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ผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ



ความหมายของการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สราง
ความรู

กระบวน
การคิด

นําความรู
ไปใช

มี
ปฏิสัมพันธ

มีสวนรวม
ในการเรียน

กระบวน 
การกลุม

ความรู คุณธรรม

ทักษะ

อํานวยความสะดวก
จัดการเสริมสาระ
สอดแทรกคุณธรรม
ใชรูปแบบวิธีสอน

ที่เหมาะสม
ใชวิธีวัด

และประเมินที่สอดคลอง
ใชสื่อและแหลงเรียนรู

หลากหลาย
ตอบสนอง
ความสนใจ
ความสามารถ
ความถนัด



กระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

• การแลกเปลี่ยนประสบการณ
• การสรางความรูรวมกัน
• การนําเสนอความรู
• การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ



การแลกเปลี่ยนประสบการณ

• ผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณเดิม
กับประสบการณใหม 

• การแบงปนประสบการณของตนกับผูอื่น



ประโยชน

• ผูเรียนรูสึกวาตนมีความสําคัญ 
มีสวนรวม เกิดสัมพันธภาพที่ดี

• ผูสอนทราบความรูพื้นฐาน
และประสบการณเดิมของผูเรียน



กิจกรรมกิจกรรม

• การตั้งคําถามเพื่อใหไดการตั้งคําถามเพื่อใหได

คําตอบจากประสบการณหลากหลายคําตอบจากประสบการณหลากหลาย

• การจัดประสบการณสรางความเขาใจการจัดประสบการณสรางความเขาใจ    
กระตุนการคิดกระตุนการคิด



การสรางความรูรวมกนัการสรางความรูรวมกนั

• ผูเรียนไดคิดวิเคราะหผูเรียนไดคิดวิเคราะห  สังเคราะหสังเคราะห  
สรางสรรคมวลประสบการณสรางสรรคมวลประสบการณ

เกิดขอสรุปเกิดขอสรุป  ความรูใหมความรูใหม

• ตรวจสอบตรวจสอบ//ปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ        
ของตนของตน



กิจกรรมกิจกรรม

• ตั้งประเด็นใหผูเรียนไดสะทอนความคิดตั้งประเด็นใหผูเรียนไดสะทอนความคิด

• อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด



การนําเสนอความรู

••  ผูเรียนไดรับขอมูลความรูผูเรียนไดรับขอมูลความรู  แนวคิดแนวคิด  
ทฤษฎีทฤษฎี  หลักการหลักการ  ขั้นตอนขั้นตอน  ขอสรุปขอสรุป



กิจกรรมกิจกรรม

• การใหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ขอมูล ความรู ขั้นตอน ทักษะ 

• การรวบรวมประสบการณของผูเรียน
• ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุป



การประยกุตใชการประยกุตใช

• ผูเรียนนําความคิดรวบยอด ขอสรุป 
องคความรูใหมไปประยุกตใช

• เปนการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริงเปนการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชในชีวิตจริง



ประเภทของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.การสอนเนน
ปฏิสมัพันธ
และการคิด

2. การสอนเนน
การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง

3. การสอนเนน
เนื้อหาสาระ



การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธและการคดิ

การเรียนรูเนื้อหาสาระผานกระบวนการกลุม

วางแผน คิดคน แสวงหาคาํตอบจากแหลง
ความรู 

วิเคราะห แลกเปลีย่นความคิดเหน็

นําเสนอผลงานของกลุม



วัตถุประสงคของการสอน
เนนปฏิสัมพันธและการคดิ

1. เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ
 ฝกความรับผิดชอบรวมกนั 

2. เพื่อฝกทักษะการแสดงออก การเสนอความคิดเห็น
การฟง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. เพื่อฝกการศึกษาคนควาในหองสมุดและการนําเสนอ
รายงานตอกลุม

4.เพื่อฝกความเปนผูนําผูตามทีด่ี



รูปแบบวิธีการสอนรูปแบบวิธีการสอน

1. การอภิปรายกลุม
หรือการประชุมกลุมยอย 

2. การศึกษากรณ ี

3. สัมมนา 
6. การสอนแบบ
ใชปญหาเปนหลกั

5. การสอนแบบโครงการ

4. สถานการณจําลอง 



ขอดีของการสอนเนนปฏิสัมพันธและการคดิ 

1. ผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบตัิทํางานวิชาการรวมกับเพื่อน

2. พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และเขียน

3. ฝกการคิดหาเหตุผล วิเคราะห สังเกต สังเคราะห
4. เรียนรูวิธีการที่จะไดความรูจากแหลงความรูอื่น

5. เปลี่ยนการเรียนรูจากการพึ่งอาจารยเปนการเรียนรูรวมกัน

6. เรียนรูแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน

7. พัฒนาความรับผิดชอบ



ขอควรคาํนึงในการสอน

1.การวางแผนการสอน

2. ความรับผิดชอบในการทํางานกลุมของผูเรียน

3. การกําหนดขั้นตอนดําเนินการ

4. สื่อประกอบการเรียน

5. การติดตาม ชี้แนะ
6. การประเมิน

7. การควบคุมเวลา



การสอนเนนการศึกษาดวยตนเอง

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล

เรียนรูดวยตนเอง

เรียนรูตามความสามารถ สติปญญา
ความสนใจ สถานที่และเวลาที่ตองการ



วัตถุประสงคของการสอนเนนการศึกษา
ดวยตนเอง

1. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักการคนควาศึกษาดวยตนเอง

2. เพื่อใหผูเรียนไดรูจักวธิีการวางแผนการเรียนของ
ตนเองตั้งแตตนจนจบ

3. เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาการลําดับความคิด และหาวิธี
เสนอความรูความคิดหรือสาระจากการเรียนรูได

4. เพื่อใหผูเรียน เรียนไดโดยอิสระ และเลือกเรียน
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ



ประเภทของการสอนที่เนนการศกึษา
ดวยตนเอง

1. การสอนรายบุคคลโดยอิสระที่ใหผูเรียนเลือกหัวขอของการ
เรียนจากความอยากรู  และความสนใจของผูเรียน

2. การสอนรายบุคคลตามแผน เปนการสอนที่ผูสอนได
ทําแผนการสอนสําเร็จรูปเพื่อใหผูเรียนเรียนจาก
เอกสาร วัสดุ อุปกรณที่ผูสอนไดจัดแผนการเรียนไว 
ใหผูเรียนเรียนดวยตนเองตามขั้นตอน



รูปแบบวิธกีารสอนเนนการศึกษารูปแบบวิธกีารสอนเนนการศึกษา
ดวยตนเองดวยตนเอง

สอนแบบ
โครงการ การสอน

แบบโปรแกรม การสอน
แบบเอกตัศกึษา

การสอนโดยใช
สื่ออิเล็กทรอนกิส การสอน

ผานเครือขาย
เวิลด ไวด เว็บ

การสอนสาธิต



การสอนที่เนนเนื้อหาสาระการสอนที่เนนเนื้อหาสาระการสอนที่เนนเนื้อหาสาระการสอนที่เนนเนื้อหาสาระ

การสอนที่มุงเนนการอธบิายการสอนที่มุงเนนการอธบิาย  บรรยายเนื้อหาสาระบรรยายเนื้อหาสาระ
ตามหัวขอที่กําหนดไวในหลกัสตูรตามหัวขอที่กําหนดไวในหลกัสตูร



วัตถุประสงคของการสอน
แบบเนนเนือ้หาสาระ

1) เพื่อใหหลกัการ ทฤษฎี หรือขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่
นักศึกษาจําเปนตองทราบพรอมๆ กัน

2) ขนาดของชั้นเรียนคอนขางใหญมีนักศึกษาจํานวน
มาก

3) เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดบุคลากร



รูปแบบวิธกีารสอนที่เนนรูปแบบวิธกีารสอนที่เนน
เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ

การบรรยาย

ปาฐกถา

การอภิปรายอนุกรม

การอภิปรายเปนคณะ



ขอดีของการบรรยาย

1. เตรียมงาย สะดวกตอผูสอน
2. สามารถควบคุมสาระไดงาย
3. จํานวนผูเรียน ไมเปนอุปสรรคตอการสอน
4. ประหยัด
5. จัดตารางสอน ตารางสอบไดงาย



ขอจํากัดของการสอนขอจํากัดของการสอน
แบบบรรยายแบบบรรยาย

ไมสงเสริมปฏิสัมพันธในการเรยีน
ไมเนนบทบาทของผูเรียน
เปนวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของ
ผูบรรยาย
ไมสนองความตองการและความแตกตาง
ระหวางบุคคล



10

20

70

tell

show

do

I hear, I forget.

I see, I remember.

I do, I  understand.

ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน



ขอเสนอสําหรับการสอนขอเสนอสําหรับการสอน
แบบบรรยายแบบบรรยาย

1. การอภิปราย
กลุม

2. กรณีศึกษา

3. การเรียนเปน
รายบุคคล

4. ใหนักศึกษาทํา
โครงการในหัวขอ
ที่อยูในกรอบของ
ประมวลการสอน
ของอาจารย

5. บทบาทสมมุติ



นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

การสอนทีอ่ยูบนพืน้ฐานของการวิจัย

การสอนแบบสืบสอบ

การสอนแบบเนนปญหา

การสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง

การจัดการเรียนรูแบบรับใชสังคม

การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก

การจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย เวิลด ไวด เว็บ



การสอนที่อยูบนพื้นฐานการสอนที่อยูบนพื้นฐาน
ของการวิจัยของการวิจัย

ดําเนินการวิจัย

ทดลองทําการวิจัย

เรียนรูกระบวนการวิจัย

เรียนเนื้อหาจากผลงานวิจัย

ผูสอนใหคําปรึกษาการทําวิจัยของ
ผูเรียน/ทําวิจัยเอง

ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนทดลองทํา
วิจัย/ฝกปฏิบัติ

ผูสอนนํางานวจิัยใหผูเรียนรู
กระบวนการ/ฝกพัฒนาโครงการ

ผูสอนนําผลวิจัยใหผูเรียนเรียนรู
เนื้อหา/ฝกวเิคราะห



ขอบงชี้การสอนที่อยูบนพื้นฐานขอบงชี้การสอนที่อยูบนพื้นฐาน
การวิจัยการวิจัย

มีเอกสารการสอนที่มตีัวอยางงานวิจัยมา
อภิปรายในหองเรียน
มีเอกสารประมวลงานวิจัย (Research 
Review) มาประกอบการเรียนการสอน
กําหนดหวัขอ/เรื่องงานวิจัยใหผูเรียนอานและ
ทําเปนรายงานสง
ผูเรียนกาํหนดหัวขอการทําวิจัยและทําวิจัยสง



การสอนแบบสืบสอบการสอนแบบสืบสอบ

ผูสอนกระตุนผูเรียนใหเกดิคําถาม 
เกิดความคิด ที่จะเสาะแสวงหาความรู
เพื่อนํามาเปนขอสรปุในเรื่องที่ศึกษา
ดวยตนเอง



กระบวนการสอนกระบวนการสอน

การตั้งประเด็นคําถาม

การสืบคนหาแหลงความรู

การศึกษาขอมูล

การวิเคราะหและสรุปขอมูล

การนําเสนอขอมูล

การ

อภิปราย

โต

แยง

ทาง

วิชาการ

การ

ทํา

งาน

รวม

กับ

ผูอื่น



ขอบงชี้การสอนแบบสืบสอบขอบงชี้การสอนแบบสืบสอบ

จัดกจิกรรมฝกคดิวิเคราะห
มีเอกสารที่ใชประกอบการคิดวิเคราะห /
การศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่เรียน
จัดกจิกรรมใหผูเรียนใชกระบวนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง
วัดและประเมินผลทั้งดานเนื้อหาสาระและ
กระบวนการแสวงหาความรู



การจัดการเรียนรูแบบการจัดการเรียนรูแบบ
รับใชสังคมรับใชสังคม

เรียนรูวิชาการ

สํารวจความตองการของชุมชนที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน

วางแผนการรับใชสังคม

ปฏิบัติการรับใชสังคมตามแผน

ไตรตรองประสบการณ

สรุปและประยุกตใชความรู



การจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงการเปนหลักโครงการเปนหลัก

จัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนเลือกทําโครงการ

ที่ตนสนใจ

กําหนดเรื่องที่ตนสนใจ

วางแผนการทําโครงการรวมกัน

ศึกษาหาความรูขอมูลที่จําเปน

ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ไดวางไว

เขียนรายงานและนําเสนอผลงาน

อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู

สรุปผลการเรียนรู



การจัดการเรียนการสอนผานการจัดการเรียนการสอนผาน
เครือขายเครือขาย  เวิลดเวิลด  ไวดไวด  เว็บเว็บ

การออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดหองเรียน 
เสมอืนจริง(Virtual  Classroom ) ที่จําลองสภาพชัน้เรียน
ปกติเปนชองทางในการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน
จําลอง

ผูสอนออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนสืบคนขอมูลความรู
จากเครือขายอินเทอรเน็ต  เครือขายเวิลด ไวด เว็บ

ผูสอนใชคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเนตมา 
ออกแบบการเรียนรู



ปญหา/สถานการณที่สอดคลองกับความเปนจริง (ผูสอนสรางขึ้น)

- ผูสอนชักจูงใหผูเรียนตอบสนองตอการเรียน

กระตุน

ผูเรียนสนใจ/สงสัย เกดิคําถาม

การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก



ใชใชกระบวนการเรียนรูกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาเพื่อแกปญหา//ตอบขอสงสัยตอบขอสงสัย

กระบวนการแกปญหา

การแสวงหาความรูดวยตนเองและรวมกับผูอื่น

เงื่อนไขการเรียนรู
- กระตุนความรูเดิม

- เสริมความรูใหม

- ตอเติมความรูความเขาใจใหสมบูรณ



เกิดผลลพัธการเรียนรูเกิดผลลพัธการเรียนรู
- แนวคิดหลักการ เนื้อหาความรู

- ทักษะการแกปญหา

- ทักษะการศึกษาดวยตนเอง

- ทักษะการทํางานเปนกลุม

- เจตคติ

ความคิดรวบยอด/เชือ่มโยงสูสถานการณใหม



ลําดับขั้นตอนการสอนแบบใชปญหาเปนหลักลําดับขั้นตอนการสอนแบบใชปญหาเปนหลัก  (PBL)(PBL)

ขั้นที่ 1 ผูเรียนศึกษาปญหา/สถานการณ ทาํความเขาใจกบัความหมาย

คําศัพท และแนวคิดหรือสาระสาํคัญในสถานการณ

ขั้นที่ 2 ระบปุญหา/สถานการณ ทีต่องการปรบัปรุงใหชัดเจน

ขั้นที่ 3-4 วเิคราะหปญหา/สถานการณ (ที่มา สาเหต)ุ

และตั้งสมมุติฐาน (คาดคะเนความสมเหตุสมผลของปญหา)

ขั้นที่ 5 จัดลําดับความสําคัญของสมมตุิฐาน

ขั้นที่ 6 กําหนดวัตถปุระสงคในการเรียน



ขั้นที่ 7 ศึกษาคนควา แสวงหาความรู/ขอมูลเพิ่มเติม

ขั้นที่ 8 รวบรวมสังเคราะหความรู

ขั้นที่ 9 สรุปแนวคิด หลักการ ที่ไดจากการศึกษาคนควา

และขยายความรูไปใช




