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การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 คอื การถ่ายทอดวทิยาการโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นประเด็นหลกัในการ
วางแผน การด าเนินการ และการประเมินการเรียนการสอน การสอน
ดังกล่าว ผู้สอนต้องคดิวธีิการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งหลากหลาย ใช้
เวลาอย่างคุ้มค่าเพือ่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพ
ของตน เกดิการพฒันาทั้งสติปัญญา การปฏิสัมพนัธ์ การท างานร่วมกนั 
การสังเกต สังเคราะห์ วเิคราะห์ วจิัย อภิปราย แลกเปลีย่น แก้ปัญหา 
ทดลอง สรุปข้อค้นพบ เรียบเรียงรายงาน และน าเสนอข้อความรู้อย่างมี
ระบบ โดยมีอาจารย์เป็นผู้จัดการก ากบัและเสริมสาระให้เป็นไปตาม
หลกัสูตรตลอดจนการบูรณาการคุณธรรม  

วลัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2548. 



ลกัษณะการจัดกจิกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

1. Active Learning เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า หรือปฏิบติัดว้ย
ตนเอง ดว้ยความ กระตือรือร้น เช่น ไดคิ้ด คน้ควา้ ทดลองรายงาน ท าโครงการ 
สัมภาษณ์ แกปั้ญหา ฯลฯ ไดใ้ช ้ประสาทสัมผสัต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองอยา่งแทจ้ริง ผูส้อนท าหนา้ท่ี เตรียมการจดั บรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือส่ิง
เร้าเสริมแรงใหค้  าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 

 2. Construct เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบสาระส าคญัหรือองคก์ารความรู้
ใหม่ดว้ยตนเอง อนัเกิด จากการไดศึ้กษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลง
มือปฏิบติัจริง ท าให ้ผูเ้รียนรักการอ่าน รักการศึกษาคน้ควา้เกิดทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ เห็นความส าคญัของการเรียนรู้ ซ่ึงน าไปสู่ การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค ์

  



3. Resource เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายทั้งบุคคลและ เคร่ืองมือทั้งในหอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน ผูเ้รียนได้
สัมผสัและสัมพนัธ์ กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ี เป็นมนุษย ์(เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์ร
ต่าง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลย ีตามหลกัการท่ีวา่ "การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุก
เวลาและทุกสถานการณ์)" 

4. Thinking เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ผูเ้รียนไดฝึ้กวธีิคิดในหลาย
ลกัษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดถกู ทางคิดกวา้ง คิด
ลึกซ้ึง คิดไกล คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นตน้ (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543 : 55-59) 
การฝึกใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอยูเ่สมอในลกัษณะ ต่าง ๆ จะท าใหผู้เ้รียนเป็นคนคิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็น คิดอยา่งรอบคอบมีเหตุผล มีวจิารณญาณ ในการคิด มีความคิด
สร้างสรรค ์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอ้มูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและมี เหตุผลอนัเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติประจ าวนั 



5. Happiness เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข เป็น
ความสุขท่ีเกิดจาก ประการท่ีหน่ึง ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนสนใจสาระ
การเรียนรู้ ชวนใหส้นใจใฝ่คน้ควา้ศึกษาทา้ทาย ใหแ้สดง ความสามารถ
และใหใ้ชศ้กัยภาพของตนอยา่งเตม็ท่ี ประการท่ีสองปฏิสมัพนัธ์ 
(Interaction) ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มี
ลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรม
ร่วมดว้ยช่วยกนั ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกบัการเรียน 

 6. Participation เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนก าหนดงาน วางเป้าหมายร่วมกนั และมีโอกาสเลือกท างานหรือ
ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีตรงกบัความถนดัความสามารถ ความสนใจ ของ
ตนเอง ท าใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ี
เรียนและสามารถ ประยกุตค์วามรู้น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริง 

 



7. Individualization เป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รียนในวาม
เป็นเอกตับุคคล ผูส้อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพมากกวา่
เปรียบเทียบแข่งขนัระหวา่งกนัโดยมีความเช่ือมัน่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ได ้และมีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 

 8. Good Habit เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม เช่น 
ความรับผดิชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน ้าใจ ความขยนั ความมีระเบียบวนิยั 
ความเสียสละ ฯลฯ และ ลกัษณะนิสัยในการท างานอยา่งเป็นกระบวนการการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การยอมรับผูอ่ื้น และ การเห็นคุณค่าของงาน เป็นตน้ 

 
สรุป การจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์

สูงสุดจากการเรียน ไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ไดป้ระยกุตค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์
ในชีวติ ไดมี้ความสุขและสนุกกบัการเรียนร้ั ตลอดจนมีคุณลกัษณะนิสัยดีงามท่ี
สังคมพึงปรารถนา………. 

 

 

http://www.sut.ac.th/tedu/news/Activity.html 



ลักษณะของการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด มีดังนี ้
    1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัดของตนเอง 
3. ผู้เรียนมีโอกาสคดิอย่างสร้างสรรค์ 
4. ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกอย่างอสิระ 

    5. ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัตด้ิวยตนเอง 
6. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงและได้รับประสบการณ์ตรง 
7. ผู้เรียนได้ใช้ส่ือต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
8. ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนหรือได้ท างานเป็นกลุ่ม 
9. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 



ระบบ  (System) 

ตัวป้อน 
(Input) 

ผลผลติ 
(Output) 

ข้อมูลป้อนกลบั 
(Feedback) 

กระบวนการ 
(Process) 

ควบคุม 
(Control) 

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 



แหล่งความรู้ 

ความรู้ 

หนังสือ ครู 

ผู้เรียน 

ส่ือ IT สภาพจริง 

ความรู้ ความรู้ ความรู้ 

ผู้เรียน ผู้เรียน ผู้เรียน 

ครูแสวงหาความรู้แล้วน ามา   ผู้ เรียนต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

บรรยายแก่ผู้ เรียน 

(ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2543) 



หลกัการและความหมาย 

รูปแบบการเรียนการสอน (Teaching / Instructional Model) คอื แบบ
แผนการด าเนินการสอนที่ได้รับการจัดเป็นระบบ อย่างสัมพนัธ์
สอดคล้องกบัทฤษฎี / หลกัการเรียนรู้หรือการสอนทีรู่ปแบบน้ันยดึถือ 
และได้รับการพสูิจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกดิการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบน้ันๆ โดยทัว่ไปแบบ
แผนการด าเนินการสอนดังกล่าว มักประกอบด้วย ทฤษฎี / หลกัการที่
รูปแบบน้ันยดึถือและกระบวนการสอนทีมี่ลกัษณะ เฉพาะอนัจะน า 
ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายเฉพาะทีรู่ปแบบน้ันก าหนด ซ่ึงผู้สอนสามารถ
น าไปใช้เป็นแบบแผนหรือแบบอย่างในการจัดและด าเนินการสอนอืน่ๆ ที่
มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเช่นเดียวกนัได้ 

 http://www.seal2thai.org/sara/sara014.htm 



วธีิสอน คอื ขั้นตอนทีผู้่สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ด้วยวธีิการต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบและ
ขั้นตอนส าคญัอนัเป็นลกัษณะเด่นหรือลกัษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวธีิ
น้ันๆ เช่น วธีิสอนโดยใช้การบรรยาย องค์ประกอบส าคญัของการ
บรรยาย คอื เนือ้หาสาระทีจ่ะบรรยาย และการบรรยาย และขั้นตอน
ส าคญัคือ การเตรียมเนือ้หาสาระ การบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทีเ่กดิจากการบรรยาย ดังน้ันวธีิ
สอนโดยใช้การบรรยาย กค็อืกระบวนการหรือขั้นตอนทีผู้่สอนใช้ในการ
ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ทีก่ าหนด โดยการเตรียม
เนือ้หาสาระทีจ่ะบรรยาย แล้วบรรยาย คอื พูด บอก เล่า อธิบาย เนือ้หา
สาระหรือส่ิงทีต้่องการสอนแก่ผู้เรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวธีิใดวธีิหน่ึง ต่อความหมายการสอน 

 



เทคนิคการสอน หมายถึง กลวธีิต่างๆ ท่ีใชเ้สริมกระบวนการ
สอน ขั้นตอนการสอน วธีิการสอน หรือการด าเนินการ
ทางการสอนใดๆ เพื่อช่วยใหก้ารสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ในการบรรยาย ผูส้อนอาจใช้
เทคนิคต่างๆ ท่ีสามารถช่วยใหก้ารบรรยายมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การยกตวัอยา่ง การใชส่ื้อ การ
ใชค้  าถาม เป็นตน้ 



วงจรการเรียนการสอน 

สามารถจัดองค์ประกอบได้ 3 ประการใหญ่ ๆ  
ใช้ค าย่อว่า “OLE” คือ 

• การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective) 

• วิธีการเรียนการสอน  (Learning) 

• การวัดและการประเมินผล  (Evaluation) 



การด าเนินการสอน 

•  การวางแผนการสอน: ก าหนดจุดมุ่งหมาย          
เลือกเนือ้หา ก าหนดกจิกรรม ต าราเอกสาร อุปกรณ์ 
การประเมินผลการเรียน  ประมวลการสอน  

•  การเร่ิมต้นสอน: การแนะน า การน าเข้าสู่บทเรียน 

•  การประเมินผลการสอน 



     ความรู้ 

• ความรู้ 
• ความเขา้ใจ 
• การประยกุต ์
• การวิเคราะห์ 
• การสงัเคราะห์ 
• การประเมิน 

Benjamin Bloom อา้งในไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 

1.ขอบเขตของวตัถุประสงค ์

    ทัศนคติ 

• การรับ 
• การตอบสนอง 
• การก าหนดค่า 
• การสร้างรูปแบบ 
• การด าเนินตาม

รูปแบบ
(Characterization) 

     ทักษะ 

• ขั้นเร่ิมฝึก
(Initiatory 
level) 

• ก่อนคงรูป(Pre-
Routine level) 

• ขั้นปกติ
(Routine level) 
 



ตวัอยา่ง 
• วตัถุประสงคท์ัว่ไป 

– ใหค้วามรู้พื้นฐานแก่ผูเ้รียน 

– เขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัของ… 
 

• วตัถุประสงคเ์ฉพาะหรือวตัถุประสงคชิ์งพฤติกรรม 
– สามารถระบุความแตกต่างระหวา่งของเหลวและของแขง็ได ้
– เขียนเรียงความภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งตามรูปแบบ 
– พิมพจ์ดหมายได ้500 ค า ภายใน 2 ชัว่โมง 

 



ทกัษะการคดิช้ันสูง 

ความรู้ 

ความเข้าใจ 

การประยุกต์ใช้ 

การวเิคราะห์ 

การสังเคราะห์ 

การประเมินค่า 



ความรู้ 
จ าหรือรับรู้ข้อมูลได้ 

·       ให้ค านิยาม 

·       แบ่งประเภท 

·       บรรยาย 

·       หาที่ตัง้ 

·       วางโครงร่าง 

·       ยกตัวอย่าง 

          จบัคู่  

 

·     แยกความคดิเหน็จากความจริง 

·       ท ารายการ 

·       ตัง้ชื่อ 

·       บ่งชี ้

·       แสดง 

·       รู้จกั 

·       ร าลึกได้ 



ความเข้าใจ  
ความสามารถที่จะเข้าใจ แปล ถ่ายความ ตคีวาม หรือคาด
เดาข้อความ          (ท านายผลลัพธ์และผลกระทบ)  

ย่อความ 

อธิบาย 

ตีความ 

บรรยาย 

เปรียบเทียบ 

แปลง 

จ าแนก 

คาดคะเน 

ถ่ายความ 

บอกความแตกต่าง 

สาธิต 

นึกภาพ 

กล่าวย า้ 

เขียนใหม่ 

ยกตัวอย่าง 



การประยุกต์ใช้ 
ความสามารถในการใช้ข้อมูลและการโอนถ่ายความรู้จากสถานะหน่ึงไป
ยังอีกสถานะหน่ึง      (ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากับสถานการณ์ใหม่)  

·       แกปั้ญหา 
·       แสดงใหเ้ห็น 
·       ค านวณ 
·       ตีความ 
·       ควบคุม 
·       คาดเดา 
·       แสดง 

 

·       แบ่งประเภท 
·       ปรับแต่ง 
·       น าไปปฏิบติั 
·       สาธิต 
·       ประมวลผล 
·       ปฏิบติั 
        ประยกุตใ์ช ้ 



การวเิคราะห์  
ระบุรายละเอียดและมีความสามารถในการค้นคว้าและบอกความ
แตกต่างของส่วนที่เป็นองค์ประกอบของสถานการณ์หรือข้อมูล  

·       วเิคราะห์ 
·       จัดระเบียบ 
·       ลงความเห็น 
·       เลอืก 
·       ท าแผนภูม ิ
·       แบ่งแยกความแตกต่างเพือ่เลอืก 

 

·       เปรียบเทยีบเพือ่ให้เห็นความแตกต่าง 
·       เปรียบเทยีบ 
·       จ าแนก 
·       จัดหมวดหมู่ 
·       วางโครงร่าง 
·       บอกรายละเอยีด 



การสังเคราะห์ 
ความสามารถในการรวบรวมส่วนย่อยเข้าด้วยกันเพื่อให้เหน็ภาพรวม  

·       ออกแบบ 
·       ตั้งสมมุตฐิาน 
·       สนับสนุน 
·       เขียน 
·       รายงาน 
·       รวบรวม 
·       ท าตาม 
•      พฒันา  

·       หารือ/เสวนา 
·       วางแผน 
·       เปรียบเทยีบ 
·       สร้าง 
·       สร้างขึน้ใหม่ 
·       จัดใหม่ 
·       ปรับ 
•       จัดระเบียบ  



การประเมินค่า 
ความสามารถในการตัดสินคุณค่าหรือการใช้ข้อมูลโดยการใช้เกณฑ์ที่
เหมาะสม (สนับสนุนการตัดสนิด้วยเหตุผล)  

·       วจิารณ์ 
·       แสดงเหตุผล 
·       อภิปราย 
·       สรุป 
·       ประเมนิคุณภาพ 
·       ตีค่า 
   

·       เลอืก 
·       คาดคะเน 
·       ตัดสิน 
·       ปกป้อง 
·       ประเมินความส าเร็จ 
       วดัผล 
 



www.elearning.msu.ac.th/opencourse/.../Unit06.doc 

จิตพสัิย 



สรุปความเข้มข้นความรู้สึกของมนุษย์ 

สนใจ 

บุคลิกภาพ 

ซาบซึง้ เจตคต ิ

ค่านิยม 

www.elearning.msu.ac.th/opencourse/.../Unit06.doc 

การเลือกวิธีวดัและประเมินท่ีเหมาะสมถูกตอ้งกบัคุณลกัษณะนั้นๆ  อนัไดแ้ก่  
การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การทดสอบ  เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้เทคนิคท่ีเป็นท่ี
นิยมใชใ้นการประเมินจิตพิสยัคือ  การใชแ้บบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 



                ขั้นท่ี 1  ขั้นการเลียนแบบ  เป็นขั้นท่ีใหผู้เ้รียนสังเกตการกระท าท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนท าได ้ซ่ึงผูเ้รียนยอ่มจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ไดไ้ม่
ครบถว้น แต่อยา่งนอ้ยผูเ้รียนจะสามารถบอกไดว้า่ ขั้นตอนหลกัของการกระท านั้น ๆ มี
อะไรบา้ง 
                                ขั้นท่ี 2  ขั้นการลงมือกระท าตามค าสั่ง  เม่ือผูเ้รียนไดเ้ห็นและสามารถ
บอกขั้นตอนของการกระท าท่ีตอ้งการเรียนรู้แลว้ ใหผู้เ้รียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอยา่งให้
เห็น ผูเ้รียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของผูส้อน หรือท าตามค าสั่งท่ีผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือกไ็ด ้
การลงมือปฏิบติัตามค าสั่งน้ี แมผู้เ้รียนจะยงัไม่สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่อยา่งนอ้ย
ผูเ้รียนกไ็ดป้ระสบการณ์ในการลงมือท าและคน้พบปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้
และปรับการกระท าใหถ้กูตอ้งสมบูรณ์ข้ึน 

ทกัษะพสัิย 

(Harrow, 1972: 96-99)อา้งในApinya Karikan: www.gotoknow.org/posts/204147 



 ขั้นท่ี 3  ขั้นการกระท าอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง
ฝึกฝนจนสามารถท าส่ิงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งมี
แบบอยา่งหรือมีค าสัง่น าทางการกระท า การกระท าท่ีถูกตอ้ง แม่น ตรง พอดี 
สมบูรณ์แบบ เป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสามารถท าไดใ้นขั้นน้ี 
                                ขั้นท่ี 4  ขั้นการแสดงออก  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนมีโอกาส
ไดฝึ้กฝนมากข้ึน จนกระทัง่สามารถกระท าส่ิงนั้นไดถู้กตอ้งสมบูรณ์แบบอยา่ง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และดว้ยความมัน่ใจ 
                                ขั้นท่ี 5  ขั้นการกระท าอยา่งเป็นธรรมชาติ  ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ี
ผูเ้รียนสามารถกระท าส่ิงนั้น ๆ อยา่งสบาย ๆ เป็นไปอยา่งอตัโนมติัโดยไม่
รู้สึกวา่ตอ้งใชค้วามพยายามเป็นพิเศษ ซ่ึงตอ้งอาศยัการปฏิบติับ่อย ๆ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

(Harrow, 1972: 96-99)อา้งในApinya Karikan: www.gotoknow.org/posts/204147 



วธีิการท่ีใชใ้นการวดัดา้นทกัษะพิสยั 
• การสังเกต 

• การจัดอนัดบัคุณภาพ 

• การทดสอบ  

• การให้ผู้เรียนรายงานตนเอง  

• การสัมภาษณ์  

 

สมพงษ ์ พนัธุรัตน์, home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/.../psychomotor.ppt 



2. การคดัเลือกเน้ือหา 
 

– ลกัษณะของเน้ือหาควรพิจารณา ความสอดคลอ้งและตรงตาม
วตัถุประสงค ์ กวา้ง สมบูรณ์ครบถว้น  มีความถูกตอ้ง  ทนัสมยั  มี
การคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจยัสนบัสนุน  และการวิเคราะห์ 
ประเมินทดสอบเน้ือหา ก่อนน ามาสอนวา่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง
และมีความเหมาะสมหรือไม่ 

– แหล่ง ท่ีมาของเน้ือหา จะไดม้าจาก ต าราทั้งเก่าและใหม่ในสาขาวิชา
นั้น ๆ  วารสารทางวิชาการในสาขา  รายงานผลการวิจยั  การ
ประชุมสมัมนาทางวิชาการ  ผูเ้ช่ียวชาญ  นอกจากแหล่งท่ีมาหลกั ๆ 
ยงัมีแหล่งเสริมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ การ
ท่องเท่ียว  การสงัเกต การอ่านหนงัสือพิมพ ์ 



3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

• การเลือกวธีิสอน เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการต่อจากการก าหนด
วตัถุประสงค ์และการคดัเลือกเน้ือหาวชิา  ประเดน็พิจารณา 
คือ ความเหมาะสมกบัจ านวนและลกัษณะผูเ้รียน  เน้ือหาวชิา  
บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อน มากหรือนอ้ย และ
บุคลิกลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน 

• ก าหนดงานนิสิต ใชว้ธีิการพิจารณาเช่นเดียวกบัการเลือกวธีิ
สอน ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องรายวชิา ตอ้งการใหนิ้สิตได้
เรียนรู้อะไร อยา่งไร ลกัษณะของนิสิตเป็นอยา่งไร  



• จดัเวลาเรียน ตอ้งค านึงถึง ก าหนดเวลาของมหาวทิยาลยั 
วนัหยดุ การแบ่งเน้ือหา และกิจกรรมไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ 
การสอบกลางภาค การน าเสนอรายงาน การทบทวนและการ
สอบปลายภาค (ในตารางหรือจดัสอบเอง)  โดยทัว่ไปจะมี
ระยะเวลาประมาณ 15-16 สปัดาห์ในภาคเรียนปกติ ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ในการเตรียมตวัของนิสิตและการเตรียมการของ
อาจารยผ์ูส้อนดว้ย อยา่งไรกต็ามบางคร้ังระยะเวลาสามารถ
ยดืหยุน่ปรับเปล่ียนไดบ้า้งในระหวา่งด าเนินการเรียนการสอน 



4. การเลือกเอกสาร ต ารา อุปกรณ์ และการประเมินผล  

– การเลือกเอกสารต ารา ในการสอนรายวิชาผูส้อนอาจใช้
ต าราท่ีแต่งโดยอาจารยผ์ูส้อนเองหรือผูท้รงคุณวฒิุอ่ืน ซ่ึง
อ านวยความสะดวกในการลดเวลาการบรรยายเน้ือหา โดย
ผูส้อนสามารถอธิบายและยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมตลอดจนการ
ใหก้รณีศึกษาเพ่ือการประยกุตใ์ชแ้ก่ผูเ้รียน หรืออาจเป็นรูป
ของเอกสารค าสอนหรือเอกสารประกอบการสอนมา
ประกอบการเรียนการสอน ในกรณีท่ียงัไม่มีต าราส าหรับ
รายวชิานั้น ๆ  



• การเลือกอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนควรเลือก
ใหเ้หมาะกบัเน้ือหา กิจกรรม และความสามารถในการ
จดัหาของหน่วยงาน ซ่ึงประโยชนข์องอุปกรณ์คือ เพื่อ
ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  และท าใหก้ารเรียน
สนุกสนานมีชีวติชีวามาข้ึน 



• การประเมินผลการเรียน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะตรวจสอบวา่ผูเ้รียน
ไดเ้รียนไปมากนอ้ยแค่ไหน  ควรเพิ่มเติม แกไ้ข ปรับปรุงส่ิงใดบา้ง 
ซ่ึงเป็นลกัษณะการประเมินความกา้วหนา้  เป็นการประเมินผลใน
ระหวา่งเรียน ไดแ้ก่ การสอบกลางภาคเรียน การสอบยอ่ย  การท า
รายงานทั้งกลุ่มและเด่ียว  การอภิปรายในชั้นเรียน  ตลอดจนการตอบ
ค าถามในระหวา่งชัว่โมงเรียน  ส่วนการประเมินผลการเรียนอีกแบบ
หน่ึงเป็นการประเมินผลในภาพรวม เพื่อประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ
เรียน ไดแ้ก่การสอบปลายภาค ซ่ึงในตอนท่ีเสร็จส้ินการเรียนการสอน
รายวิชาแลว้ผูส้อนกจ็ะมีการตดัสินผลการเรียนโดยน าผลการประเมิน
ความกา้วหนา้ระหวา่งเรียนและผลการประเมินภาพรวมมาพิจารณา
ประกอบการตดัสินผลตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้ส่วนวิธีการก าหนด
เกณฑใ์นลกัษณะของการอิงเกณฑห์รืออิงกลุ่ม 



5. การจดัท าประมวลรายวิชา 

• ประมวลรายวิชาน้ันเป็นแผนการสอนชนิดที่แสดงรายละเอยีดใน
ภาพรวมของรายวชิาอย่างกะทดัรัดเพือ่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีการ
เตรียมตัวและเข้าใจรายวชิาตรงกนั บางคร้ังอาจารย์ผู้สอนบางท่าน
พจิารณาเห็นว่าเนือ้หารายวชิาไม่มีการเปลีย่นแปลงรวดเร็วหรือ
ต้องการความมั่นใจในการสอนกส็ามารถจัดท าแผนการสอนทีม่ี
รายละเอยีดมากขึน้ มีทั้งการเพิม่เติมรายละเอยีดในประมวลรายวชิา
มากว่าปกติ 

• หรือ การจัดท าแผนการสอนเป็นรายคร้ัง  ตัวอย่างแบบฟอร์มปรับปรุง
ล่าสุด 

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาและประมวลรายวิชาFullPaper.doc
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาและประมวลรายวิชาFullPaper.doc


              การสอน 12 แบบ 
 
1. ในห้องปฎบิัตกิาร  2. Problem Based Learning 

3. สาธิต                             4. บรรยาย 

5. โครงการ                      6. สัมมนา 

7. ฝึกภาคสนาม           8. บรรยายเชิงอภปิราย 
9. Tutorial Group               10. Brain Storming Group 
11.บรรยายเชิงปฏิบัต ิ 12. ปฏิบัต ิ

../กรมยุทธศึกษา%20ทบ%2052/รูปแบบการสอน%20คำอธิบาย.doc
../กรมยุทธศึกษา%20ทบ%2052/รูปแบบการสอน%20คำอธิบาย.doc
../กรมยุทธศึกษา%20ทบ%2052/รูปแบบการสอน%20คำอธิบาย.doc
../กรมยุทธศึกษา%20ทบ%2052/รูปแบบการสอน%20คำอธิบาย.doc


วธีิการสอนหลกัในระดบัอุดมศึกษา 

•  การสอนแบบบรรยาย 

•  การสอนแบบอภิปราย 

•  การสอนแบบฝึกปฏิบัติ 

•  การสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 



เกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกวิธีสอน 

ก. จุดมุ่งหมาย 

1.  ไม่รู้            รู้         2.  ไม่ชอบ             ชอบ         3. ท าไม่ได้           ท าได้ 

     รู้น้อย         รู้มาก        ชอบน้อย          ชอบมาก      ท าได้น้อย        ท าได้มาก 

ข.  ลักษณะเนือ้หา 

1. เป็นข้อมูล  ทฤษฎ ี       2. เป็นปัญหา                        3. เป็นการฝึกฝน 

    เป็นหลักการ                    เป็นข้อคิด  ความเหน็           ต้องการความช านาญ 



ค. จ านวนของผูเ้รียน 
1. จ านวนมาก                     2.  จ านวนปานกลาง                3. จ านวนน้อย 
     70 - 100 - 300                                   10 - 20 - 30                                       1 - 3 - 7   

ง.  ลกัษณะผูเ้รียน 
1. ประสบการณ์น้อย           2. ประสบการณ์มาก         3.  ต้องการฝึกฝน 
    ข้อมลูน้อย                           อาวโุสมาก                         เป็นอาชีพมาก 

จ.  บทบาทของผูเ้รียนผูส้อน 

บทบาทผูส้อน บทบาทผูเ้รียน 

ฉ.  ควรใช้วิธีสอน 
1.  การบรรยาย                2.  การอภิปราย             3. ฝึกปฏิบติัรายบคุคล 



สรุปเทคนิคการสอน 

       กลุ่มใหญ่ 
: บรรยาย 

   ส่ือ  วีดิทศัน์   

   คอมพวิเตอร์ 

   เทคโนโลยีต่างๆ 

   ซักถาม  (Inquiry) 

   สาธิต 

:  เปิดอภปิรายเสรีในกลุ่ม 

   (Open  forum) 

       กลุ่มย่อย 
: Brainstorming 
: Buzz  Group 
: Syndicate 
: Circles & Carousels 
: กรณีศึกษา 

: การเรียนแบบร่วมมือ 

: บทบาทสมมุต ิ

: การอภปิราย 

รายบุคคล 
: Experiential  Learning 
: การท างานตามที่มอบหมาย 

: รายงาน  ภาคนิพนธ์ 

   วิทยานิพนธ์ 

: การเรียนแบบตัวต่อตัว 

: บทเรียนส าเร็จรูป 

: CAI 
: การเรียนแบบปฏิบัติการ 

บทบาทผู้สอน 
บทบาทผู้เรียน 



การจัดการเรียนรู้ 
 ครูต้องค านึงถึงองค์ประกอบทีส่ าคญั 6 ประการ 
1. ครูต้องยอมรับว่าผู้เรียนแต่ละคนเป็นมนุษย์ทีมี่หัวใจและสมอง  
2. ครูต้องให้ความเมตตาจริงใจและอ่อนโยนต่อผู้เรียนทุกคนอย่างทัว่ถึง  
3. ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนเกดิความรักและภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัว ได้ทุกที่

ทุกเวลา  
4. ครูต้องจัดให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสเลอืกเรียนตามความถนัดและ 

ความสนใจของตนเอง  
5. ครูต้องจัดบทเรียนให้สนุก แปลก ใหม่ จูงใจให้ติดตาม และเร้าใจ ให้

ผู้เรียนอยากค้นหาความรู้เพิม่เติมด้วยตนเอง  
6 ครูต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ในส่ิงทีส่ามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนั  



แผนภูมิการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• I hear, I forget 

• I see, I remember 
• I do, I understand   

แหลง่ท่ีมา : David Kolb.,1984 (อา้งในวลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2547) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tell 

 Do 

Show 

10% 

20% 

70% 



The learning pyramid 

Lecture 

Reading 

Audiovisual 

Demonstration 

Discussion group 

Practice by doing 

Average 

Retention rate 

5% 

10% 

20% 

Teach others 

30% 

50% 

75% 

80% 

National Training Lab., Bethel, Maine, USA 



ความสนใจของผู้เรียน 



ครูเก่ง 

รอบรู้ มุ่งม่ันพัฒนา สู้งาน  

ความรู้วชิาชีพ 

ปฏบิตังิานครู  

ตนเอง 
โรงเรียน 

ท้องถิ่น 

รอบรู้  

เป็นผู้น า 

แก้ป ญหา 



(อ้างอิงจาก ดร.พลสัณห์  โพธ์ิศรีทอง) 

ครูด ี

คุณธรรม ประชาธิปไตย ศรัทธา 

มีวนัิย      ขยัน   

อดทน      ประหยัด  

ยุตธิรรม   รับผิดชอบ 

    เมตตากรุณา  

ทศันคตดิี  

รักวชิาชีพครู  

การท างาน 

การด ารงชีพ 



ครูประถมศกึษา 

ยิม้แย้มแจ่มใส   

อดทน  อดกลัน้   

มีศิลปะ  ร้องเพลง  วาดรูป 

เล่านิทาน 

เมตตา     

ปลูกฝัง  แก้ลักษณะนิสัย 

อารมณ์ด ี

พดูเก่ง พดูเพราะ 

 
 
ใกล้ชิด 

(อ้างอิงจาก รศ.ดร.วัลลภา  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา) 



ครูมัธยมศึกษา 

เข้าใจธรรมชาตวิัยรุ่น  ใจเย็น 

ทกัษะการพดูจงูใจ 

ให้เหตุผล 

ให้ก าลังใจ 

แนะแนวชีน้ า 



ครูอุดมศกึษา 

น าความคดิ  

ดแูลห่างๆ  

ให้ความช่วยเหลือ  

พฒันานิสิตนักศึกษา 

เป็นหลักความรู้ 

สร้างความมั่นใจ 

จุนเจือเมตตา 



ประสบการณ์การสอน 
• พจิารณากลุ่มผู้เรียน: เพศ วยั สาขา ความสนใจ จิตวทิยาแต่ละวยั 

จุดมุ่งหมายในชีวติ การปรับตัวจากสถานะนักเรียนสู่นักศึกษา 
• เนือ้หา: ความทันสมัย  ใหม่ น่าสนใจ 
• บริบทหรือสภาพแวดล้อม 
• บุคลกิผู้สอน: ลกัษณะดั้งเดิม  การพฒันาบุคลกิ การแต่งกาย ความ

เมตตา กรุณา 
• อารมณ์ที่ดี: อารมณ์ขัน แจ่มใส ไม่ก้าวร้าว 
• การเตรียมการสอน 
• การแบ่งเวลาที่เหมาะสม 
• อุปกรณ์ ส่ือ 
• การปรับปรุงการสอน: เทคนิคการสอน การควบคุมช้ันเรียน 
 

 


