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ค าน า 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการประเมินผล” เมื่อวันที่ 14  

มีนาคม 2561 วิทยากรน าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ ดร.อังคณา อ่อนธานี และ          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

21 และเป็นนักศึกษายุค Thailand 4.0 
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เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และการประเมนิผล 
 

บทน า 

 การจัดการศกึษา 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นใน

การน า “โมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้น

จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จังจ าเป็นต้องจัดการเรียนการ

สอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิง

สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆมาตอบสนองความต้องการของสังคม โดยผู้สอน

ต้องสามารถให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytic thinking) เป็นการคิด

พืน้ฐานส าคัญส าหรับการคิดขั้นสูงต่อไป การคิดย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) เป็น

กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์และตรวจสอบประเมินข้อมูล

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดหลักเหตุผล

จนได้ค าตอบที่เหมาะสมหรอืดีที่สุดเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจประเมินหรือแก้ปัญหาต่างๆ  

การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นการคิดนอกกรอบจากความคิดเดิมที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือความคิดต้นแบบ ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ดี และการคิดผลิตภาพ (productive thinking) เป็นการผลิตหรือสร้าง

ผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นนวัตกรรมในผลผลิตต่อไป และต้องมีความ

รับผิดชอบ (Responsibility thinking) 

 

1.  เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของการสอนคอือะไร 

 เป้าหมายของการสอนของอาจารย์ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายให้ นักศึกษาสามารถ

เรียนอย่างเข้าใจ ท าข้อสอบได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อการด าเนินชีวิต 

ให้ท างาน ซึ่งเป้าหมายของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละคนมีอาจมีความแตกต่างกัน แต่

จุดมุ่งหมายสูงสุดของอาจารย์ผู้สอน อยากให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดการเรียนรู้ในตัว

นักศึกษา โดยหากนักศึกษาประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน อาจารย์ผุ้สอนจะเกิด

ความภาคภูมิใจที่สามารถมอบองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและนักศึกษาสามารถใช้ความรู้

อย่างประสบความส าเร็จได้ และจากผลจากการส ารวจ Average Learning Retention 

Rates พบว่า นักศกึษาขอบให้อาจารย์สอน สรุปดังนี้ 
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จากกราฟปิรามิด พบว่านักศึกษา ชอบให้อาจารย์สอนแบบ Practist By doing ฝึกให้

นักศึกษาลงมือปฏิบัติ ซึ่งให้สอนแบบ Lecture นักศึกษามีความชอบน้อยมาก มีเพียง 5 % 

จงึท าให้อาจารย์จ าเป็นต้องคิดค้นหาเทคนิคการให้นักศึกษาเกิดความสนใจต่อการเรียนใน

ช่ัวโมงเรียน โดยอาจารย์ผู้สอน ต้องเข้าใจในจุดส าคัญว่า “เราอยากให้อะไรเค้า และเค้า

อยากได้อะไรจากเรา”  

 

2. การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับนักศกึษาในยุคปัจจุบัน ควรเป็นอย่างไร 

 จากบทสรุปการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้และ

การประเมินผล”  นักศึกษาชอบให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติ สอนเข้าใจ ควรเน้นให้มีการลองผิด

ลองถูก จะท าให้เกิดคุณค่า และสามารถน าไปใช้ได้จริง  

 

3. ลักษณะการเรียนรู้ของนักศกึษาในปัจจุบัน 

 3.1 ตัดสินใจเองว่าอะไรที่ส าคัญควรเรียนรู้ 

 3.2 การยอมรับข้อมูลอยู่บนพืน้ฐานของความเช่ือและคุณค่าที่มอียู่ในตัวเอง 

 3.3 คาดหวังว่าสิ่งที่ได้รับจะน าไปใช้ได้ในทันที 
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 3.4 มีประสบการณ์ในระดับที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้แต่อาจมีความคิดเห็น

ตายตัวต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 3.5 มีสว่นร่วมในในการแบ่งปันความรูไ้ด้มาก  

 โดยมีข้อควรระวัง คือ อย่ามองว่าความคิดของนักศึกษาผิดเพราะนักศึกษาจะ

ต่อตา้น ซึ่งการให้นักศึกษามีส่วนร่วมท าให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียนการสอนมาก

ยิ่งขึ้น 

 

4. ทักษะที่จ าเป็นของอาจารย์ในยุค 4.0 (C-Teacher) 

 4.1 Constructionist  ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตัวเองโดย เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นครูจึงควรน าแนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรูท้ี่คงทนและเกิดทักษะที่ตอ้งการ 

 4.2 Creativity ครูต้องออกแบบ สรา้งสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม

ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียง

อย่างเดียว 

 4.3 Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

ผู้เรียนกับครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ

สถานศึกษากับชุมชมเพื่อสร้างแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติอันจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน ใหผู้เ้รียนรู้จักความเชื่อมโยงความรู้กับ

ความคิดสรา้งสรรคไ์ด้ 

 4.4 Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วย

กระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพจะช่วยใหส้่งเสริมความรู้และทักษะที่ตอ้งการได้เป็นอย่างด ี
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5. ผู้สร้างความรู้ (Constructionist) 

 - จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 - เป็นผู้จุดประกายความคิดและกระตุน้ให้ผู้เรยีนได้มสี่วนรว่มในกิจกรรมการเรียน 

 - ช่วยเชื่อมโยงความคิดเห็นของผู้เรยีนและสรุปผลการเรียนรู้ 

 - แสดงความคิดเห็นและใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน 

 

6. วิธีคดิเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

วิธีคิดเพื่อพัฒนาความคิดสรา้งสรรคใ์นงาน ดังนี้  

 - คิดเชงิบวก (Positive Thinking) 

 - ใช้การระดมสมอง มองหาความคิดใหม่ๆ  (Brainstorming) 

 - ค าท าใหมจ่ากของเก่า โดยใช้ 8 แนวทาง คือ 1) เพิ่มขยาย 2) หดลด 3) ทดแทน  

    4) ตัดแปลง 5) ปรับเปลี่ยน 6) จัดใหม่ 7)ใช้สลับ 8) ปรับผสม 

 - ขยายขอบเขตปัญหาเพื่อการคิด 

 - คิดมุมกลับ 

 - คิดแบบใหม่ 

 - คิดแบบเชื่อมโยง 

 - คิดแบบหาจุดตัด 

 - คิดเปรียบเทียบ 

 - เปลี่ยนสถานที่และเวลาในการคิด 

 

7. ผู้สรา้งความรู้ (Constructionist) 
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8.  เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 

Techonology-ICT) 

8.1 ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ(Information Literacy)  

        ต้องมีทักษะในการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการ

ประเมินความน่าเชื่อถือของ สารสนเทศและทักษะในการใชส้ารสนเทศอย่างสรา้งสรรค์  

8.2 ความรู้ความสามารถด้านสื่อ (Media Literacy)  

       ต้องมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรูปแบบของสื่อ 

ต่างๆ อาทิ มัลติมีเดีย กราฟิค แอนเิมชั่น เว็บไซต์ ฯลฯ ได้อย่างมคีุณภาพ  

8.3 ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 

Literacy) 

     ต้องมีทักษะการใชเ้ครื่องมอื เทคโนโลยีสื่อสาร อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 

ฯลฯ โดยเชื่อมโยงกับเครือขา่ยต่างๆ เพื่อเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมนิ และสร้าง

สารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างมปีระสิทธิผล และมี

คุณธรรม 

 

9. แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

 - เข้าใจพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรยีนแต่ละคน 

 - จัดสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 - การจัดการเรยีนรู้ควรตอบสนองความต้องการใชง้านในชีวติประจ าวันใหเ้กิด

ประสบการณ์ 

 - ใช้ประสบการณท์ี่มขีองผู้เรียนมาประยุกต์เข้ากับการเรียน 

 - ผูส้อนควรชี้ใหเ้ห็นประโยชน์และการเสียประโยชน์ของการมาเรียน 

 - ให้เกียรตผิูเ้รียน 

 - กระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 - จัดรูปแบบการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน 

 

10. หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 10.1 ความเชื่อพื้นฐานของการจัดการศกึษา คือ 

  10.1.1  คนเรียนรู้ได้เท่ากัน ในเวลาที่ไม่เท่ากัน 

  10.1.2 คนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน ในเวลาที่เท่ากัน 

 

 



6 
 

11. บทบาทของการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. การจ าแนกประเภทของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Taxonomy of Educational 

Objectives) 

 12.1  ด้านความรู้และการคิด (Cognitive Domain) 

 12.2  ด้านความรู้สกึ (Affective Domain) 

 12.3  ด้านการปฏิบัติ (Psycho-motor Domain) 

 12.4  การทดสอบ (Testing) 

 12.5  แบบสังเกต (Observation) 

 12.6  แบบส ารวจรายการ (Checklist) 

 12.7  มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

 12.8  การจดบันทึก (Records) 

 12.9  การสัมภาษณ์ (Interview) 

 12.10  แบบสอบถาม (Questionaire) 

 12.11  สังคมมติิ (Sociometry) 
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“การเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย คงไม่ใช่สอนแค่เนื้อหา แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้าง  

แรงบันดาลใจ” 

 เมื่อสังคมเปลี่ยนไป การสอนก็ต้องเปลี่ยนไป ผู้สอนในยุค 4.0 ต้อนสอนโดยยึด

ผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึงการที่ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนา

ตนได้เต็มตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงกระตุ้น สรรหาเทคนิคการสอนแบบใหม่

โดยสอดคล้องกับความจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่ทันสมัย ผู้คนในยุคใหม่ต้อง

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ผู้สอนจะต้องฝึกนิสัยให้ผู้เรียนรับการเรียนรู้ปรับเปลี่ยน

ความคิดได้ง่าย มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหา เพราะ

เนือ้หาในยุคลสมัยนีจ้ะเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้อย่างพอเพียงมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

“ไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (Facilitate) การ

เรยีนรู้ ให้นักเรยีนเรยีนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะ

เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง” 

 

1. บทบาทของครูไทย 4.0 

– ครูเป็นผู้แนะแนวทาง  (Coach/Guide) 

– ครูเป็นผู้ร่วมเรยีนรู้ / ร่วมศึกษา (Co-Learner) 

– ครูเป็นผู้ผลิตนวัตกร (Innovator Creator) 

 นวัตกร  หมายถึง  ผู้ริเริ่ม ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์และสนับสนุน ให้เกิด

เทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการหรอืผลงานที่เป็นนวัตกรรม 

 

2. หลักการส าคัญส าหรับผู้สอนในยุค Thailand 4.0 

 4.1  ยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้  

 4.2  ผูเ้รียนได้สรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง 

 4.3  เรยีนรู้จากประสบการณแ์ละสิ่งแวดล้อม 

 4.4  แสวงหาค าตอบจากแหล่งความรูต้่างๆ ด้วยตนเอง 

 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

– การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5  ขั้น (QSCCS) 

– การจัดการเรียนรู้โดยใช้วจิัยเป็นพืน้ฐาน (Research based leaning) 
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– การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery learning)  

– การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic leaning) 

– การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 

  

3.1 วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based leaning) 

วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการท างานกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาหรือ

สถานการณเ์กี่ยวกับชีวติประจ าวันที่มคีวามส าคัญต่อผูเ้รียน มุง่พัฒนาผูเ้รียนในด้านทักษะ

และกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง สร้างองค์ความรู้ โดยผ่าน

กระบวนการคิดด้วยการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 ขั้นที่ 1  ก าหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและ

มองเห็นปัญหา สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียนเกิดความสนใจ

ที่จะค้นหาต าตอบ 

 ขั้นที่ 2  ท าความเข้าใจกับปัญหา  ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิ่ง

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

 ขั้นที่ 3  ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการ

หลากหลาย 

 ขั้นที่ 4  สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

 ขั้นที่ 5  สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ  ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่ม

ตนเอง และประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม หรือไม่เพียงใด โดย

พยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์

ความรู ้ในภาพรวมของปัญหาอกีครั้ง 

 ขั้นที่ 6  น าเสนอและประเมินผลงาน  ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ 

และน าเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ร่วมกันประเมินผลงาน 

  

3.2 วิธีการสอนแบบโครงงาน (Project based leaning) 

 วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้ร่าง

โครงการและด าเนินงานให้ส าเร็จตามโครงการนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับ

สภาพชีวิตจริง นักศึกษาจะท างานด้วยการตั้งปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการลงมือ
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ท าจริงเป็น กระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้

หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของ

ตนเองหรือของ กลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถน าผลการศึกษาไป

ใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบ

น ามาผสมผสานกันได้แก่  กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้น

กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด เพื่อให้ผู้เรียน

เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียนเอง โดยใช้

กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

กับแหลง่ความรู้และสามารถสรุปความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน 

 กระบวนการแบ่งเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 

 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นโครงงาน 

 ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงงาน 

  ขั้นที่ผู้เรยีนก าหนดหัวขอ้ค าถาม หรอืประเด็นปัญหา ที่ผูเ้รียนสนใจอยากรู้

แล้วตั้งสมมติฐานมาตอบค าถามเหล่านั้น ทดสอบสมมติฐานด้วยการลงมือปฏิบัติ        

จนค้นพบค าตอบด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.  ผูเ้รียนก าหนดปัญหาที่จะศกึษา 

  2.  ผูเ้รียนตั้งสมมตฐิานเบื้องต้น 

  3.  ผู้เรยีนตรวจสอบสมมตฐิานเบื้องต้น 

  4. สรุปข้อความรูจ้ากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 

 ระยะที่ 3  ขั้นสรุป 

 

 3.3 การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันได 5 ขั้น (QSCCS)  

 การจัดการเรียนรู้แบบขั้นบันไดประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 Learn to Question ได้แก่ การเตรยีมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การเตรียม

บทบาทครู การส ารวจชุมชนสร้างแรงบันดาลใจและการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

 ขั้นที่ 2 Learn to Search ได้แก่ การสืบค้น วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะข้อมูลที่

ถูกต้องและการออกแบบการเรียนรูร้่วมกัน 

 ขั้นที่ 3 Learn to Construct ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ จากการเรียนรู้ การทดลอง 

การสรา้งช้ินงาน การเรียนรูจ้ากผู้เช่ียวชาญและของจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 ขั้นที่ 4  Learn to Communicate ได้แก่ การสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอสื่อสารใน

รูปแบบต่างๆ  

 ขั้นที่ 5 Learn to Service ได้แก่ การประยุกต์ ต่อยอดองค์ความรูเ้พื่อสังคม 

 

 3.4 การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) 

 การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เป็นกลวิธีและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นโดยการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆ และ

ปฏิบัติจนกระทั่งพบค าตอบหรอืเกิดความเข้าเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง 

 

 3.5 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจรงิ (Authentic Learning) 

 การจัดการเรียนรู้ตามสภพจริง คือกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ

กระตุน้การเรียนรูจ้ากภายในตัวของผู้เรียนให้ผ่านการสัมผัส การเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้

เกิดความประจักษ์ชัดถึงความจริงที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีการคิด วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม เป็นการพัฒนาการเรียนรูท้ี่ค่อยๆ เกิดนขึ้นตามล าดับ 

 องค์ประกอบของการเรยีนรู้ตามสภาพจริง 

1) การเสริมสรา้งทัศนคติและการพัฒนาความคิดของผูเ้รียน 

2) การพัฒนาทักษะการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติ 

3) การเข้าใจสาระการเรียนรู้ 

 

3.6 การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 

 การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง หมายถึงวิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดย

ทันที ไม่มีใครกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน เพื่อหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาที่ก าหนด

อย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดยในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า ค าตอบหรือทางเลือกใด

ดีหรือไมอ่ย่างไร 

 ขั้นตอนการระดมพลังสมอง 

1) ก าหนดปัญหา 

2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนและอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อช่วยในการอภิปรายและ

บันทึกผล 

3) สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาที่

ก าหนดให้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็น

ปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 

4) คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นา่จะเป็นไปได้หรอืเหมาะสมที่สุด 
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5) แตล่ะกลุ่มน าเสนองานของตนเอง 

6) อภปิรายและสรุปผล 

 

4. การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 

 6.1 สร้างความสมดุลในการประเมนิผลเชิงคุณภาพ 

 การใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมให้ใช้ในการ

ประเมินผลในช้ันเรยีน  

ส่วนแบบทดสอบมาตรฐานนั้น จุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ จ าแนกได้ 3 

ประเภท คือ  

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด

ปริมาตรความรู้ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับด้านวิชาการที่ได้เรียนรู้มาว่า

รับรู้ไว้ได้มากน้อยเพียงไร  

2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด

ความสามารถที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีต 

ส่วนมากใช้ในการท านายสมรรถภาพของบุคคลว่าสามารถเรียนไปได้ไกล

เพียงไร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพยากรณ์อนาคตข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบัน 

และประสบการณ์ในอดีต ใช้น ามาเป็นรากฐานการท านาย ใน 2 ลักษณะ 

คือ  

– แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude 

Test) ใช้วัดเพื่อท านายว่าเด็กแต่ละคน จะสามารถเรียนต่อไปใน

แขนงใดจงึจะดีและจะเรียนไปได้มากเพียงใด  

– แบบทดสอบความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ (Specific 

Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบวัดความถนัดที่เกี่ยวกับ

อาชีพหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือ จากความสามารถ

ด้านวิชาการ เช่น ความถนัดเชิงกล ความถนัดทางด้านดนตรี 

ศิลปะ การแกะสลัก กีฬา เป็นต้น ซึ่งความถนัดประเภทนี้มี

ความสัมพันธ์กับความถนัดทางการเรยีน  

3) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ (Personal Social Test) มีหลายประเภท คือ 

แบบทดสอบวัดทัศนคติ (Attitude Test) ใช้วัดทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อ   

บุคคลสิ่งของ การกระท า สังคม ประเทศ ศาสนา แบบทดสอบวัดความ

สนใจ อาชีพ และแบบทดสอบวัดการปรับตัว ความมั่นใจ 

 6.2 เน้นการน าประโยชน์ผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผูเ้รียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน 



12 
 

 6.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 6.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ขนองผู้เรียนให้เป็น

มาตรฐานและมีคุณภาพ 

  

5. ความต้องการของนักศกึษาและกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 

 ความต้องการของนักศกึษา กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 

ชอบเรียนแบบ Relax / ยกตัวอย่างที่เข้า

กับชีวิตประจ าวัน ชอบแบบมองเห็นภาพ 

สนุกไม่เครียด 

 เรียนภาคปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎี 

 เรียนแบบไม่หนักเกินไป วิชาที่เนื้อหา

หนักๆ เกิน 3 วิชา / วัน 

 เรียนและปฏิบัติจริงควบคู่กัน 

 อธิบายจนนักศกึษาเข้าใจ 

 ยกตัวอย่างที่เห็นภาพ น าไปใช้ได้จริง 

แ บ่ ง ก ลุ่ ม เ ล่ น เ ก ม ส์  ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้

แลกเปลี่ยนความคิด 

 แบ่งสอบในรายวิชาที่มเีนือ้หามาก 

 ตั้งค าถามรายบุคคลในช่วงเวลาเรียน 

เพื่ อกระตุ้น ให้นั กศึกษากระตือรือล้น

ระหว่างเรียน 

 สอบก่อนเรียน / หลังเรยีน 

 ให้นักศึกษาฝกึน าเสนอ 

 มี เกมส์ ให้นักศึกษาเล่นสอดแทรก

ระหว่างเรียน 

 เสริมการใช้ภาษาอังกฤษโดยสอดแทรก

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนการ

สอน 
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