
แนวปฏิบัติที่ดี 
 

หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลงาน  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  
  

หลักการและเหตุผล  
  

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด จากการท่ีผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันท้ังดานความตองการ  ความ
สนใจความถนัด และทักษะพ้ืนฐานท่ีจะใชในการเรียนรู ผูสอนจําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอนที่
แตกตางกันตามลักษณะของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน การคิด วิเคราะห ศึกษา 
คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจดวยวิธีการ กระบวนการ และ
ใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกหองเรียนท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเอง
สูงสุดตามศักยภาพของแตละคน ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีมาตราที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ (1) 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการ
ปฏิบัติใหคิดได คิดเปนทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรูท้ังนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
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มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาตางๆ รวมท้ังหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับบุคคลพิการ ตองมี
ลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมาย
เฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และดานการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาทางสังคม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุงผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของประเทศไทย และกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีตองการของประเทศไทย โดยใชกรอบแนวคิด 4 ดาน คือ ความรู 
(Knowledge) ความคิด (Thinking) ความสามารถ (Skill) และคุณธรรมจริยธรรม (Ethics) โดยในแต
ละดานแบงเปน 4 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับกาวหนา (Advanced) ระดับเชิงรุก 
(Proactive) และระดับเปนเลิศ (Excellent)  อีกท้ังไดตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได กําหนดนโยบายใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา และไดดําเนินการประกัน คุณภาพ
การศึกษาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําระบบประกันคุณภาพเขามาใชควบคุมคุณภาพ ในดาน
การจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเปนระบบ นอกจาก จะนาํระบบประกันคุณภาพ
เขามาใชควบคุมคุณภาพในดานการจัดการเรียนการสอนใหสามารถดําเนนิกิจกรรมไดอยางเปนระบบแลว 
คณะฯ ยังมีนโยบายท่ีจะนําระบบประกัน คุณภาพมาใชในดานตาง ๆ ท่ัวท้ังองคกรอีกดวย ซ่ึงนอกจากจะมี
การขับเคล่ือนโดยบุคลากรของคณะฯ แลว ยังผลักดันใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมและมีบทบาทในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ เพื่อปู พืน้ฐานใหบัณฑติ มีคุณภาพในการท่ีจะออกไปรับใชสังคมตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 
 1. เพื่อใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และเปนภาพลักษณของคณะฯ 
 2. เพื่อใหหลักสูตร/คณะ สามารถวิเคราะหภาพรวมของผลการดําเนินงานดานการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3. นักศึกษาทราบแนวทางการสอน การเรียนรู แหลงเรียนรูเพิ่มเติม ลักษณะกิจกรรม และการ
วัดประเมินผล 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 ปการศึกษา 2550  
 1. ข้ันวางแผน (Plan)  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนนิการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการ ดังนี้ คือ 
  1.1 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาการเรียนการสอน: เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ณ ระยองรีสอรท เม่ือวันท่ี 29-30 เมษายน 2550 ดวยการเชิญวิทยากรมาใหความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และมีการปฏิบติัการเขียนแนวการสอนในทุก ๆ 
รายวิชา และแลกเปล่ียนความรูกันในการเสนอแนะความคดิเห็น ขอคิดเห็น 
  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเริ่มจากการเขียนแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองใหเปนไปตามธรรมชาติท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ โดยการเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติจริง ใหทําได คิดเองเปน เกิดการเรียนรูและใฝเรียนอยางตอเนื่อง ตลอด
ชีวิต รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผูเรียน 
  1.2 จัดทําแนวทางการนําเสนอแนวการสอน โดย บุคลากรประจําหลักสูตรใหนําเสนอ
ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบุคลากรประจําคณะใหนําเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 

 

2.  ข้ันปฏิบัต ิ(Do) 
  2.1 คณาจารยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอน โดยมีการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนใหพรอมกอนเปดเทอม 
  2.2 คณาจารยดูแลการเรียนการสอน และวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลการ
สอนมาทบทวน และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  
  2.3 คณาจารยจัดทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา 
                              

 3.  ข้ันตรวจสอบ  (Check) 
  3.1 ฝายวิชาการของคณะ นาํผลการดําเนินงานของคณาจารยมาวิเคราะหและ
ประเมินผล  
  3.2 ผูบริหารตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ข้ันปรับปรุงแกไข  (Action) 
  ผูบริหาร นําขอมูลท่ีไดรับ นาํเสนอแกคณะกรรมการประจาํคณะฯ เพื่อหารือ เสนอแนะ
แนวทางการแกไข และเพื่อปรับปรุงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ไดปรับปรุงแบบฟอรมแนวการสอนของคณะฯ  
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ปการศึกษา 2551  
 1. ข้ันวางแผน (Plan)  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนนิการพัฒนาอาจารยผูสอนนําผลจากการประเมินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผานมา(ป 2550)โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ
ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการ ดังนี้ คือ 
  1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ระหวางวันท่ี 18-20 มีนาคม 2551 ณ ณุศาพราญาแอนดสปา รสีอรท จงัหวัดชลบุร ีโดยมี
เนื้อหาในการดําเนินการ ดังนี ้ 
  2.1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการจดัการศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไปกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑติ โดย รศ.ดร.ศิโรจน ผลพนัธิน 
  2.2 การบรรยายเร่ือง “คุณภาพและเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ” โดย รศ.ดร.ณัฏฐา
รมณ จุฑาภัทร 
  2.3 การบรรยายเร่ือง “การออกแบบชั้นเรยีน Classroom Design” โดย รศ.ดร.สม
ถวิล  ธนะโสภณ 
  2.4 การบรรยายเร่ือง “แนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ” โดย รศ.ดร.สมถวิล  ธนะ
โสภณ 
  2.5 การบรรยายเร่ือง “การจดัทําชุดการสอน (Course Package)” โดย รศ.ดร.สมถวิล  
ธนะโสภณ 
  2.6 การประชมุกลุมยอย “จัดทําชุดการสอน”  
  2.7 การประชมุนําเสนอ Course Syllabus และ Course Package ระยะท่ี 2 
  2.8 การบรรยายเร่ือง “การประเมินผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.นาตยา 
ปลันธนานนท 
  2.9 การบรรยายเร่ือง “แนวทางและวิธีการประเมินผลการเรียน” โดย รศ.ดร.นาตยา 
ปลันธนานนท 
  2.11 การบรรยายเร่ือง “แนวทางการออกขอสอบเชิงวิเคราะห สังเคราะห และการ
นําไปใช” โดย รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท 
  2.12 การแบงกลุมประชุมยอย “จัดทําขอสอบมาตรฐาน”  
  2.13 การนําเสนอการจัดทําขอสอบมาตรฐาน 
   

   2.  ข้ันปฏิบัติ (Do) 
  2.1 คณาจารยจัดทําเอกสารแนวการสอนตามแบบฟอรมของคณะฯ 
  2.1 คณาจารยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอน โดยมีการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนใหพรอมกอนเปดเทอม 
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  2.2 คณาจารยดูแลการเรียนการสอน และวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนําผลการ
สอนมาทบทวน และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา  
  2.3 คณาจารยจัดทําการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา 
                              

 3.  ข้ันตรวจสอบ  (Check) 
  3.1 ฝายวิชาการของคณะ นาํขอมูลผลการดําเนินงานของคณาจารย มาวิเคราะหผล 
เพื่อประเมินผล ประกอบดวย  
   1.) เอกสารแนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   2.) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ี
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   3.) แบบฟอรมกระบวนการพฒันาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบณัฑิต 
NQF  
   4.) (ใบปะหนาแจงผลการเรียน มสด.6) สรุปผลการสอน ตามเกณฑ กพร.
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   และ 5.) สรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
  3.2 ผูบริหารตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอน 
 

 4.  ข้ันปรับปรุงแกไข  (Action) 
  ผูบริหาร นําขอมูลท่ีไดรับ นาํเสนอแกคณะกรรมการประจาํคณะฯ เพื่อหารือ เสนอแนะ
แนวทางการแกไข และเพื่อปรับปรุงแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ไดปรับปรุงแบบฟอรมแนวการสอนของคณะฯ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนนิงานในการจัดการ
เรียนการสอน และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพของคณะฯ ตอไป 
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การวิเคราะหดวยแผนผังการดําเนินงาน (Flow Chart) 
 

 
แผนผังการดําเนินงานแนวปฏิบัติทีด่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารมอบนโยบาย

อาจารยจัดทําแนวการสอน
ตามแบบฟอรม 

แนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยไมยึด
ติดตามรูปแบบ และมีการบูรณาการ 

การสั่งการ/การประชุม/การอบรม

ฝายวิชาการประจําคณะ
ตรวจสอบแนวการสอนของ 

อาจารยประจําคณะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ 
แนวการสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

ฝายวิชาการจัดเก็บขอมูล

นําไปปฏิบัติ

เผยแพรความรู/
จัดทํา KM 

สรุป/ประเมินผล

รายงานผล 

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
ตามขอเสนอแนะ 

ไดผลดี

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

- ระดับบุคคล
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ 

Good 
Practice!! 

ทะเบียนทําบันทึกขอใชเปนแนว
ของมหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
ของ มสด. 
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แนวการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 1. อาจารยผูสอนศึกษา Course Specification/Competencies ของรายวิชาท่ีสอน 
 2. อาจารยผูสอนจัดทําเอกสารแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแบบฟอรมของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมท้ังสงแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (แบบ มศส.1)  
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของแนวการสอนฯ ประจาํวิชา 
  3.1 กรณี มีขอแกไข /ปรับปรุง สงคืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับปรงุแกไขตามขอ
ชี้แนะ 
  3.2 กรณีถูกตอง /เหมาะสม สงใหฝายวิชาการประจําคณะฯ พิจารณา 
 4. ฝายวิชาการประจําคณะฯ พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของแนวการสอนฯ ประจําวิชา 
  4.1 กรณี มีขอแกไข /ปรับปรุง สงคืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ
ชี้แนะ 
  4.2 กรณีถูกตอง /เหมาะสม สงใหฝายวิชาการประจําคณะฯ รวบรวมขอมูล 
 5. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญ โดยผานการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ ฝายวิชาการประจําคณะฯ 
  5.1 อาจารยผูสอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
พรอมท้ังทําการวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจารยผูสอนทําการศึกษาเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และศึกษาผูเรยีน 
  5.2 ทําการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนรายบุคล 
 6. อาจารยผูสอนนําผลท่ีไดจาการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนรายบุคลมาดําเนินการปรับปรุง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยโดยมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเปนระยะพรอมท้ังนํา
ผลท่ีไดมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู 
 8. อาจารยผูสอนทําการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชา 
 9. เม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  9.1 นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิภาพการสอน ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา 
ผานระบบ On-line 
  9.2 อาจารยทําการประเมินตนเอง ตาม แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผานระบบ On-
line 
 10.  อาจารยผูสอนสงผลการเรียนประจําวิชา พรอม สรปุรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และแนวทางพัฒนา 
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 11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของผลการเรียนประจําวิชา  
  11.1 กรณี มีขอแกไข /ปรับปรุง สงคืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ
ชี้แนะ 
  11.2 กรณีถูกตอง /เหมาะสม สงให คณบดี พิจารณา 
 12. คณบดี พจิารณา พิจารณาความถูกตองเหมาะสมของผลการเรียนประจําวิชา 
  12.1 กรณี มีขอแกไข /ปรับปรุง สงคืนใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอ
ชี้แนะ 
  12.2 กรณีถูกตอง /เหมาะสม สงให ฝายวิชาการประจําคณะฯ ดําเนินการรวบรวม
ขอมูล และนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 13. ฝายวิชาการประจําคณะฯ รวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหและสรุป ขอมูลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย 
  13.1 เอกสารแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  13.2  การประเมินประสิทธิภาพการสอน ของอาจารยผูสอนแตละรายวิชา ผานระบบ 
On-line จาก นักศึกษา 
  13.3  การประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานระบบ On-line 
ของ อาจารยผูสอนประจําวิชา 
  13.4 สงผลการเรียนประจําวิชา / สรุปรายงานผลการจดัการเรียนการสอนและแนวทาง
พัฒนา และ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  14.  ฝายวิชาการประจําคณะฯ รวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะห สรุป ขอมูลและ นาํเสนอผล 
ตอ คณะกรรมการบริหารคณะฯ และ นําผลการวิเคราะห การประเมินประสิทธิภาพการสอน ของอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชา ผานระบบ On-line จาก นักศึกษา แจงอาจารยผูสอนรายบุคคล 
 15. อาจารยผูสอนนําผล ผลการวิเคราะห การประเมินประสิทธิภาพการสอน ของอาจารยผูสอน
แตละรายวิชา ผานระบบ On-line จาก นักศึกษา มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดทําเอกสาร
แนวการสอนในภาคการศึกษาตอไป 
 16. คณะฯ นําผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาใชในการจัดทําโครงการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหแกอาจารยผูสอนประจําคณะฯ 
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Domains of Learning 
- ดานคุณธรรมจริยธรรม 
- ดานความรู 
- ดานทักษะเชาวปญญาและความคิด 
- ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
- ดานทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ดานคุณภาพบัณฑิต

ดานการบรหิารการจัดการการ
อุดมศึกษา 

ดานการสรางและสังคมฐานความรู
และสงเสริมความรู 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาต ิ

TQF ระดับสาขาวิชา 

Program 
Specifications/Competency

แผนพัฒนานักศึกษา

Course Specifications/
Competency 

Output 

- เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
- เกณฑกําหนดช่ือปรญิญา 
- หลักเกณฑการเทยีบโอน  
- เกณฑองคกรวิชาชีพ 

 - กลวิธีการสอนแบบตาง ๆ 
  - Teaching Unit 
  - การวิจัยในหองเรียน 
  - ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ระบบอาจารยที่ปรึกษา

กระบวนการเรยีนการสอน
(มุงเนน  Domains of Learning) 

การวัดผลประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐาน 

(มุงวัด Domains of Learning) 

ปรับปรุงคุณภาพ 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

แผนการสอนที่กาํหนด
วัตถุประสงค/กิจกรรมการเรียนรู 
และการวัดผลประเมินผลตาม 

Domains of Learning 

คุณภาพของ
บัณฑิต 

คนเกง คนดี      
มีความสุข 
สังคมและ
ประเทศชาติเจริญ 

ปรับปรุงคุณภาพ
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การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ปรับปรุง/แกไข 

ปรับปรุง/แกไข 

รวบรวมขอมูล

นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนฯ 
อาจารยประเมินการจัดการเรียนการสอนฯ 

- อาจารยสงผลการเรียนของนักศกึษา
- สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และแนวทางพัฒนา 

ฝายวิชาการประจําคณะฯ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

อาจารยจัดทําเอกสารแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดําเนินการได 

ดําเนินการได 

ฝายวิชาการประจําคณะฯ 
วิเคราะห/สรุปผล 

อาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ/ การวิจัยในช้ันเรียน 

สอน 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

สงผลการเรยีนของนักศึกษา 

นําผลการประเมินมาปรบัปรุง/แกไข 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แกไข 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

Course Specification

คณบด ี
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แกไข 

รวบรวมขอมูล

รายงานผล 
- การประเมินของนักศึกษา 
- การประเมินของอาจารย 
- แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ใช

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ปรับฐานความรู 

ไมใช 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผล 
ตามศักยภาพของผูเรียน 

แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

เนื้อหา+ ผูเรียน 

วิเคราะหศักยภาพผูเรียนรายบุคคล

จัดกลุมผูเรียน/ปรับฐานความรูของผูเรียน 

ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
นํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู 

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา

สรุปและรายงานผลของรายวิชา

- อาจารยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฯ ผานระบบOn-line
- นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนผานระบบOn-line 

อาจารยสงผลการเรียน 

นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
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ผลสําเร็จ 
 
 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรบัการยอมรับวาเปนหนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ รวมท้ังมหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณบดีเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.2 
(สกอ.) และ 17 (กพร.) ในระดับมหาวิทยาลัย 
 2. คณะฯ ไดเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลท่ีตอบสนองตอการประกันคุณภาพการศึกษา เชน 
เอกสารแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญฯ เอกสารการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และไดเผยแพรความรูไปยังหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนท่ีไดรับการยอมรับโดย
สํานักสงเสริมและงานทะเบยีนทําบันทึกมายังคณะฯ เพือ่ขอนําแบบฟอรมไปใชในระดับมหาวิทยาลัย
ตอไป 
 3. ผลจากการประเมินสถาบันวิจัยและพัฒนาและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวา แนวโนมการจัดการสอนของ
อาจารย มีผลการประเมินท่ีดีข้ึน ซ่ึง 
 

ผลการติดตามบัณฑิตมีงานทํา ปการศึกษา ประสิทธิภาพการสอน ความพึงพอใจ        
ของผูใชบัณฑิต ตรงสาขา ไดงานทํา ผูตอบ

แบบสอบถาม 
2552* 4.211 n/a n/a n/a n/a 
2551 4.28 n/a n/a n/a n/a 
2550 4.16 n/a 724 906 1,713 
2549 4.18 3.76 1,188 1,489 1,811  
2548 3.33 3.68 1.711 2,423 2,994 

หมายเหตุ เฉพาะขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

 

ปจจัยความสําเร็จ 
 
 1. การนําองคกร ผูบริหารมุงเนนการปฏิบัติงานเชิงสัมฤทธิผล และมุงเนนการพฒันาคุณภาพ
บัณฑิต พยายามสงเสริม  กระตุนใหเกิดการขับเคล่ือนในการเปล่ียนแปลงของบุคลากรในโรงเรียนไปใน
ทิศทางท่ีจะพฒันาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน      อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 2. การมีสวนรวมของคณาจารย ท่ีมีสวนรวมในเรื่อง  การแสดงความคิดเห็น  ใหคําแนะนํา  ให
ขอมูลตาง ๆ และชวยกันสรางสรรคผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงเนนท่ีนักศึกษาเปน
หลัก สงผลใหการพัฒนาเปนไปในดานท่ีเปนประโยชนมากท่ีสุด 
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมสัมมนา เติมเต็มความรู ในการ
จัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  และติดตามในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
 4. การใหขอมูลยอยกลับ ของบุคลากรในคณะฯ เชน การรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวิชา การโตตอบ การแสดงความคิดเห็น ทําใหเกิดการส่ือสารในเรื่องความตองการ และ
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เปาหมายของคณะ สงผลใหทุกคนเกิดความรูสึกถึงการเปนสวนหน่ึงของงาน และใหความสําคัญกับการ
พัฒนาตนเอง นักศึกษา และองคกร 
 5. การพัฒนาเครื่องมือในการ จัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง โดยการนําผลจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ขอคนพบ และแนวทางพัฒนาท่ีไดในภาคการศึกษาท่ีผาน ๆ มา ใชในการพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

      
 

ผลลัพธและความโดดเดน 
 
 1. อาจารยผูสอนมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําผล
จากการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนมาใชในการจัดทําเอกสารแนวการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนรู รวมท้ังการวัดและประเมินผล ท่ีสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2. นักศึกษาและอาจารยมีความสัมพันธเชิงบวก เนื่องจาก นักศึกษาเขาใจวัตถุประสงคของแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น ทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอน  
 3. อาจารยและนักศึกษา ไดแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน จากการปฏิบัติงานจริง 
 4. การโตตอบ และการแสดงความคิดเห็นรวมกัน สงผลใหแตละฝายไดรับทราบขอมูล เพื่อนํา
ผลท่ีไดไปปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 
 
 

บทเรียนท่ีไดรับ 
 
 1. การสรางความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการสรางความรูในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ ใหแกอาจารยอาจารย เชน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 2. การสรางเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล เพื่อเปนการลดความซํ้าซอนในการทํางานและสามารถ
นําขอมูลท่ีไดมาใชในการประเมินผลและปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  
 

สิ่งท่ีจะทําในอนาคต 
 
 1. การพัฒนาระบบการสงเอกสารจากระบบ Manual เปนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและลดระยะเวลา/ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

2. การสํารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน โดย
มุงเนนท่ีผลลัพธท่ีการวัดพัฒนาการการเรยีนรูของนักศึกษา  

3. การพัฒนาระบบการตรวจสอบขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 4. การสรางจุดเดนในสวนกิจกรรมของรายวิชา และหลักสูตรตาง ๆ ท่ีสงผลใหเปนมูลคาเพิ่มแก
นักศึกษา 
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เอกสารอางอิง 
 
 1. กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิตของประเทศไทย 
 2. แบบฟอรมแนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 
 4. แบบฟอรมกระบวนการพฒันาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบณัฑิต NQF 
 5. (ใบปะหนาแจงผลการเรียน มสด.6) สรุปผลการสอน ตามเกณฑ กพร.คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 6. สรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
 7. รายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 8. บันทึกขอความ เลขท่ี สวท. 1262/2552 
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ภาคผนวก 
 1. แบบฟอรมแนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 
 3. แบบฟอรมกระบวนการพฒันาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบณัฑิต NQF 
 4. (ใบปะหนาแจงผลการเรียน มสด.6) สรุปผลการสอน ตามเกณฑ กพร.คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 5. สรุปสาระสําคัญของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
1. รหัสวิชา    ………………………………………… 
2. ช่ือวิชา (ภาษาไทย) ...................................................................หนวยกิต   .................................... 
                 (ภาษาอังกฤษ) ........................................................... 
3. วิชาสอนในระดับ           ปริญญาตรี                   ปริญญาโท                    ปริญญาเอก 
4. วิชาบังคับกอนหนานี้ ..................... 
5. วิชาท่ีตองเรียนรมกับรายวิชานี้  .................. 
6. สถานท่ีเรียน          ในมหาวิทยาลัย             ศูนยการศึกษา..................................... 
7. ภาคเรียนท่ี   ......................ปการศึกษา ............................ 
8. อาจารยผูสอน .......................................................... 
    โทรศัพทภายใน ....................................................... 
     โทรศัพทมือถือ  ....................................................... 
      e-mail  ....................................................... 
9. หลักสูตร ..............................คณะ...................................... 
10. คําอธิบายรายวิชา  

…………………………………………………………………………….........................................………………………
……………………………………………………...............................................................................................
....................................................................................................... 
11. จุดประสงค  
         11.1 พุทธิพิสัย (ความรูท่ีไดรับจากการเรียน) 
              1).................................................................................... 
              2) .................................................................................... 
              3)..................................................................................... 
           11.2 ทักษะพิสัย (ความสามรถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ท่ีไดรับจากการเรียน) 
              1) .................................................................................... 
              2) ................................................................................... 
              3) ................................................................................... 
           11.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจาการเรียน) 
              1) .................................................................................... 
              2) ................................................................................... 
              3) ................................................................................... 
 
12. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน  
              1) .................................................................................... 
              2) ................................................................................... 
              3) ................................................................................... 
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13. แนวการจัดการเรียนการสอน 
สัปดาห เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การสอน การวัดผล 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
14. การเรียนสวนท่ีเพิ่มเติม ช่ัวโมงเรียนท่ีคาดหวังสําหรับผูเรียน 
15. การจัดเวลาของอาจารยสําหรับใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล (ไมนอยกวา 6 ช.ม./สัปดาห) 
16. สื่อการเรียนการสอน (เอกสาร ชุดการสอน เว็ปไซต กิจกรรม เครื่องสื่อหรือนวัตกรรมท่ีใชในการสอน ฯลฯ) 
 (ควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงผูเรียนเปนสําคัญ) 
       16.1 .............................................. 
       16.2 .............................................. 
       16.3 .............................................. 
17. การประเมินผล 
        17.1 ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 70 แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้  
 - แบบฝกหัด รอยละ 
 - การนําเสนอ รอยละ 
 - งานกลุม รอยละ 
       17.2  ประเมินผลปลายภาค รอยละ 
                      รวม 
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โดยรายละเอียดการประเมินผลระหวางภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี้ 
(ควรมีเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม มวิีนัยท่ีพึงประสงค) 

ระดับคะแนน      งาน/กิจกรรม 
4 3 2 1 

     
     
     
     
 
18. เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน 
เกรด คะแนน เกณฑการพิจารณา 
A   
B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
E   

 
19. เอกสารท่ีใชประกอบการศึกษาคนควา (ใชรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 
       19.1 หนังสือ ตํารา บทความ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
       19.2 เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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     การออกขอสอบ (Test blueprint)  
 
ขอสอบเปนแบบปรนัย/อัตนัย (จํานวน........ขอ) จํานวน....... ตัวเลือก โดยจําแนก ระดับของการวัด
ความรู ดานพทุธพิสัย ตามแบบของ (Blooms Taxonomy) ดังนี ้
 

 
บทท่ี  ระดับการวัดดานพุทธิพิสัย จํานวน 

 ความจํา ความ
เขาใจ 

การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา (ขอ) 

บทท่ี1         
บทท่ี 2         
บทท่ี 3         
บทท่ี 4         
บทท่ี 5         
บทท่ี 6         
บทท่ี 7         
รวม        

รอยละ        
 
    

------------------------------------------------------- 
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา.................................................หนวยกิต..................(..........-...........) 
ผูสอน................................................ภาคเรียนท่ี...................ปการศึกษา............................................. 
หลักสูตร/กลุมวิชา..............................      ในมหาวิทยาลัย       ศูนยการศึกษา..............หองเรียน............ 
 
คําช้ีแจง  ใหอาจารยผูสอนตรวจเช็คขอมูลการออกแบบแนวการสอน กิจกรรมในขอใดไมไดดําเนินการขอใหปรับปรุงแผน / แนวการ
สอนใหสมบูรณ และนําสงพรอมแนวการสอนใหประธานหลักสตูร/ผูประสานรายวิชาสอบทานกอนรวบรวมนําสงคณะ 
1.1  ดานการจัดทําแผนการสอนและเตรียมการสอน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอท่ีทานไดดําเนินการ (สามารถตอบไดมากกกวา 1 ขอ) 
1) มีการกําหนดการบรรลุจุดประสงครายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม   

 2) ดานความรู 
  3) ดานทักษะทางปญญา             
  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6) ดานทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

2) มีแผนการสื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษาอยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   มีแผนนําแนวการสอนใส websiteเพื่อใหนักศึกษาใชวางแผนการเรียน 
 มีการกําหนดกิจกรรมช้ีแจงวัตถุประสงค แผนการเรียนและเกณฑการวัดประเมินผลใหนักศึกษาทราบกอนเรียน 
 มีการกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียน ตามเกณฑวัดศักยภาพ แบบ Rubric  
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

3) มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลโดยวิธีการใด 
 ไมไดดําเนินการ       จัดทําเอกสารบันทึกคะแนนนักศึกษารายบุคคล 

  จัดทําเอกสารบันทึกพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล   ประวัติ/Portfolio ของนักศึกษารายบุคคล 
  จัดกิจกรรมทดสอบความรูกอนและหลังเรียน  อื่นๆ (ระบุ).................................................. 

4) มีการนําผลวิเคราะหศักยภาพผูเรียน (ท้ังกลุมเรียน) มาออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   จัดกลุมนักศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ  

   มอบหมายงานตามศักยภาพและความสนใจ  อื่นๆ (ระบุ)..................................... 
1.2 ดานออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1) มีแผนการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ช้ีแจง อธิบายกอนการจัดการเรียนของรายวิชา 
  บูรณาการขณะท่ีเรียนในเนื้อหาวิชา  อื่นๆ (ระบุ)...................................... 
2) มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางปญญาอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)............................. 
3) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลอยางไร      
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)............................... 

แบบ มศส.1
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4) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
5) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)................................... 
6) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการสื่อสารอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
7) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
8) มีแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)................................... 
9) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  

 ไมไดดําเนินการ    
 ดานสถานท่ีจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนนอกสถานท่ี/สถานประกอบการ 
 ดานเวลาจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนนอกเวลา /เปนชวงเวลา 
 ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับกลุมผูเรียน/กลุมนักศึกษาพิเศษ 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................    

10) มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยวิธีใด 
 การบรรยาย (Lecture)     การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning) 
 การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study)   การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
 การเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)   การเรียนรูจากการวิจัย ((Research Based Learning) 

  การเรียนรูแบบบูรณาการ  (Integrative Learning)   อื่นๆ (ระบุ)..................................... 
11) มีแผนการจัดกิจกรรมการสรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง อาจารยและนักศึกษาท้ังในหองเรียน 
         และนอกหองเรียน  

 ไมไดดําเนินการ 
 มีการกําหนดเวลาสําหรับใหนักศึกษาพบใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
 มีการกําหนดชองทางใหนักศึกษาไดติดตอ/ปรึกษางานทางวิชาการ 
 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับอาจารย 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................  

12)  มีการออกแบบกิจกรรมสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของผูเรียนอยางไร  
 ไมไดดําเนินการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบมีสวนรวม (Active Learning) 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูจากกรณีปญหา( Problem-based  Learning) 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
 อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 

13) สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา 
 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)..............................   
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14) มีการจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนอยางไร      
 ไมไดดําเนินการ     อภิปรายกลุมยอย 
 นําเสนองานในหองเรียน     จัดกิจกรรมในหองเรียน/กิจกรรมกลุม 
 ฝกปฏิบัติงานจริง    จัดทําโครงงาน/รายงาน รวมกัน  
 อื่นๆ (ระบุ).............................................. 

1.3 ดานการออกแบบการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง 
1) มีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)………………… 
2) มีการออกแบบการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูของผูเรียน อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ    ใชเครื่องมือ/เทคโนโยลีสารสนเทศในการสอน 
   ใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล   เรียนรูรายวิชาผานระบบ e-learning 
  สงงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส             เรียนรูรายวิชาผาน Blog/website 

  คนควาผานระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิคส  อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
3) มีการกําหนดสื่อและแหลงเรียนรูใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมในแนวการสอน อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ    แนะนําแหลงคนควา/แหลงขอมูล 
   ใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล  แนะนําหนังสือ 

 อื่นๆ (ระบุ)................................................................ 
1.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1) มีการกําหนดกิจกรรมแนะนําการเรียนการสอนและปอนขอมูลกลับเปนรายบุคคลในแนวการสอนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ตรวจผลงานและแจงขอมูลกลับ 
  อธิบาย/ช้ีแนะนักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรมในช้ันเรียน  อื่นๆ (ระบุ)........................... 
2) มีการออกแบบการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีองิพัฒนาการของผูเรียนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ประเมินโดยใชแบบทดสอบ 
   ประเมินจากการฝกปฏิบัติ    ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน(Portfolio) 
   ประเมินจากการทํารายงาน/โครงงาน   ประเมินจากการสอบถาม/การสังเกต  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
3) มีการกําหนดชวงเวลาในการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมอยางไร   

 ไมไดดําเนินการ     มีการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม 
 มีการวัดและประเมินผลกอนเรียน    มีการวัดและประเมินผลขณะเรียน    
  มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 

 4) มีการประเมินผลการเรียน ตามเกณฑวัดศักยภาพ แบบ Rubric หรือไม 
  ไมไดดําเนินการ    มีการดําเนินการ  
5)  มีการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ(ระบุ)................................. 
6) มีการจัดทําโครงรางวิเคราะหขอสอบ  (Test blue print) หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ(ระบุ)................................. 
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1.5.  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
1) มีแผนการจัดทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนหรือไม อยางไร 
   ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ(ระบุ)........………………… 
2) มีการนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม อยางไร  

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)……………………… 
1.6 ดานประสิทธิภาพการสอน 
1) มีแผนการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของรายวิชา หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ   ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา 
 ประเมินโดยใชการสังเกต  ประเมินโดยพิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาค 
อื่นๆ (ระบุ)...............................................   

2) มีการนําผลการประเมินในภาคเรียนกอนมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ หรือไม อยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   มีการดําเนินการ (ระบุ)……………………… 

.......................................................................................................................................................................... 
ขาพเจาไดดําเนินการจัดทําแนวการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF อยาง

ครบถวนสมบูรณ 
ลงนาม...........................................................................ผูสอน. วันท่ี................................. 

              (.........................................................................) 
 
คณะกรรมการหลักสูตร/ผูประสานงานรายวิชาไดดําเนินการสอบทานเรียบรอยแลว เห็นควร 

ใหดําเนินการได    ใหปรับปรุงภายในวันท่ี................................. 
โดยมีรายการปรับปรุงดังนี้................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

ลงนาม...........................................................................ประธานหลักสูตร/ผูประสานรายวิชา 
            (.......................................................................) 
 

ใหดําเนินการได    ใหปรับปรุงภายในวันท่ี................................. 
โดยมีรายการปรับปรุงดังนี้................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ลงนาม...........................................................................รองคณบดีฝายวิชาการ 
            (.......................................................................) 
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กระบวนการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบัณฑิต TQF 
********************* 

1. รหัสวิชา ………………………  

2. ช่ือวิชา (ภาษาไทย)............................................................. หนวยกิต ...................................... 
                (ภาษาอังกฤษ)......................................................... 
3. วิชาสอนในระดับ               ปริญญาตรี              ปรญิญาโท           ปริญญาเอก 

4. วิชาบังคับกอนหนาน้ี. ………….. 

5. วิชาท่ีตองเรียนรวมกับรายวิชาน้ี. ............................ 
6. สถานท่ีเรียน             ในมหาวิทยาลัย              ศูนยการศึกษา.................................................... 
7. คําอธิบายรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
8. จุดประสงค (ตามขอบเขตการเรียนรู) 
 1) ............................................................................................................................................................ 
 2) ............................................................................................................................................................ 
 3) ............................................................................................................................................................ 
 4) ............................................................................................................................................................ 
 5)............................................................................................................................................................. 
 

9. สวนประกอบของรายวิชา 
ช่ัวโมงบรรยาย ช่ัวโมงปฏิบัติ ช่ัวโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง 

....................................................... 
(ระบุจํานวนช่ัวโมงรวมในการ
บรรยาย) 

....................................................... 
(ระบุขํานวนช่ัวโมงรวมในการ
ปฏิบัติงาน) 

...................................................... 
(ระบุจํานวนช่ัวโมงรวมท่ีนักศึกษา
คนควาดวยตัวเอง) 

 

10. การเรียนสวนเพิ่มเติม  ช่ัวโมงเรียนท่ีคาดหวังสําหรับนักเรียน 

 ............................................................................................... (ระบุจํานวนช่ัวโมงเรียนนอกเวลาตอสัปดาห) 
11. การจัดเวลาวางของอาจารยสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล (ไมนอยกวา 6 
ช่ัวโมง/สัปดาห) 
.......................................................................................(ระบุจํานวนช่ัวโมงและการพบนักศึกษาเปนรายบุคคล) 
12. ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 1............................................................................................................................................................... 
 2............................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

เอกสารแนวการสอน  ชุดท่ี 1 
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13. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู 
 13.1. การพัฒนาความรู 
  1) คําอธิบายเกีย่วกับความรูท่ีไดรับ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
 

  2) กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  3) วิธีประเมินผลการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

13.2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 1)  คาํอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรูท่ีจะพัฒนา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

  2) กลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

  3) วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 13.3. การพัฒนาทักษะเชาวปญญาและความคิด 
  1) ทักษะเชาวปญญาท่ีตองพัฒนา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  2) กลยุทธพัฒนาทักษะ 
 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  3) วิธีการประเมินผลทักษะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

27 

 13.4. การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

  1) ทักษะที่ตองพัฒนา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  2) กลยุทธพัฒนาทักษะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  3) วิธีการประเมินผลทักษะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

 13.5. ทักษะวิเคราะห การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 

  1) ทักษะที่ตองพัฒนา 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  2) กลยุทธพัฒนาทักษะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  3) วิธีการประเมินผลทักษะ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

14. รายการหัวขอและงานการประเมิน 

 รายการหัวขอการสอน 

หัวขอการสอน จํานวนสัปดาหท่ีสอน 
1.  

  1.1  

  1.2  

2.  

  2.1  

  2.2  

3.  

  3.1  

 3.2  
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    (ใบปะหนาแจงผลการเรียน มสด.6) 
สรุปผลการสอน ตามเกณฑ กพร.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
รหัสวิชา........................... ชื่อวิชา........................................................................ หนวยกิต..............(......-......) 
ผูสอน........................................................................................ภาคเรียนท่ี..............ปการศึกษา.............................. 
หลักสูตร/กลุมวิชา.........................................      ในมหาวิทยาลัย       ศูนยการศึกษา.................... ........หองเรียน 
************************************************************************************ 

สรุปผลการสอน 
1. การบรรลุจุดประสงครายวิชา 
 1.1 พุทธพิสัย   (ความรูท่ัวไปและวิชาชพีท่ีไดรับจากการศึกษา) 
  1.1.1......................................................................................................................................... 
  1.1.2......................................................................................................................................... 
  1.1.3......................................................................................................................................... 
 1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน) 
  1.2.1 ......................................................................................................................................... 
  1.2.2 ......................................................................................................................................... 
  1.2.3........................................................................................................................................... 
 1.3 ทักษะพิสัย  (ความคิด การวิเคราะหและการส่ือสาร การปฏิบัติงาน การใช IT การใชภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจาํวันและอาชีพ   การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ) 
  1.3.1......................................................................................................................................... 
  1.3.2 ........................................................................................................................................ 
  1.3.3......................................................................................................................................... 
2. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน  (เนนผูเรียนเปนสําคัญ) 
 โปรดทําเครื่องหมาย / หนาขอท่ีทานไดดําเดินการ และระบุลักษณะกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
       (1) 
การปฏิบัติ 

(กา / หนาขอ 
ท่ีทานปฏิบัติ) 

(2) 
 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(3) 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปฏิบัติจริง 
(ระบุลักษณะกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในชองท่ี 2) 

 1. มีการแจงวัตถุประสงค  
   แผนการเรียนและเกณฑใน 
  การวัดผลและประเมินผล 
  การเรียนใหนักศึกษาทราบ 
  กอนเรียน 
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       (1) 
การปฏิบัติ 

(กา / หนาขอ 
ท่ีทานปฏิบัติ) 

(2) 
 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
        ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(3) 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปฏิบัติจริง 
(ระบุลักษณะกิจกรรมท่ีปฏิบัติ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในชองท่ี 2) 

 2. มีการจัดทําขอมูลการเรียนของ 
    นักศึกษาเปนรายบุคคล 

 

 3. มีการจัดกิจกรรม Pre-test, 
    Post-test 

 

 4. มีการจัดกลุมนักศึกษาตาม 
    ศักยภาพและความสนใจ 

 

 5. มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 
   ไดฝกปฏิบัติหรือเรียนรูจาก 
   ประสบการณจริง เชน ศึกษาดูงาน
   โครงงาน วิทยากร กรณีศึกษา  

 

 6. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
    ระหวางผูเรียน 

 

 7. มีการสอดแทรกคุณธรรมและ 
    จริยธรรม 

 

 8. มีการแนะนําการเรียนการสอน 
   และปอนขอมูลกลับเปนรายบุคคล

 

 9. มีการจัดซอมเสริมนักศึกษาท่ีมี 
    ผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ 

 

 10. มีการวัดผลและประเมินผล 
      ท่ีหลากหลาย 

 

 11. มีการวัดผลและประเมินผล 
      ทุกกิจกรรม เปนระยะและมีการ
      ปอนขอมูลกลับเพื่อใหนักศึกษา
     ไดพัฒนาตนเองตามเกณฑท่ี 
      กําหนด 

 

 12. มีการกําหนดเกณฑวัดศักยภาพ 
      แบบ Rubric 

 

 13. มีการใชเทคโนโลยีเปนสื่อ 
      ในการเรียนรูของผูเรียน 

 

 14. มีการกําหนดสื่อและแหลงเรียนรู
      ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

 

 15. มีการนําผลการเรียนมาปรับปรุง 
      การเรียนการสอนในครั้งนี้ 
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3. สรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอน (อธิบายจํานวนนักศึกษาท่ีผานการประเมินผล  ความรูท่ีนักศึกษา 
ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 3.2 ปญหาการใชส่ือประกอบการสอน 
  3.2.1.............................................................................................................................................. 
  3.2.2.............................................................................................................................................. 
  3.2.3.............................................................................................................................................. 
 3.3 ปญหาการประเมินผลการเรียน 
  3.3.1............................................................................................................................................. 
  3.3.2............................................................................................................................................. 
  3.3.3............................................................................................................................................. 
 3.4 ปญหาการสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
  3.4.1............................................................................................................................................. 
  3.4.2............................................................................................................................................ 
  3.4.2............................................................................................................................................ 
 3.5 ปญหาอื่น ๆ  
  3.5.1............................................................................................................................................ 
  3.5.2........................................................................................................................................... 
  3.5.3........................................................................................................................................... 
4. แนวทางการพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนคร้ังตอไป 
 4.1........................................................................................................................................................... 
 4.2........................................................................................................................................................... 
 4.3........................................................................................................................................................... 

 
ลงนามผูสอน ..................................................................      
          (....................................................................) 

                        วันที่............................................................... 
 

                ลงนามประธานหลักสูตร/ผูประสานงานหลักสูตร  .................................................................... 
                   (...................................................................) 

                                      วันที่............................................................ 
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สรุปสาระสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีมาตราที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ี 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้ (1) 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการ
ปฏิบัติใหคิดได คิดเปนทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรูท้ังนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาตางๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับบุคคลพิการ ตองมี
ลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมี
ความสมดุลท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมาย
เฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และดานการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาทางสังคม 
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การปฏิรูปการศึกษาท่ีสํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ไดสรุปลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรูในสาระของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวดังนี้ 

 1) มีการจัดเนื้อหาท่ีสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 
 2) ใหมีการเรียนรูจากประสบการณและฝกนิสัยรักการอาน 
 3) จัดใหมีการฝกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
 4) มีการผสมผสานเนื้อหาสาระดานตางๆ อยางสมดุล 
 5) จัดการสงเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและรอบรู 
 6) จัดใหมีการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี และใหชุมชนมีสวนรวมจัดการเรียนรู  

 

2. หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน

ไดรับประโยชนสูงสุด จากการท่ีผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันท้ังดานความตองการ  ความสนใจความ
ถนัด และทักษะพ้ืนฐานท่ีจะใชในการเรียนรูไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ระดับ
สติปญญา ความสามารถทางสมองและการแสดงผลการเรียนรูท่ีแตกตางกัน ผูสอนจําเปนตองมีการจัดการ
เรียนการสอนที่แตกตางกันตามลักษณะของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน การคิด 
วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจดวยวิธีการ 
กระบวนการ และใชแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกหองเรียนท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนแตละคนได
พัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน   

หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตองมีการจัดบรรยากาศในการเรียนท่ี
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้    

 1) บรรยากาศการเรียนท่ีจะกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน เกิดกระบวนการเรียนรูท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนมีโอกาสในการเลือก ตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง มีการแสดงความคิดเห็น
ในกลุม ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในหองเรียน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเม่ือมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน  

 2) บรรยากาศของการเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบศักยภาพของตัวเอง 
โดยผูสอนจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนมีอิสระ ในการเลือกกิจกรรมตามความตองการของตนเองและ
กิจกรรมนั้นจะตองมีจุดมุงหมายท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู   

 3) บรรยากาศของการเรียนท่ีผูเรียนไดพัฒนาตนเอง โดยผูสอนจัดสภาพการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีการประเมินผลตนเองในขณะท่ีเรียนเพื่อใหผูเรียนรูถึงพัฒนาการของตนเอง 
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ตัวบงชี้ที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงออกเปน                                  
 1) ตัวบงชี้ดานผูสอน เชน ผูสอนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ผูสอนจัดทําแผนการ

สอนท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ผูสอนจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสรางสรรค ผูสอนจัด
กิจกรรมเนนใหผูเรียนมีการแกปญหาคนพบความรูและสรางความรูเอง  ผูสอนใชทักษะกระบวนการกลุม
ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน ผูสอนใชส่ือและแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ ผูสอนใชแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายและเชื่อมประสบการณจากชีวิตจริง ผูสอนสรางบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูผูสอนสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ผูสอนมีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ
ครอบคลุมท้ังทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถ ศักยภาพของผูเรียน และผลผลิตจากเรียนรูตาม
สภาพจริง ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ฯลฯ 

 2) ตัวบงชี้ดานผูเรียน เชน ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดและกระบวนการ
กลุมผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของ
ตนเอง   ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ผูเรียนทํา
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูจากกลุม  ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได ผูเรยีนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง ฯลฯ  
 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการพัฒนา

ความรู และทักษะทางวิชาชีพ  ทักษะชีวิต และทักษะสังคม มีหลากหลายรูปแบบ  ตัวอยาง เชน 
 3.1 การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning) เปนรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และ
เลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนําเปนการสงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจํา
เนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งวิธีการนี้จะทําไดดีใน
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพราะผูเรียน มีระดับความสามารถทาง การคิดและการดําเนินการ
ดวยตนเองไดดี เง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียนทําใหเกิดความเขาใจ
ขอมูลใหมได การจัดสถานการณท่ีเหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักผูเรียนจะไดเรียนดวยกันเปนกลุมๆ ละประมาณ 6 - 8 คน มี
การอภิปราย และคนควาหาความรูดวยกัน  

 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย (1) ระบุประเด็นปญหา (2) วิเคราะหประเด็น
ปญหา (3) ต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับปญหานั้นๆ (4) ทดสอบสมมุติฐานและจัดลําดับความสําคัญ (5) 
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (6) รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ (7) สังเคราะหขอมูลใหมท่ีได พรอม
ท้ังทดสอบ (8) สรุปผลการเรียนรูและหลักการท่ีไดจากการศึกษาปญหา 

 3.2 การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให
ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและความสนใจในการเรียนรูแตกตางกันผูสอนจําเปนตองใชเทคนิค
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หลายวิธี  เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญสามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนท่ีแตกตางกันได เชน 
(1) เทคนิค Concept Mapping ท่ีมีหลักการในการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิดอะไร เขาใจส่ิง
ท่ีเรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟก (2) เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาท่ีผูเรียนกับ
ผูสอนรวมกันกําหนดเพื่อใชเปนหลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร และใชเกณฑอะไรประเมิน 
(3) เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมผสมผสานกับการใช 
Mapping  ความรูเดิมใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมานําเสนอหนาชั้น ( 4) เทคนิคกระบวนการ
กลุม (Group Process) เปนการเรียนท่ีทําใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเดียวกัน  

 3.3 การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียน เปนผูสรางความรู โดยการอาศัยประสบการณแหงชีวิตท่ีไดรับเพื่อคนหาความจริงโดยมีรากฐาน
จากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา
และปรัชญาการศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมท่ีเนน
กระบวนการรูคิดในตัวบุคคล เปนกลุมท่ีเนนการเรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษย
แตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิดเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง (2) กลุมท่ีเนนการสรางความรูโดยอาศัย
ปฏิสัมพันธ เปนกลุมท่ีเนนวาความรูคือผลผลิตทางสังคม ความรูตองสัมพันธกับชุมชน  ปจจัยทาง
วัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้นผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู 

 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย (1)  ผูสอนบอกใหผูเรียนทราบถึงเนื้อหาท่ีจะ
เรียน (2) ผูสอนใหผูเรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน (3) ผูสอนจัด
กิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อสรางองคความรูใหมท่ีเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน (4) ผูสอนใหผูเรียนนําองค
ความรูท่ีสรางข้ึนมาไปใชในสถานการณท่ีกําหนดให (5) ผูสอนใหผูเรียนสรุปองคความรูท่ีเกิดข้ึน 

 3.4 การเรียนรูจากการสอนแบบ เอสไอ พี เปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนฝก
ทักษะทางการสอนโดยใชกับผูเรียนระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจและความ 
สามารถเก่ียวกับทักษะการสอน ผลท่ีเกิดกับผูเรียนทางตรงคือการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทักษะ
ทางการสอน และผลทางออมคือการสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือในการเรียนรูและความพึงพอใจใน
การเรียนรูวิธีการท่ีใชในการสอน การจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการทดลองฝกปฏิบัติจริงอยาง
เขมขนตอเนื่องและเปนระบบ โดยการสอนแบบจุลภาคใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองต้ังแต
เริ่มตนจนส้ินสุดการฝก 

 ข้ันตอนการสอน คือ ข้ันความรูความเขาใจ ข้ันสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการฝก
ทักษะ ข้ันฝกทักษะ ข้ันประเมินผล ในขณะท่ีผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนน้ัน ผูสอนตองใหการ
ชวยเหลืออยางใกลชิดส่ิงท่ีจะทําใหการฝกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคือความพรอมของระบบสนับสนุน 
ไดแก หองปฏิบัติการสอน ส่ือการสอน เครื่องมือและโสตทัศนูปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3.5 การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีใหผูเรียน ศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การเรียน
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แบบคนพบ การเรียนแบบแกปญหา การเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียนการสอนแบบน้ีใชในการเรียนรูท้ัง
ท่ีเปนรายบุคคล และกระบวนการกลุม 

 3.6 การเรียนรูจากการทํางาน (Work-Based Learning) เปนรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระการฝกปฏิบัติจริง ฝกฝน
ทักษะ ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ โดยสถาบันการศึกษารวมมือกับภาค 
อุตสาหกรรมหรือผูใชบัณฑิตรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกันต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค   
การกําหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 

 3.7 การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–Based Learning) เปน
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการพัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรูและทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเอง โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบงได
เปน  (1) การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีการสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย (2) การสอน
โดยผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียงและ(3)การสอนโดยใชผลการวิจัย
ประกอบการสอน 

 3.8 การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based 
Approach)  เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิดดวยตนเองดวย
การแสวงหารวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะหและสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง วิธีการเริ่มจาก
ทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงค จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลักๆ ของ
รายวิชา มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นท่ีกําหนด แลวใหผูเรียน
พัฒนาแนวคิดในประเด็นตางๆแยกทีละประเด็นโดยใหผูเรียนกล่ันกรอง วิเคราะหเจาะลึก จนตกผลึกทาง
ความคิดเปนของตนเอง และเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานนําเสนอใหกลุมวิเคราะหวิจารณ 
 

4.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิพากษวิจารณ  แกปญหาเปน

ผูเรียนไดเรียนอยางมีสวนรวม ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากกวาการใหผูเรียนฟงบรรยายตลอด
บทเรียน ผูสอนตองวิเคราะหภารกิจในการสอน วาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรผูเรียนจึงจะเขาใจ
ความหมายของส่ิงท่ีจะเรียน ผูสอนใหขอมูลเบื้องตน และแนะแนวทาง เนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรม เชน 
อภิปรายกลุมยอย ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรู ระดมความคิด จัดทําโครงการ ผลิตผลงาน และการ
แกปญหา    

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 4.1 Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism เปน

กิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยมีความเช่ือวาความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวย
ตนเองสามารถ เปล่ียนแปลงและพัฒนาไดอาศัยกระบวนการพัฒนา     
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 การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลประสบการณใหมๆ และมีโอกาส
ไดใชกระบวนการคิด กล่ันกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูลเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิม และ
สรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางสรรคความรูนี้ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมี
ความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนของ
ผูเรียนประกอบดวย (1) การทบทวนความรูเดิม (2) การแสวงหารวบรวมขอมูล (3) การศึกษาทําความ
เขาใจและสรางความหมายขอมูลโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห (4) สรุปและจัดระเบียบโครงสรางความรู (5) 
การใหแสดงออกในส่ิงท่ีไดเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 

 4.2 Active  Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง เชน 
การคิด คนควา ทดลอง รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ  แกปญหา ฯลฯ  ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
ผูสอนทําหนาท่ีเตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดส่ือ หรือส่ิงเราเสริมแรง ใหคําปรึกษาและสรุปสาระ
การเรียนรูรวมกัน  

 4.3 Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ท่ีหลากหลายท้ัง
บุคคลและเครื่องมือท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับส่ิงแวดลอมท้ังท่ี
เปนมนุษย ธรรมชาติและเทคโนโลยี  

 4.4 Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิดผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลาย
ลักษณะ เชน คิดเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล  คิดหลากหลาย คิดลึกซ้ึง เปนตน การฝกใหผูเรียนไดใช
ทักษะการคิดจะทําใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมีเหตุผล 

 4.5 Participation เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน 
วางเปาหมายรวมกันและมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตรงกับความถนัดความสามารถ
และความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรนมองเห็นคุณคาของส่ิงท่ีเรียนและ
สามารถประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

 4.6 Individualization เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีความเชื่อม่ันผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถ ในการเรียนรูไดและมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

 4.7 Application หมายถึงการนําความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใช ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน
ไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ เปนกิจกรรมท่ี
เอ้ืออํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรูเปดโอกาสใหผูเรียนไดกระทําส่ิงตางๆ คือ (1) ไดนําความรูไปใชใน
สถานการณอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย หรือ (2) ไดฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยการจัด
สถานการณ แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาใหผูเรียนไดลงมือกระทํา เพื่อใหเกิดความม่ันใจและความ
ชํานาญในการท่ีจะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชีวิตจริง 

 4.8 Brainstorming เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนโดยใหผูเรียนมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค การแกปญหา ผูเรียนมีบทบาทในแสดงความคิดเห็น
อยางหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว 
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 4.9 Group Discussion เปนกิจกรรมที่เนนพฤติกรรมใหผูเรียนมีกระบวนการกลุม  การ
วางแผนการแกปญหา การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การส่ือสาร การสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยท่ี
ผูเรียนมีบทบาทในฐานะผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุมในการสรางผลงานของกลุม 

 4.10 Class Discussion เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นการ
วิเคราะห   การส่ือความหมาย ความคิดริเริ่มสรางสรรค การสรุปความ โดยท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการสราง
ความรู  

 4.11 Tutorial Group เปนกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษามากอน โดยใช
กระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหในการแกไขปญหา โดยผูสอนเปนผูแนะ กํากับ ควบคุม และ
ตรวจสอบ เนนใหผูเรียนมีบทบาทในการทบทวนจากกลุมหรือเรียนเพิ่มเติม 
 

5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริงโดยการใชวิธีการประเมินผูเรียนหลายวิธีควบคูไปกับกระบวนการ
เรียนการสอนเนนการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน และการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน ซ่ึง
จุดประสงคการประเมินคือประเมินคุณภาพผลงานของผูเรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูหลายๆ ดาน 
อาทิเชน ประเมินดานความคิดเนนความคิดวิเคราะห ดานสังเคราะห และดานความคิดสรางสรรค โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  

การประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะดังนี้ 
 1) เนนใหผูเรยีนแสดงพฤติกรรมเพ่ือสะทอนถึงความรูความสามารถ 
 2) หาจุดเดนของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
 3) เนนการประเมินทักษะการคิดท่ีซับซอนในการทํา งาน 
 4) เนนการประเมินท่ีสอดคลองกับความเปนจริง ความสามารถในการแกปญหา  
 5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการรวมกิจกรรม  

  6) เนนการประเมินตนเองของผูเรียน  
 7) ใชการประเมินหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ ผลงาน เปนตน เพื่อให

ไดขอมูลของผูเรียนท่ีแทจริง โดยเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน 
 8) ประเมิน ผลใหสัมพันธไปกับการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผูเรียนความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทดสอบควบคูกันไปตามความเหมาะสมโดยเปน
การประเมินท่ีเนนใหผูเรียนรูจักพัฒนาตนเอง 

 
เครื่องมือท่ีใชประเมิน เชน  
 1) แฟมสะสมงาน เปนการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ

ความสามารถ  หรือความถนัดของผูเรียน อยางเปนระบบ 
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 2) แบบบันทึกขอมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน การรวมกิจกรรม เปนตน 
 3) แบบสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในสถานการณตางๆ 
 4) แบบตรวจสอบรายการ  
 5) แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
 6) แบบสัมภาษณ เปน การสัมภาษณความคิดเห็น  
 7) แบบทดสอบ เปนการวัดความรู ความเขาใจ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


