ก

สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีวิสัยทัศนและเปาประสงคดานการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณ ลัก ษณะ KASEM อัน เปน อั ตลักษณของนัก ศึกษามหาวิทยาลัย เกษมบัณ ฑิตที่มี ความสอดคลองกับ
เปาประสงคดานมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคดังกลาวขางตน มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหคณาจารยใชกลยุทธการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student – Centered Learning) ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับพ.ศ. 2553 และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
พ.ศ. 2554
ศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนไดจัดทําคูมือ “การใชกลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษา มกบ.” เพื่อเปนคูมือสําหรับคณาจารยในการจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนั้นศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนยังไดนํารายละเอียดของคูมือดังกลาวลงบน
เว็บไซต http://dcil.kbu.ac.th เพื่อใหคณาจารยในคณะวิชาตางๆ สามารถเขาไปศึกษาและสามารถดาวนโหลด
ขอมูลมาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อีกทางหนึ่งดวย
มหาวิ ท ยาลัย หวั งว าคู มือฉบั บนี้จ ะเปนประโยชนต อคณาจารยแ ละผูส นใจทุก ทาน ขอแสดงความ
ขอบคุณคณาจารยที่มีความใฝรู และมีสวนรวมในการนํากลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไป
ใชในการพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งนับไดวาเปนการวางรากฐาน
การพั ฒ นาประชากรที่ มี คุ ณ ค า คุ ณ ธรรม และคุ ณ ประโยชน ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ให กั บ
สังคมไทยและสังคมโลกตอไป

(ดร.วัลลภ สุวรรณดี)
อธิการบดี
พฤษภาคม 2554
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กรอบแนวคิดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย
- วิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย
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- รายละเอียดคุณลักษณะ KASEM ตามเปาประสงคดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
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กรอบแนวคิดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณคา คุณธรรม และคุณประโยชน
วิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย
 บานแหงความสุข
 สนุกทุกการเรียนรู
 มุงสูนักปฏิบัติ
 รวมวิวัฒนสังคม
เปาประสงคคณ
ุ ลักษณะ KASEM ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
K : ใฝรู พัฒนาตนเองและมีความคิดสรางสรรค (K : Keep on learning and creativity)
A : สามารถปรับตัวในการทํางาน (A : Adaptability)
S : มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น (S : Social responsibility)
E : เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น กระตือรือรน (E : Engaging / Energetic)
M : มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะ และความสุข (M : Morality / Maturity)
คุณลักษณะ KASEM เปนอัตลักษณอันเปนเปาประสงคดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ถอดมา
จากปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน (Vision) ของมหาวิทยาลัย กําหนดเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงผลิต
บัณฑิตที่คุณลักษณะ KASEM คือเปนนักปฏิบัติตรงตามความตองการของสังคมและรวมพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ความสุข เตรียมพรอมใหเปนบัณฑิตที่มีความใฝรู พัฒนาตนเอง และมีความคิดสรางสรรค (Keep on learning
and creativity) สามารถปรับตัวในการทํางาน (Adaptability) มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนา
ทองถิ่น (Social Responsibility) เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่นกระตือรือรน (Engaging, Energetic)
มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะ และความสุข (Morality / Maturity)
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รายละเอียดคุณลักษณะ KASEM ตามเปาประสงคดา นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ใฝรูพัฒนาตนเองและมีความคิดสรางสรรค (K : Keep on Learning and creativity)
 แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
 เปดรับสิ่งใหม ๆ รอบดาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นอยูเสมอ
 วางแผนพัฒนาตนเอง
 ติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาชีพ และพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
 คิดแปลกแตกตาง หลากหลายรูปแบบในเวลาอันรวดเร็วและมีประโยชน
สามารถปรับตัวในการทํางาน (A : Adaptability)
 สามารถปรับตัวใหเขากับผูอนื่ สถานการณ หรือลักษณะงานตาง ๆ
 ยอมรับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยน
 แกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
มีจิตสํานักรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิน่ (S : Social Responsibility)
 เขาใจและปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของตน โดยไมละเมิดสิทธิและหนาที่ผูอื่น
 ติดตามขาวสารและรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอยางสม่ําเสมอ
 ปฏิบัติงานสวนรวมที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ แมวาจะมีอุปสรรค
 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและทรัพยากรธรรมชาติไมใหเสียหายหรือถูกทําลาย
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดแี กสมาชิกในทองถิ่น ชุมชน และสังคม
 เสียสละแรงกาย เวลา และ/หรือทรัพยสินเพื่อพัฒนาทองถิ่น ชุมชน และสังคมดวยความเต็มใจ
เปนนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุงมั่น กระตือรือรน (E : Engaging / Energetic)
 สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ ทางคณิตศาสตรและ / หรือเทคนิคเชิงวิเคราะหอื่นๆ ในการ
คนควาและรายงานเกี่ยวกับประเด็นตางๆ
 สามารถประยุกตความรูที่ไดจากการศึกษาในสาขาวิชาของตนมาแกปญ
 หาและจัดการกับขอ
โตแยงในสถานการณตาง ๆ
 สามารถแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพโดยเขาใจ
ขอจํากัดของความรูในสาขาวิชาของตน
 สามารถในการทํางานเปนทีม
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 เปนผูนํามีทักษะในการบริหารจัดการ และสามารถกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธในงานที่
รับผิดชอบได
 มีความมุงมั่น กระตือรือรน และอดทนในการปฏิบัติงาน
มีจริยธรรม คุณธรรมและวุฒิภาวะ (M : Morality / Maturity)
 มีสัจจะเชื่อถือได
 มีการประมาณตน ยับยั้งชั่งใจ และไมเกี่ยวของกับอบายมุข
 เปนทั้งผูใหและผูรับ
 ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับและกฎหมาย
 ยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 ควบคุมอารมณไดภายใตภาวะความกดดัน
 ยอมรับทั้งความเดนและความดอยของตนเองและของผูอื่น
 รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
 มองโลกในแงดี และมีความสุขในการดําเนินชีวิต
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การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student
– Centered Learning) ที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาได ผูเรียน ทุกคนมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนและไดรับความสนใจอยางทั่วถึงในชั้นเรียน (Student as active learner) โดยมี
ผูสอนทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภาพที่ 1
Student – Centered Learning

Teacher as facilitator

Student as active learner

แผนภาพที่ 1 แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
คําอธิบายประกอบแผนภาพ
Student – Centered Learning
 ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูและผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
 เนนการสรางความรูความเขาใจ เพิ่มบทบาทความรับผิดชอบของผูเรียน
 มีการเรียนรูรวมกันและตางเคารพในความคิดของผูสอนและผูเรียน
 เปาหมายของการสอนไมใชใหความรูเพียงอยางเดียว แตตองพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหกับผูเรียนดวย
Student as Active Learner
 ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระและทําความเขาใจไดดวยตนเอง
 ผูเรียนรวมมือกับเพื่อน ในการสืบคนหาคําตอบ รวมอภิปราย รวมนําเสนอและสรุปขอความรู
ที่ไดรับรวมกัน
 เปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูนั่งฟงอยางเดียว (passive) มาเปนผูเรียนที่กระตือรือรนรวมกิจกรรม
การแสวงหาความรู (active) ตามที่ผูสอนกําหนด
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แนวคิดผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Teacher as Facilitator)
ผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภาพที่ 2
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
และสรางความรูดวยตนเอง

Student

ผูสอน
สรางบรรยากาศ ชวยเหลือ แนะนํา
รับฟงความคิดเห็น ใหการเสริมแรง
แผนภาพที่ 2 แนวคิดผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก
คําอธิบายประกอบแผนภาพ
บทบาทของ Facilitator
 เปนผูนําเสนอ
 เปนผูสังเกต
 เปนผูถาม
 เปนผูใหการเสริมแรง
 เปนผูแนะนํา
 เปนผูสะทอนความคิด
 เปนผูจัดบรรยากาศ
 เปนผูจัดระเบียบ
 เปนผูแนะแนว
 เปนผูประเมิน
 เปนผูใหคําชื่นชม
 เปนผูกํากับ

(presenter)
(observer)
(asker)
(reinforcer)
(director)
(reflector)
(atmosphere organizer)
(organizer)
(guide)
(evaluator)
(appraiser)
(coach)
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หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
หลักการ / กระบวนการ บทบาทของผูเรียนและบทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง แสดงไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง บทบาทของผูเรียน และบทบาท
ของผูสอน
หลักการและกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student–Centered Learning)
 ยึ ด หลั ก ว า ผู เ รี ย นทุ ก คนมี
ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู แ ละผู เ รีย นมี
ความสําคัญที่สุดในการจัดการเรียน
การสอน พั ฒ นาผู เ รี ย นเต็ ม ตาม
ศักยภาพ
 เน น การสร า งความรู ค วาม
เขาใจ เพิ่ มบทบาทความรั บผิดชอบ
ของผูเรียน ใหผูเรียนไดกํากับและ
ประเมินการเรียนรูดวยตนเอง
 มีการเรียนรูรวมกันและตาง
เคารพในความคิ ด ของผู ส อนและ
ผูเรียนใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม
 เปาหมายของการสอนไมใช
ให ค วามรู เ พี ย งอย า งเดี ย ว แต ต อ ง
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
ใหกับผูเรียนดวย

บทบาทของผูเรียน
(Student as Active Learner)

บทบาทของผูส อน
(Teacher as Facilitator)

 เปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผู
นั่ ง ฟ ง อย า งเดี ย ว (passive) มาเป น
ผูเรียนที่กระตือรือรน รวมกิจกรรม
การแสวงหาความรู (active) ตามที่
ผูสอนกําหนด
 ผู เ รี ย นร ว มมื อ กั บ เพื่ อ นใน
การสื บ ค น หาคํ า ตอบร ว มอภิ ป ราย
รวมนําเสนอ
มีปฏิสัมพันธทาง
สังคม
 ผูเรียนตองสรุปเนื้อหาสาระ
และทําความเขาใจดวยตนเอง

 สรางบรรยากาศ กระตุน
จูงใจ ทาทาย
 ชวยเหลือ แนะนํา
 รับฟงความคิดเห็น
 ใหการเสริมแรง
 ประเมินการเรียนรูตาม
ความสามารถที่ แ ท จ ริ ง ของ
ผูเรี ยนดวยวิธีการที่ห ลากหลาย
(authentic assessment)
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กลยุทธการจัดการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
กลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ KASEM
กระทําไดโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางมาใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา มกบ. ใหมีคุณลักษณะ
KASEM
กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
 Think Pair – Share จากการตัง้ ปญหาของครู แลวสุมผูเรียนนําเสนอ
 Jigsaw แบงเนือ้ หาเปนสวนๆ ใหแตละกลุมรวมคนหาคําตอบเฉพาะเนือ้ หาที่กลุมไดรับ
 Round Table แบงผูเรียนเปนกลุมรวมกันอภิปรายหาคําตอบจากกระดาษคําถาม
 Mind Map ผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญโดยเชื่อมโยงประเด็นหลัก ประเด็นรองที่ไดเรียนรู
 การใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง (Role Playing and Simulation)
 การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Approach Method)
 การเรียนรูแบบเพื่อนสอนเพื่อน (Peer Learning)
 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning)
ฯลฯ
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กระทําไดโดยการใชกลยุทธการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูลงมือกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณปญหา การศึกษา
รวบรวมขอมูล การคนควาทดลองทําโครงงานและนําเสนอรายงานเพื่อนําไปสูเปาประสงคคุณลักษณะ KASEM
เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 3 รูปแบบคือ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning : PBL)
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research –Based Learning : RBL)
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning)
ฯลฯ
(รายละเอียดอยูใ นภาคผนวก ก)
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ตัวอยางการประยุกตกลยุทธการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
ในการวางแผนและเตรี ย มการการใชก ลยุท ธก ารจัด การเรีย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเปน ศูน ย ก ลาง
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ผูสอนสามารถนําเปาประสงคดานการพัฒนาคุณลักษณะ KASEM มาเขียน
ในหมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู กลยุ ท ธ ก ารจั ด การเรี ย นรู ใ นแบบฟอร ม หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ. 2) เพื่อเตรียมนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ของ
นักศึกษา มกบ. ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอยางหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรู
เปาประสงคดา นการพัฒนาคุณลักษณะ
KASEM ของนักศึกษา มกบ.

กลยุทธการจัดการเรียนรู

1. การใฝรู ใฝเรียน การพัฒนาตนเองและ  การสอนโดยใชกรณีศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดเห็นแนวทางการ
มีความคิดสรางสรรค (K)
มีคําตอบและเหตุผลที่หลากหลายซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา
 การใชตัวแบบ (Role model) ผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูมี
ความโดดเด น ด า นการใฝ รู ใ ฝ เ รี ย นเพื่ อ เป น การจู ง ใจให
นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองดานการใฝรูใฝเรียนดังเชน
ตัวแบบ
2. สามารถปรับตัวในการทํางาน (A)

 การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ (Experiential Learning)
ดวยการสรางกิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและทํางาน
รวมกับผูอื่น

3. มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและรวม  การสอนโดยใชกรณีศึกษา (Case Study) แลวผูสอนและ
พัฒนาทองถิ่น (S)
ผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการมีวินัย การตรงตอเวลา
การเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นและตระหนักในคุณคา
ของความรับผิดชอบตอสังคมและรวมพัฒนาทองถิ่น
 การมอบหมายงานที่นักศึกษาตองทํางานเปนทีม
 กระตุ น เสริ ม แรงให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบของ
นักศึกษาตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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ตารางที่ 2 ตัวอยางหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการจัดการเรียนรู (ตอ)
เปาประสงคดา นการพัฒนาคุณลักษณะ
กลยุทธการจัดการเรียนรู
KASEM ของนักศึกษา มกบ.
4. เป น นั ก ปฏิ บั ติ มี ค วามอดทน มี พ ลั ง  ฝกวิเคราะหทฤษฎี และประสบการณการแกปญหา
มุงมั่น กระตือรือรน (E)
 กรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษา
 การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษา
5. ก า ร เ ป น ผู มี จ ริ ย ธ ร ร ม คุ ณ ธ ร ร ม  การสอนโดยการใชอภิปรายกลุม (Group Discussion) ให
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีวุฒิภาวะพรอม
นักศึกษามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน
ต อ ก า ร ดํ า ร ง ต น ใ น สั ง ค ม อ ย า ง มี
ผูมจี ริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อการดํารงตน
ความสุข (M)
ในวิชาชีพในสังคม
 การสอนโดยใช การวิจัย เปน ฐานจัด กิจ กรรมให นัก ศึ ก ษา
สํ า รวจ / สั ม ภาษณ ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีวุฒิภาวะพรอมตอการดํารงตนในสังคม อยางมี
ความสุขและนําเสนอประสบการณเกี่ยวกับการดํารงตนใน
สังคมจากการสํารวจและสัมภาษณบุคคลเหลานั้น
 การกําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุม
 มีกิจกรรมที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนา
โครงการเพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
 การมีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงตอ
เวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ

เอกสารอางอิง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ KASEM
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ภาคผนวก ก
รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM
1. แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning : PBL)
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนตัวกระตุนให
ผูเรียนตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกของการเกิดปญหาตามสถานการณที่กําหนดให คนควาหาความรู
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับปญหาหรือใชความรูที่มีอยูเดิมหรือเคยเรียนมา เพื่อจะนําไปสูการแกปญหา
1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning Model) แสดงดังภาพที่ 1
Problem motivated

Coach mediator

Student as problem solver

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
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1.2 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
เริ่มจากกลุมผูเรียน (ประมาณ 8 – 10 คน) จะไดรับสถานการณ (Scenario) ผูเรียนจะรวมอภิปราย
กําหนดหัวขอเรื่องที่ตองเรียน (สถานการณหนึ่งทําใหเกิดหัวขอเรื่องไดหลายเรื่องแลวแยกยายกันไปหาขอมูลใน
เรื่องนั้นๆ หรือจากความรูหรือประสบการณของผูเรียน) แลวจึงนํากลับมาอภิปรายสรุปเปนความรู ผูสอนมี
หนาที่ใหความสะดวกและกํากับใหหัวขอเรื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน และขอมูลเนื้อหาสาระที่
ผูเรียนมีอยูเดิมหรือที่ไดจากการศึกษาคนความีความถูกตองสมบูรณ แสดงดังภาพที่ 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
ภาพที่ 2 กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1.3 กระบวนการแกปญหาจากสถานการณปญหา แสดงดังภาพที่ 3
นําเสนอปญหา ตั้งขอสงสัย กําหนดหัวขอเรื่องที่สอดคลอง
ซักถามปญหา
คิดสืบคนคําตอบ
ใหกับปญหา
การวิเคราะหปญหา

เสนอแนวทางแกปญหาพรอมสรุปสาระ
ความรูตามเนือ้ หาของบทเรียน
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ภาพที่ 3 กระบวนการแกปญหาจากสถานการณปญหา
2. แนวคิดการจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research – Based Learning : RBL)
การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ช ก ารวิ จั ย เป น ฐานเป น กระบวนการเรีย นการสอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู จ าก
การศึกษาคนควา และคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเรื่องที่ศึกษาผานกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ
2.1 การสอนตามแนว RBL
 การสอนโดยใชวิธีวิจัย
 การสอนโดยใหผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย หรือเปนผูชวยวิจัย
 การสอนโดยใหผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยผูสอน และนักวิจัยชั้นนําในศาสตร
 การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน
2.2 ระดับความเขมของผูเรียนในการสอนแบบ RBL แสดงดังภาพที่ 4
ทํางานวิจยั ของตนเอง
เปนผูชวยวิจยั
ทํา Baby research

7
6
5

ทํารายงานเชิงวิจัย

4

เรียนรูโดยการศึกษางานวิจยั

3

เรียนรูผลวิจยั จากการศึกษาดวยตนเอง / คําบอกเลาของอาจารย
ศึกษาหลักการ ความรู จากเอกสารตํารา และสื่อตางๆ

ภาพที่ 4 ระดับความเขมของผูเรียนในการสอนแบบ RBL

2
1
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2.3 การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดความใฝเรียนรูของ
ผู เ รี ย น มี นิ สั ย ของความช า งคิ ด พิ จ ารณา มี ค วามเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในตนเอง มี จิ ต ใจที่ ดี ง ามในการสร า ง
“ภูมิปญญา” เพื่อความมั่นคงผาสุกของมวลมนุษยชาติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
กระบวนการวิจัย
สงสัยใครรู
(research problem)
คาดการณ (hypothesis)
รวบรวม (data collection)
วิเคราะห (data analysis)
สรุปผล (conclusion)

กระบวนการเรียนรู
อยากรูอยากเห็น (life long education)
ใสใจ (attention)
ตรวจสอบ
จัดแจง
ไตรตรอง
เชื่อมั่น

กระบวนการพัฒนาผูเรียน
ใจที่ใฝรู
(inquisitive mind)
ใจที่ใฝคิด
ใจที่ใฝสราง
ใจที่ใฝสรางคุณประโยชน

PBL กับ RBL
การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน (Problem – based learning) เปนจุดเริ่มตนของการเรียน
การสอนที่ใชการวิจัยเปนฐาน (Research– based learning) โดยการที่ผูสอนเสนอปญหาในชั้นเรียน ใหผูเรียน
แบงกลุมศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม หรือทดลองในหองปฏิบัติการแลวทํารายงานเสนอ
3. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project – Based Learning)
แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูดวยการลงมือเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง ทั้งเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเริ่มตั้งแตการคิดปญหาที่
ตนเองสนใจและอยากรูคําตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้น แลวดําเนินการศึกษาคนหาขอมูลที่เกี่ยวของโดยอาศัยความรู
ความเขาใจจากเรื่องตางๆ ที่ศึกษามาใชกระบวนการและทักษะตามเปาหมายภายใตการเอื้ออํานวยการของ
ผูสอน กิจกรรมการเรียนรูจากโครงงานมีความเกี่ยวของและสามารถประยุกตใชไดในชีวิตจริง
3.1 ประเภทของโครงงาน ประกอบดวย โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง โครงงานสรางทฤษฎี
โครงงานประดิษฐ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 โครงงานที่เปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน สํารวจ
และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบเพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธของเรื่องดังกลาวไดชัดเจนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติตามโครงงานนี้ (ผูเรียนจะตองศึกษารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆเชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ
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โดยใชเครื่องมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึก) ฯลฯ การจําแนกขอมูลหรือการนําเสนออาจใช
เครื่องมือประเภทแผนผังทางปญญาตางๆ
3.1.2 โครงงานที่เปนการคนควาทดลอง เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนศึกษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะโดยการออกแบบการทดสอบเพื่อศึกษาวา ตัวแปรหนึ่งจะมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา
อยางไรบาง ดวยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษา การทําโครงงานประเภทนี้จะมี
ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงคหรือสมมุติฐาน การออกแบบ
ทดสอบ การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลองการแปลผล และสรุปผลการทดลอง ทั้งนี้ผูสอนควรออกแบบ
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย
3.1.3 โครงงานที่เ ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดใหม เปนโครงงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเสนอความรู ทฤษฎี หลักการแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีใครคิด
มากอน หรือขัดแยง หรือขยายจากของเดิมที่มีอยูซึ่งความรู ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดที่เสนอตองผานการ
พิสูจนอยางมีหลักการหรือวิธีการที่นาเชื่อถือตามกติกา / ขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาเอง หรืออาจใชกติกาหรือ
ขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหม
โครงงานประเภทนี้ ผูทําโครงงานตองเปนผูที่มีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้นเปนอยางดีหรือตองมี
การศึกษาคนควาขอมูลประกอบอยางลึกซึ้ง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎีหลักการแนวคิดใหมๆ ขึ้น
ไดผูสอนสามารถเตรียมความรูพื้นฐานใหผูเรียนผานสื่อการเรียนดวยตนเองตางๆ เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน
3.1.4 โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนนําเอาความรู
ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อประโยชนในการ
เรียนการทํางาน หรือการใชงานอื่นๆ โครงงานนี้อาจเปนการประดิษฐสิ่งใหมที่ยังไมมีใครเคยทํา หรืออาจเปน
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
3.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
การเรียนแบบโครงงานนี้ ควรมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงองคประกอบ
ดังนี้(อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553 : 3-4)
3.2.1 การรวมมือกันของผูเรียน (collaboration) การออกแบบจะตองคํานึงถึงการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน กระบวนการเรียนควรมุงสนับสนุนใหผูเรียน
 การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก (role)
 การใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (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) การจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานนี้
ควรตองสรางโอกาสและใหการสนับสนุนผูเรียนในทิศทาง ดังนี้
 กําหนดโครงงานที่จะทําใหผูเรียนสัมพันธกับเนื้อหาและบริบทของวิชา (relation to
class context)
 ตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันกับโลกความเปนจริงรอบๆ ตัวผูเรียน
 มีการใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินเพื่อน
3.2.3 การกําหนดขอบเขตของเวลาในการทําโครงงานและสื่อตางๆ ในการสนับสนุนการเรียนรู
(time frame and material to support deep under standing and engagement) ตองมีการกําหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหเ พี ยงพอในการศึก ษาเรี ยนรู และทําโครงงานสิ่งที่จํา เปน ตองกํ าหนดสํ าหรับการเรียนรูแ บบ
โครงงาน คือ
 การใหผูเรียนมีโอกาสอยางเทาเทียมกันในการมีสวนรวมในการทําโครงงาน
 ตองมีการพัฒนาการรวมมือกันทําโครงงานอยางมีประสิทธิภาพ
 ร ว มกั น ทํ า งานตามภาระหน า ที่ ใ ห ไ ด ดี แ ม ว า จะยากเพี ย งใดก็ ต ามโดยอาศั ย แหล ง
สนับสนุน / แหลงใหความรู / สื่อ / ทรัพยากรการเรียนรูที่มีอยู
 มีการประเมินและออกแบบกระบวนการในการทําโครงงาน (design process and
assessment)
3.2.4 สื่อประสมรูปแบบตางๆ (multimedia) การเรียนรูแบบโครงงานนี้จําเปนตองนําสื่อรูปแบบ
ตางๆ มาชวยสนับสนุนใหการเรียนรูมีขอบเขตที่กวางขวางขึ้น งายสะดวกตอการคนควาหาขอมูล รวมทั้ง
ติดตอสื่อสารกัน ผูสอนควรมีการพิจารณาเลือกสื่อรูปแบบตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการเรียน ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
บรรลุตามเปาหมายของตนเอง ไดแก
 เลือกสื่อที่เหมาะสมมาชวยสนับสนุนเนื้อหาที่จะใหผูเรียนไดเรียน
 ใชหลักการออกแบบองคประกอบของสื่อตางๆ ใหเหมาะสม
 สนับสนุน / เปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรการ
เรียนรูตางๆ ใหไดสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 ควรมีการวางแผนใหผูเรียนใชเวลาที่เหมาะสมในการเรียน จากสื่อทุกรูปแบบที่มีการ
จัดเตรียมไวให

20
3.2.5 เนื้อหาของหลักสูตร (curricular content) การกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของการเรียนที่ทําใหผูเรียนทุกคนเขาใจจะตองมีความชัดเจน ดังนี้
 เนื้อหาตองมีความชัดเจน เพียงพอ สามารถทําใหผูเรียนสามารถรับรูและเรียนรูและ
เขาใจได
 มีการกําหนดมาตรฐานของหลักสูตรซึ่งเปนที่ยอมรับ
 เนื้อหาความรูทั้งหลายสามารถใชการเรียนแบบโครงงานสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
ได
 สามารถกําหนดการประเมินได
3.2.6 การเชื่อมตอ / ความสัมพันธกับโลกความเปนจริง (real world connection) การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน ตองจัดหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถเรียนรู
โลกของความเปนจริง ไดแก
 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการติดตอสื่อสารกันกับผูอื่นการใหผูเรียนไดทํางานแบบ
รวมมือกัน / ทํางานเปนทีม (collaboration / team work)
 การบริหารจัดการโครงงานใหเหมาะสม (project management)
 การกําหนดใหทําโครงงานที่มีความสัมพันธกับโลกความเปนจริง / ปญหาในปจจุบัน
 การใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพ (effective use of feedback)
3.2.7 ระบบการประเมินผล (assessment) การเรียนการสอน จําเปนตองมีการประเมินเพื่อใหทราบ
ผลของการจัดกระบวนการเรียน และสามารถติดตามผลการเรียนของผูเรียนดวยวามีความกาวหนาอยางไรควร
ปรับปรุงแกไขสิ่งใด เรื่องใดบาง แนวทางในการประเมินมีดังนี้
 ควรมีการกําหนดมาตรฐานการประเมินไวอยางชัดเจน
 ตองมีวิธีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลายได
 ควรมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสะทอนความคิด ความรูสึกและเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดมีการปรับปรุงแกไขตนเองในการเรียนและการทําโครงงาน
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3.3 วิธีดําเนินการจัดทําโครงงาน แสดงดังภาพที่ 5
การกําหนดปญหาที่สนใจ
ศึกษาทฤษฎี หลักการ สนับสนุนการทําโครงงาน
กําหนดแผนปฏิบัติในโครงงาน
ปฏิบัติตามแผน
เขียนรายงานโครงงาน
นําเสนอ / อภิปราย / สรุปผลการเรียนรู
เผยแพร
ภาพที่ 5 วิธดี ําเนินการจัดทําโครงงาน
3.4 ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน
การจัดการเรียนแบบโครงงานแบงไดเปน 4 ระยะดังนี้ (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553: 4-5; อางจาก
Katz and Chard, 1994)
3.4.1 ระยะเตรียมการวางแผนเขาสูโครงงาน (preliminary planning) เปนระยะที่ผูเรียนและผูสอน
ใชเวลาในการพูดคุยเพื่อคนหาหัวขอประเด็นปญหา และคัดเลือกหัวขอประเด็นปญหาสําหรับทําโครงงานหัวขอ
อาจจะมีจากผูเรียนหรือผูสอนเปนผูเสนอ ในระยะแรกที่ผูเรียนยังไมมีประสบการณผูสอนอาจจะเสนอหัวขอที่
คิดวาผูเรียนนาจะสนใจและมีคุณคาในการเรียนรูโดยมีเกณฑในการคัดเลือกหัวขอประเด็นปญหาดังตอไปนี้คือ
 หั ว ข อ ประเด็ น ป ญ หา ควรจะมี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประสบการณ ใ น
ชีวิตประจํ าวันของผูเรียนอยางนอยสุด ผูเรีย นควรจะมีความคุนเคยกับหัวขอ เพื่อ
ผูเรียนจะไดสามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆ ได
 มีการสงเสริมทักษะพื้นฐานตางๆ ใหไดมากที่สุด และควรที่จะสามารถบูรณาการเขา
กับวิชาอื่นๆ
 หัวขอประเด็นปญหาควรจะมีคุณคาเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเวลาในการศึกษา
อยางนอย 1 สัปดาห
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 หัวขอประเด็นปญหาสามารถคนควาหรือทดสอบไดทุกที่ทุกเวลา
3.4.2 ระยะเริ่มโครงงาน (getting project start) เมื่อคัดเลือกหัวขอประเด็นปญหาแลวผูสอนมักจะ
เริ่มตนดวยการสรางแผนภูมิเครือขายการเรียนรู หรือแผนภูมิความคิด (concept map) โดยใชการระดมพลัง
สมอง เพื่อวางแผนในการศึกษาและรวมกันตั้งคําถาม เพื่อคนหาคําตอบโดยการสืบสอบ ในระยะนี้มกั จะเปน
ระยะที่ผูเรียนทบทวนความรูและประสบการณเดิมเกีย่ วกับหัวขอทีก่ ําลังศึกษา
3.4.3 ระยะดําเนินโครงงาน (project in progress) ระยะนี้ประกอบดวยการสืบสอบคนควาโดยตรง
มักจะมีการทัศนศึกษาเพื่อคนควาหาขอมูล และทํากิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย ในระยะนี้ผูเรียนจะไดรับความรู
และประสบการณใหมจากการศึกษาในโครงงาน มีการทดสอบสมมติฐานและปรับปรุงแกไขผลงานที่ทําใน
โครงงานใหเปนผลสําเร็จ ผูเรียนมักจะใชเวลาทําโครงงานในระยะที่ยาวนานกวาทุกระยะ
3.4.4 ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงงาน (consolidating project) ระยะนี้ประกอบดวยการ
เตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศึกษาในโครงงาน ในรูปแบบตางๆ เชนการแสดง การจัดนิทรรศการ การ
สาธิตเพื่อใหผูสอน และเพื่อนๆ ไดชมผลงานและกิจกรรมที่จัดขึ้น เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแลวผูเรียนและผูสอนจะ
รวมกันประเมินผลการเรียนรูที่ไดจากโครงงานและวางแผนเตรียมการสําหรับศึกษาในโครงงานอื่นตอไป
3.5 การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน
การประเมินการเรียนโดยใชโครงงานผูสอนจะเปนผูกําหนดและเลือกวิธีการประเมินโดยมีแนว
ทางการประเมิน 3 แนวทางไดแก (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, 2553: 6; อางจาก Young Henquinet, 2000)
3.5.1 การประเมินกระบวนการ (evaluate group process) หมายถึง ลําดับขั้นตอนของการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงงานตั้งแตเริ่มโครงงานจนจบโครงงาน
3.5.2 การประเมินผลของโครงงาน (evaluated product group) หมายถึง ผลที่ไดจากการดําเนินการ
ตามกระบวนการ เชน เคาโครงของโครงงาน รายงาน สิ่งประดิษฐ หรือการนําเสนอผลงาน
3.5.3 การประเมินทั้งกระบวนการและผลของโครงงาน
เกณฑการประเมินกระบวนการของโครงงานจะตองมีเกณฑชี้วัดที่มุงพิจารณาทั้งในแง
คุณภาพและแงปริมาณของการมีสวนรวมกิจกรรมภายในกลุม การเตรียมการในการประชุม การมีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกันภายในกลุมทั้งในชั้นเรียนและบนเครือขาย รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคตางๆ โดยเฉพาะการ
แกไขปญหาการคิดแบบตางๆ เปนตน
การประเมินผลการเรียนแบบโครงงาน ผูประเมินควรเปนผูที่มีสวนรวมในโครงงาน ดังนี้
1) ผูสอน เนื่องจากผูสอนเปนผูกําหนดแนวทาง วัตถุประสงคการเรียนรวมกับผูเรียน ผูสอน
จึงเปนผูที่มีสวนสําคัญในการประเมินผลการเรียนทั้งในแงกระบวนการของกลุม ผลงานของกลุม และการเรียน
รายบุคคล
2) ผูเรียน ตองประเมินตนเองวามีความรู และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในโครงงาน
มากนอยเพียงใด การประเมินตนเองเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางความตระหนักและความรับผิดชอบของ
ผูเรียน

23
3) ผูเรียนประเมินกันและกัน เปนการประเมินโดยสมาชิกในกลุมประเมินซึ่งกันและกันซึ่ง
เปนวิธีการควบคุมกลุมไดอยางดี จะตองมีการประเมินเปนระยะๆ ตลอดเวลาของการดําเนินโครงงานการทํา
เชนนี้จะทําใหเกิดผลดีทั้งตอตัวผูเรียนหรือสมาชิกในกลุม คือ
 ทุ ก คนจะได มี ค วามตระหนั ก รู ใ นบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตน
ซึ่งมีกลุมเพื่อนสมาชิกในทีมรวมติดตามเฝาดูอยู
 สิ่งผลตอการตระหนักในคุณคาของตนเองของผูเรียน
 มีผลตอความสัมพันธภายในกลุม
 ฝ ก หั ด ให ผู เ รี ย นมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห เ พื่ อ
นําไปสูการประเมินผูอื่น
 เปนการจูงใจใหผูเรียนมีผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานในกลุมที่ดีขึ้น
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ภาคผนวก ข
การประเมินผูเรียน
ประเภทของการประเมินผูเรียนแบงเปนการประเมินระหวางเรียนและการประเมินรวม
1. การประเมินระหวางการเรียน (Formative Evaluation)
เป น การประเมิ น การเรีย นในขณะที่จัด การเรีย นการสอนไมสิ้ น สุด เป น การวั ด และประเมิ น ที่ มี
จุดหมายเพื่อดูพัฒนาการของผูเรียนเพื่อใชในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
ดังตัวอยางตอไปนี้
 การใช คํ า ถามหรื อ ข อ ทดสอบสั้ น ๆ ตรวจสอบความเข า ใจของผู เ รี ย นหรื อ ทดสอบย อ ย
ระหวางการสอน
 การใชแผนผังความคิด (ที่มีความงาย ไมซับซอน) ตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน
การสรุปบทเรียนของผูเรียน
 การทํา Short paper เปนรายงานสั้นๆ เชน เขียนสิ่งที่ไดเรียนรูในชั้นเรียนหรือสิ่งที่เปนปญหา
ในระหวางเรียน
 การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม
ฯลฯ
2. การประเมินรวม (Summative Evaluation)
การวั ด และประเมิ น รวมเป น การวั ด และประเมิ น ผลเมื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนในแต ล ะภาค
การศึกษาสิ้นสุดลง มีจุดมุงหมายที่จะดูผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชผลการวัดและการประเมินการ
ตัดสินวาผูเรียนจะสอบผานหรือไมในรายวิชานี้ เพื่อตัดสินระดับผลการเรียนวาจะไดผลการเรียนระดับใด (A, B,
C, D, F) การวัดและการประเมินตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในรายวิชานั้น โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์หลัก ดังนี้
 ทดสอบผลการเรียนรูดานความรูความเขาใจ
 ทดสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ทดสอบความสามารถคิดวิเคราะหและการคิดระดับสูง
 ทดสอบทักษะการเรียนรูและการใชประโยชน
 ทดสอบคุณลักษณะดานอารมณ เจตคติ ทัศนคติ คุณลักษณะอื่นที่ตองการตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงค
ฯลฯ
ทั้งนี้ระดับของการวัดควรสอดคลองกับมิติและระดับการเรียนรูที่ระบุไวในวัตถุประสงคของรายวิชาดวย

26

การประเมินตนเองของอาจารยผูสอน
แบบประเมินพฤติกรรมการสอนดวยตนเองของผูสอน
ลําดับที่
พฤติกรรมการสอนของผูสอน
ใช ไมใช
1
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาพรอมทั้งคําอธิบายรายละเอียดการสอนและการประเมิน
การเรียนรูและมีการจัดการเรียนการสอนตามที่ระบุไว
2
เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทัว่ ถึง
3
ผูเรียนแตละคนมีศักยภาพตางกัน งานที่มอบหมายใหจึงคํานึงถึงความสามารถของ
ผูเรียนแตละคนดวย
4
จัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออก และคิดอยางสรางสรรค
5
เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติตอผูเรียน
6
ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง
7
ใหผูเรียนสืบคนสิ่งที่สงสัย แตยังหาคําตอบในชั้นเรียนไมได แลวนํามาเสนอในชั้นเรียน
ครั้งตอไป
8
กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห โตตอบ อภิปราย และแสดงความคิดเห็น
9
ฝกฝนใหผูเรียนสามารถสื่อสาร ทั้งในรูปแบบของการพูด การเขียน และการนําเสนอได
อยางมีประสิทธิภาพ
10
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเปนทั้งผูนําและผูตาม และใหความรวมมือในการแกปญหาของ
กลุม
11
สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง
12
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใหความชวยเหลือระหวางกันในกลุมผูเรียน
13
ใชสื่อและอุปกรณที่หลากหลายเพื่อฝกการคิด การแกปญ
 หา และการคนพบความรู
14
ใชกิจกรรม – กลยุทธการสอน เปนวิถีทางใหเกิดการเรียนรูแทนการบรรยายของผูสอน
15
มีการตรวจสอบความรูของผูเรียน สังเกต และประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง
16
ตรวจงานของผูเรียน และใหขอเสนอแนะแกผูเรียน
17
ประเมินความสามารถที่แทจริงของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
18
ฝกฝนอบรมผูเรียน ไมใชใหความรูอยางเดียว เพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค
19
รายงานผลใหผูเรียนปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียน
20
ตรวจสอบและปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของผูสอน

ภาคผนวก ค แบบวัดความสุขในการเรียนรู
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ภาคผนวก ค
แบบวัดความสุขในการเรียนรู
คําชี้แจง
1. โปรดอานคําแนะนําในแตละตอนกอนทีจ่ ะตอบแบบวัด
2. โปรดตอบคําถามทุกขอดวยความตั้งใจและถูกตองมากที่สุด เพื่อใหขอ มูลสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
3. นักศึกษาไมตองเขียนชื่อของนักศึกษาลงในแบบวัด ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บไวเปนความลับ
และใชประโยชนเพื่อการศึกษาในภาพรวมเทานั้น และจะไมสงผลกระทบตอนักศึกษาแตอยางใด
4. ขอคําถามแตละขอมีลักษณะพฤติกรรมตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษาเองในระดับของ
ความคิดเห็น 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่
ตรงกับพฤติกรรมตรงหรือใกลเคียงในระดับความคิดเห็น โดยใชเกณฑการประมาณคาระดับความคิดเห็น
ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด

หมายถึง

มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษามาก
มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษาปานกลาง
มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษานอย
มีลักษณะความคิดเห็นตรงหรือใกลเคียงกับตัวนักศึกษานอยที่สุด

29
ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ

ความรูสึกเปนสุขและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
1

ฉันตื่นเตนยินดีที่จะไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ในวิชานี้

2

ฉันรูสึกเบื่อในการเขาเรียนวิชานี้

3

ฉันเขาเรียนวิชานี้ดวยความเต็มใจ

4

ฉันเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนวิชานี้

5

ฉันสนใจกับเนื้อหาสาระของวิชานี้

6

ฉันอยากเขาเรียนวิชานี้ทุกครั้ง

7
8

ฉันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความรูและสื่อตางๆ นอกเหนือจากการอาน
บทเรียน
ฉันรูสึกภูมิใจที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมใหเปนผลสําเร็จ

9

ความคิดเห็นของฉันเปนประโยชนตอผูอื่น

10

ฉันยินดีที่จะตอบคําถามของอาจารย

11

ฉันยินดีถามีโอกาสไปรายงานหนาชั้นเรียน

12

ฉันรูสึกเปนเกียรติที่ชวยหาความรูเพิ่มเติมใหเพื่อนในกลุม

13

ฉันรูสึกภูมิใจที่การซักถามของฉันเปนประโยชนตอคนอื่นดวย

14

ฉันเห็นคุณคาตนเองมากขึ้นจากการรวมกิจกรรมการเรียนรู

15

ฉันดีใจที่ไดเขากลุมทํางานกับเพื่อน

16

ฉันรูสึกเสียดาย ถาไมไดเขาเรียน

17

ฉันอุทิศเวลาใหกับการเรียน

18

สวนใหญฉันจะเขาเรียนทันเวลา

19

ฉันใหความสําคัญกับการเขาชั้นเรียนมากกวาเรื่องอื่น

20

ฉันจะไมยอมใหพลาดการเรียนในวิชานี้

การมีปฏิสัมพันธและสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
21

เมื่อมีปญหาฉันปรึกษาหารือกับกลุมเพื่อนได

22

เพื่อนแสดงความเต็มใจเมื่อฉันขอคําปรึกษา

23

ฉันมีเพื่อนที่คอยใหความชวยเหลือเมื่อฉันตองการ

24

ฉันมีความรูสึกที่ดีกับเพื่อนรวมชั้นเรียน

25

ฉันรูสึกผอนคลายเมื่อไดคุยกับเพื่อนๆ

26

ฉันยินดีใหคําปรึกษาเมื่อเพื่อนตองการ

27

ฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ กับกลุมเพื่อน

28

ฉันมีโอกาสคนพบความสามารถของตนเองจากการแสดงความคิดเห็นในกลุมเพื่อน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

30
ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับ
29

เพื่อนสนใจรับฟงการแสดงความคิดเห็นของฉัน

30

ฉันรูสึกประสบความสําเร็จกับการแสดงความคิดเห็นในกลุม

31

ฉันรูสึกเห็นคุณคาในตนเองเมื่อไดแสดงความคิดเห็น

32

ความคิดเห็นของฉันไดรับความสนใจจากกลุมเพื่อน

33

การทํางานของฉันกับกลุมเพื่อนเปนไปดวยความราบรื่น

34

ฉันไดรับการยอมรับในการทํางานจากกลุมเพื่อน

35

ฉันเกิดการเรียนรูจากการทํางานกับกลุมเพื่อน

36

ฉันมีบทบาทในการชวยเหลืองานของกลุม

37

การไดทํางานกับกลุมเพื่อนเปนเรื่องนาสนุก

การมีความรูสกึ ศรัทธาและไววางใจตออาจารยผูสอนโดยภาพรวม
38

อาจารยใหขอมูลและแหลงขอมูลที่ทันสมัย

39

อาจารยเตรียมการสอนอยางดี

40

อาจารยชี้แนะแนวทางการประยุกตความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

41

อาจารยเปนตัวอยางของการใฝรู ใฝเรียน

42

อาจารยยกตัวอยางเหตุการณปจจุบันประกอบการเรียน

43

อาจารยมีวิธีการสอนที่หลากหลาย

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

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

