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เทคนิคในการส่งเสริมการสอนสู่นักศึกษา 

ยุค Thailand 4.0 
 

1.  ผู้สอน Thailand 4.0 
 เมื่อสังคมเปลี่ยนไป การสอนก็ต้องเปลี่ยนไป ผู้สอนในยุค 4.0 ต้อนสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึงการที่ผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา
ตนได้เต็มตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงกระตุ้น สรรหาเทคนิคการสอนแบบใหม่
โดยสอดคล้องกับความจําเป็นเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมที่ทันสมัย ผู้คนในยุคใหม่ต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ผู้สอนจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรับการเรียนรู้ปรับเปลี่ยน
ความคิดได้ง่าย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหา เพราะ
เนื้อหาในยุคลสมัยนี้จะเกินกว่าที่จะเรียนรูไ้ด้อย่างพอเพียงมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
“ไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก (Facilitate) การ
เรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง” 
 
2. บทบาทของครูไทย 4.0 

– ครูเป็นผู้แนะแนวทาง  (Coach/Guide) 

– ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ / ร่วมศึกษา (Co-Learner) 

– ครูเป็นผู้ผลิตนวัตกร (Innovator Creator) 

 นวัตกร  หมายถึง  ผู้ริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์และสนับสนุน ให้เกิด

เทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการหรือผลงานที่เป็นนวัตกรรม 
 

3.  ทักษะท่ีจําเป็นของผู้สอนในยุค 4.0 (C-Teacher) 
 3.1  Constructionist ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ได้ด้วยตัวเองโดย เช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ดังนั้นผู้สอนจึงควรนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่ต้องการ 
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 3.2 Creativity ผู้สอนต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
หน้าห้องเพียงอย่างเดียว  
 3.3  Connectivity ผู้สอนต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ผู้เรียนกับครูภายในสถาบันศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน ให้ผู้เรียนรู้จักความ
เช่ือมโยงความรู้กับความคิดสร้างสรรคไ์ด้ 
 3.4  Computer (ICT) Integration ผู้สอนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วย
กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 
 

4. หลักการสําคัญสําหรับผู้สอนในยุค Thailand 4.0 
 4.1  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้  
 4.2  ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 4.3  เรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 
 4.4  แสวงหาคําตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 
 

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
– การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5  ขั้น (QSCCS) 

– การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิจัยเป็นพื้นฐาน (Research based leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery learning)  

– การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
  

5.1 วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based leaning) 
วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการทํางานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ
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สถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่มีความสําคัญต่อผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ
และกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง สร้างองค์ความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 ขั้นที่ 1  กําหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ
มองเห็นปัญหา สามารถกําหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาตําตอบ 
 ขั้นที่ 2  ทําความเข้าใจกับปัญหา  ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 
 ขั้นที่ 3  ดําเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการ
หลากหลาย 
 ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนนําความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
 ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินค่าหาคําตอบ  ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่ม
ตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดย
พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์
ความรู้ ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
 ขั้นที่ 6  นําเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนนําข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ 
และนําเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ร่วมกันประเมินผลงาน 
  

5.2 วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project based leaning) 
 วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้ร่าง
โครงการและดําเนินงานให้สําเร็จตามโครงการนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพชีวิตจริง นักศึกษาจะทํางานด้วยการตั้งปัญหา ดําเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือ
ทําจริงเป็น กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคําตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้
หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ
ตนเองหรือของ กลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ช้ินงานที่สามารถนําผลการศึกษาไป
ใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ
นํามาผสมผสานกันได้แก่  กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้น
กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้
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กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
กับแหล่งความรู้และสามารถสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 
 กระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ  ด้วยกันคือ 
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 
 ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน 
  ขั้นที่ผู้เรียนกําหนดหัวข้อคําถาม หรือประเด็นปัญหา ที่ผู้เรียนสนใจอยากรู้
แล้วตั้งสมมติฐานมาตอบคําถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ        
จนค้นพบคําตอบด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 
  1.  ผู้เรียนกําหนดปัญหาที่จะศึกษา 
  2.  ผู้เรียนตั้งสมมตฐิานเบื้องต้น 
  3.  ผู้เรียนตรวจสอบสมมตฐิานเบื้องต้น 
  4. สรุปข้อความรู้จากผลการตรวจสอบสมมตฐิาน 
 ระยะที่ 3  ขั้นสรุป 
 

 5.3 การจัดการเรียนรู้แบบข้ันบันได 5 ข้ัน (QSCCS)  
 การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันไดประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 Learn to Question ได้แก่ การเตรียมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การเตรียม
บทบาทครู การสํารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจและการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 Learn to Search ได้แก่ การสืบค้น วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะข้อมูลที่
ถูกต้องและการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ขั้นที่ 3 Learn to Construct ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ จากการเรียนรู้ การทดลอง 
การสร้างช้ินงาน การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและของจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 4  Learn to Communicate ได้แก่ การสรุปข้อมูลเพื่อนําเสนอสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ  
 ขั้นที่ 5 Learn to Service ได้แก่ การประยุกต์ ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสังคม 
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 5.4 การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) 
 การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เป็นกลวิธีและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นโดยการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ และ
ปฏิบัติจนกระทั่งพบคําตอบหรือเกิดความเข้าเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง 
 
 5.5 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
 การจัดการเรียนรู้ตามสภพจริง คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
กระตุ้นการเรียนรู้จากภายในตัวของผู้เรียนให้ผ่านการสัมผัส การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้
เกิดความประจักษ์ชัดถึงความจริงที่เกิดขึ้น ทําให้ผู้เรียนมีการคิด วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ค่อยๆ เกิดนขึ้นตามลําดับ 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

1) การเสริมสร้างทัศนคติและการพัฒนาความคิดของผู้เรียน 
2) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติ 
3) การเข้าใจสาระการเรียนรู้ 

 
5.6 การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 

 การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง หมายถึงวิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดย
ทันที ไม่มีใครกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน เพื่อหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปัญหาที่กําหนด
อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดยในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คําตอบหรือทางเลือกใด
ดีหรือไม่อย่างไร 
 ขั้นตอนการระดมพลังสมอง 

1) กําหนดปัญหา 
2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนและอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อช่วยในการอภิปรายและ

บันทึกผล 
3) สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปัญหาที่

กําหนดให้มากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็น
ปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 

4) คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้หรือเหมาะสมที่สุด 
5) แต่ละกลุ่มนําเสนองานของตนเอง 
6) อภิปรายและสรุปผล 
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6. การประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 6.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน สําหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมให้ใช้ในการ
ประเมินผลในช้ันเรียน  

ส่วนแบบทดสอบมาตรฐานนั้น จุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ จําแนกได้ 3 
ประเภท คือ  

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ปริมาตรความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่ได้เรียนรู้มาว่า
รับรูไ้วไ้ด้มากน้อยเพียงไร  

2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความสามารถที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีต 
ส่วนมากใช้ในการทํานายสมรรถภาพของบุคคลว่าสามารถเรียนไปได้ไกล
เพียงไร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพยากรณ์อนาคตข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบัน 
และประสบการณ์ในอดีต ใช้นํามาเป็นรากฐานการทํานาย ใน 2 ลักษณะ 
คือ  

– แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude 
Test) ใช้วัดเพื่อทํานายว่าเด็กแต่ละคน จะสามารถเรียนต่อไปใน
แขนงใดจึงจะดีและจะเรียนไปได้มากเพียงใด  

– แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ (Specific 
Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับ
อาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือ จากความสามารถ
ด้านวิชาการ เช่น ความถนัดเชิงกล ความถนัดทางด้านดนตรี 
ศิลปะ การแกะสลัก กีฬา เป็นต้น ซึ่งความถนัดประเภทนี้มี
ความสัมพันธ์กับความถนัดทางการเรียน  

3) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท คือ 
แบบทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude Test) ใช้วัดทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อ   
บุคคลสิ่งของ การกระทํา สังคม ประเทศ ศาสนา แบบทดสอบวัดความ
สนใจ อาชีพ และแบบทดสอบวัดการปรับตัว ความม่ันใจ 

 6.2 เน้นการนําประโยชน์ผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงแกไ้ขงาน 
 6.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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 6.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ขนองผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
  

7. ความต้องการของนักศึกษาและกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 
 ความต้องการของนักศึกษา กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 
�ชอบเรียนแบบ Relax / ยกตัวอย่างที่เข้ากับ
ชีวิตประจําวัน ชอบแบบมองเห็นภาพ สนุกไม่
เครียด 
� เรียนภาคปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎี 
� เรียนแบบไม่หนักเกินไป วิชาที่เนื้อหาหนักๆ 
เกิน 3 วิชา / วัน 
� เรียนและปฏิบัติจริงควบคู่กัน 
� อธิบายจนนักศึกษาเข้าใจ 
� ยกตัวอย่ างที่ เ ห็นภาพ นําไปใ ช้ ได้จริ ง 
แบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ ใหนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ความคิด 

� แบ่งสอบในรายวิชาที่มีเนื้อหามาก 
� ตั้งคําถามรายบุคคลในช่วงเวลาเรียน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษากระตือรือล้นระหว่างเรียน 
� สอบก่อนเรียน / หลังเรียน 
� ให้นักศึกษาฝึกนําเสนอ 
� มีเกมส์ให้นักศึกษาเล่นสอดแทรกระหว่าง
เรียน 
� เสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยสอดแทรก
คําศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนการสอน 
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