจิรงิในการ
ทดลองใช้นวัตกรรมทีพัฒนาขึน  นําเสนอผลงานวิจัย  รวมทังสอดแทรกเรืองของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณเขา้ไปในกจิกรรมการเรยีนการสอน  เช่น การอภปิรายกลุ่ม  วเิคราะห์  วจิารณ์จากสถานการณ์
จาํลอง   วเิคราะหส์ภาพปญัหา   

 (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล   
        การวดัและประเมนิผลจดัให้มคีวามสอดคล้องกบักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบบนัทกึพฤตกิรรมการ
เรยีนโดยพจิารณาจาก 
      - พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและสง่งานทไีดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทใีหแ้ละตรงตามเวลาทกีาํหนด 
      - ประเมนิผลวเิคราะห ์  วจิารณ์กรณีศกึษาหรอืสถานการณ์จาํลอง  งานวจิยั  
      - ประเมนิผลงานการนําเสนอรายงานและงานวจิยัตามทมีอบหมาย   

๔.๒ ความรู้ 

 (๑)  ความรูท้ตีอ้งพฒันา 
การวิเคราะห์แนวคิดด้านนวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษา ทงัในด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน       

สอืการสอน การวัดประเมินผล การฝึกปฏบัิติการใช้นวัตกรรมการสอนสงัคมศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถิน 
การนาํผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสงัคมศึกษา 

 (๒)  วธิกีารสอน 
       บรรยาย  อภปิราย  การทาํงานกลุม่  นําเสนอรายงาน  วเิคราะหว์จิารณ์ตวัอยา่งงานวจิยั   ศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  กจิกรรม Jigsaw    กจิกรรม Case study และ  การทดลองปฏบิตัจิรงิโดยใชว้จิยัเป็นฐาน   

 (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
       - ทดสอบกลางภาค  และทดสอบปลายภาค 
       - ประเมนิจากการนําเสนอผลงานจากการปฏบิตั ิ การคน้ควา้ขอ้มลู 

๔.๓ ทกัษะทางปัญญา 

 (๑) ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 
      พฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  สงัเคราะห์  และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ฝึกทกัษะการ
ทาํงาน ทดลองปฏบิตัจิรงิ การวจิยั เพอืนําปรบัประยกุตก์ารสอนสงัคมศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 (๒) วธิกีารสอน 
-  มอบหมายงานใหน้กัศกึษาไดว้เิคราะห ์ วจิารณ์ และประเมนิจากกรณีตวัอยา่งงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบั
สงัคมศกึษา 
-  อภปิรายกลุม่ 
-  นําเสนอผลงาน  นําเสนองานวจิยั 
-  ทดลองปฏบิตัจิรงิ  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูงานวจิยั 

       -   สะทอ้นผลจากการปฏบิตั ิ
 (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 

      - สอบกลางภาคและสอบปลายภาคโดยเน้นขอ้สอบทเีกยีวขอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ช ้
      - สงัเกตพฤตกิรรมนกัศกึษาในการทดลองปฏบิตั ิ
      - ผลจากการปฏบิตั ิ

๔.๔ ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 (๑) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 
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      - พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนั 
      - พฒันาความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมี 
      - พฒันาการเรยีนรูโ้ดยการชนํีาตนเองรวมทงัมคีวามรบัผดิชอบในงานทไีดร้บัมอบหมายใหค้รบถว้น 

 (๒) วธิกีารสอน 
- จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะห ์ วจิารณ์กรณีศกึษา  สถานการณ์จาํลอง 
- การนําเสนอผลงานหน้าชนัเรยีนโดยให้สมาชกิกลุ่มอนืวพิากษ์  วจิารณ์ผลงานเพอืฝึกใหน้ักศกึษา

ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอนื 
- การนําเสนอผลงงานหน้าชนัเรยีน 

 (๓)  วธิกีารวดัและประเมนิผล 
      - ประเมนิตนเองและเพอืนตามแบบฟอรม์ทกีาํหนด 
      - ประเมนิพฤตกิรรมกลุม่ 
      - ประเมนิจากผลงาน 

๔.๕ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตีอ้งพฒันา 
- พฒันาทกัษะการสอืสารทงัการพดู  การฟงั  การแปล การเขยีนโดยการทาํรายงานและนําเสนอผลงาน

ในชนัเรยีน 
- พฒันาทกัษะในศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู  งานวจิยัเพมิเตมิดว้ยตนเอง 
- พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูและงานวจิยัต่างๆ 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอืสารและสบืคน้ขอ้มลู 
- ทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ  เครอืงมอืและเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

 (๒) วธิกีารสอน 
- มอบหมายงานใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในประเดน็ทมีอบหมาย    เทคโนโลยต่ีางๆทใีชใ้นการจดั

กจิกรรมการสอนสงัคมศกึษา  และงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการสอนสงัคมศกึษา     
- นําเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีเีหมาะสม 

 (๓) วธิกีารวดัและประเมนิผล 
- ประเมนิจากความถกูตอ้งของผลงานการนําเสนอ  รปูแบบและเทคโนโลย ี
- ประเมนิจากการมสีว่นรว่มในการอภปิราย  ตอบขอ้ซกัถามและวธิกีารอภปิราย 

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๕.๑ แผนการสอน 

 สปัดาห ์
ที 

หวัข้อทีสอน จาํนวน
ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสือการสอน 

อาจารยผ์ูส้อน 

๑ ปฐมนิเทศ                       
(แนะนํารายวชิา  ขอ้ตกลง
เบอืงตน้) 

ความหมาย  ความสาํคญั
และองคป์ระกอบของ
นวตักรรม 

๓ - อธบิายการเรียนรู้/ผู้เรียน  

มีส่วนร่วมเสนอแนะ           

การจัดการเรียนการสอน 
- บรรยายโดยใช้ 

Powerpoint 
และวิเคราะห์วิจารณ์ 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 
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๒ -  หลกัการของนวตักรรม
แนวคดิในการจดั
นวตักรรมทางสงัคมศกึษา   
 - นวตักรรมการสอนสงัคม
ศกึษา 

๓ - ศกึษา  อภปิรายจากบทความ
งานวจิยั    

- วเิคราะหส์ภาพปญัหาการ
จดัการเรยีนการสอนสงัคม
ศกึษา 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๓ รปูแบบของนวตักรรมทาง
สงัคมศกึษา 

๓ - ศกึษางานวจิยั แบง่กลุ่ม
นําเสนอสรปุผลการศกึษา  
วเิคราะหว์จิารณ์  สรปุ 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๔ การออกแบบนวตักรรม ๓ - แบง่กลุม่ศกึษางานวจิยัที
สนใจและออกแบบ
นวตักรรมทางสงัคมศกึษา
ทสีนใจ 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๕ แนวคดิในการจดันวตักรรม
ทางสงัคมศกึษาในรปูของ
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สอื แหลง่เรยีนรู ้การวดัผล
ประเมนิผล 

๓ - บรรยาย  อธบิาย  สาธติ
และทดลองปฏบิตั ิ

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๖ การเขยีนโครงการเพอื
เสนอนวตักรรม 

๓ - บรรยายประกอบ Power 

point และฝึกปฏบิตั ิ  
รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๗ วเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ 
งานวจิยั 

๓ - กจิกรรม jigsaw   
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
อภปิราย  วเิคราะห ์ 
วจิารณ์ 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๘ สอบกลางภาค ๓ แบบทดสอบ รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๙ การนําเสนอเคา้
โครงการวจิยั 

๓ - ศกึษาตวัอยา่ง  วเิคราะห์
วจิารณ์  แบง่กลุม่ฝึกจดัทาํ
เคา้โครงการวจิยัและ
นําเสนอเคา้โครงการวจิยั   

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 
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๑๐ การสรา้งเครอืงมอืเพอื
รวบรวมผลการนํา
นวตักรรมไปใช ้

๓ - ศกึษาตวัอยา่ง  วเิคราะห์
วจิารณ์และฝึกจดัทาํ
เครอืงมอืเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  นําเสนอผลงาน
และวเิคราะหว์จิารณ์ให้
ขอ้เสนอแนะ 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๑๑ วธิกีารหาประสทิธภิาพ
ของเครอืงมอือยา่งงา่ยๆ 

๓ - ศกึษาตวัอยา่ง  วเิคราะห์
วจิารณ์และฝึกจดัหา
ประสทิธภิาพของเครอืงมอื 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๑๒ การสรา้งนวตักรรม/
เครอืงมอื 

๓ -   ฝึกปฏบิตักิารสรา้ง
นวตักรรมและเครอืงมอื
และนําเสนอผลงาน 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๑๓-๑๔ รปูแบบต่าง ๆ ของ
นวตักรรมทางสงัคมศกึษา 

๖ -  นํานวตักรรมไปใชใ้นชนั
เรยีน 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๑๕ - 
๑๖ 

-การรายงานผลการ
ทดลองใช ้

๖ - นําเสนอผลงานและจดั
นิทรรศการ 
 

รศ.ลดัดา  ศลิาน้อย 

ผศ.ดร.องัคณา ตุงคะสมติ     

ผศ.เพชรรตัน์  จงนิมติรสถาพร   
ผศ.จรรยา  บุญมปีระเสรฐิ 

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้  
(ระบขุ้อตามทีกาํหนดไว้

ในหมวดที ๔) 

วิธีการประเมินผล 
นักศึกษา 

สปัดาหที์
ประเมิน 

สดัส่วนการ
ประเมิน (%) 

๑.๑, ๑.๓, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, 

๓.๑, ๓.๓ 

ทดสอบกลางภาค 

ทดสอบปลายภาค 
๑๐ 

๑๖ 
๑๕ 

๑๕ 
๑.๑, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๓.๑, 

๓.๒,๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, 

๕.๑, ๕.๒,๕.๓ 

วเิคราะห ์วจิารณ์ บรรยาย อภปิราย 

ปฏบิตัจิรงิ  ผลการทาํงานกลุม่  
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานกลุม่ 

ตลอดภาค
การศกึษา 

๗๐ 
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หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๖.๑ ตาํราและเอกสารหลกั 

บญุเกือ ควรหาเวช  .นวัตกรรมการศกึษา.  กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๓๐. 
ปานวรี ยงยทุธวิชยั.  นวัตกรรมการศกึษาชุดการอ่านเขียน คดิวเิคราะห์ คดิสังเคราะห์.  กรุงเทพฯ : 
               ธารอกัษร, ๒๕๔๘. 
ถวลัย์ มาศจรัส .  คู่มือความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทํานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, 

๒๕๔๘. 

๖.๒ เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

จริณ แก้วสนิท.  นวัตกรรมการศกึษาชุดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏบัิต ิ: เพือพัฒนาการ 
            เรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผลงานทางวชิาการ (ครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพเิศษ ครู 
            เชียวชาญครูเชียวชาญพเิศษ) .กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๘. 
ฉวีลกัษณ์ บณุยะกาญจน. นวัตกรรมการศกึษาชุด จติวทิยาการอ่าน = Psychology of reading. 
             กรุงเทพฯ :ธารอกัษร, ๒๕๔๗. 

เฉลิมพล แก้วสามสี. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็น
สาํคัญการสอนแบบ "นวัตกรรมกระบวนการกลุ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ" ครูเฉลิมพล แก้วสามสี ครูต้นแบบปี  ๒๕๔๒ วิชาสังคมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๔๔. 

ถวลัย์ มาศจรัส, สมถวิล กนัภยั, ณิชนนัทน์ ประสงค์. นวัตกรรมการศึกษาชุดบทเรียนสําเร็จรูป.  

กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๖. 
ถวลัย์ มาศจรัส, สมปอง แว่นไธสง, บงัอร สงวนหมู่. นวัตกรรมการศึกษาชุดแบบฝึกหัด-แบบฝึกเสริม

ทักษะ เพือพัฒนาผู้เรียนและการจัดทาํผลงานทางวิชาการอาจารย์ ๓ และบุคลากรทางการ
ศกึษา (ครูชาํนาญการ ครูเชียวชาญ และครูเชียวชาญพเิศษ). กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๖. 

วิชาญ  สว่างพงศ์ .  นวัตกรรม : การจัดกิจกรรมการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยสําหรับชัน

ประถมศกึษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๓. 
สนิท สตัโยภาส. นวัตกรรมการศกึษาชุดการวจัิยเพือพัฒนาการเรียนรู้สู่การพัฒนาผลงานทางวชิาการ 
            ของครูมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๙. 
สมบตัิ การจนารักพงค์. นวัตกรรมการศกึษาชุด ๒๙ เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย : 
            การเรียนแบบร่วมมือ. กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๗. 
สวุนนัท์ สนัติเดชา.  นวัตกรรมการศกึษาชุด รายงานการใช้แบบฝึกเพือแก้ปัญหานักเรียนออกเสียง 
            ภาษ าไทยไม่ถูกต้อง : เพือพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทาํผลงานทางวชิาการของ 
            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพเิศษ ครู 
            เชียวชาญและครูเชียวชาญพเิศษ).กรุงเทพฯ : ธารอกัษร, ๒๕๔๗. 
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หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๖.๓ เอกสารและขอ้มลูแนะนํา 

สอือนืๆ  (โฮมเพจ) 

http://ilti.kku.ac.th/               สาํนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
http://senarak.tripod.com/indexsimple.htm          นวัตกรรมทางการศึกษา 
http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=133058&Ntype=2  กลุ่มบริหารวิชาการ 
http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm           บทความนวตักรรมการศึกษาและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
http://www.moe.go.th/      กระทรวงศึกษาธกิาร 
http://www.obec.go.th/      สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
http://www.mua.go.th/        สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

 
หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 
๗.๑ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- ประเมนิประสทิธผิลโดยการสนทนากลุม่ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผ่านเวปบอรด์ 

๗.๒ การประเมินการสอน 
การสงัเกตการสอนและจดัทาํบนัทกึหลงัการสอน 

๗.๓ การปรบัปรงุการสอน 
พฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยพจิารณาจากผลการประเมนิทผี่านมาในสว่นทตีอ้งปรบัปรุง
แกไ้ข 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 
ผลการมสี่วนร่วมในกิจกรรมได้แก่  การวเิคราะห์ วจิารณ์  การนําเสนอผลงาน  ความสมําเสมอและ
ความรบัผดิชอบในการเรยีน   ความสามารถในการการพฒันาและประเมนิหลกัสูตรโดยใช้นวตักรรม 
เทคโนโลยแีละการวจิยั  ผลการทดสอบปลายภาคทมีุง่เน้นความตระหนกัและการนําไปใช ้   

๗.๕ การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
นําผลการประเมนิจากขอ้เสนอแนะของนักศกึษา  ขอ้สงัเกตจากการการบนัทกึการสอน  การสงัเกต
พฤตกิรรมใน ชนัเรยีน   ผลงานของผูเ้รยีน  ผลการสอบปลายภาค  ปรกึษาในทมีผูส้อนเพอืปรบัปรุงการ
เรยีนการสอนในครงัต่อไป 

 

 


