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การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เรณุมาศ มาอุ่น*
นักวิชาการอิสระ
*e-mail: ranumas_pu@hotmail.com
บทนา
พันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือ
มหาวิท ยาลัย ในฐานะที่เป็น ขุม ปัญ ญาของสังคมที่เ ป็น
พันธกิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ
1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นา
กาลังคนในระดับสูงให้กับ สังคม ประเทศชาติ
2. การวิจัย เพื่ อสร้างสรรค์อ งค์ค วามรู้สู่ ค วาม
เป็นเลิศทางวิชาการ
3. การบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์
จรรโลงให้สังคมเจริญ ก้า วหน้า และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
ของคนในสังคม โดยใช้วิชาการขั้นสูงเป็นพื้นฐาน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็น
เอกลักษณ์แห่งชาติไทย
ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย
ดั งกล่ าวข้ า งต้ น ผู้ ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
เป้าหมายของพันธกิจได้ก็คือ “อาจารย์” ที่จะต้องปฏิบัติ
พันธกิจทั้ง 4 ด้านควบคู่กันไป ในสัดส่วนที่เหมาะสม
ในบทความนี้ จ ะเสนอรายละเอี ย ดเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิต ซึ่งจัดว่าเป็นหน้าที่
หลักที่มีความสาคัญมากที่สุดของอาจารย์มหาวิทยาลัย ใน
ประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) ธรรมชาติ ของการจัด การเรีย นการสอนใน
ระดับ อุด มศึก ษา (2) หลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษา และ
(3) การจั ดการเรี ยนการสอนในระดั บ อุ ดมศึ กษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ (3.1) วัฏจักรการศึกษากับการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา (3.2) การออกแบบการสอนและการวาง

แผนการสอน (3.3) การประเมินการสอน และ (3.4) รูปแบบ
การสอนและวิธีการสอนสาหรับอุดมศึกษา

ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอน จาเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา
หรื อ การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอื่น โดยประเด็นสาคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจ
เป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา ธรรมชาติ
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอน
ในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นของสังคมใด ประเทศใด
จัดเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นสากล ที่เป็นการจัดการที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคน โดยเฉพาะเป็นการจัดการศึกษาให้กับ
คนที่ ก าลั งจะเป็ นผู้ ใหญ่ หรื อเป็ นผู้ ใหญ่ แล้ ว เพื่ อออกไป
พัฒนาสังคม ประเทศชาติ เมื่อพิจารณาในลักษณะดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษานั้น มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน 3 องค์ประกอบ
คือ คน องค์ความรู้และสังคม โดยองค์ประกอบทั้งสามจะ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (รูปที่ 1)

คน
(ผู้เรียน+ผู้สอน)

องค์ความรู้

สังคม

รูปที่ 1 ธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มี 3 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ คน สังคมและองค์ความรู้
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จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษาตามหลักสากล
จากลักษณะธรรมชาติของการอุดมศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษา (หรือมหาวิทยาลัย)
จะต้ อ งท าหน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วกั บ “คน” “องค์ ค วามรู้ ” และ
“สั งคม” ดั ง นั้ น จุ ด มุ่ ง หมายของการอุ ด มศึ ก ษาจึ งได้
กาหนดตามหลักสากล ในรูปแบบของพัน ธกิจ หลัก ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต (การจัดการเรียนการ
สอน) การวิจัย (สร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ)
และการบริการวิชาการ (เพื่อใช้องค์ความรู้พัฒนาสร้างสรรค์
จรรโลงสังคม) ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดแล้วในบทนา

หลักสูตรอุดมศึกษา
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ ใช่ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับแต่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนขั้นสูง ที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง (เช่น แพทย์ พยาบาล
นักกฎหมาย วิศวกร นักบัญชี ฯลฯ) ควบคู่กันไปกับการ
พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในลักษณะเช่นนี้ หลักสูตร
ในระดับ อุดมศึ กษา ในระดั บปริญ ญาตรี จึงมีโครงสร้าง
หลักสูตรและองค์ประกอบหลักสูตรดังนี้

(1) โครงสร้างหลักสูตร ได้แก่ จานวนหน่วยกิ ต
รวมตลอดหลั กสูตร จานวนหน่ วยกิ ตในแต่ ละหมวดวิชา
ต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ส านั ก คณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดไว้ในปี 2548
(2) องค์ป ระกอบของหลัก สูต ร ประกอบด้ว ย
3 หมวดวิชา คือ (2.1) หมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป (General
Education) มีจุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบู รณ์ (2.2) หมวดวิ ชาเฉพาะ (Specialized Education)
เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร ที่ เน้ น เพื่ อ พั ฒ นาคนและ
สังคมในแต่ละสาขาวิชา (2.3) หมวดวิชาเลือกตามความ
สนใจและเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ (Exploratory and
Enrichment Education) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนวิชาที่สนใจนอกเหนือจากวิชาในสาขาวิชาชีพ
และวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รวมทั้งรายวิชาอื่น ๆ ที่ช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รทั้ ง 3 หมวดวิ ช า
ดังกล่าว จะมีบางส่วนที่ซ้อนกันอยู่ในลักษณะของวิชาหรือ
เนื้อหาวิชา และมีบางส่วนที่แยกจากกัน (รูปที่ 2)

หมวดวิชาเอก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเลือก

รูปที่ 2 องค์ประกอบของหลักสูตรทั้ง 3 หมวดวิชาจะมีส่วนที่ซ้อนกันและส่วนที่แยกจากกัน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยประสบการณ์ ทาง
วิชาการเฉพาะด้าน ขั้นสูงที่ลุ่มลึก เพื่อความเป็นนักวิชาการ
ขั้นสูงในสาขาวิชานั้น ๆ ของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับนี้ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเองจากการค้นคว้าวิจัย และสามารถนาองค์ความรู้นั้น
ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาสั งคมประเทศชาติ ดั งนั้ น
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงไม่มีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เพราะผู้เรียนในระดับนี้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้ว นอกจากนั้น
อาจมีหรือไม่มีหมวดวิชาที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนก็ได้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา

มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับอื่น โดยเป็นการพัฒนาผู้เรียนและสร้างกาลังคน ที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งยัง
สอดคล้องกับการพัฒนาคน และวุฒิภาวะของผู้เรียนอีก
ด้วย
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นผู้ที่กาลังจะเป็น
ผู้ใหญ่และผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว จึงเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ
สูงและมีความรับผิดชอบสู ง โดยทั่ วไปแล้ วผู้ เรียนในระดั บ
อุดมศึกษาจะมีวิธีการเรียนรู้ (Approaches to Learning)
ที่แ ตกต่ างกั น ไป แต่ มีปั จ จัย บางประการที่ ส่งผลต่ อการ
เรียนรู้ และส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (รูปที่ 3)
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วิธีการของ
อาจารย์ผู้สอน

คุณลักษณะของ
ผู้เรียน
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บริบท
การเรียนรู้

การรับรู้ของผู้เรียน

วิธีการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้

ผลลัพธ์
การเรียนรู้

รูปที่ 3 ปัจจัยบางประการและขั้นตอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
1. คุณลักษณะของผู้เรียน สิ่งที่ต้องพิจารณาทาง
ด้ านคุ ณลั กษณะของผู้ เรียน ได้ แก่ ความแตกต่ างระหว่าง
บุคลิกของผู้เรียน ประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต และความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่กาลังจะเรียน
2. บริบทในการเรียนรู้ ได้ แก่ การบริหารจั ดการ
หลั ก สู ต รและรายวิ ชารวมทั้ งลั กษณะและประเภทของ
หลักสูตร
3. ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่
บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ลั ก ษณะประสบการณ์ แ ละคุ ณ วุ ฒิ ข อง
อาจารย์ผู้สอน รูปแบบและวิธีการสอน และวิธีการบริหาร
จัดการรายวิชา

วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ที่พบโดยทั่วไป มี 3 วิธีการ คือ
1. Surface Approach เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิด
จากการกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะสอบให้ผ่านวิชานั้น
ซึ่งเกิดจากการกลัวตก และมักเกิดในผู้เรียนที่มีความนับถือ
ตนเอง (Self-Esteem) และความเชื่อมั่นในตนเอง (SelfConfidence) ต่ า วิ ธี การเรี ยนรู้ แบบนี้ มั กใช้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ที่ เน้ นการแสวงหาข้ อมู ล และใช้ เครื่ องช่ วยให้ เกิ ด
ความจา ดังนั้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการแสวงหาข้อมูลและความจา

2. Deep Approach เกิดจากความสนใจในเนื้อหา
สาระของรายวิชาที่เรียน และความต้องการที่จะกระทาสิ่ง
ที่มีความหมาย รวมทั้งการตีความจากองค์ความรู้ในวิชา
นั้น ๆ ผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะบรรลุเป้าหมายการ
เรีย นรู้ดังกล่า ว มีห ลากหลาย ตั้งแต่ก ารศึก ษาค้น คว้า
ด้วยตนเอง ไปจนถึงการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ในลักษณะของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) การจะใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใดนั้น ขึ้นอยู่
กับลักษณะของวิชานั้น ๆ และคุณลักษณะของผู้เรียน
3. Strategic Approach เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ 2 วิ ธี ก าร
ดังกล่าวข้างต้น โดยความแตกต่างอยู่ที่แรงจูงใจและความ
ตั้งใจของผู้เรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้โดยขึ้นกับ
ตัวผู้เรียนและรายวิชานั้น ๆ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณของการเรียนรู้ (Quantity
of Learning) ผู้เรียนเรียนแล้วเกิดการเรียนรูม้ ากน้อยแค่
ไหน และบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน
2. ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของการเรียนรู้ (Quality
of Learning) ผู้เรียน เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้ในระดับใด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับ มหาวิท ยาลัย ควร
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เป็นการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์
ความรู้ใหม่ด้วยตัวผู้เรียนเอง
ความเป็ นจริ ง ในปั จจุ บั นพบว่ า วิ ธี ก ารสอน
ข้อกาหนดหลักสูตรวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
เป็นปัจจัยสาคัญที่ยับยั้งวิธีการเรียนรู้แบบ Deep Approach
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานสาหรับอาจารย์ผู้สอน
ดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีป ระสิท ธิภาพ
หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพดังนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย หมายถึงการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถทาให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
เรีย นรู้ ได้ โดยการเรี ย นรู้ในขั้ น สู ง คื อ ขั้ น การวิ เคราะห์
สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้และการประเมินค่า
2. ทันตามกาหนดเวลา หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนได้ตามกาหนดเวลาที่ได้กาหนดไว้ โดยสามารถ
สอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาสาระ
3. ประหยัด หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4. เกิ ด ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ งเชิ ง
ปริมาณ ละคุณภาพ (ดังรายละเอียดข้างต้น)
5. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสุข หมายถึง ทั้งฝ่าย
ผู้เรียนและฝ่ายอาจารย์ผู้สอนมีความสุขในการเรียนและได้
สอน ได้มีปฏิสัมพั นธ์ที่ดีต่อกัน มีบรรยากาศการเรียนการ
สอนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนในลักษณะของความสัมพันธ์แบบ “ครู–ศิษย์”
ในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมี ประสิทธิภาพ
ดังกล่าวนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการดาเนินการในประเด็นต่อไปนี้ (1) วงจร
การศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
(2) การออกแบบการสอน การวางแผนการสอนและการ
ประเมินผลการสอน และ (3) การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้รูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา

วัฏจักรการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
วัฏจักรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนั้น มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน (รูปที่ 4)

หลักสูตร

การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้

การจัดการเรียน
การสอน

รูปที่ 4 วัฏจักรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
จากวัฏ จักรการจัดการการศึกษา จะเห็ นได้ ว่า
การจัด การเรีย นการสอน เป็น องค์ป ระกอบที ่ส าคัญ
ของวัฏจักรการศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การจัดการ
เรี ย นการสอนนั้ น เป็ น การน าหลั ก สู ต รมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(Implementation) และการวั ดและการประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนนั้น
บรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างใด

การจัด การเรีย นการสอน ป ระกอบด้ว ย
องค์ป ระกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ จุด มุ่งหมายการ
เรียนรู้ (Learning Objectives) กระบวนการเรียนการสอน
(Learning–Teaching Process) และการวัด และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง
3 ประการนี้มีบ างส่ว นที่ทับ ซ้อ นกัน และมีบ างส่ว นที่
เป็นอิสระจากองค์ประกอบอื่น (รูปที่ 5)
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จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รูปที่ 5 องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการได้แก่ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ซึ่งจะมีบางส่วนทับซ้อนกัน
ในส่ ว นต่ อ ไปนี้ จ ะน าเสนอรายละเอี ย ดเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบการสอน (Instructional Design)
ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การจัดการเรียน
การสอนมักใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นครู
เป็ นศู นย์ กลาง (Teacher-Centered Approach) ซึ่ ง การ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ยังไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เ รีย นรู้อ ย่า งเต็ม ศัก ยภาพ และไม่ก่อ ให้เ กิด ผลลัพ ธ์
การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง ในปัจจุบันจึงได้

เกิ ดแนวคิด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Student-Centered Approach) โดย
คาดหวังว่า รูป แบบนี้จ ะช่ว ยให้ผู้เ รีย นได้เ กิด การเรีย นรู้
อย่า งเต็มศักยภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ
รูป แบบการจัด การเรียนการสอนทั้ง 2 รูป แบบดั งกล่าว
พร้อ มทั้ง เห็น ความแตกต่า ง จึง เสนอการเปรีย บเทีย บ
ความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้สอน
เป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-Centered Approach)
1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและบทบาทสาคัญ (Active Role) ในการวาง
แผนการเรียน ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ การศึกษา ค้นคว้า
วิจัยและการประเมินผลการเรียนรู้
2. ผู้เรียนต้องการสร้างทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและวิธีการเรียน
3. เน้นที่การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ
4. เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ประเภท Inquiry-Learning
5. ผู้สอนเป็นผู้ให้คาแนะนา เป็นพี่เลี้ยงและเป็นผู้อานวยความสะดวก
สร้างแรงจูงใจภายใน กระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น และ
ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
6. เน้น Cooperative Learning
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่
8. มีความยืดหยุ่นสูงในการเรียนการสอน
9. มีความยืดหยุ่นสูงในการประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อนซึ่งเป็น
วิธีการที่ใช้เป็นปกติ
10. เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
(Teacher-Centered Approach)
1. ผู้เรียนมีบทบาทน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้รับ (ฟังบรรยาย
จดบันทึก)
2. ผู้สอนเป็นผู้กาหนด
3. เน้นการเรียนเนื้อหาสาระในรายวิชานั้น ๆ
4. เน้นการรับรู้ข้อมูลเนื้อหาสาระจากผู้สอน
5. ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระ และเป็นผู้ควบคุม
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด เน้นแรงจูงใจภายนอก
(เช่น การให้ Grade)
6. การเรียนรู้รายบุคคล และเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน
7. การเรียนรู้ต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน ห้องกิจกรรม
และห้อง Lab เท่านั้น (เป็นทางการ)
8. ขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้สอน
9. การประเมินเป็นความรับผิดชอบของครูในการให้คะแนน
และเป็นสิ่งสาคัญมาก
10. เน้นที่การทางานการเรียนให้สาเร็จในรายวิชาเท่านั้น
(เพื่อการสอบให้ผ่าน)

174

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางนั้น สามารถดาเนินการได้โดย การออกแบบการ

สอนโดยใช้วิธีการเชิงระบบ (Systematic Approach)
โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงาน (รูปที่ 6)

พิจารณาเงื่อนไขข้อจากัด
ผู้เรียน / ผู้สอน / เวลา
สื่ออุปกรณ์/ สถานที่ /ฯลฯ

แจกแจงสิ่งที่จะสอน
ความรู้ / เจตคติ / ทักษะ
(1)
กาหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ความรู้ความเข้าใจ / เจตคติ
ทักษะการปฏิบัติ
(2)
กาหนดเนื้อหาและประสบการณ์
การเรียนรู้
ทฤษฎี /ความคิดเห็น /
การปฏิบัติ / ฯลฯ
(3)
กาหนดกลวิธีการสอน / วิธีการ
สอน / เทคนิคการสอน
(4)
กาหนดสื่อ /
อุปกรณ์การสอน
(5)
กาหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

รูปที่ 6 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้การออกแบบการสอนวิธีการเชิงระบบและมี
ขั้นตอนการดาเนินงานเป็นลาดับ
การออกแบบการสอนโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบของการจัดการเรียนการ

สอน และสามารถนารูปแบบการสอนนั้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวางแผนการสอน (Instructional Planning)
การวางแผนการสอนหรือการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการกาหนดหรือออกแบบการจัดการเรียน
การสอนไว้ล่ วงหน้ าว่า จะสอนเพื่ออะไร (จุดมุ่งหมายการ
เรี ย นรู้ ) สอนอะไร (เนื้ อหาสาระและประสบการณ์ ก าร
เรียนรู้) สอนอย่างไร (รูปแบบการสอน วิธีการสอนเทคนิค
การสอนและสื่ อการสอน) และจะวัดและประเมิ นผลการ
เรียนรู้อย่างไร (แนวทางและวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้)

การวางแผนการสอน มี 2 ระดับ คือ
(1) การวางแผนการสอนระยะยาว หรือโครงการ
สอนระยะยาวในระดับรายภาคการศึกษา เป็นการกาหนด
อย่างกว้าง ๆ ว่าจะสอนอะไรบ้าง (เนื้อหาสาระในช่วง / ภาค
การศึกษา ให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดวิชา
(Course Description) โดยกาหนดว่า หัวเรื่อง (Outline)
แต่ละหัวเรื่องนั้นจะใช้เวลาสอนเท่าใด สอนโดยวิธีใด ใช้
สื่อประกอบอะไรบ้าง พร้อมทั้งกาหนดวิธีการและเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ด้วย
(2) แผนการสอนรายคาบ (Lesson Plan) เป็น
แผนการสอนระยะสั้ น เฉพาะคาบเรีย นแต่ ล ะครั้ ง เป็ น
แผนการสอนที่กาหนดองค์ประกอบของการจัดการเรียน
การสอน ทุกองค์ประกอบอย่างละเอียด
การวางแผนการเรี ยนการสอนระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนการสอนระยะยาวในระดับภาค
การศึ ก ษา โดยจั ด ท าในลั ก ษณะเป็ น ประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) ซึ่ งการจัด ท าประมวลการ
สอนรายวิชานั้นใช้หลักการเกี่ยวกับการวางแผนการสอน
ระยะยาว แต่อาจมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดได้บ้าง
ตามแบบฟอร์มของแต่ละมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการสอน
การประเมินผลการสอน เป็นการตรวจสอบว่า
อาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะนาไปสู่ก ารบรรลุเป้ าหมายของการเรียนรู้ หรือไม่
อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อนาผลการประเมินนี้
ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมินผลการสอน ควรประเมินทั้งโดยตัว
อาจารย์ผู้สอนเอง และประเมินโดยผู้เรียนซึ่งการประเมินผล
การสอนทั้งโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเองและผู้เรียน มีประเด็น
สาคัญ ที่ ควรประเมิน ดั งนี้ (1) เตรียมการสอนทั้ งเนื้อ หา
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และวิธีการ (2) จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (3) เอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (4) จัดกิจกรรม
และสถานการณ์ ให้ ผู้ เรี ย นได้ แ สดงออกและคิ ด อย่ า ง
สร้า งสรรค์ (5) ส่ง เสริม ให้ผู้เ รีย นได้ฝึก คิด ฝึก ปฏิบัติ
ฝึก ประเมิน ผลตนเองเพื่อ สร้า งองค์ค วามรู้ด้ว ยตนเอง
(6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม
(7) ใช้สื่อ การสอนอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ (8) ใช้แ หล่ง
การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย และสั ม พั น ธ์ กั บ ชี วิ ต จริ งของ
ผู้เรียน (9) เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ ตามแนว
ประชาธิปไตยและวัฒ นธรรมไทย และ (10) ประเมินผล
การเรีย นรู ้ต ามสภาพจริง ของผู ้เ รีย นและพัฒ นาการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การประเมิน ผลการสอนอย่า งตรงไปตรงมา
ตามสภาพความเป็นจริงจะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมี
คุ ณ ค่ าส าหรับ การพั ฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการสอนและวิธีการสอนในระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้
ใช้ รู ป แบบที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง วิ ธี ก ารสอนที่
สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ (1) การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
(Research Based Instruction) (2) การสอนแบบกลุ่ ม
สื บสวน (Group Investigation Model) (3) การสอนแบบ
อภิ ป ราย (Discussion) (4) การสอนโดยใช้ กรณี ตั วอย่ าง
(Case Study) (5) การสอนโดยการอธิ บ าย ถาม–ตอบ
(Lecture Recitation) และ (6) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem–Based Instruction)

การสอนโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย (ResearchBased Instruction)
การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย มาจากแนวคิด
สาคัญ คือ การเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการสอนวิธีนี้มีพื้นฐาน
มาจากการเรี ย นการสอนแบบสื บ สวน การสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย จึงหมายถึง การจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ โดยใช้กระบวนการ ทักษะการ
วิจัย มาเป็นวิธีการสอน อย่างมีลาดับขั้น ตอนตามความ
ยากง่ายของการใช้กระบวนการวิจัย
การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยมีลาดับขั้นตอน
(รูปที่ 7)
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ขันที
้ ่7

ทางานวิจัยด้วยตนเอง

ขันที
้ ่6

ทาวิจัยภายใต้การนิเทศ/เป็นผู้ช่วยวิจัย

ขันที
้ ่5

ทาวิจัยฉบับเล็ก

ขันที
้ ่4

ทารายงานเชิงวิจัย

ขันที
้ ่3

เรียนรูโ้ ดยการศึกษางานวิจัย

ขันที
้ ่2

เรียนรูผ้ ลการวิจัยจากการศึกษาค้นคว้าและการสอนของผู้วิจยั

ขันที
้ ่1

ศึกษาหลักการความรู้จากตาราเอกสารและการสอนของผู้สอน
(ที่มา: ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2547)
รูปที่ 7 ขั้นตอนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

เมื่ อพิ จารณาขั้นตอนของการจัด การเรียนการ
สอนโดยใช้กระบวนการวิจัยตามแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้
ว่าขั้น ที่ 1 ถึงขั้ น ที่ 4 นั้ น สามารถน ามาใช้ ในการจั ด การ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีได้อย่างเหมาะสม เพราะ
เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดย
การแนะนาและช่วยเหลือของอาจารย์ผู้สอน ส่วนขั้นที่ 5
ถึงขั้นที่ 7 ควรนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษา เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนได้พิ จารณาทักษะ
กระบวนการวิจัยและสามารถทาวิจัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สรุป
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ 2 ทาง
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ
เป็น ผู้ที่กาลัง จะเป็น ผู้ใ หญ่ห รือ เป็น ผู้ใ หญ่เ ต็ม ตัว แล้ว
ดังนั้นการจะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิ ท ธิ ผ ลตามจุ ด มุ่ งหมายของการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยได้นั้น อาจารย์ผู้สอนซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอน นอกจากต้องเป็นผู้มีความรู้
เชิงเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างเป็นเยี่ยมแล้วยังจะต้องเป็นผู้ที่
เข้ า ใจธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น พร้ อ มทั้ งต้ อ งมี
ทักษะการสอนที่เป็นเยี่ยมอีกด้วย
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