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คํานํา 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑติใหมีความรู ความคิด  ความสามารถ ทั้งดานวิชาการและวิชาชพี รวมทั้งมีคุณธรรม
และจริยธรรม มหาวิทยาลยัมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
ใหผูเรียนไดพฒันาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ ผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวย
ตนเอง มีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกตใช มีการจัดกจิกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ
สรางสรรคส่ิงตางๆ   

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําขึ้นเพื่อใหอาจารยใชเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัตกิารจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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1  แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

แนวคดิการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545    มีมาตราที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

มาตรา  22    การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ 
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา  24     การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณและการประยกุตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา   (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดได คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง   (4)     จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  (5) สงเสริม
สนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
เกิดการเรยีนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจยัเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
เรียนรู  ทั้งนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวทิยาการ
ประเภทตาง ๆ    (6) จัดการเรียนรูใหเกดิขึ้นไดทกุเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกบั
บดิามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  มาตรา 26   ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 มาตรา 28   หลักสูตรสถานศึกษาตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับบุคคล
พิการ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพสาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตอง
มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ตอสังคม สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และดานการคนควา วิจัย เพื่อพัฒนา
องคความรูและพัฒนาทางสังคม 
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การปฏิรูปการศึกษาที่สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543)  ไดสรุปลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรูในสาระของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ไวดังนี้ 

1)  มีการจัดเนื้อหาที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 
2)  ใหมีการเรียนรูจากประสบการณและฝกนิสัยรักการอาน 
3)  จัดใหมีการฝกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
4 ) มีการผสมผสานเนื้อหาสาระดานตางๆ อยางสมดุล 
5 ) จัดการสงเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและรอบรู 

       6 ) จัดใหมกีารเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และใหชุมชนมีสวนรวมจัดการเรียนรู  
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2  หลกัการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียน
ไดรับประโยชนสูงสุด จากการที่ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดานความตองการ  ความสนใจ  
ความถนัด และทักษะพื้นฐานที่จะใชในการเรียนรูไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน 
ระดับสติปญญา ความสามารถทางสมองและการแสดงผลการเรียนรูที่แตกตางกัน ผูสอนจําเปนตองมี
การจัดการเรยีนการสอนที่แตกตางกันตามลักษณะของผูเรียนแตละคน  เพื่อใหผูเรียนไดพฒันา
กระบวนการคดิ วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด 
ความสนใจดวยวิธีการกระบวนการ และใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกหองเรียน
ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน   

หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะตองมีการจัดบรรยากาศในการเรียนที ่
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้   1)  บรรยากาศการเรียนที่จะกระตุนใหผูเรียนมีความกระตอืรือรน    
เกิดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนมีโอกาสในการเลอืก ตัดสินใจและแกปญหาดวย
ตนเอง   มีการแสดงความคิดเห็นในกลุม   ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในหองเรยีน ผูเรียนจะเกดิ
การเรียนรูไดด ี เมื่อมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 2) บรรยากาศของการเรยีนที่สงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูและคนพบศกัยภาพของตัวเอง โดยผูสอนจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนมีอิสระ
ในการเลือกกจิกรรมตามความตองการของตนเอง ซ่ึงกิจกรรมนั้นจะตองมีจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับ
การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู 3) บรรยากาศของการเรียนที่ผูเรียนไดพฒันาตนเอง โดยผูสอนจัดสภาพ
การเรียนการสอนใหผูเรียนมกีารประเมินผลตนเองในขณะที่เรียน เพื่อใหผูเรียนรูถึงพัฒนาการของ
ตนเอง 
              ตัวบงชี้ที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบงออกเปน 

1) ตัวบงชี้ดานผูสอน เชน  ผูสอนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูสอนจัดทําแผนการสอนที่
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน   ผูสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสรางสรรค       ผูสอนจัด
กิจกรรมเนนใหผูเรียนมีการแกปญหาคนพบความรูและสรางความรูเอง  ผูสอนใชทักษะกระบวนการ
กลุม    ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน   ผูสอนใชส่ือและแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ   ผูสอน
ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมประสบการณจากชีวิตจริง     ผูสอนสรางบรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู          ผูสอนสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ผูสอนมีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนและครอบคลุมทั้งทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถ ศักยภาพ
ของผูเรียนและผลผลิตจากเรียนรูตามสภาพจริง     ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตปะจําวันได ฯลฯ 
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2) ตัวบงชี้ดานผูเรียน เชน ผูเรียนไดรับการพฒันาดานกระบวนการคิดและกระบวนการ 
กลุมผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน   ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนดัและวิธีการ
ของตนเอง   ผูเรียนเลือกทํากจิกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง    
ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรู
ดวยตนเอง ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได   ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง  ฯลฯ  
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3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 รูปแบบการจดัการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคญั มุงเนน
การพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทกัษะชวีิตและทักษะสังคม มีหลากหลายรูปแบบตัวอยางเชน 

3. 1 การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)   เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค 
และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนําเปนการสงเสริมใหเกิดการแกปญหา
มากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง     เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม 
ซ่ึงวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถ
ทางการคิดและการดําเนินการดวยตนเองไดด ี เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิม
ของผูเรียนทําใหเกิดความเขาใจขอมูลใหมได การจัดสถานการณที่เหมอืนจริง สงเสริมการแสดงออก
และการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการเรยีนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักผูเรียนจะได
เรียนดวยกัน เปนกลุมๆละประมาณ ๖ – ๘ คน มีการอภปิราย  และคนควาหาความรูดวยกัน  

      ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย (1) ระบุประเดน็ปญหา  (2) วเิคราะห
ประเด็นปญหา (3)  ตั้งสมมุติฐานเกีย่วกับปญหานั้นๆ (4) ทดสอบสมมุติฐานและจัดลําดับความสําคัญ   
(5)  กําหนดวตัถุประสงคการเรียนรู (6) รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  (7) สังเคราะหขอมูลใหมที่ได 
พรอมทั้งทดสอบ (8)  สรุปผลการเรียนรูและหลักการที่ไดจากการศึกษาปญหา 

3.2 การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเรยีนรู และความสนใจในการเรียนรูแตกตางกัน ผูสอนจําเปนที่จะตองมีเทคนิค
หลายวิธี เพื่อชวยใหการจดัการเรียนในกลุมใหญสามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันได
ดวย  เชน เทคนิคการใช Concept Mapping ตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคดิอะไร เขาใจสิ่งที่เรียน
อยางไร  เทคนิคการใชการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียน
ไปศึกษาคนควาดวยตนเองมานําเสนอหนาชั้น   เทคนคิกระบวนการกลุม ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรู  

3.3 การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) เปนรูปแบบการเรยีนการสอนทีใ่หผูเรียน 
เปนผูสรางความรู โดยการอาศัยประสบการณแหงชีวติที่ไดรับเพื่อคนหาความจริงโดยมีรากฐานจาก
ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงนกัทฤษฎีสรรคนิยมไดประยกุตทฤษฎีจิตวทิยา
และปรัชญาการศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมที่เนน
กระบวนการรูคิดในตวับุคคล เปนกลุมทีเ่นนการเรยีนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเชือ่วา
มนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธีคิดเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง           (2) กลุมที่เนนการสราง
ความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธ เปนกลุมที่เนนวาความรูคอืผลผลิตทางสังคม ความรูตองสัมพันธกับ
ชุมชน  ปจจยัทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมผีลตอการเรียนรู ดังนั้น  ผูสอนมีบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวกในการเรยีนรู 
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 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนประกอบดวย   (1) ผูสอนบอกใหผูเรียนทราบถึงเนือ้หาที่จะ
เรียน (2)ผูสอนใหผูเรียนระดมพลังสมองแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับเนื้อหาที่เรียน (3) ผูสอนจัด
กิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพือ่สรางองคความรูใหมที่เกีย่วกับเนื้อหาที่เรียน (4) ผูสอนใหผูเรียนนําองค
ความรูที่สรางขึ้นมาไปใชในสถานการณทีก่ําหนดให  (5)   ผูสอนใหผูเรียนสรุปองคความรูที่เกิดขึน้ 
              3.4 การเรียนรูจากการสอนแบบ เอสไอ พี เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนฝก
ทักษะทางการสอน โดยใชกับผูเรียนระดบัอุดมศึกษาสาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจและ
ความสามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน ผลที่เกิดกับผูเรียนทางตรงคือการมีทักษะการสอน การมีความรู 
ความเขาใจเกีย่วกับทักษะทางการสอน และผลทางออมคือการสรางความรูดวยตนเอง ความรวมมือ
ในการเรยีนรูและความพึงพอใจในการเรียนรูวิธีการที่ใชในการสอน   

3.5 การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียน ศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน การเรียน
แบบคนพบ การเรียนแบบแกปญหา การเรียนรูเชิงประสบการณ การเรียนการสอนแบบงนี้ใชในการ
เรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และกระบวนการกลุม 

3.6  การเรียนรูจากการทํางาน     (Work-based Learning)      เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ 
สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระการฝกปฏิบัติจริง ฝกฝน
ทักษะ ทางสงัคม ทักษะชวีิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ โดยสถาบันการศกึษารวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม หรือผูใชบัณฑิตรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกนั  ตั้งแตการกําหนด
วัตถุประสงค การกําหนดเนือ้หากิจกรรม และวิธีการประเมิน 

3.7 การเรียนรูที่เนนการวิจยัเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)    เปนรูปแบบ 
การเรียนการสอนที่เนนการวจิัย ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการพัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน  โดยรูปแบบการ
เรียนการสอนแบงไดเปน  (1) การสอนโดยใชวิธีวจิัยเปนวิธีการสอนโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัย
กับอาจารย  (2) การสอนโดยผูเรียนศกึษางานวิจยัของอาจารยและของนักวิจยัทีม่ีช่ือเสียง และ(3)  
การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน 

3.8  การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-BasedApproach)  เปน
การจัดการเรยีนการสอน ที่สงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคดิดวยตนเองดวยการ
แสวงหารวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห   และสังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง    วิธีการ
เร่ิมจากทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวตัถุประสงค จากนัน้ทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็น
หลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นทีก่ําหนด 
แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตางๆแยกทีละประเด็นโดยใหผูเรียนกลั่นกรอง วิเคราะห
เจาะลึก จนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง และเขียนประเดน็เหลานั้นเปนผลงานนําเสนอใหกลุม
วิเคราะห วิจารณ 
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4  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การกิจกรมการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดคดิวิเคราะห  วพิากษวิจารณ   แกปญหาเปน   
ผูเรียนไดเรียนอยางมีสวนรวม  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูมากกวาการใหผูเรียนฟงบรรยาย
ตลอดบทเรียน ผูสอนใหขอมูลเบื้องตนและแนะแนวทางเวลาสวนมากจะเนนใหผูเรียนไดทํากจิกรรม 
เชน  อภิปรายกลุมยอย ศึกษาขอมูล จากหองสมุดหรือจากอินเทอรเน็ต ระดมความคดิ จัดทําโครงการ 
ผลิตผลงาน  และการแกปญหา    

ผูสอนตองวิเคราะหภารกิจในการสอน วาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรผูเรียนจึง
จะเขาใจความหมายของสิ่งทีจ่ะเรียน ผูเรียนตองเขาใจโครงสรางของความรูนับตั้งแตขอมูล
ขอเท็จจริง หลักการ  กฎเกณฑไปจนเปนทฤษฎีอยางมลํีาดับขั้นตอน  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมหีลักการ
เรียนรู และสามารถกิจกรรมดวยตวัผูเรียนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคญั สรุปไดดังนี ้

4.1 Construct  เปนกจิกรรมที่ผูเรียนไดคนพบองคการความรูใหมดวยตนเอง โดยมีความเชื่อ
วาความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดวยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอาศัยกระบวนการ 
พัฒนา    การเรียนรูจะเกิดขึน้ไดดี เมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลประสบการณใหม ๆ  และมีโอกาส
ไดใชกระบวนการคิด  กล่ันกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูลเชื่อมโยงขอมูลความรูใหมกับความรูเดิม  
และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง   กระบวนการสรางสรรคความรูนี้ชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึงความเขาใจและการคงความรูนั้น การออกแบบกจิกรรม
การเรียนของผูเรียนประกอบดวย 1) การทบทวนความรูเดิม 2) การแสวงหารวบรวมขอมูล 3) 
การศึกษาทําความเขาใจและสรางความหมายขอมูลโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห 4)  สรุปและจัด
ระเบียบโครงสรางความรู  5) การใหแสดงออกในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยวธีิการตางๆ 

4.2. Active Learning  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทาํ หรือปฏิบัติดวยตนเอง เชน การคิด 
คนควา ทดลอง รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ทําใหเกดิการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอน
ทําหนาที ่ เตรียมการจัด บรรยากาศการเรยีนรู จัดสื่อหรือส่ิงเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระ
การเรียนรูรวมกัน  

4.3. Resource  เปนกจิกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลายทั้งบุคคล
และเครื่องมอื ทั้งในหองเรยีน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมทั้งที่ 
เปนมนุษย ธรรมชาติและเทคโนโลยี  

4.4. Thinking   เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวธีิคิดในหลายลกัษณะ 
เชน คิดเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล  คิดหลากหลาย คดิลึกซึ้ง เปนตน การฝกใหผูเรียนไดใชทักษะ
การคิดจะทําใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
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4.5. Participation เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย
รวมกันและมโีอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรือ่งที่ตรงกับความถนัดความสามารถและความ
สนใจของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรนมองเห็นคณุคาของสิ่งที่เรียนและสามารถ
ประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชวีิตจริง 

4.6.Individualizationเปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคญัแกผูเรียนในความแตกตางระหวาง
บุคคลของของผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพฒันาศักยภาพตนเองโดยมีความเชื่อมั่นผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรยีนรูไดและมวีิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

4.7. Application   เปนกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรู เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดกระทําสิ่งตางๆ คือ (1) ไดนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืนๆที่หลากหลาย หรือ (2) ไดฝกฝน
พฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยการจดัสถานการณ แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาให
ผูเรียนไดลงมอืกระทํา เพื่อใหเกิดความมัน่ใจและความชํานาญในการที่จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปน
ประจําในชีวิตจริง 
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5  การวัดและการประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ จะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง โดยการใชวิธีการประเมินผูเรียนหลายวิธีควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน เนนการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน   และการพัฒนา
จุดเดนของผูเรียน  โดยจุดประสงคการประเมิน คือ ประเมินคุณภาพผลงานของผูเรียนที่เกิดจาก
การบูรณาการความรูหลาย ๆ ดาน    ประเมินดานความคิด เนนความคิดวิเคราะห  สังเคราะห และ
ความคิดสรางสรรค  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  
 การประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะดังนี้ 

1)   เนนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมเพื่อสะทอนถึงความรูความสามารถ 
2)   หาจดุเดนของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
3)   เนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอนในการทํา งาน 
4)   เนนการประเมินที่สอดคลองกับความเปนจริง ความสามารถในการแกปญหา  
5)   ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการรวมกจิกรรม รวมถึงวธีิการปฏิบัติและ 

ผลการปฏิบัติตามกิจกรรม 
6)  ใชการประเมินหลากหลายวิธี เชน การสังเกต  การสัมภาษณ ผลงาน  เปนตน  เพื่อใหได

ขอมูลของผูเรียนที่แทจริง 
7)   ประเมิน ผลใหสัมพันธไปกับการเรียนการสอน    โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน 

ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทดสอบควบคูกันไปตามความเหมาะสม   โดย
เปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนรูจักพฒันาตนเอง 
 เครื่องมือที่ใชประเมิน ไดแก 

- แฟมสะสมงาน    เปนการรวบรวมผลงาน    หรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 
  ความสามารถ  หรือความถนัดของผูเรียน อยางเปนระบบ 
- แบบบันทึกขอมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน การรวมกิจกรรม เปนตน 
- แบบสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในสถานการณตาง ๆ 
- แบบสัมภาษณ เปน การสัมภาษณความคิดเห็น  
- แบบทดสอบ เปนการวัดความรู   ความเขาใจ 
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6  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

  6.1  ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      
           6.1.1  การพัฒนาหลักสตูร    มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนการพฒันาหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรที่ทันสมัย สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองจากกิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางรอบดาน  ทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบตอ
สังคม  พัฒนาทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพและการคนควาวิจยั  

      6.1.2   การใหความรูและจัดอบรมการจัดทําแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
เพื่อใหผูสอนมีความรูความเขาใจ สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนา
ความคิด  ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง 

      6.1.3  การจัดหาแหลงการเรียนรู   มหาวิทยาลัยไดจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลายไว
ใหบริการทั้งผูเรียนและผูสอน  เชน สํานักวิทยบริการ   หองสมุด   หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ
หลากหลายสาขาวิชา  ฯลฯ 

      6.1.4  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน     เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยมีการจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน    และมีมาตรการใหอาจารยผูสอนทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน  

      6.1.5  การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือเครื่องใช   มหาวิทยาลัยสนับสนุนการ
จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร  e-learning  e-book   ฯลฯ ไวใหพรอมสําหรับ
บริการแกผูสอน และจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาใหกับผูเรียน   
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6.2  แนวปฏิบตัิการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           6.2.1 ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2   การจัดทําแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูสอนวิเคราะหศักยภาพผูเรียนรายบุคคล
โดยใชแบบวิเคราะหฯ ( แบบ ว1 ) 

ผูสอนสรุปผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 
ท้ังกลุมโดยใชแบบสรุปผลฯ ( แบบ ว2 ) 

ผูสอนประเมินผูเรียน 
และนํามาปรับปรุง 

ผูสอนปรับแผน/แนวการสอน           
ตามผลการเคราะหศักยภาพผูเรียน 

ประเมินการจัดการเรียนการสอน 

• ผูเรียนประเมิน ( แบบ ป1 ) 
• ผูสอนประเมินการสอนของ

ตนเอง   ( แบบ ป2 ) 

ผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญตามศักยภาพผูเรียน 

ปรับปรุงแผน/แนวการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ผูสอนนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

( แบบ ป3/ป4 ) 

ผูสอนจัดทําแผน/แนวการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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                                     แผน/แนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

             น (ท-ป)                                    

รหัสวิชา.......................วิชา (ภาษาไทย)............................................(ภาษาอังกฤษ).................................................  
ภาคเรียนที่............ปการศึกษา...............      ในมหาวิทยาลัย          ศูนยการศึกษา ................................................... 
หลักสูตร............................................... คณะ............................................................................................................. 
 อาจารยผูสอน...................................... โทรศัพทภายใน..................โทรศัพทมือถือ................e-..mail……………. 
ตอนเรียน..............................................หองเรียน.................................วัน-.เวลา...................................................... 
 
 
1.คําอธิบายรายวชิา 
................................................................................................................................................................................... ...
......................................................................................................................................................................................  
 
2. จุดประสงครายวิชา 
 เม่ือเรียนรายวิชานี้แลวนักศึกษาจะไดรับความรูและทักษะ  (ตามกรอบ NQF)   ดังนี้ 

2.1พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน) 
2.1.1............................................................................................................................................ 
2.1.2............................................................................................................................................ 
2.1.3............................................................................................................................................ 

2.2จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน) 
2.2.1........................................................................................................................................... 
2.2.2........................................................................................................................................... 
2.2.3........................................................................................................................................... 

2.3 ทักษะพิสัย   (ความคิด การวิเคราะหและการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน การใช IT  การใชภาษาอังกฤษ 
      ในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ) 

2.3.1.......................................................................................................................................... 
2.3.2............................................................................................................................................ 
2.3.3............................................................................................................................................ 

 
3.วิธีการและการจัดการเรียนการสอน 
 3.1.................................................................................................................................................................. 
 3.2.................................................................................................................................................................. 
 3.3.................................................................................................................................................................. 
 3.4.................................................................................................................................................................. 

3.5.................................................................................................................................................................. 
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4. แนวการจัดการเรียนการสอน 
 
สัปดาห

ท่ี 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ เคร่ืองมือ 

ในการสอน 
การวัดผลและคา

เปาหมาย 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

สอบ
ปลาย
ภาค 

    

 
 
5. สื่อการเรียนการสอน  (เอกสาร  ชุดการสอน  Website   กิจกรรม  เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใชในการสอน ฯลฯ) 
 (ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือกิจกรรมที่แสดงถึงผูเรียนเปนสําคัญ) 
 5.1............................................................................................................................................................... 
 5.2................................................................................................................................................................. 
 
6. การประเมินผล 
 การประเมินผลรวม  100  คะแนน  แบงออกไดดังนี้ 
  6.1  ประเมินผลระหวางภาค   รอยละ................  แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้ 
  -………………………………………………………. จํานวน ................ คะแนน 
  -………………………………………………………. จํานวน ...............  คะแนน 
 6.2  ประเมินผลปลายภาค        รอยละ...................... 
  สอบปลายภาค      ……………คะแนน 
                               รวม                 ......................... คะแนน 
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการเรียนเรื่อง........................................... แสดงในเชิง  Rubric  ดังนี ้
            (ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา  และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค) 
คะแนน 
              เกณฑ 

1. ระบุประเด็น
การประเมิน 

2. ระบุประเด็นการ
ประเมิน 

3.ระบุประเด็นการ
ประเมิน 

4.ระบุประเด็นการ
ประเมิน 

5.ระบุประเด็นการ
ประเมิน 

1.ระบุคา
คะแนน  

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

2.ระบุคา
คะแนน 

     

3.ระบุคา
คะแนน 

     

4.ระบุคา
คะแนน 

     

5.ระบุคา
คะแนน 

     

 
เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมประจําบทเรียน  (จํานวน........คะแนน) 

 
เกณฑการไดคะแนน กิจกรรม -  คะแนน 

(จํานวน.....คะแนน) (จํานวน.....คะแนน) (จํานวน.....คะแนน) 
บทที่ 1 
(จํานวน......คะแนน) 

ระบุลักษณะผลการปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่แสดงถึงการ
ไดรับคาคะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่แสดงถึงการ
ไดรับคาคะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่แสดงถึงการ
ไดรับคาคะแนนนี้ 

บทที่ 2 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 3 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 4 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 5 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 6 
(จํานวน......คะแนน) 
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เกณฑการใหคะแนนแบบฝกปฎิบตัิ     (จํานวน.............คะแนน)    (ถามี) 
 

ระดับคะแนน เกณฑ 
A  =  9 – 10    คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติท้ังหมด และถูกตองท้ังหมด 
B  =  7 – 8      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติท้ังหมด  แตไมถูกตองบางสวน 
C  =  5 – 6      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติเกือบครบ และไมถูกตองท้ังหมด 
D  =  3 – 4      คะแนน ทําแบบฝกปฎิบัติบางสวน และไมถูกตองท้ังหมด 
E  =  1 – 2      คะแนน แทบไมไดทําแบบฝกปฏิบัติและทําไมถูกตองเปนสวนใหญ 
F  =  0            คะแนน ไมไดสงแบบฝกปฏิบัติ 
 
 
7.  เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน 
 

เกรด คะแนน เกณฑการพิจารณา 
A 90 – 100 (ระบุลักษณะผลการปฏิบัติงานหรือการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับเกรดนี้) 

B+ 85-89  
B 75-84  

C+ 70-74  
C 60-69  

D+ 55-59  
D 50-54  
E 0-49  

 
8. เอกสารและ Website  ท่ีใชประกอบการศึกษาคนควา 
 8.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 8.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 8.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 8.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

....................................................................... 
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6.2.2 การวิเคราะหศกัยภาพผูเรียน  
 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผูสอนมีบทบาทสําคัญในฐานะเปน 
ผูออกแบบการจัดการเรียนการสอน    เพื่อใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูและ     พัฒนาตนเองใน
บรรยากาศและสถานการณที่ผูสอนไดจัดใหผูเรียนไดคดิเอง ปฏิบัติเอง และนํา ไปสูการสรางความรู 
ดวยตนเองอยางพึงพอใจ การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม จะชวยใหผูสอนมีขอมูลที่
สําคัญในการออกแบบการจดัการเรียนรูที่เหมาะสม   สนองตอบความตองการ ความถนัด ความสนใจ 
และวิธีการเรยีนรูของผูเรียนแตละคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 - 19 -

 
 
 

ช่ือรายวิชา ........................................รหัสวิชา...........................จํานวนหนวยกิต .................................
ภาคการศึกษา................./................. หลักสูตร/สาขาวิชา.............................คณะ..................................
ช่ือผูสอน..............................................วัน/เดือน/ป................................................................................ 
 
คําชี้แจง    
1.ใหผูสอนกรอกรายละเอยีดใหครบทุกชอง  (นักศกึษาใหมใหใชผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม) 
2.กรอกคะแนนการทดสอบกอนเรียนลงในชองคะแนนการทดสอบกอนเรียน  
3.กรณีที่ใชการวิเคราะหศกัยภาพผูเรียนดวยวิธีการสอบถามหรือตั้งประเด็นใหใสรายละเอียดขอมลู 
   หรือคะแนนในชองการสอบถาม 
4.นําขอมูลในตารางไปใชในการสรุปผลการวิเคราะห ศักยภาพผูเรียนทั้งกลุมเรียน ( แบบ ว2 ) 

ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อผูเรียน 
เกรด      
เฉลี่ย
สะสม 

คะแนน 
การ

ทดสอบ
กอนเรียน 

การสอบถาม/ต้ังประเด็น 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

แบบวิเคราะหศักยภาพผูเรียน  
 แบบ ว1 
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แบบสรุปผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน (ท้ังกลุมเรียน) 
 

กลุมท่ี เกณฑการแบงกลุม 

 
จํานวน 
คน 

การจัดการเรียนการสอน 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ใหผูสอนเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับสภาพรายวชิาในการแบงกลุมผูเรียน   
 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม  ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ………………………………… อาจารยผูสอน 

(....................................................) 
         วันที่.................เดือน.......................พ.ศ. ............. 

แบบ ว2 
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6.2.3 การประเมินการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ผูเรียนประเมิน) 

แบบประเมินการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ   
ภาคเรียนท่ี …….……ประจําปการศึกษา…..……….... 

(ผูเรียนประเมิน) 
 

ช่ือรายวิชา ............................................รหัสวิชา................................ตอนเรียนที ่................................ 
ภาคการศึกษา........../................ หลักสูตร/สาขาวิชา..................................คณะ..................................... 
ช่ือผูสอน............................................................วัน/เดือน/ป.................................................................. 

 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา   ปริญญาตรี  บัณฑิตศึกษา 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา   ชั้นปที ่1  ชั้นปที ่2  ชั้นปที ่3  ชั้นปที ่4 
3.  ภาคทีศ่ึกษา   ภาคปกต ิ  ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)  ยังไมทราบเปนเปน น.ศ.ปที ่1  นอยกวา 2.00    2.00 – 2.49   
      2.50 – 2.99   ตั้งแต 3.00  ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี ้   นอยกวา 6 คร้ัง     6-9  คร้ัง    9-13  คร้ัง   มากกวา 13 คร้ัง 
  
ตอนที่  2  ทัศนะตอรายวิชาท่ีศึกษา 

ทัศนะตอรายวิชา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 1. ผูเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของรายวิชานี ้      
 2. ผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดจากรายวิชานี ้      
 3. ผูเรียนสามารถนําความรูจากรายวิชานีไ้ปประยุกตใชใน 
     ชวีิตประจําวนั      
  
ตอนที่  3  การประเมินการเรียนการสอน 

สาระ / ขอความ ระดับที่ปฏิบัติจริง 
1. ดานการจดัการเรียนการสอน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 

1.1 ชี้แจงแนวการสอน วัตถปุระสงคและเนื้อหาในชั่วโมงแรกที ่
         เขาสอน      

1.2 เนื้อหาการสอนสอดคลองกับแผนการสอนและวัตถปุระสงค 
        รายวิชา      

   1.3   การจัดลําดบัเนื้อหามีระบบและเขาใจงาย      
   1.4   มีการทดสอบความรูผูเรียนกอนสอน        
   1.5   ใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวผูเรียน        
   1.6   มีวีการสอนที่ฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห ดวยตนเอง        
   1.7   เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัตดิวยตนเอง        

แบบ ป1 
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   1.8   จัดเนือ้หาและกิจกรรมสอดคลองกบัความตองการของผูเรียน        
1.9   สงเสริมและชี้แนะแนวทางใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง          

  1.10   มีการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง        
   1.11   จัดเตรียมส่ือ และแหลงขอมูลเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู        
   1.12   นําเทคโนโลยี ส่ือ และวิธีการใหม ๆ มาใชในการเรียนการสอน        

1.13 มีการเสริมความรูเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน รายงาน หรือกิจกรรม 
           กลุม ฯลฯ       

2. ดานการวัดและประเมินผล             
2.1 มีการแจงวิธีการวดัผลและเกณฑการประเมินผลการเรียนอยาง 
         ชดัเจน       

   2.2   มีการทดสอบความรูผูเรียนหลังการสอน       
2.3 มีวิธีประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัด 
         ใหผูเรียน        

   2.4   ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียน        
   2.5   เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ        
   2.6   มีการประเมินผูเรียนในระหวางการสอนโดยการซักถามผูเรียน       
   2.7   เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินผูสอน        
3. ดานคุณลกัษณะของผูสอน            
   3.1   มีความกระตือรือรนในการสอน เขาสอนตรงเวลาและสม่ําเสมอ       
   3.2   มีความรับผิดชอบในการสอน เขาสอนครบตามกําหนด       
   3.3   มีเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน       
   3.4   สรางบรรยากาศภายในหองเรียนใหมีความนาเรียน       
   3.5   แตงกายสภุาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ       
   3.6   ใชภาษาในการสอนที่สุภาพเหมาะสมกับวชิาชพีครู       
   3.7   ความพึงพอใจตอผูสอนในรายวิชานี้ (ในภาพรวม)       

 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 

 
………………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………….…… 
 
………………………………………………………………………………………….… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………… 
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6.2.4  การประเมินการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ผูสอนประเมินตนเอง) 
 

แบบประเมินการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ   
ภาคเรียนท่ี …….……ประจําปการศึกษา…..……….... 

(ผูสอนประเมินตนเอง) 
 
 

รหัสวิชา...................ตอนเรียนที่.............. ช่ือวิชา....................................หนวยกิต..............(......-......) 
ผูสอน...........................................................ภาคเรียนที่.................ปการศึกษา.................................... 
หลักสูตร/กลุมวิชา...................................    ในมหาวิทยาลัย       ศูนยการศึกษา.................................. 
 
1. การบรรลุจุดประสงครายวิชา 
 1.1 พุทธพิสัย   (ความรูทั่วไปและวิชาชพีที่ไดรับจากการศึกษา) 
  1.1.1......................................................................................................................................... 
  1.1.2......................................................................................................................................... 
  1.1.3......................................................................................................................................... 
 1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกจิกรรมการเรียนการสอน) 
  1.2.1 ......................................................................................................................................... 
  1.2.2 ......................................................................................................................................... 
  1.2.3........................................................................................................................................... 
 1.3 ทักษะพิสัย  (ความคิด การวิเคราะหและการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การใช IT การใชภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวันและอาชีพ   การพัฒนาบุคลิกภาพที่ไดรับจากกจิกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ) 
  1.3.1......................................................................................................................................... 
  1.3.2 ........................................................................................................................................ 
  1.3.3......................................................................................................................................... 
 
2. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน  (เนนผูเรียนเปนสําคัญ) 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ทานไดดําเดนิการ (สามารถตอบไดมากกกวา 1 ขอ) 
1.ทานมีการดําเนินการในแจงวัตถุประสงค/แผนการเรียนและเกณฑในการวัดผลและประเมินผลการเรียนใหนักศึกษาทราบ 
กอนเรียนอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ     แจกแนวการสอน 

  ช้ีแจงวัตถุประสงค อธิบายแผนการเรียนและขอตกลงในชั้นเรียน 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 

แบบ ป2 
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2. ทานมีการจัดทําขอมูลการเรียนของนักศึกษาเปนรายบุคคล อยางไร 
  ไมไดดําเนินการ     จัดทําขอมูลบันทึกคะแนนนักศึกษารายบุคคล 
  จัดทําขอมูลบันทึกพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล  จัดทําขอมูลประวัติ/Portfolio ของนักศึกษารายบุคคล 

 อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 
3. ทานมีการวิเคราะหนักศึกษารายบุคลและทั้งกลุม กอนเรียนอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ      มีการทดสอบความรูกอนเรียน  
   มีการสัมภาษณ                                   มีการตั้งตําถามและสังเกตุ 

 อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
4. ทานมีการจัดกลุมนักศึกษาตามศักยภาพและความสนใจอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ      จัดกิจกรรมกลุมในช้ันเรียน 
   การจัดทําโครงการ/โครงงาน     การศึกษาคนควาจากสื่อ/Internet  

 การเรียนรูในสถานที่จริง/ทัศนศึกษา/Field Trip  อื่นๆ (ระบุ)............................................................... 
5. ทานมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ      การอภิปราย 
 การนําเสนอในชั้นเรียน      การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุม 
 การฝกปฏิบัติจริง      อื่นๆ (ระบุ).............................................................. 

6. ทานมีการแนะนําการเรียนการสอนและปอนขอมูลกลับเปนรายบุคคลอยางไร 
 ไมไดดําเนินการ      ตรวจงานและแจงขอมูลกลับทันที 

   อธิบาย/ช้ีแนะแกนักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน  อื่นๆ (ระบุ).............................................................. 
7. ทานมีการจัดกิจกรรมซอมเสริมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ     ไดดําเนินการ   
8.ทานมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ      ช้ีแจง อธิบายกอนการจัดการเรียนของรายวิชา 
  บูรณาการขณะที่เรียนในเนื้อหาวิชา   อื่นๆ (ระบุ).............................................................. 
9. ทานมีการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร 

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

 อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
10. ทานมีการกําหนดระยะเวลาในการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมอยางไร   

 ไมไดดําเนินการ      มีการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม 
   มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน   อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
11. เปนระยะและมีการปอนขอมูลยอนกลับเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองตามเกณฑที่กําหนด 

 ไมไดดําเนินการ      มีการประเมินผลเปนระยะและแจงขอมูลกลับแกนักศึกษา 
   มีการประเมนิผลปลายภาคและแจงขอมูลกลับแกนักศึกษา  อื่นๆ (ระบุ).............................................................. 
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12. ทานมีการประเมินผลการเรียน ตามเกณฑวัดศักยภาพ แบบ Rubric หรือไม 
  ไมไดดําเนินการ     มีการดําเนินการ  
13. ทานมีการใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการเรียนรูของผูเรียน อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ      มีการใชเครื่องมือ/สื่อเทคโนโยลีทางการศึกษาในการสอน 
   การใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล    การเรียนรูรายวิชาผานระบบ e-learning/Black Board 
   การสงงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส(E-mail)   การเรียนรูรายวิชาผาน Blog 

  การคนควาผานระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิคส(E-Database)  อื่นๆ (ระบุ).................................................................. 
14. ทานมีการกําหนดสื่อและแหลงเรียนรูใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ      มีการแนะนําแหลงคนควา 
   การใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล  
15. ทานมีการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชา หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ     มีการประเมินผลโดยใชแบบประเมิน 
 มีการประเมินผลโดยใชการสังเกต    มีการประเมินผลโดยพิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาค 
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................................   

16. ทานมีการนําผลการประเมิน มาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
 ไมไดดําเนินการ     มีการดําเนินการ  

 
3. สรุปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน (อธิบายจํานวนนักศึกษาที่ผานการประเมินผล  ความรูที่นักศึกษา 
ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 3.2 ปญหาการใชสื่อประกอบการสอน 
  3.2.1.............................................................................................................................................. 
  3.2.2.............................................................................................................................................. 
 3.3 ปญหาการประเมินผลการเรียน 
  3.3.1............................................................................................................................................. 
  3.3.2............................................................................................................................................. 
 3.4 ปญหาการสรางบรรยากาศในการเรียนรู 
  3.4.1............................................................................................................................................. 
  3.4.2............................................................................................................................................ 
  3.4.2............................................................................................................................................ 
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 3.5 ปญหาอื่น ๆ  
  3.5.1............................................................................................................................................ 
  3.5.2........................................................................................................................................... 
  3.5.3........................................................................................................................................... 
 
4. แนวทางการพัฒนาสาํหรับการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป 
 4.1........................................................................................................................................................... 
 4.2........................................................................................................................................................... 
 4.3........................................................................................................................................................... 
 

                           ลงนามผูสอน      ............................................................................. 
                                                       (............................................................................) 
                               วันที่...................................................................... 
 
           ลงนามประธานหลักสูตร/ผูประสานงานหลักสูตร        .............................................................................. 

                         (............................................................................) 
                                                     วันที่.................................................................. 
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6.2.5 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

แบบการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
ช่ือรายวิชา ........................................รหัสวิชา...........................ตอนเรียนที่.......................................... 
ภาคการศึกษา................./................. หลักสูตร/สาขาวิชา.............................คณะ..................................
ช่ือผูสอน................................................................................................................................................. 

ผลการประเมิน      ประเด็นที่ตองปรับปรุง การดําเนินการปรับปรุง ผลการปรับปรุง อางอิง 

 
 
 

    

    
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 

 

แบบ ป3 
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แบบสรุปรายวชิาท่ีนําผลการประเมินมาปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 
ภาคการศึกษา................./................. หลักสูตร/สาขาวิชา................................คณะ............................... 

รายวิชาที่ไดรับ 
การประเมิน 

ประเด็นที่ตองปรับปรุง การดําเนินการปรับปรุง ผลการปรับปรุง อางอิง 

 
 
 

    

     
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 

แบบ ป4 
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