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สารอธิการบด ี
 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีวิสัยทัศนและเปาประสงคดานการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณลักษณะ KASEM อันเปนอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่ีมีความสอดคลองกับ
เปาประสงคดานมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหคณาจารยใชกลยุทธการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student – Centered Learning) ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับพ.ศ. 2553 และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
พ.ศ. 2554 
 ศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนไดจัดทําคูมือ “การใชกลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษา มกบ.” เพื่อเปนคูมือสําหรับคณาจารยในการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากน้ันศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนยังไดนํารายละเอียดของคูมือดังกลาวลงบน
เว็บไซต http://dcil.kbu.ac.th เพ่ือใหคณาจารยในคณะวิชาตางๆ สามารถเขาไปศึกษาและสามารถดาวนโหลด
ขอมูลมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ KASEM 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อีกทางหนึ่งดวย 
 มหาวิทยาลัยหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารยและผูสนใจทุกทาน ขอแสดงความ
ขอบคุณคณาจารยท่ีมีความใฝรู และมีสวนรวมในการนํากลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางไป
ใชในการพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซ่ึงนับไดวาเปนการวางรากฐาน
การพัฒนาประชากรที่มีคุณคา คุณธรรม และคุณประโยชนตามปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยใหกับ
สังคมไทยและสังคมโลกตอไป 
 
 
 
            (ดร.วัลลภ  สุวรรณดี) 
         อธิการบดี 
               พฤษภาคม  2554 
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สารบัญ 
หนา 

สารอธิการบดี                    ก 
สารบัญ                     ข 
สารบัญตาราง                    ค 
สารบัญภาพประกอบ                   ง 
 
กรอบแนวคิดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                   1 
 -  ปรัชญา ปณธิานของมหาวทิยาลัย                1 
 -  วิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย                1 
 -  เปาประสงคคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต            1 
 -  รายละเอียดคุณลักษณะ KASEM ตามเปาประสงคดานการผลิตบัณฑติของมหาวิทยาลัย          2 
 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง                4 
 -  แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง              4 
 -  แนวคิดผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก               5 
 -  หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง             6 
 -  กลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM           7 
 -  กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM           7 
 -  รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM           7 
 -  ตัวอยางการประยุกตกลยทุธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
    เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM                 8 
 
เอกสารอางอิง                    10 
 
ภาคผนวก                    12 
 ภาคผนวก ก รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพฒันาคุณลักษณะ KASEM       13 
 ภาคผนวก ข การประเมินผูเรียน                 24 
 ภาคผนวก ค แบบวัดความสุขในการเรียนรู                27 
 
 



 ค

สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางท่ี 
 1  หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทของผูเรียน 
     และบทบาทของผูสอน                  6 
 2  ตัวอยาง หมวดท่ี 4 ผลการการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรู             8 
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สารบัญภาพ 
หนา 

ภาพประกอบท่ี 
  1  แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง             4 
  2  แนวคิดผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก              5 



กรอบแนวคดิปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM  
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณคา คุณธรรม และคุณประโยชน 
 
วิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย 

 บานแหงความสุข 
 สนุกทุกการเรียนรู 
 มุงสูนักปฏิบัติ 
 รวมววิัฒนสังคม 

 

เปาประสงคคณุลักษณะ KASEM ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 K  :  ใฝรู พัฒนาตนเองและมีความคิดสรางสรรค  (K : Keep on learning and creativity) 
 A  :  สามารถปรับตัวในการทํางาน  (A : Adaptability) 
 S  :  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถ่ิน  (S : Social responsibility) 
 E  :  เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน มีพลังมุงม่ัน กระตือรือรน  (E : Engaging / Energetic) 
 M :  มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะ และความสุข  (M : Morality / Maturity) 
 

คุณลักษณะ KASEM เปนอัตลักษณอันเปนเปาประสงคดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยท่ีถอดมา
จากปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย กําหนดเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิต
บัณฑิตท่ีคุณลักษณะ KASEM คือเปนนักปฏิบัติตรงตามความตองการของสังคมและรวมพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ความสุข เตรียมพรอมใหเปนบัณฑิตท่ีมีความใฝรู พัฒนาตนเอง และมีความคิดสรางสรรค (Keep on learning 
and creativity) สามารถปรับตัวในการทํางาน (Adaptability) มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนา
ทองถ่ิน (Social Responsibility) เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงม่ันกระตือรือรน (Engaging, Energetic)  
มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะ และความสุข (Morality / Maturity) 
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รายละเอียดคุณลักษณะ KASEM ตามเปาประสงคดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 ใฝรูพัฒนาตนเองและมีความคิดสรางสรรค (K : Keep on Learning and creativity) 

 แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 

 เปดรับส่ิงใหม ๆ รอบดาน  และแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืนอยูเสมอ 

 วางแผนพฒันาตนเอง 

 ติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ  และพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 

 คิดแปลกแตกตาง  หลากหลายรูปแบบในเวลาอันรวดเร็วและมีประโยชน 
 
 สามารถปรับตวัในการทํางาน (A : Adaptability) 

 สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน สถานการณ หรือลักษณะงานตาง ๆ 

 ยอมรับความจาํเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียน 

 แกปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 
 
 มีจิตสํานักรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถ่ิน (S : Social  Responsibility) 

 เขาใจและปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของตน โดยไมละเมิดสิทธิและหนาท่ีผูอ่ืน 
 ติดตามขาวสารและรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
 ปฏิบัติงานสวนรวมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ แมวาจะมีอุปสรรค 
 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติไมใหเสียหายหรือถูกทําลาย 
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดแีกสมาชิกในทองถ่ิน ชุมชน และสังคม 
 เสียสละแรงกาย เวลา และ/หรือทรัพยสินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ 

 
เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงม่ัน กระตือรือรน (E : Engaging / Energetic) 

 สามารถส่ือสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ทางคณิตศาสตรและ / หรือเทคนิคเชิงวิเคราะหอ่ืนๆ ในการ

คนควาและรายงานเกี่ยวกับประเด็นตางๆ 
 สามารถประยุกตความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวิชาของตนมาแกปญหาและจดัการกับขอ

โตแยงในสถานการณตาง ๆ 
 สามารถแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพโดยเขาใจ

ขอจํากัดของความรูในสาขาวิชาของตน 
 สามารถในการทํางานเปนทีม 
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 เปนผูนํามีทักษะในการบริหารจัดการ และสามารถกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธในงานท่ี
รับผิดชอบได 

 มีความมุงม่ัน กระตือรือรน และอดทนในการปฏิบัติงาน 
 

 มีจริยธรรม คุณธรรมและวุฒิภาวะ (M : Morality / Maturity) 

 มีสัจจะเชื่อถือได 
 มีการประมาณตน ยับยั้งช่ังใจ และไมเกี่ยวของกับอบายมุข 
 เปนท้ังผูใหและผูรับ 
 ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับและกฎหมาย 
 ยึดม่ันในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ควบคุมอารมณไดภายใตภาวะความกดดัน 
 ยอมรับท้ังความเดนและความดอยของตนเองและของผูอ่ืน 
 รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
 มองโลกในแงดี และมีความสุขในการดําเนินชีวิต 
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การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 
แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง          (Student 
– Centered Learning) ท่ียึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาได ผูเรียน   ทุกคนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนและไดรับความสนใจอยางท่ัวถึงในช้ันเรียน (Student as active learner) โดยมี
ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภาพท่ี 1 

 
Student – Centered Learning 

 
 

 
 

Teacher as facilitator   Student as active learner 
 

แผนภาพท่ี 1 แนวคิดการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

 คําอธิบายประกอบแผนภาพ 
 Student – Centered Learning 

 ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในการจดัการเรียน
การสอน พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

 เนนการสรางความรูความเขาใจ เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของผูเรียน 

 มีการเรียนรูรวมกันและตางเคารพในความคิดของผูสอนและผูเรียน 

 เปาหมายของการสอนไมใชใหความรูเพียงอยางเดียว แตตองพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ใหกับผูเรียนดวย 

 Student as Active Learner 
 ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระและทําความเขาใจไดดวยตนเอง 
 ผูเรียนรวมมือกับเพ่ือน ในการสืบคนหาคําตอบ รวมอภิปราย รวมนําเสนอและสรุปขอความรู

ท่ีไดรับรวมกัน 
 เปล่ียนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยางเดียว (passive) มาเปนผูเรียนท่ีกระตือรือรนรวมกิจกรรม

การแสวงหาความรู (active) ตามท่ีผูสอนกําหนด 
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แนวคิดผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก  (Teacher  as  Facilitator) 
 ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Student 
และสรางความรูดวยตนเอง 

ผูสอน 
สรางบรรยากาศ ชวยเหลือ แนะนํา 
รับฟงความคิดเห็น ใหการเสริมแรง 

มีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรม 

 
แผนภาพท่ี 2 แนวคิดผูสอนทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก 

 
 คําอธิบายประกอบแผนภาพ 
 บทบาทของ Facilitator 

 เปนผูนําเสนอ   (presenter) 
 เปนผูสังเกต   (observer) 
 เปนผูถาม    (asker) 
 เปนผูใหการเสริมแรง  (reinforcer) 
 เปนผูแนะนํา   (director) 
 เปนผูสะทอนความคิด  (reflector) 
 เปนผูจัดบรรยากาศ  (atmosphere  organizer) 
 เปนผูจัดระเบียบ   (organizer) 
 เปนผูแนะแนว   (guide) 
 เปนผูประเมิน   (evaluator) 
 เปนผูใหคําช่ืนชม   (appraiser) 
 เปนผูกํากับ   (coach) 
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หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 หลักการ / กระบวนการ บทบาทของผูเรียนและบทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง แสดงไดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทของผูเรียน และบทบาท   

   ของผูสอน 

หลักการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน 
(Student as Active Learner) 

(Student–Centered Learning) 
(Teacher as Facilitator) 

  เปล่ียนผูเรียนจากการเปนผู
นั่งฟงอยางเดียว (passive) มาเปน
ผูเรียนท่ีกระตือรือรน รวมกิจกรรม
การแสวงหาความรู (active) ตามท่ี
ผูสอนกําหนด 

 
 
 
 
 
 

ยึดหลักวา ผู เ รียนทุกคนมี
ศักยภาพในการเรียนรูและผูเรียนมี
ความสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียน
การสอน  พัฒนา ผู เ รี ยน เ ต็มตาม
ศักยภาพ 

 เนนการสรางความรูความ
เขาใจ เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบ
ของผูเรียน ใหผูเรียนไดกํากับและ
ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง 

 มีการเรียนรูรวมกันและตาง
เคารพในความคิดของผูสอนและ
ผูเรียนใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม 

 เปาหมายของการสอนไมใช
ใหความรู เพียงอยางเดียว  แตตอง
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึ งประสงค
ใหกับผูเรียนดวย 

 ผูเรียนรวมมือกับเพื่อนใน
การสืบคนหาคําตอบรวมอภิปราย 
รวมนําเสนอ  มีปฏิสัมพันธทาง
สังคม 
 ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระ

และทําความเขาใจดวยตนเอง 
 
 

 สรางบรรยากาศ กระตุน
จูงใจ ทาทาย 
 ชวยเหลือ แนะนํา 
 รับฟงความคิดเห็น 
 ใหการเสริมแรง 
 ประเมินการเรียนรูตาม

ความสามารถ ท่ีแท จ ริ งของ
ผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
(authentic  assessment) 
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กลยุทธการจัดการเรียนการรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ  KASEM 
 กลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ KASEM 
กระทําไดโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือนํารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางมาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา มกบ. ใหมีคุณลักษณะ 
KASEM 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ KASEM 

 Think Pair – Share จากการตัง้ปญหาของครู แลวสุมผูเรียนนําเสนอ 
 Jigsaw แบงเนือ้หาเปนสวนๆ ใหแตละกลุมรวมคนหาคําตอบเฉพาะเนือ้หาท่ีกลุมไดรับ 
 Round Table แบงผูเรียนเปนกลุมรวมกนัอภิปรายหาคําตอบจากกระดาษคําถาม 
 Mind Map ผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญโดยเชื่อมโยงประเด็นหลัก ประเด็นรองท่ีไดเรียนรู 
 การใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง (Role Playing and Simulation) 
 การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Approach Method) 
 การเรียนรูแบบเพ่ือนสอนเพื่อน (Peer Learning) 
 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) 

ฯลฯ 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ KASEM 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กระทําไดโดยการใชกลยุทธการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณปญหา การศึกษา
รวบรวมขอมูล การคนควาทดลองทําโครงงานและนําเสนอรายงานเพ่ือนําไปสูเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM 
เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 3 รูปแบบคือ 
 1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem – Based Learning : PBL) 
 2.  รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใชการวิจัยเปนฐาน  (Research –Based Learning : RBL) 
 3.  รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning) 

ฯลฯ 
 

          (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก) 
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ตัวอยางการประยุกตกลยุทธการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM  
 ในการวางแผนและเตรียมการการใชกลยุทธการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง        
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ผูสอนสามารถนําเปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ KASEM มาเขียน       
ในหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรูในแบบฟอรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ. 2) เพื่อเตรียมนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ของ
นักศึกษา มกบ. ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรู 

เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ 
KASEM  ของนักศึกษา  มกบ. กลยุทธการจัดการเรียนรู 

1.  การใฝรู ใฝเรียน การพัฒนาตนเองและ
มีความคิดสรางสรรค  (K) 

การสอนโดยใชกรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดเห็นแนวทางการ
มีคําตอบและเหตุผลท่ีหลากหลายซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา 

 การใชตัวแบบ (Role model) ผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูมี
ความโดดเดนดานการใฝรูใฝเรียนเพ่ือเปนการจูงใจให
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองดานการใฝรูใฝเรียนดังเชน  
ตัวแบบ 

2. สามารถปรับตัวในการทํางาน  (A) 
 

 การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning)
ดวยการสรางกิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

3.  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวม
พัฒนาทองถ่ิน  (S) 

การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case  Study) แลวผูสอนและ
ผูเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับการมีวินัย การตรงตอเวลา  
การเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นและตระหนักในคุณคา
ของความรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถ่ิน 

 การมอบหมายงานท่ีนักศึกษาตองทํางานเปนทีม 
 

 

กระตุน เสริมแรงใหนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบของ
นักศึกษาตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางหมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรู (ตอ) 

เปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ 
KASEM ของนักศึกษา มกบ. 

กลยุทธการจัดการเรียนรู 

4.  เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน  มีพลัง
มุงม่ัน กระตือรือรน  (E) 

ฝกวิเคราะหทฤษฎี และประสบการณการแกปญหา 
 กรณีศึกษาทางศาสตรท่ีศึกษา 
 การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเกี่ยวของกับศาสตรท่ีศึกษา 

5.  ก า ร เ ป น ผู มี จ ริ ย ธ ร รม  คุณธ ร รม  
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีมีวุฒิภาวะพรอม
ต อ ก า รดํ า ร ง ตนใน สั งคมอย า ง มี
ความสุข  (M) 

การสอนโดยการใชอภิปรายกลุม (Group Discussion) ให
นักศึกษามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน
ผูมีจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการดํารงตน
ในวิชาชีพในสังคม 

 การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานจัดกิจกรรมใหนักศึกษา
สํารวจ / สัมภาษณผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีวุฒิภาวะพรอมตอการดํารงตนในสังคม อยางมี
ความสุขและนําเสนอประสบการณเกี่ยวกับการดํารงตนใน
สังคมจากการสํารวจและสัมภาษณบุคคลเหลานั้น 

 การกําหนดใหมีรายวิชาท่ีนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม 
 มีกิจกรรมท่ีมอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา

โครงการเพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
 

 

การมีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงตอ
เวลาเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2553).  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ. 
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. บรรยาย.  (2553,2, มิถุนายน). ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู. 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก  รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนา 
       คุณลกัษณะ  KASEM 
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ภาคผนวก ก 
รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ KASEM 

 
1.  แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem – Based  Learning : PBL) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกของการเกิดปญหาตามสถานการณท่ีกําหนดให คนควาหาความรู
เพิ่มเติมท่ีเกี่ยวของกับปญหาหรือใชความรูท่ีมีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา เพื่อจะนําไปสูการแกปญหา 
 1.1  รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning Model) แสดงดังภาพท่ี 1 
 

Problem motivated  
 

 
 
 
 Student as problem solver Coach mediator 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
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 1.2  กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
       เร่ิมจากกลุมผูเรียน (ประมาณ 8 – 10 คน) จะไดรับสถานการณ (Scenario) ผูเรียนจะรวมอภิปราย
กําหนดหัวขอเร่ืองท่ีตองเรียน (สถานการณหนึ่งทําใหเกิดหัวขอเร่ืองไดหลายเร่ืองแลวแยกยายกันไปหาขอมูลใน
เร่ืองนั้นๆ หรือจากความรูหรือประสบการณของผูเรียน) แลวจึงนํากลับมาอภิปรายสรุปเปนความรู ผูสอนมี
หนาท่ีใหความสะดวกและกํากับใหหัวขอเร่ืองสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และขอมูลเนื้อหาสาระท่ี
ผูเรียนมีอยูเดิมหรือท่ีไดจากการศึกษาคนความีความถูกตองสมบูรณ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

PBL PROCESS 
 • Clarify term 

• Define Problem 

• Brainstorming to define explanations 

• Arrange possible explanations 

•  Formulate learning objectives 

 
 
 
 
 
 
 

Independent Study  
 
 

Discuss, synthesize and summarize the knowledge acquired 
 

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 
 1.3  กระบวนการแกปญหาจากสถานการณปญหา แสดงดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําเสนอปญหา ตั้งขอสงสัย กําหนดหวัขอเร่ืองท่ีสอดคลอง 

ซักถามปญหา 
คิดสืบคนคําตอบ 
ใหกับปญหา 

การวิเคราะหปญหา 
เสนอแนวทางแกปญหาพรอมสรุปสาระ

ความรูตามเนือ้หาของบทเรียน 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการแกปญหาจากสถานการณปญหา 
2.  แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีใชการวิจัยเปนฐาน (Research – Based Learning : RBL) 
 การจัดการเรียนรูท่ีใชการวิจัยเปนฐานเปนกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูจาก
การศึกษาคนควา และคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเร่ืองท่ีศึกษาผานกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 
 2.1  การสอนตามแนว RBL 

 การสอนโดยใชวิธีวิจัย 
 การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย หรือเปนผูชวยวิจัย 
 การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยผูสอน และนักวิจัยช้ันนําในศาสตร 
 การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน 

 2.2  ระดับความเขมของผูเรียนในการสอนแบบ RBL แสดงดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

ทํางานวิจยัของตนเอง 7 

 เปนผูชวยวิจยั      6 

  ทํา Baby research         5 

  ทํารายงานเชิงวิจัย              4 

  เรียนรูโดยการศึกษางานวิจยั                3 

     เรียนรูผลวิจยัจากการศึกษาดวยตนเอง / คําบอกเลาของอาจารย      2 

   1   ศึกษาหลักการ ความรู จากเอกสารตํารา และส่ือตางๆ  

 
ภาพท่ี 4 ระดับความเขมของผูเรียนในการสอนแบบ RBL 
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 2.3  การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
       การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดความใฝเรียนรูของ
ผูเรียน มีนิสัยของความชางคิดพิจารณา มีความเชื่อม่ันและศรัทธาในตนเอง มีจิตใจท่ีดีงามในการสราง          
“ภูมิปญญา” เพื่อความม่ันคงผาสุกของมวลมนุษยชาติ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 

กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู กระบวนการพัฒนาผูเรียน 
สงสัยใครรู อยากรูอยากเห็น (life long education) ใจท่ีใฝรู 

(research problem) ใสใจ (attention) (inquisitive mind) 
คาดการณ (hypothesis) ตรวจสอบ ใจท่ีใฝคิด 
รวบรวม (data collection) จัดแจง ใจท่ีใฝสราง 
วิเคราะห (data  analysis) ไตรตรอง 
สรุปผล (conclusion) เช่ือม่ัน 

ใจท่ีใฝสรางคุณประโยชน 

 
PBL กับ RBL 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนฐาน (Problem – based learning) เปนจุดเร่ิมตนของการเรียน
การสอนท่ีใชการวิจัยเปนฐาน (Research– based learning) โดยการท่ีผูสอนเสนอปญหาในชั้นเรียน ใหผูเรียน
แบงกลุมศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม หรือทดลองในหองปฏิบัติการแลวทํารายงานเสนอ 

 
3.  การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning) 
 แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูดวยการลงมือเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ท้ังเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเร่ิมตั้งแตการคิดปญหาท่ี
ตนเองสนใจและอยากรูคําตอบเกี่ยวกับส่ิงนั้น แลวดําเนินการศึกษาคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยอาศัยความรู
ความเขาใจจากเร่ืองตางๆ ท่ีศึกษามาใชกระบวนการและทักษะตามเปาหมายภายใตการเอ้ืออํานวยการของ
ผูสอน กิจกรรมการเรียนรูจากโครงงานมีความเกี่ยวของและสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง 
 3.1  ประเภทของโครงงาน ประกอบดวย โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง โครงงานสรางทฤษฎี  
โครงงานประดิษฐ มีรายละเอียดดังนี้ 
       3.1.1  โครงงานท่ีเปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน สํารวจ
และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแลวนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบเพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธของเร่ืองดังกลาวไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
การปฏิบัติตามโครงงานน้ี  (ผูเรียนจะตองศึกษารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆเชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ 
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โดยใชเคร่ืองมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึก) ฯลฯ การจําแนกขอมูลหรือการนําเสนออาจใช
เคร่ืองมือประเภทแผนผังทางปญญาตางๆ 
       3.1.2 โครงงานท่ีเปนการคนควาทดลอง เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนศึกษาเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะโดยการออกแบบการทดสอบเพ่ือศึกษาวา ตัวแปรหนึ่งจะมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษา
อยางไรบาง ดวยการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอตัวแปรท่ีตองการศึกษา การทําโครงงานประเภทนี้จะมี
ข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย การกําหนดปญหา การต้ังวัตถุประสงคหรือสมมุติฐาน การออกแบบ
ทดสอบ การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลองการแปลผล และสรุปผลการทดลอง ท้ังนี้ผูสอนควรออกแบบ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย 
       3.1.3 โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม เปนโครงงานท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเสนอความรู ทฤษฎี หลักการแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียังไมมีใครคิด
มากอน หรือขัดแยง หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยูซ่ึงความรู ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดท่ีเสนอตองผานการ
พิสูจนอยางมีหลักการหรือวิธีการท่ีนาเช่ือถือตามกติกา / ขอตกลงท่ีกําหนดข้ึนมาเอง หรืออาจใชกติกาหรือ
ขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหม 
       โครงงานประเภทน้ี ผูทําโครงงานตองเปนผูท่ีมีความรูพื้นฐานในเร่ืองนั้นเปนอยางดีหรือตองมี
การศึกษาคนควาขอมูลประกอบอยางลึกซ้ึง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหมๆ ข้ึน
ไดผูสอนสามารถเตรียมความรูพื้นฐานใหผูเรียนผานส่ือการเรียนดวยตนเองตางๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 
       3.1.4 โครงงานท่ีเปนการประดิษฐคิดคน เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนนําเอาความรู
ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เพ่ือประโยชนในการ
เรียนการทํางาน หรือการใชงานอ่ืนๆ โครงงานนี้อาจเปนการประดิษฐส่ิงใหมท่ียังไมมีใครเคยทํา หรืออาจเปน
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยู 
 

 3.2  แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
       การเรียนแบบโครงงานนี้ ควรมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงองคประกอบ
ดังนี้(อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553 : 3-4) 
       3.2.1  การรวมมือกันของผูเรียน (collaboration) การออกแบบจะตองคํานึงถึงการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน กระบวนการเรียนควรมุงสนับสนุนใหผูเรียน 

 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิก  (role) 
 การใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  (contributions) 
 การเขาถึงเทคโนโลยี  (access to technology) 
 การมีโอกาสไดตัดสินใจรวมกัน  (opportunities to collaborate and make decision) 
 การมีโอกาสที่จะไดเรียนรูทักษะการเรียนแบบรวมมือ  (learn collaborative skills) 
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       3.2.2  การกําหนดทิศทางของผูเรียน (Student Direction) การจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานน้ี
ควรตองสรางโอกาสและใหการสนับสนุนผูเรียนในทิศทาง ดังน้ี 

 กําหนดโครงงานท่ีจะทําใหผูเรียนสัมพันธกับเนื้อหาและบริบทของวิชา (relation to 
class context) 

 ตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันกับโลกความเปนจริงรอบๆ ตัวผูเรียน 
 มีการใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินเพื่อน 

       3.2.3 การกําหนดขอบเขตของเวลาในการทําโครงงานและส่ือตางๆ ในการสนับสนุนการเรียนรู 
(time frame and material to support deep under standing and engagement) ตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหเพียงพอในการศึกษาเรียนรู และทําโครงงานส่ิงท่ีจําเปนตองกําหนดสําหรับการเรียนรูแบบ
โครงงาน คือ 

 การใหผูเรียนมีโอกาสอยางเทาเทียมกันในการมีสวนรวมในการทําโครงงาน 
 ตองมีการพัฒนาการรวมมือกันทําโครงงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 รวมกันทํางานตามภาระหนาท่ีใหไดดีแมวาจะยากเพียงใดก็ตามโดยอาศัยแหลง

สนับสนุน / แหลงใหความรู / ส่ือ / ทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีอยู 
 มีการประเมินและออกแบบกระบวนการในการทําโครงงาน (design process and 

assessment) 
       3.2.4  ส่ือประสมรูปแบบตางๆ (multimedia) การเรียนรูแบบโครงงานนี้จําเปนตองนําส่ือรูปแบบ
ตางๆ มาชวยสนับสนุนใหการเรียนรูมีขอบเขตท่ีกวางขวางข้ึน งายสะดวกตอการคนควาหาขอมูล รวมท้ัง
ติดตอส่ือสารกัน ผูสอนควรมีการพิจารณาเลือกส่ือรูปแบบตางๆ ท่ีชวยสนับสนุนการเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
บรรลุตามเปาหมายของตนเอง ไดแก 

 เลือกส่ือท่ีเหมาะสมมาชวยสนับสนุนเนื้อหาท่ีจะใหผูเรียนไดเรียน 
 ใชหลักการออกแบบองคประกอบของส่ือตางๆ ใหเหมาะสม 
 สนับสนุน / เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงส่ือการเรียนการสอนและทรัพยากรการ

เรียนรูตางๆ ใหไดสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 
 ควรมีการวางแผนใหผูเรียนใชเวลาท่ีเหมาะสมในการเรียน จากส่ือทุกรูปแบบท่ีมีการ

จัดเตรียมไวให 
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       3.2.5  เนื้อหาของหลักสูตร (curricular content) การกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของการเรียนท่ีทําใหผูเรียนทุกคนเขาใจจะตองมีความชัดเจน ดังนี้ 

 เนื้อหาตองมีความชัดเจน เพียงพอ สามารถทําใหผูเรียนสามารถรับรูและเรียนรูและ
เขาใจได 

 มีการกําหนดมาตรฐานของหลักสูตรซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
 เนื้อหาความรูท้ังหลายสามารถใชการเรียนแบบโครงงานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

ได 
 สามารถกําหนดการประเมินได 

       3.2.6  การเช่ือมตอ / ความสัมพันธกับโลกความเปนจริง (real world connection) การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ตองจัดหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรู
โลกของความเปนจริง ไดแก 

 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการติดตอส่ือสารกันกับผูอ่ืนการใหผูเรียนไดทํางานแบบ
รวมมือกัน / ทํางานเปนทีม (collaboration / team work) 

 การบริหารจัดการโครงงานใหเหมาะสม (project management) 
 การกําหนดใหทําโครงงานท่ีมีความสัมพันธกับโลกความเปนจริง / ปญหาในปจจุบัน 
 การใหขอมูลยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ (effective use of feedback) 

       3.2.7  ระบบการประเมินผล (assessment) การเรียนการสอน จําเปนตองมีการประเมินเพื่อใหทราบ
ผลของการจัดกระบวนการเรียน และสามารถติดตามผลการเรียนของผูเรียนดวยวามีความกาวหนาอยางไรควร
ปรับปรุงแกไขส่ิงใด เร่ืองใดบาง แนวทางในการประเมินมีดังนี้ 

 ควรมีการกําหนดมาตรฐานการประเมินไวอยางชัดเจน 
 ตองมีวิธีการประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลายได 
 ควรมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนความคิด ความรูสึกและเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดมีการปรับปรุงแกไขตนเองในการเรียนและการทําโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21

 3.3  วิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน แสดงดังภาพท่ี 5 
 

การกําหนดปญหาท่ีสนใจ 
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ สนับสนุนการทําโครงงาน 
 

กําหนดแผนปฏิบัติในโครงงาน 
 

ปฏิบัติตามแผน 
 

เขียนรายงานโครงงาน 
 

นําเสนอ / อภปิราย / สรุปผลการเรียนรู 
 

เผยแพร 
 

ภาพท่ี 5 วิธีดําเนินการจดัทําโครงงาน 
 
 3.4  ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 
       การจัดการเรียนแบบโครงงานแบงไดเปน 4 ระยะดังนี้ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553: 4-5; อางจาก 
Katz and Chard, 1994) 
       3.4.1  ระยะเตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน (preliminary planning) เปนระยะท่ีผูเรียนและผูสอน
ใชเวลาในการพูดคุยเพ่ือคนหาหัวขอประเด็นปญหา และคัดเลือกหัวขอประเด็นปญหาสําหรับทําโครงงานหวัขอ
อาจจะมีจากผูเรียนหรือผูสอนเปนผูเสนอ ในระยะแรกที่ผูเรียนยังไมมีประสบการณผูสอนอาจจะเสนอหัวขอท่ี
คิดวาผูเรียนนาจะสนใจและมีคุณคาในการเรียนรูโดยมีเกณฑในการคัดเลือกหัวขอประเด็นปญหาดังตอไปนี้คือ 

 หัวขอประเด็นปญหา  ควรจะมีความสัมพันธ เกี่ ยวของกับประสบการณใน
ชีวิตประจําวันของผูเรียนอยางนอยสุด ผูเรียนควรจะมีความคุนเคยกับหัวขอ เพื่อ
ผูเรียนจะไดสามารถตั้งคําถามเก่ียวกับหัวขอนั้นๆ ได 

 มีการสงเสริมทักษะพื้นฐานตางๆ ใหไดมากท่ีสุด และควรท่ีจะสามารถบูรณาการเขา
กับวิชาอ่ืนๆ 

 หัวขอประเด็นปญหาควรจะมีคุณคาเพียงพอท่ีจะใหผูเรียนไดใชเวลาในการศึกษา   
อยางนอย 1 สัปดาห 
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 หัวขอประเด็นปญหาสามารถคนควาหรือทดสอบไดทุกท่ีทุกเวลา 
       3.4.2  ระยะเร่ิมโครงงาน (getting project start) เม่ือคัดเลือกหวัขอประเด็นปญหาแลวผูสอนมักจะ
เร่ิมตนดวยการสรางแผนภูมิเครือขายการเรียนรู หรือแผนภูมิความคิด (concept map) โดยใชการระดมพลัง
สมอง เพื่อวางแผนในการศึกษาและรวมกันต้ังคําถาม เพื่อคนหาคําตอบโดยการสืบสอบ ในระยะนี้มักจะเปน
ระยะท่ีผูเรียนทบทวนความรูและประสบการณเดิมเกีย่วกับหัวขอท่ีกําลังศึกษา 
       3.4.3  ระยะดําเนินโครงงาน (project in progress) ระยะนี้ประกอบดวยการสืบสอบคนควาโดยตรง 
มักจะมีการทัศนศึกษาเพื่อคนควาหาขอมูล และทํากิจกรรมตางๆ ท่ีหลากหลาย ในระยะน้ีผูเรียนจะไดรับความรู
และประสบการณใหมจากการศึกษาในโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงแกไขผลงานท่ีทําใน
โครงงานใหเปนผลสําเร็จ ผูเรียนมักจะใชเวลาทําโครงงานในระยะท่ียาวนานกวาทุกระยะ 
       3.4.4  ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (consolidating project) ระยะนี้ประกอบดวยการ
เตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศึกษาในโครงงาน ในรูปแบบตางๆ เชนการแสดง การจัดนิทรรศการ การ
สาธิตเพื่อใหผูสอน และเพื่อนๆ ไดชมผลงานและกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมแลวผูเรียนและผูสอนจะ
รวมกันประเมินผลการเรียนรูท่ีไดจากโครงงานและวางแผนเตรียมการสําหรับศึกษาในโครงงานอ่ืนตอไป 
 3.5  การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน 
       การประเมินการเรียนโดยใชโครงงานผูสอนจะเปนผูกําหนดและเลือกวิธีการประเมินโดยมีแนว
ทางการประเมิน 3 แนวทางไดแก (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553: 6; อางจาก Young Henquinet, 2000) 
       3.5.1  การประเมินกระบวนการ (evaluate group process) หมายถึง ลําดับข้ันตอนของการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงงานต้ังแตเร่ิมโครงงานจนจบโครงงาน 
       3.5.2  การประเมินผลของโครงงาน (evaluated product group) หมายถึง ผลท่ีไดจากการดําเนินการ
ตามกระบวนการ เชน เคาโครงของโครงงาน รายงาน ส่ิงประดิษฐ หรือการนําเสนอผลงาน 
       3.5.3  การประเมินท้ังกระบวนการและผลของโครงงาน 
      เกณฑการประเมินกระบวนการของโครงงานจะตองมีเกณฑช้ีวัดท่ีมุงพิจารณาท้ังในแง
คุณภาพและแงปริมาณของการมีสวนรวมกิจกรรมภายในกลุม การเตรียมการในการประชุม การมีปฏิสัมพันธซ่ึง
กันและกันภายในกลุมท้ังในช้ันเรียนและบนเครือขาย รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตางๆ โดยเฉพาะการ
แกไขปญหาการคิดแบบตางๆ เปนตน 
      การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน ผูประเมินควรเปนผูท่ีมีสวนรวมในโครงงาน ดังนี้ 
      1)  ผูสอน เนื่องจากผูสอนเปนผูกําหนดแนวทาง วัตถุประสงคการเรียนรวมกับผูเรียน ผูสอน
จึงเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการประเมินผลการเรียนท้ังในแงกระบวนการของกลุม ผลงานของกลุม และการเรียน
รายบุคคล 
      2)  ผูเรียน ตองประเมินตนเองวามีความรู และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโครงงาน
มากนอยเพียงใด การประเมินตนเองเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ผูเรียน 
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      3)  ผูเรียนประเมินกันและกัน เปนการประเมินโดยสมาชิกในกลุมประเมินซ่ึงกันและกันซ่ึง
เปนวิธีการควบคุมกลุมไดอยางดี จะตองมีการประเมินเปนระยะๆ ตลอดเวลาของการดําเนินโครงงานการทํา
เชนนี้จะทําใหเกิดผลดีท้ังตอตัวผูเรียนหรือสมาชิกในกลุม คือ 

 ทุกคนจะไดมีความตระหนักรูในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน         
ซ่ึงมีกลุมเพื่อนสมาชิกในทีมรวมติดตามเฝาดูอยู 

 ส่ิงผลตอการตระหนักในคุณคาของตนเองของผูเรียน 
 มีผลตอความสัมพันธภายในกลุม 
 ฝกหัดใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหเพื่อ

นําไปสูการประเมินผูอ่ืน 
 เปนการจูงใจใหผูเรียนมีผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานในกลุมท่ีดีข้ึน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  การประเมินผูเรยีน 
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ภาคผนวก  ข 
การประเมินผูเรียน 

 
ประเภทของการประเมินผูเรียนแบงเปนการประเมินระหวางเรียนและการประเมินรวม 
 1.  การประเมินระหวางการเรียน (Formative Evaluation) 
     เปนการประเมินการเรียนในขณะท่ีจัดการเรียนการสอนไมส้ินสุด เปนการวัดและประเมินท่ีมี
จุดหมายเพ่ือดูพัฒนาการของผูเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 การใชคําถามหรือขอทดสอบส้ันๆ ตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนหรือทดสอบยอย
ระหวางการสอน 

 การใชแผนผังความคิด (ท่ีมีความงาย ไมซับซอน) ตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน 
การสรุปบทเรียนของผูเรียน 

 การทํา Short paper เปนรายงานส้ันๆ เชน เขียนส่ิงท่ีไดเรียนรูในช้ันเรียนหรือส่ิงท่ีเปนปญหา
ในระหวางเรียน 

 การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
ฯลฯ 

 
 2.  การประเมินรวม (Summative Evaluation) 

     การวัดและประเมินรวมเปนการวัดและประเมินผลเม่ือการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาสิ้นสุดลง มีจุดมุงหมายท่ีจะดูผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชผลการวัดและการประเมินการ
ตัดสินวาผูเรียนจะสอบผานหรือไมในรายวิชานี้ เพื่อตัดสินระดับผลการเรียนวาจะไดผลการเรียนระดับใด (A, B, 
C, D, F) การวัดและการประเมินตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในรายวิชานั้น โดยเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิหลัก ดังนี ้

 ทดสอบผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ 

 ทดสอบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ทดสอบความสามารถคิดวิเคราะหและการคิดระดับสูง 

 ทดสอบทักษะการเรียนรูและการใชประโยชน 
 ทดสอบคุณลักษณะดานอารมณ เจตคติ ทัศนคติ คุณลักษณะอ่ืนท่ีตองการตามท่ีกําหนดไวใน

วัตถุประสงค 
ฯลฯ 

 
ท้ังนี้ระดับของการวัดควรสอดคลองกับมิติและระดับการเรียนรูท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของรายวิชาดวย 
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การประเมินตนเองของอาจารยผูสอน 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการสอนดวยตนเองของผูสอน 

ลําดับท่ี พฤติกรรมการสอนของผูสอน ใช ไมใช 
1 จัดทํารายละเอียดของรายวิชาพรอมท้ังคําอธิบายรายละเอียดการสอนและการประเมิน

การเรียนรูและมีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว 
  

2 เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางท่ัวถึง   
3 ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพตางกัน งานท่ีมอบหมายใหจึงคํานึงถึงความสามารถของ

ผูเรียนแตละคนดวย 
  

4 จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออก และคิดอยางสรางสรรค   
5 เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติตอผูเรียน   
6 ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง   
7 ใหผูเรียนสืบคนส่ิงท่ีสงสัย แตยังหาคําตอบในช้ันเรียนไมได แลวนํามาเสนอในช้ันเรียน

คร้ังตอไป 
  

8 กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห โตตอบ อภปิราย และแสดงความคิดเหน็   
9 ฝกฝนใหผูเรียนสามารถส่ือสาร ท้ังในรูปแบบของการพูด การเขียน และการนําเสนอได

อยางมีประสิทธิภาพ 
  

10 เปดโอกาสใหผูเรียนไดเปนท้ังผูนําและผูตาม และใหความรวมมือในการแกปญหาของ
กลุม 

  

11 สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทาํ และฝกปรับปรุงตนเอง   
12 สงเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู และการใหความชวยเหลือระหวางกันในกลุมผูเรียน   
13 ใชส่ือและอุปกรณท่ีหลากหลายเพ่ือฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรู   
14 ใชกิจกรรม – กลยุทธการสอน เปนวิถีทางใหเกิดการเรียนรูแทนการบรรยายของผูสอน   
15 มีการตรวจสอบความรูของผูเรียน สังเกต และประเมินพฒันาการของผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง 
  

16 ตรวจงานของผูเรียน และใหขอเสนอแนะแกผูเรียน   
17 ประเมินความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย   
18 ฝกฝนอบรมผูเรียน ไมใชใหความรูอยางเดยีว เพ่ือใหผูเรียนเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพงึ

ประสงค 
  

19 รายงานผลใหผูเรียนปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน   
20 ตรวจสอบและปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของผูสอน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค  แบบวัดความสุขในการเรียนรู 
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ภาคผนวก  ค 

แบบวัดความสุขในการเรียนรู 
 

คําชี้แจง 
  1. โปรดอานคําแนะนําในแตละตอนกอนท่ีจะตอบแบบวดั 
  2. โปรดตอบคําถามทุกขอดวยความต้ังใจและถูกตองมากที่สุด เพื่อใหขอมูลสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 
  3. นักศึกษาไมตองเขียนช่ือของนักศึกษาลงในแบบวัด  ขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บไวเปนความลับ
และใชประโยชนเพื่อการศึกษาในภาพรวมเทานั้น และจะไมสงผลกระทบตอนักศึกษาแตอยางใด 

4. ขอคําถามแตละขอมีลักษณะพฤตกิรรมตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษาเองในระดับของ
ความคิดเหน็ 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง  นอย นอยท่ีสุด โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองท่ี
ตรงกับพฤติกรรมตรงหรือใกลเคียงในระดับความคิดเหน็ โดยใชเกณฑการประมาณคาระดับความคิดเห็น
ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 

มากท่ีสุด  หมายถึง  มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกบัตัวนักศึกษา
มากท่ีสุด 

มาก  หมายถึง  มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกบัตัวนักศึกษามาก 
ปานกลาง หมายถึง  มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกบัตัวนักศึกษาปานกลาง 
นอย  หมายถึง  มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกบัตัวนักศึกษานอย 
นอยท่ีสุด หมายถึง  มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรอืใกลเคียงกบัตัวนักศึกษานอยท่ีสุด 
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ระดับ 

ลําดับ ความคิดเห็น มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ความรูสึกเปนสุขและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู   
1 ฉันต่ืนเตนยินดีที่จะไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ในวิชาน้ี      
2 ฉันรูสึกเบื่อในการเขาเรียนวิชาน้ี      
3 ฉันเขาเรียนวิชาน้ีดวยความเต็มใจ      
4 ฉันเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนวิชาน้ี      
5 ฉันสนใจกับเน้ือหาสาระของวิชาน้ี      
6 ฉันอยากเขาเรียนวิชาน้ีทุกครั้ง      
7 ฉันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงความรูและสื่อตางๆ นอกเหนือจากการอาน

บทเรียน 
     

8 ฉันรูสึกภูมิใจที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหเปนผลสําเร็จ      
9 ความคิดเห็นของฉันเปนประโยชนตอผูอื่น      
10 ฉันยินดีที่จะตอบคําถามของอาจารย      
11 ฉันยินดีถามีโอกาสไปรายงานหนาช้ันเรียน      
12 ฉันรูสึกเปนเกียรติที่ชวยหาความรูเพ่ิมเติมใหเพ่ือนในกลุม      
13 ฉันรูสึกภูมิใจที่การซักถามของฉันเปนประโยชนตอคนอื่นดวย      
14 ฉันเห็นคุณคาตนเองมากขึ้นจากการรวมกิจกรรมการเรียนรู      
15 ฉันดีใจที่ไดเขากลุมทํางานกับเพ่ือน      
16 ฉันรูสึกเสียดาย  ถาไมไดเขาเรียน      
17 ฉันอุทิศเวลาใหกับการเรียน      
18 สวนใหญฉันจะเขาเรียนทันเวลา      
19 ฉันใหความสําคัญกับการเขาช้ันเรียนมากกวาเรื่องอื่น      
20 ฉันจะไมยอมใหพลาดการเรียนในวิชาน้ี      

การมีปฏิสัมพนัธและสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อน   
21 เมื่อมีปญหาฉันปรึกษาหารือกับกลุมเพ่ือนได      
22 เพ่ือนแสดงความเต็มใจเมื่อฉันขอคําปรึกษา      
23 ฉันมีเพ่ือนที่คอยใหความชวยเหลือเมื่อฉันตองการ      
24 ฉันมีความรูสึกที่ดีกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน      
25 ฉันรูสึกผอนคลายเมื่อไดคุยกับเพ่ือนๆ      
26 ฉันยินดีใหคําปรึกษาเมื่อเพ่ือนตองการ      
27 ฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูใหม  ๆกับกลุมเพ่ือน      
28 ฉันมีโอกาสคนพบความสามารถของตนเองจากการแสดงความคิดเห็นในกลุมเพ่ือน      



 30
ระดับ 

ลําดับ ความคิดเห็น มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

29 เพ่ือนสนใจรับฟงการแสดงความคิดเห็นของฉัน      
30 ฉันรูสึกประสบความสําเร็จกับการแสดงความคิดเห็นในกลุม      
31 ฉันรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเมื่อไดแสดงความคิดเห็น      
32 ความคิดเห็นของฉันไดรับความสนใจจากกลุมเพ่ือน      
33 การทํางานของฉันกับกลุมเพ่ือนเปนไปดวยความราบรื่น      
34 ฉันไดรับการยอมรับในการทํางานจากกลุมเพ่ือน      
35 ฉันเกิดการเรียนรูจากการทํางานกับกลุมเพ่ือน      
36 ฉันมีบทบาทในการชวยเหลืองานของกลุม      
37 การไดทํางานกับกลุมเพ่ือนเปนเรื่องนาสนุก      

การมีความรูสึกศรัทธาและไววางใจตออาจารยผูสอนโดยภาพรวม 
38 อาจารยใหขอมูลและแหลงขอมูลที่ทันสมัย      
39 อาจารยเตรียมการสอนอยางดี      
40 อาจารยช้ีแนะแนวทางการประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน      
41 อาจารยเปนตัวอยางของการใฝรู  ใฝเรียน      
42 อาจารยยกตัวอยางเหตุการณปจจุบันประกอบการเรียน      
43 อาจารยมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย      
44 ฉันรูสึกอบอุนสบายใจเมื่ออยูใกลอาจารย      
45 ฉันขอคําปรึกษาจากอาจารยได      
46 อาจารยใหความสนใจนักศึกษาอยางทั่วถึง      
47 อาจารยใหกําลังใจนักศึกษา      
48 อาจารยแสดงความเต็มใจในการใหความชวยเหลือนักศึกษา      
49 ฉันรูสึกผอนคลายเมื่ออยูใกลอาจารย      
50 อาจารยอารมณดีไมโกรธงาย      
51 อาจารยมีความยืดหยุน      
52 อาจารยไมเครงเครียด      
53 อาจารยมีความสุขุมรอบคอบ      
54 อาจารยไมแสดงความหงุดหงิด      
55 อาจารยไมดุหรือวากลาวโดยไมฟงเหตุผล      
56 ฉันกลาที่จะบอกเหตุจําเปนกับอาจารย (บางกรณีเชนไมอาจมาเขาเรียนได ฯลฯ)      
57 ฉันรูสึกวาอาจารยใหคะแนนนักศึกษาอยางยุติธรรม      
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