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การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจนส่งผลให้เกิด
วิกฤติการณ์หลายรูปแบบขึ้นในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง เป้าหมายของการจัดการศึกษาจะต้องมุ่ง
สร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม  มุ่งสร้างคนหรือผู้เรียนซึ่งเป็น
ผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จได้
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญที่สามารถสร้าง และพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง 
และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้ เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญา
การศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์
ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล 

 
1. ความหมายการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย
คือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2550) 

 
2. หลักการพื้นฐานของแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมาย

ส าคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความ
ถนัดและยังมีทักษะพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่
ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในกลไกของการจัดการนี้คือ ผู้สอน แต่จากข้อมูลอันเป็นปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤต
ของผู้เรียนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนยังแสดงบทบาทและท าหน้าที่ของตนเองไม่เหมาะสม จึงต้อง
ทบทวนท าความเข้าใจ ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียนต่อไป  
การทบทวนบทบาทของผู้สอน ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของการเรียน โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง 
มาเป็นยึดมนุษยห์รือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนต้องค านึงถึงหลักความแตกต่าง 
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ระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ถ้าจะเปรียบการท างานของอาจารย์ (ผู้สอน) กับแพทย์คงไม่ต่างกันมากนัก แพทย์มี
หน้าที่บ าบัดรักษาอาการป่วยไข้ของผู้ป่วยด้วยการวิเคราะห์  วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีความ
แตกต่างกัน แล้วจัดการบ าบัดด้วยการใช้ยาหรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันวิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใดคง
จะใช้บ าบัดรักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือนๆ กันไม่ได้ นอกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกัน ในท านองเดียวกันผู้สอน 
ก็จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและศึกษาให้รู้ข้อมูล อันเป็นความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มี
อยู่ และจากข้อมูลที่เป็นวิกฤตทางการศึกษา และวิกฤตของผู้เรียนอีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาที่ไม่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผู้สอนจึงต้องหันมา
ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้น าสิ่งที่เรียนรู้มา
นั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงมีสาระที่ส าคัญ 2 ประการ
คือ การจัดการโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนจะมีและเป็นได้การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่าการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Student 
Centered หรือChild Centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย
แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Centered)มาตลอด เมื่อผู้สอนเคยชินกับการจัดการเรียน
การสอนแบบเดิมๆ ที่เคยรู้จัก จึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญเท่าท่ีควร แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการก าหนดเป็นกฎหมายแล้วว่า ผู้สอนทุกคนจะต้องใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้ จึงเป็นความจ าเป็นที่ผู้สอนทุกคนจะต้องให้ความ
สนใจกับรายละเอียดในส่วนนี้ โดยการศึกษาท าความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนให้
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อจัด
สถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพผู้สอนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนให้
ครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ส าหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธีการและ
หลายเทคนิค แต่มีข้อควรค านึงว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่อง
ต่อไปนี้หรือไม ่

1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจเป็น 
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนหรือไม่ 

2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้คิดได้รวบรวม 
ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2547) ได้น าเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 

2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางด้าน 
ร่างกาย  (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้
ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นการรับรู้เป็นปัจจัย
ส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ ดังจะ
เห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืน ๆ แต่ถ้าให้มีการเคลื่อนไหวทาง
กายบ้างก็จะท าให้ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ดังนั้น  
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กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นระยะๆ 
ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผู้เรียน 
 

2.2) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
(Intellectual Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาต้องเป็น
กิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเคลื่อนไหวต้องเป็นเรื่องที่ไม่
ยากหรือง่ายเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะคิด2.3) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทางสังคม (Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับอ่ืน   
และสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้าน
สังคม 

2.4) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์  
(Emotional  Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้
นั้น  เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติการมีส่วนร่วมทาง
อารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท าอ่ืนๆ อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทางกาย สติปัญญาและสังคม ทุกครั้งที่
ผู้สอนให้ผู้เรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกอาจเป็นความพอใจ 
ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถใช้ได้กับการจัดการ
เรียนการสอนทุกวิชาเพียงแต่ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ต่างกันจะมีลักษณะที่เอ้ืออ านวยให้ผู้สอนออกแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในจุดเด่นที่ต่างกัน คือ 

(1) รายวิชาที่มีเนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์และการน าเอากฎเกณฑ์ 
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ หรือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้สอน
สามารถใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย  และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้น ากฎเกณฑ์ที่ท าความเข้าใจได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
นิรนัย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพราะผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง 

(2) รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้จากการค้นคว้าทดลอง 
และการอภิปรายโดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีโอกาสที่จะได้สร้างความรู้เองโดยตรง 
เพียงแต่ผู้สอนต้องรู้จักการใช้ค าถามท่ียั่วยุและเชื่อมโยงความคิด ประกอบกับการได้มีโอกาสท าการทดลองเป็น
การปฏิบัติร่วมกัน ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือสร้างความรู้ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ท ากันมาอยู่แล้ว 

(3) รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่หลาก หลายเกี่ยวกับการ 
ด าเนินชีวิตของคนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกความคิดเห็นได้  เช่น วิชา
สังคมศึกษา และวรรณคดีเป็นลักษณะพิเศษที่ผู้สอนจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมการใช้ความคิด
อภิปราย น าไปสู่ข้อสรุป เป็นผลของการเรียนรู้และการสร้างนิสัยยอมรับฟังความคิดเห็นกัน เป็นวิถีทางที่ดีใน
การปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน 

(4) รายวิชาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลักเช่น วิชา พลศึกษา 
และการงานอาชีพ ผู้สอนควรใช้โอกาสดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการท างาน 
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(5) รายวิชาที่ส่งเสริมความคิดจินตนาการ และการสร้างสุนทรียภาพ เช่น 
วิชาศิลปะและดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกาสได้สร้างความรู้ และ
ความรู้สึกที่ดี ผ่านกระบวนท างานที่ผู้สอนออกแบบไว้ให้ผู้สอนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมักเป็นผู้สอนที่มีความตั้งใจและสนุกในการท างานสอน  เป็นคนช่างสังเกตและเอา
ใจใส่ผู้เรียนและมักจะได้ผลการตอบสนองที่ดีจากผู้เรียน แม้จะยังไม่มากในจุดเริ่มต้น แต่เมื่อปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอก็จะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในทางที่ดีขึ้น 
 

สรุปได้ว่าการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนี้ เป็นการจัด 
กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมทั่วไป คือ 

1) ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ 
บทบาทของผู้สอน  คือ ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ Resource Person) ของผู้เรียน 
ผู้เรียนจะรับผิดชอบตั้งแต่เลือก และวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2) เนื้อหาวิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ปัจจัยส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วยได้แก่ เนื้อหาวิชาประสบการณ์
เดิมและความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่ส าคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่
ใช้สอน (เทคนิคการสอน) 

3) การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 
เรียนการสอนผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ท างาน
ร่วมกันกับเพ่ือน ๆ ได้ค้นพบข้อค าถามและค าตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและความสามารถในเรื่อง
ใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง 

4) สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพในกลุ่มจะช่วยส่งเสริม 
ความเจริญงอกงามการพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท างานและการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของ
ผู้เรียน 

5) ผู้สอนคือผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ ในการจัดการ 
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้เรียนเป็นแหล่งความรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ ผู้เรียน 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือความเต็มใจของผู้สอนที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สอนจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคต ิและการฝึกฝนโดย ผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นก็ได้ 

6) ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีความมั่นใจ
ในตนเอง และควบคุมตนเองได้มากขึ้นสามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็นมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น 
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7) การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ 
ด้านพร้อมกันไปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้านเช่น
คุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด ด้านการปฏิบัติ และด้านอารมณ์ ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ 
กัน 

3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

พุทธศักราช 2545 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ 

ส าคัญโดยเฉพาะการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ เน้นการพัฒนาทั้งระบบการพัฒนาทั้งระบบของ
มหาวิทยาลัย หมายถึงการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพ
ของผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย 

1) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีจุดเน้นการคุณภาพบัณฑิตอย่าง 
ชัดเจน 

2) การก าหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
3) การก าหนดแผนการด าเนินงานในทุกองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
4) การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน__ 
5) การจัดท ารายงานประจ าปเเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับแนว 

ทางการประกันคุณภาพจากภายนอก 
 

3.2 การจัดการเรียนรู ้
องค์ประกอบหลักที่แสดงถึงการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญจะท าได้ส าเร็จเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนได้แก่ ผู้สอนและผู้เรียน มี
ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ ความหมายของการเรียนรู้ ดังสาระที่ ทิศนา  แขมมณี(2547) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

1) การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลท าแทนกันไม่ได้ ผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 

2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้าง 
ความเข้าใจ ความหมายของสิ่งต่างๆ ดังนั้นผู้สอนจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดท าความเข้าใจสิ่ง
ต่าง ๆ 

3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดได้หลายแง่ 
หลายมุม 
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ท าให้เกิดการขยาย เติมเต็มข้อความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สังคมยอมรับด้วย ดังนั้น
ผู้สอนที่ปรารถนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

4) การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะหลุดพ้นจาก 
ความไม่รู้ น าไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีกเพราะเป็นเรื่องน่าสนุกผู้สอนจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้หรือคับข้องใจบ้างผู้เรียนจะหาค าตอบเพ่ือให้หลุดพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสุขขึ้นจากการได้
เรียนรู้เมื่อพบค าตอบด้วยตนเอง 

5) การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด  
ผู้สอนจึงควรสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 

6) การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รู้มากข้ึนท าให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ 
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยน แปลงที่ดีขึ้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้
ผลการพัฒนาของตัวเขาเองด้วย 
 

จากความหมายของการเรียนรู้ที่กล่าวมา ผู้สอนจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ ในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
(2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 
(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
(4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 
(5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 
(6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ 
(7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
(8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
(9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
(10) การมีจุดมุ่งหมายของการสอน 
(11) ความเขา้ใจผู้เรียน 
(12) ภูมิหลังของผู้เรียน 
(13) การไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 
(14) การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (Dynamic) กล่าวคือมีการเคลื่อนไหว 

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิค และ 
วิธีการ 

(15) การสอนในสิ่งที่ไม่ไกลตัวผู้เรียนมากเกินไป 
(16) การวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

3.3 การเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบสุดท้ายที่ส าคัญและนับว่าเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือ 
องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับ 
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องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ก็เพ่ือเน้นให้มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ตัวบ่งชี้
ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย 

1) การเรียนรู้อย่างมีความสุข อันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล ค านึงถึงการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศของการเอ้ืออาทรและ
เป็นมิตรตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

2) การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ  
“เรียนด้วยสมองและสองมือ” เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือ
ค าถามก็ตาม และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญคือ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล 

3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน เป้าหมาย 
ส าคัญด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นเอกสารวัสดุสถานที่ สถานประกอบการบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพ่ือน กลุ่มเพ่ือนหรือ
ผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน 

4) การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ 
ด้านต่างๆ ได้สัดส่วนกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชาที่จัดให้
เรียนรู้ 

5) การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจ 
ของผู้สอนที่ยึดหลักการว่าทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่ส าคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าถนัดที่จะ
เรียนรู้แบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองผู้เรียนจะได้รับการฝึกด้านการ
จัดการแล้วยังฝึกด้านสมาธิความมีวินัยในตนเอง และการรู้จักตนเองมากขึ้น 
 

4. เทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน 

ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผู้เรียนมีโอกาสน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ค าถามคือ ผู้สอนจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะท าให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ 
ได้อย่างไร ผู้สอนทั่วไปยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเข้าใจ
ว่า การให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองคือ การปล่อยให้ผู้เรียน เรียนรู้กันเองโดยที่ผู้สอนไม่ต้องมีบทบาท
อะไร หรือใช้วิธีสั่งให้ผู้เรียนไปที่ห้องสมุด อ่านหนังสือกันเองแล้วเขียนรายงานมาส่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่า
การให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียน เป็นลักษณะที่ถูกต้องของ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้เองนั้นเป็นเรื่องยาก ผู้สอนจึงต้องมีหน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์และ
กิจกรรมต่างๆ น าทางไปสู่ การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องส ารวจให้รู้ก่อนว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไร 



8 
 

อยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของการค้นหาจากค าสั่งที่ผู้สอน
ให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะท างานให้ส าเร็จ และในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ผู้สอนควรสังเกตการณ์อยู่
ด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวก น าข้อมูลนั้นมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

4.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกับคนอ่ืน 
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ของผู้สอนอีกประการหนึ่ง คือ ผู้สอนเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต้องจัดโต๊ะเก้าอ้ีให้ผู้เรียนได้นั่ง
รวมกลุ่มกัน โดยไม่เข้าใจว่าการนั่งรวมกลุ่มนั้นท าเพ่ืออะไร ความเข้าใจที่ถูกต้องคือ เมื่อผู้เรียนจะต้องท างาน
ร่วมกัน จึงจัดเก้าอ้ีให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม ไม่ใช่นั่งรวมกลุ่มกันแต่ต่างคนต่างท างานของตัวเอง การจัดให้ผู้เรียน
ท างานร่วมกัน ผู้สอนจะต้องก ากับดูแลให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีบทบาทในการท างาน ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ผู้สอนควรศึกษาเป็นแนวทางน าไปใช้เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรม  คือ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน(Cooperative Learning)  วิทยากร เชียงกูล (2549) ได้
กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน  เรียนรู้ร่วมกัน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดย  สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุก
คนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  มีเป้าหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของ
ความส าเร็จร่วมกัน วิธีการแบบนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงบวก  มาปฏิสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้ากัน ได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างานเพื่อสร้างความรู้ให้กับตนเอง 
 

4.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

ตามความหมายของการเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสน าความรู้ที่เรียนรู้มา 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต สิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตจริงจึงต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ได้โดยสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาและน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้  
หรือให้ผู้เรียนแสดงความรู้นั้นออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น ให้วาดภาพแสดงรายละเอียดที่เรียนรู้จากการอ่าน
บทประพันธ์ในวิชาวรรณคดี เมื่อผู้สอนได้สอนให้เข้าใจโดยการตีความและแปลความแล้ว หรือในวิชาที่มีเนื้อหา
ของการปฏิบัติ เมื่อผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แล้วผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกให้ท างาน ปฏิบัติซ้ าอีกครั้งเพ่ือให้เกิด
ความช านาญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
แสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความสามารถ
เฉพาะที่ผู้เรียนแต่ละคนมีแตกต่างกัน นอกจากการใช้เทคนิคการออกค าสั่งให้ผู้เรียนแสดงการท างานใน
ลักษณะต่างๆ แล้ว ผู้สอนอาจใช้วิธีการสอนบางวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได้
เช่นกัน เช่น วิธีสอนโดยให้จัดนิทรรศการ และการสอนโดยใช้โครงงาน โดยผู้สอนเป็นผู้ก ากับควบคุมให้ผู้เรียน
ทุกคนได้ร่วมกันวางแผน ด าเนินการตามแผน และร่วมกันสรุปผลงาน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้เลือกและแสดง
ความสามารถที่ตนเองถนัด เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงสามารถกล่าวขยายความได้ว่า การเรียนรู้ผ่านการให้
จัดนิทรรศการและการสอนโดยใช้โครงงาน ซึ่งสามารถท าอย่างต่อเนื่องกันได้ โดยมีประเด็นดังนี้ 

1) ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ 
2) ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือหาค าตอบด้วยตนเองโดยการคิดและปฏิบัติจริง 
3) วิธีการหาค าตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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4) น าข้อมูลหรือข้อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็นค าตอบหรือข้อค้นพบของ 
ตนเอง 

5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาค าตอบพอสมควร 
6) ค าตอบหรือข้อค้นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป 
7) ผู้เรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการน าเสนอค าตอบของปัญหาหรือผลของ 

การค้นพบด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเองนอกจากแนวคิดการ
ใช้วิธีการสอนโครงงานและการจัดนิทรรศการแล้วยังมีแนวคิดเรื่องการบูรณาการที่ผู้สอนจะสามารถน ามา ใช้
เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนน าข้อมูลหลากหลายที่เกิดจากการเรียนรู้ไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
การบูรณาการ หมายถึง การน าศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว ข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
สาเหตุที่ต้องจัดให้มีการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนคือ 

1) ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่างๆ ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้แยกออกจากกัน 
เป็นเรื่องๆ 

2) เมื่อมีการบูรณาการเข้ากับชีวิตจริงโดยการเรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วขยายกว้าง 
ออกไปผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 

3) เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันควรน ามาเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ 
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ลดความซ้ าซ้อนเชิงเนื้อหาวิชา แบ่งเบาภาระของผู้สอน 

4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 
 

5. ประเภทของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ ่คือการสอนแบบเน้นกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นหลัก และการสอนแบบเน้นสื่อ 
5.1 การสอนแบบเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลักการสอนแบบนี้ได้แก่ 

1) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องการเรียนรู้  

ผู้เรียนจะคิด วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมุติฐาน อันเป็นที่มาของปัญหา และหาทางทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ มาก่อน เพ่ือจะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ โดย
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักได้ หากพ้ืนความรู้เดิมของผู้เรียนไม่เพียงพอ จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
ด้วยตนเองในการด าเนินการสอน ผู้สอนจะต้องน าปัญหาที่เป็นความจริงมาเขียนเป็นกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์ในผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

(1) ท าความเข้าใจกับศัพท์บางค าหรือแนวคิดบางอย่างในสถานการณ์นั้นๆ 
(2) ระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ 
(3) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
(4) ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ 
(5) ทดสอบสมมุติฐาน และจัดล าดับความส าคัญ 
(6) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
(7) รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
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(8) สังเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่ได้พร้อมทั้งทดสอบ 
(9) สรุปผลการเรียนรู้และหลักการที่ได้จากการศึกษาปัญหา 

 

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีลักษณะที่ส าคัญ คือผู้เรียนจะ 
ได้เรียนด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 6–8 คน มีการอภิปรายและค้นคว้าหาความรู้ด้วยกัน มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเนื้อหาสาระที่ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้นั้น จะเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ก าหนดนั้นอย่างชัดเจน 
 

2) การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) 
เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของ 

ตนเองโดยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของ
ผู้เรียนอาจได้จากการด าเนินกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ทดลอง ระดมสมองศึกษาใน     ความรู้ 
ฯลฯ การตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่ ท าให้ได้ทั้งการตรวจสอบกันเองในระหว่างกลุ่มผู้เรียนผู้สอนจะเป็นผู้ที่
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ล าดับขั้นตอนการสอนตามแนวความคิดแบบนิรมิตวิทยารายละเอียดของ 
การด าเนินการสอนตามรูปแบบมีดังนี้ 

(1) ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน 
(2) ผู้สอนให้ผู้เรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ 

เรียน 

การปฐมนิเทศ 
 

กระตุ้นให้เกิดความคิด 
 

สร้างความรู้ใหม่ 
 

ทดลองใช้ความรู้ใหม่ 

ทบทวนความรู้ใหม่ 

สร้างความรู้ใหม่ 

สร้างความรู้ใหม่ 
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(4) ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เก่ียวกับ 
เนื้อหาที่เรียน 

(5) ผู้สอนให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนมาใช้ในสถานการณ์ที่ผู้สอน 
ก าหนดให้ 

(5) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนครั้งนี้ 
 

3) การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่ง 

หนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรอง ของสิ่งนั้นๆ 
ได้ สามารถน าความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆ ได  ้ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

(1) ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการน าเสนอ 
เหตุการณ์รายละเอียดของสิ่งนั้น 

(2) ผู้สอนให้ผู้เรียนระบุลักษณะเด่น ลักษณะรอง ของสิ่งที่ได้สังเกตและให้ 
ผู้เรียนหาลักษณะที่เหมือนกันลักษณะที่แตกต่างกัน 

(3) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปลักษณะส าคัญที่สังเกตได้ พร้อมให้ชื่อของสิ่งนั้น 
(4) ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และความเป็นไปได้ความ 

เหมาะสมของชื่อความคิดรวบยอดนั้น 
(6) ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนได้ น าความคิดรวบยอดท่ี 

เกิดข้ึนไปใช้ 
4) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Cooperative Learning) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานช่วยเหลือซึ่ง 

กันและกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และประสานงานกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอน 

(1) จัดชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 3-6  
คนโดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเก่งปานกลางและอ่อน 

(2) ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และรับผิดชอบการ 
เรียนรู้ของเพ่ือนๆ ภาย ในกลุ่มของตนเองด้วย 

(3) สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะต้องร่วมมือในการท างานอย่างเต็ม 
ความสามารถโดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
 5. การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking) 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ใน 
การใช้ความคิดพิจารณา ตัดสินเรื่องราว ปัญหา ข้อสงสัยต่างๆอย่างรอบคอบ และมีเหตุผล ผู้สอนจะเป็นผู้
น าเสนอปัญหา และดูแล ให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมของผู้เรียน กิจกรรมการสอนจะเริ่มจากปัญหาที่
สอดคล้องกับวุฒิภาวะ และประสบการณ์ของผู้เรียน ซ่ึง ยั่วยุผู้เรียนให้อยากศึกษา ผู้เรียนจะรู้สึกว่าไม่มีค าตอบ
หรือค าตอบม ีแต่ไม่เพียงพอ ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ  และใช้กระบวนการคิด 
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อย่างหลากหลาย รวมทั้ง วิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินเพ่ือ
เลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดกับปัญหาที่น ามาใช้ในบทเรียนขั้นตอนการสอนมีดังนี้ 

(1) ผู้สอนน าเสนอปัญหาซึ่งเป็นค าถามที่เร้าให้ผู้เรียนเกิดความคิดผู้เรียน 
ตอบค าถามของผู้สอนโดยให้ค าตอบที่หลากหลาย 

(2) ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบที่เป็นไปได้มากท่ีสุดโดยการอภิปราย 
ร่วมกันหรือให้ค้นคว้าจากแหล่งความรู้เท่าท่ีมีอยู่ 

(3) ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันคัดเลือกค าตอบที่ตรงกับประเด็นปัญหา 
(4) ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปค าตอบที่เด่นชัดที่สุด 

 
5.2 การเรียนการสอนแบบเน้นสื่อ 
การเรียนการสอนแบบเน้นสื่อ เป็นประเภทของการสอนในลักษณะใช้สื่อเป็นหลัก  

เช่นการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป การสอนแบบศูนย์การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม CAI หรือ 
ELearning  เป็นต้น 

6. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียน  

และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกันแต่
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมากลับมีเหตุการณ์ที่ท าให้ดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเป็นคนละส่วน แยก
จากกัน การประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือตัดสินหรือตี
ตราความโง่ความฉลาด สร้างความกดดันและเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้ถูก
ตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลงานความส าเร็จหรือ
พัฒนาการที่มีข้ึนในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในบางครั้งก็ไม่ได้กระท าอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริงเพราะผู้สอนมักจะเคย
ชินกับการใช้เครื่องมือวัดเพียงอย่างเดียว คือ การใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ทางด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วก็มีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ด้วยให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับ
กันว่า แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามสภาพจริง 
 

6.1 การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 

เมื่อการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
พุทธศักราช 2545 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้
มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยประเมินตามสภาพจริง
ของผู้เรียน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
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1) เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 

2) เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ 
3) เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
4) ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับ 

วิธีการประเมินตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
5) เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ 

ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
6) การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
7) เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของ 

ผู้เรียนผู้ปกครองและผู้สอน 
 

6.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของ 

ผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

รอบด้าน  ดังนั้น จึงใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน
การทดสอบบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานเป็นต้น 

2) ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการ 
ประเมิน ให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการก าหนดเครื่องมือจึงเป็น
เครื่องมือที่หลากหลาย เป็นต้นว่า 

(1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ 
ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักศึกษา
เพ่ือนอาจารย์ ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

(2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมใน 
สถานการณ์ต่างๆ 

(3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น  
ทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

(4) แฟ้มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือ 
หลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นส าคัญท่ีต้อง
เก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

(5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมี 
ความส าคัญต่อการประเมินส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเองผู้สอน เพ่ือนกลุ่มเพ่ือน 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
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6.3 การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 

การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก่อนน าไปใช้ ผู้สอนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพ 
จริง ทีส่ าคัญที่สุด คือ การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

2) การแนะน าให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน  
นอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของผู้สอน เพ่ือจะน าไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป 
 2.1) หลักการเบื้องต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี ้

(1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่างๆ 
(2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
(3) ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
(4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้าน 

กระบวนการและผลผลิต 
        (5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 

 2.2) ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของเรียน 
ท าให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และน าเอาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
 
หลักการของการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นสถาบันหนึ่งในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต  การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพนั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิค
วิธีการสอนเพ่ือไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส านักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดท าคู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ทราบและปฏิบัติต่อไป   
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญด้วยความเข้าใจ ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ 

มหาวิทยาลัย 



 
15 

 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 กระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องประกอบด้วย 
 บทบาทของผูเ้รียน 

1. มีโอกาสร่วมก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ 

2. มีโอกาสพัฒนาทักษะในการแสวงความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการรู้ด้วยตนเอง 

3. มีโอกาสพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยการใช้ IT เพ่ือเข้าถึง 
แหล่งข้อมูล และการจัดกระท าข้อมูล 

4. คิด ท า และแสดงออกเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน 
5. มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้กับเพ่ือนและกลุ่ม 
6. ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นด้วยวิธีการ/กระบวนการในการเรียนรู้ 

อย่างหลากหลาย 
7. มีโอกาสเลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 

ของตนเอง (มีผลงานจากการเรียนรู้) 
8. มีประสบการณ์ตรงในการน าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริง 
9. มีโอกาสน าเสนอและสะสะท้อนผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
10. มีโอกาสชื่นชมกับความส าเร็จของตนเองและทีมงาน 
11. มีโอกาสฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
12. มีส่วนร่วมและได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 บทบาทของผู้สอน 

1. ให้ผู้เรียนมีโอกาสก าหนดเป้หมายของการเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ียืดหยุ่น 

2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ 
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่กระตุ้นและส่งเสริมการคิด การค้นคว้าหาความรู้ 
และการแสดงออกของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกและสร้างผลงานจากการ 
เรียนรู้ ตามถนัดและความสนใจของตนเองและของกลุ่ม 

5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมล 
และการจัดการกระท าข้อมูล 

6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในชีวิต 
จริงหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริงให้มากที่สุด 
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7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และฝึกปรับปรุง 
ตนเอง 

8. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมกันจากเพ่ือนในกลุ่ม  

9. ส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกการท างานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
10. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกัลยาณมิตร มีชีวิตชีวา 

และมีความสุข 
11. ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลายหลายเพื่อส่งเสริมการคิด การแก้ปัญหาและ 

การค้นพบความรู้ 
12. ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและตรง 

สภาพจริง 
13. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมินและสะท้อนผลการเรียนของตนเองและ 

เพ่ือน 
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                 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

               มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) การวิเคราะห์ความสามารถของผูส้อน 
  

 (2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ 

(4) ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู ้

(5) สร้างแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้
(กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอน) 

 (3) วิเคราะห์ผู้เรียน 

ความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 (6) ก าหนดสื่อและแหล่งเรียนรู ้

จะได ้

 (7) ก าหนดวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล 

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบวิธี
เทคนิคต่าง ๆ ประกอบกับสื่อแหลง่การเรียนรู้ 
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกื้อกูล เอื้ออ านวยให้ผู้เรยีนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามทีต่ั้งเป้าหมายไว ้

(9) น าไปใช้และประเมินเพื่อปรับปรุง 

โดยผู้สอนต้อง 
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จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนดังนั้นผู้สอนจึงต้องด าเนินการโดย   

(1) วิเคราะห์ความสามารถของตนเอง 
(2) วิเคราะห์เนื้อหาสาระ ว่าจะสอนอย่างไรมีความซับซ้อนและล าดับที่จะให้ผู้เรียนอย่างไร  

เนื้อหาสาระนั้น ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ส่วนที่เป็น  What , How หรือ When and Why 
(3) วิเคราะห์ผู้เรียน  ผู้สอนจะต้องทราบว่าผู้เรียนเป็นใครมีความสามารถอย่างไร มีศักยภาพ 

ด้านใดบ้าง มีแบบการเรียนและถ้าจะสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างไร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในความรู้ด้วยตนเอง 

(4) ก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องทราบว่าเป้าหมายที่จะให้ 
ผู้เรียนนั้นคืออะไร ผู้เรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ด้านใดได้แก่  Cognitive , Affective , and Psychomotor 
domains ทีเ่ป็นความสามารถท่ีจะเกิดขึ้นในผู้เรียนด้านใดได้แก่ ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1  ด้านพุทธพิสัยหรือด้านสติปัญญา Cognitive Domains เป็นความสามารถท่ี 
แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ 

4.2  ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ จิตใจ (Affective Domains) เป็นความสามารถใน 
การรับรู้ ตอบสนอง สร้างคุณค่าและลักษณะนิสัย โดยมีระดับทางพฤติกรรม คือ การรับ  การตอบสนอง  การ
เห็นคุณค่า การจัดรวบรวม การสร้างลักษณะ  

4.3  ด้านทักษะพิสัย ด้านทักษะร่างกาย ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domains) เป็น 
ทักษะในการเคลื่อนไหว และการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ  

(5) สร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องใช้หลักการของการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแสดงไว้ในแผนภาพต่อไปนี้ในการสร้างแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้หรือแผนการสอน 
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วิธีการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่แสดงถึง 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ใช้รูปแบบและเทคนิควิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามหลักการจิตวิทยาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมทั้งการคิดและการกระท าท่ีหลากหลาย ใช้สื่อที่
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้จัดสิ่งแวดล้อมกับบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

ผู้สอนเป็นผู้เกื้อกูลเสริมแรงจูงใจ และช่วยเหลือในการเรียนรู้จัดสิ่งแวดล้อมกับ
บรรยากาศที่เหมาะสม 

ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความรู้ได้เอง แสดงหาความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้
และวิธีคิดของตน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน เรียนรู้ตามสภาพจริง 
ได้รับประสบการณ์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งด้านสติปัญญา กาย อารมณ์ และสังคมเป็นบุคคลที่คิดเป็น มีวินัยในตัวเอง 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ ปรับตัวเข้าสงัคมและสิง่แวดลอ้มได้อย่างมีความสุข 

ต้อง 

ที่เน้นให้ 

โดยม ี

เพื่อให ้

ท าให้ผู้เรียนพัฒนา 

และมีความสามารถท่ีจะ 



 
20 

 
 ในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะเห็นบทบาททั้ง 2 ฝ่าย ผู้สอน

จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแนวคิดการจัดการเรียนการรู้เป็นส าคัญ เป็นแนวคิดที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญใน
การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม อย่างตื่นตัว  กระตือรือร้น ในการเรียนทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และ
อารมณ์  สร้างความรู้เพ่ือให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายโดยใช้การสรรค์สร้างความรู้ กระบนการกลุ่มและการ
เรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ความพร้อมในการเรียนรู้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดร่วมกับการแสวงหาความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนรู้
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมาบูรณาการกันเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

(6) ก าหนดและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การใช้สื่อการเรียนการสอนแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพ 
ต่อการเรียนรู้การสอนสูงสุด ต้องเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

(7) ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามสภาพ 
จริงโดย การก าหนดสิ่งที่ต้องวัดให้ชัดเจน  ,มีกิจกรรมหรืองานที่ใช้ในการประเมินเป็นจริงเพ่ือประเมิน
ความสามารถของผู้เรียน  ,ผู้ถูกประเมินต้องใช้การตัดสินใจและความคิดริเริ่ม ในสถานการณ์ที่จ าลองขึ้น  ,เปิด
โอกาสอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียนที่จะฝึกซ้อม ฝึกหัด ปรึกษาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน , ใช้ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล/กลุ่ม , มีการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพ่ือการปรับปรุง 

(8) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบวิธีเทคนิคต่าง ๆ ประกอบกับสื่อแหล่งการเรียนรู้  
การวัดประเมินผลและการจัดบรรยากาศกับสิ่งแวดล้อมที่เก้ือกูล เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

(9) น าไปใช้และประเมินเพ่ือปรับปรุง  ผู้สอนควรจะต้องประเมินตนเองว่าที่สอนไปแล้ว สอน 
แบบใดได้ผลอย่างไร เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

 
ระบบติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

1. ระหว่างจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการเรียนรู้การท าแผนการการสอนจาก
หลายกระบวนการ เช่น การท า KM ในแต่ละสาขามีการส่งข้อมูลให้คณะเป็นระยะมีการเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านระบบการท า KM และการเรียนรู้จากผู้เรียน 

2. หลังจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา เจ้าหน้าที่ของ
คณะก็ด าเนินการติดตามเอกสารของผู้สอนได้และเก็บอย่างเป็นระบบ ทันต่อระยะของการประเมินของแต่ละ
หน่วยงานในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของคณะมาก าหนดนโยบายทัน
ในปเการศึกษาถัดไป 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

  เป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
ความรู้  คุณธรรม  และทักษะในการปฏิบัติงาน  กลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิตก็  คืออาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณภาพและปฏิบัติการสอนอย่างมืออาชีพ  สามารถปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และการปฏิรูป
การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลักที่ว่า
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้น  “การเรียนรู้”  มากกว่า “การสอน”  โดยให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  มีจิตใจแห่งการใฝ่รู้  รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดชีวิต นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องได้รับการ
ฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่ม  มีทักษะในการประกอบ
อาชีพและยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจัดท าแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้คณาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางด้านการจัดการเรียนสอนในมหาวิทยาลัย  
ให้บรรลุเป้าหมายอันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 
   ๑. อาจารย์ต้องศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้เทคโนโลยี จากเอกสาร  เว็บไซด์  และเข้ารับการ
อบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
   ๒. อาจารย์ต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียน โดยในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และวิธีวัดและ
ประเมินผลควรหลากหลาย และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓. อาจารย์ต้องด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
กระบวนการที่มหาวิทยาลัย    
   ๔. ให้อาจารย์น าผลการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละรายวิชาที่สอนทุกภาคการศึกษา 
   ๕. อาจารย์ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามประมวลรายวิชาที่
ก าหนด หรือตามท่ีได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
   ๖. อาจารย์ควรใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน  และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียน 
   ๗. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้หลักสูตรรายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพรวมของหลักสูตรให้คณบดีทราบ   และคณบดีสรุปในภาพรวมของคณะรายงาน
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



   ๘. อาจารย์ทุกคนควรมีแฟ้มสะสมผลงานด้านการสอนอย่างน้อยคนละ  ๑   รายวิชา     แฟ้ม
สะสมผลงานประกอบด้วย รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  รายงานผลการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน  สื่อ
การเรียนการสอนหรือการพัฒนาสื่อ  เอกสารประกอบการสอน  และการประเมินประสิทธิภาพการสอน  
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน (ถ้ามี) รายงานผลการจัดการศึกษา (มคอ.๕)  เป็นต้น 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่ปเการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
       

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
                   ที่        / 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
  เพ่ือให้การปฏิบัติการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และการปฏิรูปการเรียนรู้ ใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมุ่งเน้น  “การเรียนรู้”  มากกว่า “การสอน”  โดยให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มี
จิตใจแห่งการใฝ่รู้  รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดชีวิต นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกให้มี
ความสามารถในการวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่ม  มีทักษะในการประกอบอาชีพ
และยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานการ
จัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัย  ให้บรรลุเป้าหมายอันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ในการ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
   1.1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต  อุบลเลิศ  ประธานกรรมการ 
   1.2   รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์  กรรมการ 
   1.3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  ดาแก้ว  กรรมการ 
   1.4   อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง  กรรมการ 
   1.5   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง  น านาผล กรรมการ 

1.5   อาจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  กรรมการ 
1.6   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  น้อยวังคลัง กรรมการ 

   1.7   อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  แสงปลาด  กรรมการ 
   1.8   อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์  กรรมการ 
   1.9   อาจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์  กรรมการ 
   1.10 นายทินภัทร  โพธิ์ชัย   กรรมการ 
  

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  มหีน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ 
เกิดข้ึนระหว่างประสานงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

2.1   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2.2   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
2.3   คณบดีวิทยาลัยการศึกษา   กรรมการ 
2.4   คณบดีวิทยาลัยการจัดการ   กรรมการ 

 

 



2.5   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
2.6   คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ  
2.7   คณบดีวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์   กรรมการ  
2.8   ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล กรรมการและเลขานุการ 
2.9   รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  3.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล  มีหน้าที่  ติดตามผล ประเมินผล และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
   3.1  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
   3.2  หัวหน้าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา  กรรมการ 
   3.3  หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 
   3.4  หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา กรรมการ 
   3.5  หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา  กรรมการ 
   3.6  หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชา กรรมการ 
   3.7  หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต    กรรมการ 
   3.8  หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   กรรมการ 
   3.9  หัวหน้าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   กรรมการ 
   3.10 หัวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 
   3.11 หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  กรรมการ 
   3.12 หัวหน้าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   กรรมการ 
   3.13 หัวหน้าหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   กรรมการ 
   3.11 ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล กรรมการและเลขานุการ 
     
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินงานการจัดการเรียนสอนของมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามหลักการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้บรรลุ
เป้าหมายอันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่   ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์เสริมศรี  สุทธิสงค์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
แบบรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน 

 
1. รหัสวิชา...................................................ชื่อวิชา.............. ....................................................... 
2. จ านวนหน่วยกิต.......ทฤษฎี.......ปฏิบัต.ิ.......ศึกษาด้วยตัวเอง.........ภาคการศึกษาท่ี....../…..… 
3. ผู้สอน................................................................................................. ...................................... 

คณะ/วิทยาลัย ........................................................................................................................ 
ค าชี้แจง 

1.  ให้ผู้สอนกรอกรายชื่อผู้เรียนในช่อง “รายชื่อผู้เรียน” และกรอกเกรดเฉลี่ยสะสม ลงในช่อง 
     “เกรดเฉลี่ยสะสม” (นักศึกษาใหม่ใช้ผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม) 
2. กรอกคะแนนการทดสอบก่อนเรียนลงในช่องคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 
3. กรณีท่ีท่านใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนวิธีอ่ืนโปรดระบุวิธีการและผลการวิเคราะห์ในช่องอ่ืนๆ 
4. น าข้อมูลในตารางไปใช้ในการสรุปผลการเรียนและการวิเคราะห์ (ทั้งกลุ่มเรียน) 

ล าดับที่ รายชื่อผู้เรียน 
เกรดเฉลี่ย

สะสม 
คะแนนการทดสอบ

ก่อนเรียน 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

     
     
     
     
 
ผลการเรียนและการวิเคราะห์  (ทั้งกลุ่มของผู้เรียน) 

สาขาวิชา/ชั้นปี/กลุ่ม เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม จ านวนนักศึกษา 
   
   
   

รวมทั้งสิ้น  
 
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน (การออกแบบการสอนจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน) โดย
เชื่อมโยงกับเทคนิคที่ใช้สอน 
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ............................... 
..................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 

 

ลงชื่อ...........................................................อาจารย์ผู้สอน       
   (......................................................................) 
   วันที่............เดือน...................พ.ศ. ............... 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
บันทึกผลการประเมินตนเองของผู้สอนตลอดภาคการศึกษา 

ผู้สอน.......................................................................................................... 
 

ค าชี้แจง  ให้ผู้สอนประเมินตนเอง โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องขวามือที่ตรงกับ 
  การจัดการเรียนการสอน 

รายการประเมินตนเองของผู้สอน ระดับการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 

     

2. มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน      

3. ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน      

ด้านการเรียนการสอน 
4. แจ้ง/แจกก าหนดการสอนให้กับผู้เรียน 

     

5. ตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลิกสอน      

6. จัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร      

7. มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน      

8. มีวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา      

9. จัดสถานการณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      

10.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย      

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
11. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 

     

12. มีต าราและเอกสารประกอบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา      

ด้านการวัดผลและประเมินผล 
13. มีการประเมินความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน 

     

14. มีการตรวจผลงาน มีการชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้แก้ไข      

15. วัดผลตามสภาพจริง      

16. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกต้องและยุติธรรม      

รวมคะแนน      

 
หมายเหต ุ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินตนเองฯ ที่คณะกรรมการของคณะ/วิทยาลัย ที่อาจารย์ผู้สอน
สังกัดอยู่ เพ่ือให้คณะกรรมการของคณะ/วิทยาลัย ประมวลผลดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
แนวทางการปรับปรุงการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1.  ปัญหาในการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ..................... 
...................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................................................................................... ........... 
 

2. วิธีการแก้ปัญหา 
...................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ..................... 
................................................................ ..................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
 

3. แนวทางปรับปรุงการสอนและสื่อการเรยีนการสอนทีค่วรน ามาปรับปรุง 
............................................................................................................................. ..................... 
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ..........................................................อาจารย์ผู้สอน 
(......................................................................) 
วันที่............เดือน...................พ.ศ. ............... 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม 4 



มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รายงานประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะ...................................................สาขาวิชา.......................................................... 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    หรือระบุสิ่งท่ีผู้สอนมีหรือได้ปฏิบัติ หากไม่มีหรือไม่ได้ปฏิบัติให้ท าเครื่องหมาย – 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผู้สอน 
รหัสวิชาและชือ่
รายวิชาที่สอน 

จ า
นว

นห
น่ว

ยก
ิต 

ภา
คป

ฏิบ
ัติ 

โค
รง

งา
นว

ิจัย
/ป

ัญ
หา

พิเ
ศษ

 

กา
รส

ัมม
นา

 

กา
รฝ

ึกป
ระ

สบ
กา

รณ
์วิช

าช
ีพ 

อื่น
 ๆ

 

มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย
การศึกษา (ผู้สอน) 

วิเคราะห์
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

กา
รป

ระ
ชุม

ร่ว
มก

ัน 

มีแ
ผน

กา
รส

อน
/

มค
อ.

3 

อ่ืน ๆ ระบุ 

แบ
บฟ

อร
์ม 

2.6
/1

 

  

              

              

              

              

              

 
ลงนาม.........................................คณะกรรมการ ลงนาม........................................คณะกรรมการ    ลงนาม...............................................คณบดี  
     (..............................................)                (..............................................)                             (...........................................)  
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................... วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ................... วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ...................

 



 


