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The purpose of this research was to develop a model of learning process
management for the instructors in the learning centers of Life University Project by means of
research and development with mixed methods research. The research included 4 steps: 1)
studying the need assessment to develop the learning process management 2) developing
the model of the learning process management 3) implementing the model of the learning
process management, and 4) assessing the model of the learning process management. The
samples were twenty instructors at the life university project. The instruments used in the
study included 1) the model of learning process management 2) the assessment form of
model appropriation 3) the test of understanding of learning process management 4) the
assessment form of lesson plan 5) self assessment form 6) the assessment form of learning
process management 7) the assessment of satisfaction 8) the questionnaire form of the
opinions towards the model. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation
t – test dependent and content analysis.
The results of the research were as follows:
1. The conditions and requirements to manage the instructors’ learning process
needed to be developed had 4 components : 1) technique and learning process management
2) the usage of media and learning resources 3) evaluation and assessment 4) adult learning
psychology and the practical learning process.
2. The model of learning process management for the instructors in the learning
centers of life university project was called AKLIE Model, including the principle of learning
process management in the life university project based on lives and communities,
emphasizing the participation of local communities in sustainable learning development.
The objectives were to develop the learning process management for the instructors in the
learning centers of the life university project. The contents included 4 components. The 5
steps of the learning process management were as follows: 1) Assessment of Needs : A 2)
Knowledge Acquisition : K 3) Learning Plan : L 4) Implementation : I 5) Evaluation : E.
3. The results of the effectiveness study of the model were:
3.1 The results of implementation of this model indicated that after using the model
the instructors gain higher knowledge than previous with the statistical significance at the 0.05
level.
3.2 The instructors’ skill in lesson plan writing of learning process management
was at good level.
3.3 The instructors’ self assessment of knowledge, skill and attitude towards the
model of learning process management in overall were at high level.
4. The results of the instructors’ learning process management were at good level.
5. The student’s satisfaction with the learning process management of the instructors
were at high level.
6. The overall opinions of the project executives, the directors, instructors and the
students toward the model of the learning process management were at high level.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรวิจัย
ในการดารงชี วิตอยู่ของคนเรานั้นจะต้องมีการ “เรี ยนรู ้” ในทุกช่วงอายุขยั ของชีวิต เริ่ ม
ตั้งแต่สัญชาตญาณการเรี ยนรู ้ของทารกที่ตอ้ งปรับตัวจากครรภ์มารดาเมื่อลืมตามามองโลก และได้
เรี ยนรู ้กบั สิ่ งใหม่ๆที่ผา่ นเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาตราบสิ้ นอายุขยั สิ่ งที่เป็ นเครื่ องมือให้มนุษย์ได้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วขึ้นนั้นก็คือ “การศึกษา” การศึกษาจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมนุษย์ต้ งั แต่เกิด
จนตาย มิ ไ ด้จ าเป็ นเฉพาะช่ ว งวัย เรี ยนเท่ า นั้ น การศึ ก ษาเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยพัฒ นาคนให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถที่จะปรั บตัว ที่จะดาเนิ นชี วิตในแต่ละช่ วงวัยได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็ก
วัยผูใ้ หญ่ หรื อผูส้ ู งวัย โดยเฉพาะในสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและสลับซับซ้อน ทาให้การศึกษาดูจะยิ่งมีความสาคัญและจาเป็ นมากยิ่งขึ้น (สุ มาลี สังข์ศรี
2540 : คาชี้แจง ; เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ 2539:15)
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และข้อมูลข่าวสาร ที่
ทุกคนสามารถแสวงหา และเรี ยนรู ้ได้โดยไม่มีขอบเขตจากัด ทาให้สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาทาให้เพิ่มการแข่งขันมากขึ้น เน้นความเป็ นอุดมศึกษามหาชน และการ
สนองภารกิจที่หลากหลายในสังคมของประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน (อมรวิชช์
นาครทรรพ 2543 : 18) ความสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็ นคลังปั ญญาของประเทศ จึงมี
บทบาทหน้าที่ตอ้ งเตรี ยมคนให้มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
และอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2508 องค์การศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ
ยูเนสโก ได้เรี ยกร้ องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ ปรั บเปลี่ ยนเป็ น
โครงการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ขึ้น นับตั้งแต่น้ นั มาทาให้หลายประเทศตื่นตัวในเรื่ อง
นี้ และหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนา ได้กาหนดนโยบายและดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่าง
จริ งจัง
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชี วิตนั้นก็คือ การเรี ยนรู ้ไม่ควรที่ถูกกาหนด ใน
สถาบันอุดมศึกษาแต่ฝ่ายเดียว คุณค่าของคนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ ประสบการณ์ ความชานาญ ที่ได้มา
1

2
ตลอดชี วิ ต การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตร จึ งเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ค่ าเช่ น เดี ย วกัน
(สุ ธรรม อารี กลุ 2543 : 1)
ถ้าการศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อพัฒนาคน คื อ เน้นที่ ตวั บุคคลเป็ นวัตถุ ประสงค์นาทาง แต่
การศึ กษายังมี วตั ถุประสงค์ปลายทางหรื อผลสัมฤทธิ์ สุ ดท้าย (Learning Outcomes) คือการเป็ น
เครื่ องมือยึดเหนี่ยวสังคมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นองค์กรชุมชนที่มีพลัง มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
วัตถุประสงค์ปลายทางนี้ คนส่ วนมากไปไม่ถึง ทาให้ทิศทางการศึกษาของเราไม่ตรงทิศทางที่ถูกต้อง
เพราะไปเน้นสุ ดท้ายอยูท่ ี่บุคคล ไม่คิดถึงไปที่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงทาให้เกิดวิกฤตทางสังคม
การศึกษาที่ไม่สมบูรณ์
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ หัวใจของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ คือ
การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็ นตัวตั้ง มาเป็ นยึดมนุษย์หรื อผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง หรื อที่เรี ยกว่า ผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญที่สุด (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ 2543 : ก)
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือกระบวนการเรี ยนรู ้กบั กระบวน การ
สอน โดยทฤษฎี กระบวนการที่สาคัญที่สุดของการศึกษา คือ “กระบวนการเรี ยนรู ้ ความสาเร็ จของการ
จัด การศึ กษาขึ้ นอยู่กับผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ย น แต่ ในทางปฏิ บ ัติ คนในวงการศึ ก ษาไทยใส่ ใ น
กระบวนการเรี ยนรู ้นอ้ ยที่สุด โดยเมื่อกล่าวถึงกระบวนการปฏิรูปการศึกษา จะเน้นและให้ความสาคัญ
กับเรื่ องการปฏิรูปการบริ หาร ส่ วนการเรี ยนการสอนจะกล่าวเพียงเล็กน้อย ไม่เว้นแต่ในห้องเรี ยน
ที่กิจกรรมที่ดาเนินการส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการสอนของครู ไม่ใช่การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน สิ่ งที่เรี ยกว่า
“ปฏิรูปการศึกษา” ยังเป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบประนี ประนอม ยังห่ างไกลจากการผ่าตัดโครงสร้าง
อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อปฏิรูประบบการเรี ยนรู ้ใหม่อย่างแม้จริ งอยูม่ าก (รุ่ ง แก้วแดง 2541: 90-91 ;
วิทยากร เชียงกุล 2544 : 106) การจัดการศึกษาที่ดีควรจะสร้างคนให้ฉลาด เป็ นคนดี และมีความสุ ข
แต่ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ การศึกษาไทยยังเน้นที่การท่องจาความรู ้สาเร็ จรู ป (ประเวศ วะสี 2542 : 42-43)
ทุกสิ่ งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งความรู ้ ความรู ้สาเร็ จรู ปจะใช้งานไม่ได้นาน เพราะ
มีความรู ้ใหม่มาแทน ในสภาพเช่นนี้ มนุ ษย์ตอ้ งสามารถเรี ยนรู ้อย่างเป็ นพลวัตต์ (Dynamic) โดยเน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถเรี ยนรู ้เป็ น (Learning how to learn) เพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง จะได้
สามารถปรับตัวได้ นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2541 : 44) ยังเห็นว่า การขาดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดี ถือ
เป็ นเรื่ องสาคัญที่สุด เพราะทาให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ และเป็ นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ในการเรี ยนรู ้และ
ความอ่อนแอทางปั ญญา
การจัดการศึ กษาที่ สมบูรณ์ แบบ คือ การศึ กษาที่ มุ่งพัฒนาคนในทุกมิ ติให้เป็ นคนดี มี
ความสุ ข พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่คนกาหนดขึ้น และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ดารงอยู่ เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย
ที่ทาให้เกิดชุ มชนที่เข้มแข็ง เกิดสังคมชุ มชนที่ใช้ฐานความรู ้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ (สุ มาลี
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สังข์ศรี 2540 : 36-37) นอกจากจะยึดความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 และ มาตรา 9 (6) และ
โดยเฉพาะแนวทางจัดการศึกษา ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 (ฉบับปรังปรุ งแก้ไข
2545) ที่กาหนดให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่ วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมชุมชน
อื่น ๆ รวมกันส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชน โดยการ “จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน” ใน
เบื้องต้นเป็ นการย้าเน้นให้สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกสถาบัน ซึ่ งมีหน้าที่ในกฎหมายชัดเจนได้ทา
ให้ที่ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความหมายของการศึกษาที่
สมบูรณ์แบบ (สุ มาลี สังข์ศรี 2540 : 47-48)
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าการที่จะพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาสังคมให้เจริ ญก้าวหน้า
ชุ มชนมี ความเข้มแข็งได้น้ ันจ าเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องพัฒนาคน โดยการให้การศึ กษาในทิ ศทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ งการให้การศึกษากับปวงชนนั้นสามารถทาได้ โดยการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรี ยนให้กบั เยาวชนและผูท้ ี่อยูใ่ นวัยเรี ยน ส่ วนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนนั้นมุ่งเน้นที่จะ
จัดให้กบั บุคคลทัว่ ไปไม่จากัดเพศและวัย โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับการดารงชี วิต
ประจาวันของประชาชน รวมทั้งยังเป็ นการเสริ มโอกาสให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูท้ ี่พลาดโอกาส
ทางการศึกษา อันเป็ นการศึกษาตลอดชีวิต ศูนย์เรี ยนรู ้เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่เป็ นภารกิจที่รัฐพยายาม
จัดให้กบั ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งในการดาเนิ นงานของศูนย์เรี ยนรู ้และหน่ วยงานอื่น ๆ มีการร่ วมกันจัด
กิจกรรมการศึกษากับกลุ่มต่าง ๆ ในชุ มชน เช่ นกลุ่มออมทรัพย์ของชุ มชน ชมรมผูส้ ู งอายุ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล วัด มัสยิด เป็ นต้น ศูนย์เรี ยนรู ้จึงเป็ นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตของประชาชน โดยเป็ นการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของชุมชน โดยสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้ ดังนั้นความเข้มแข็งของศักยภาพของ
ศูนย์เรี ยนรู ้ จึงนาไปสู่ ประสิ ทธิภาพของการพัฒนาบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติในที่สุด
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตเป็ นภาระหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน ได้แก่ พ่อแม่
วัด และสานักต่างๆ ในชุมชน ซึ่ งทาหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ มีการ
ถ่ายทอดอาชีพต่างๆ ให้แก่เด็กเป็ นทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ต่อมาได้มีการนาการจัดการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้แทนการศึกษาแบบเดิม และเกิดระบบ
โรงเรี ยนขึ้น โรงเรี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กบั ชุมชนแทนวัดที่รับผิดชอบให้
การศึกษาแก่เด็กมาแต่เดิม รัฐก็เข้ามารับผิดชอบในการจัดการศึกษาและจัดหลักสู ตร การจัดการศึกษา
ในแนวนี้จึงเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของชุมชน เป็ นการศึกษา
ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชนขณะเดียวกันชุมชนก็คาดหวังต่อโรงเรี ยนในด้านคุณภาพไว้
สูง และพร้อมให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
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แต่ระบบโรงเรี ยนที่ผา่ นมาไม่เปิ ดโอกาสให้เกิดความร่ วมมือ เนื่ องจากถือหลักการแบ่ง
หน้าที่เมื่อได้มอบหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนแล้ว จึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรี ยนจะต้อง
รับผิดชอบโรงเรี ยนจึงเป็ นศูนย์กลางของความรู ้และสติปัญญา ขณะเดียวกันความเป็ นชุมชนกลับ
อ่อนแอ ความรู ้เดิมของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นถูกลืมเลือน ผลการจัดการศึกษาที่ผา่ น
มาทาให้เกิดปั ญหามากมายในสังคมไทย ในส่ วนของผูเ้ รี ยนก็มีการแข่งขันกันสู ง ทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเครี ยดสู ง ไม่มีความสุ ขในการเรี ยนการจัดการศึกษาโดยส่ วนกลางเริ่ มมีขอ้ จากัด เกิดความล่าช้า
ไม่สนองตอบผูเ้ รี ยน เป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างกว้างขวาง และเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤต
เศรษฐกิ จ กระแสการเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจึงได้ทวีข้ ึน และได้รับการบัญญัติใน
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้มีกฎหมายการศึกษาซึ่ งเป็ นที่มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในปั จจุบนั ซึ่งเน้นหลักใหญ่ 2 ประการในการ
บริ หารจัดการ คือ การกระจายอานาจทางการศึกษาและการให้ทุกส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไทยในอดีตขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
จัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษากับสังคมชุมชนกับวิถีชีวิตของสังคมชุมชนในทุกระดับ
การศึกษา กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงมาสอดคล้องกับชีวิตจริ ง และปั ญหาที่เกิดในสังคมและชุมชน
ท าให้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นาสั ง คมชุ ม ชนและประเทศชาติ โดยบทบาทที่ แ ท้จ ริ งของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่มีความรู ้มาก มีเทคนิ ควิธีข้ นั สู ง สามารถเข้า
ไปช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาขึ้ นในชุ ม ชนได้อ ย่ า งมาก แต่ ก็ ย ัง ไม่ ไ ด้ท าให้ ที่ น้ ี เต็ ม ความรู ้
ความสามารถ ทั้งนี้เพราะเหตุต่อไปนี้
1. สถาบันการศึกษายังไม่เข้าใจในความหมายของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบว่าเป็ นอย่างไร
2. เมื่ อไม่ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่แท้จริ งเกี่ ยวกับสังคมชุ มชน จึ งขาดการเชื่ อมโยง
ระหว่ า งสถาบัน การศึ ก ษากับ ชุ ม ชนในระดับ นี้ ตั้ง แต่ ร ากแก้ว จนถึ ง ระดับ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งนับเป็ นคลังสมองของประเทศชาติกม็ าสามารถเป็ นที่พ่ งึ ให้กบั ชุมชนได้
3. สถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่ต่างคิดว่า ตนเองมีหน้าที่ผลิตกาลังคน พัฒนาคนให้มีความ
รู ้อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ขก็พอแล้ว ทาหน้าที่เพียงแค่ สอนทฤษฎีให้หมดแล้ว ลูกศิษย์ก็น่าจะนาไป
ปฏิบตั ิได้เอง ซึ่งเป็ นความเชื่อเป็ นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ควรได้รับการแก้ไขและปฏิรูปโดยเร็ ว
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่ วนของสังคม มี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรี ยนจึงควรเป็ น
โรงเรี ยนของชุมชนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการรู ้เห็นและความร่ วมมือของประชาชนและ
ชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญ เนื่ องจากทาให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการ
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ดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และความนิยมให้
เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุ นให้ประชาชน ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ทั้งด้านการเงินวัสดุ แรงงาน และกาลังใจ ส่ งเสริ มให้ประชาชน มีความ
เข้าใจในความสาคัญของการศึกษา และถือเป็ นหน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่จะต้องให้ความสนใจ
และมีส่วนร่ วมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนประกอบกับโลกในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลง
เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วปั ญหาต่าง ๆของสังคมมีความสลับซับซ้อน จึงเป็ นยุคที่ตอ้ งการ
สติปัญญา ความรู ้ และความสามารถ จากหลายๆ ฝ่ ายมาร่ วมแก้ไขปั ญหา อาจกล่าวได้ว่าหมดยุคอัศวิน
ม้าขาวหรื อศิลปิ นเดี่ยวมาทาหน้าที่จดั การแต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการความร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ
โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่วา่ มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายได้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นจะทาให้เกิ ดการถ่ายทอดความรู ้ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ซึ่งจะทาให้เด็ก มี
ความสามารถ มีทกั ษะที่จะดารงชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งจะส่ งผลให้
เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็ น
รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป (ไพรัช อรรถกามานนท์และมัทนา
โชควรวัฒนกร 2545 : 2) ดังนั้นข้อเสนอที่มีต่อระบบการศึกษาจึงเป็ นเรื่ องของการให้ความสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นภายใต้วิถีการดารงชีวิตของคน ซึ่ งมีนยั ถึงการให้ความสาคัญกับเรื่ องการสร้าง
ความรู ้ การถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์จากความรู ้ ทั้งนี้ดว้ ยการมุ่งหมายให้ความรู ้นาพาไปสู่
การดารงอยูข่ องชุมชนดังทัศนะของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2544 : 20) ที่ว่า “สิ่ งที่ตอ้ งเน้นคือเรื่ องของการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ที่พึงประสงค์ที่มีความหลากหลายโดยคานึ งถึ งชี วิตที่ แท้จริ งเชื่ อมโยง
โรงเรี ยนกับชีวิตให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน...”
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาความเจริ ญงอกงามทางด้าน
สติปัญญา และความคิดก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์กาลังคนในระดับวิชาการและวิชาชี พ
ชั้นสู งเพื่อพัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาคนให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู ้และเข้าใจใน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต อั น มี คุ ณ ค่ า แก่ บุ ค คล สั ง คม และประเทศชาติ
(ทบวงมหาวิทยาลัย 2540 : 1) อีกทั้งพันธกิจและภารกิจอุดมศึกษาสู่ปวงชน ขององค์การการศึกษาของ
โลก หรื อองค์การยูเนสโกเมื่อ พ.ศ. 2541 ได้รับรองพันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาไว้ 17 มาตรา (7)
ซึ่ งในมาตราต่าง ๆ เหล่านั้นเป็ นพันธกิจและภารกิจที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาสู่ ปวงชนดังนี้ มาตรา 3 การ
อุดมศึกษาศึกษาจะต้องให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน สนับสนุนให้กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสได้เข้าสู่ การ
อุดมศึกษาอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็ นชนกลุ่มน้อยผูย้ ากจน หรื อผูพ้ ิการ มาตรา 17 สร้างเครื อข่าย
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ผูร้ ่ วมงานและพันธมิตรในการจัดการอุดมศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล (สุ ธรรม อารี กุล
2543 : 7-8)
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 รัฐบาลมีเป้ าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการสร้างและพัฒนากาลังคนเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาหลัก 3 ด้าน
ได้แ ก่ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และสาขาสั ง คมศาสตร์ /
มนุ ษยศาสตร์ นอกจากนี้ ยงั มุ่งสร้ างความพร้อมของระบบอุดมศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิภารกิ จด้วย
ความภาคภูมิ ก่อให้เกิดคุณภาพประสิ ทธิภาพ ให้มีการเพิ่มอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาในระบบ
อุดมศึกษาให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิรูปการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
สนับสนุนอาจารย์ปัจจุบนั ให้มีการพัฒนาวิชาการทั้งการสอนการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง โดยในการปฏิรูป
การเรี ยนการสอนจะพัฒนารู ปแบบและวิธีสอนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของ
เนื้ อหาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิภาวะ และความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะระดับปริ ญญาตรี ควร
เน้นการสอนที่มุ่งให้เกิดการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะ
การกลัน่ กรองความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มการใช้สื่อประกอบการเรี ยนการสอน สร้างกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ปรับบทบาทของอาจารย์ให้มีหน้าที่
สนับสนุน ชี้แนะ และให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้น
นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ได้ให้ความสาคัญกับการ
จัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้นกั ศึกษาเป็ นผูม้ ีปัญญา คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ นด้วยตัวเอง สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์องค์ความรู ้ใหม่
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2540 : 1) แต่จากการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ (2539 : 3-4) พบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างวิกฤต การ
จัดการเรี ยนการสอนที่ผา่ นมานักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความรู ้ความสามารถโดยเฉลี่ยอ่อน
ลงทั้งในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา
ตลอดจนลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ในด้านลัก ษณะนิ สั ยต่ างๆจึ งเป็ นที่ มาของการปฏิ รู ปการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ในขณะนี้การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 เน้นการปฏิรูปการเรี ยนรู ้หรื อการเรี ยนการสอนโดยพึงให้นกั ศึกษามีบทบาทสาคัญ
ในการเรี ยนรู ้ พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้เป็ นบัณฑิตซึ่ งพร้อมด้วยความรู ้ และคุณธรรม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 3 ; ทบวงมหาวิทยาลัย 2545 : 1) สถาบันอุดมศึกษา
จึงจาเป็ นต้องปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนและเนื้ อหาสาระ โดยเฉพาะ
การพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้ทนั ต่อสภาพการณ์ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ มี
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คุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุน่ เน้นความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 77-78)
การจัดการเรี ยนการสอนที่ดีควรเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญแก่ผเู ้ รี ยน
โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ โดยอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการการเรี ยนการสอน ด้านนักศึกษา ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปั จจัยเกื้อหนุน (ทบวงมหาวิทยาลัย 2544 : 9-10) ครู หรื อผูส้ อนนับว่ามีความสาคัญต่อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ครู ในยุคปั จจุ บ ันต้องเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ จากผูส้ ั่งการ
ถ่ายทอด เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและอานวยความสะดวก (Facilitator) ทาตัวเหมือนพี่เลี้ยง (Coach) ผูส้ อน
ต้องมีความรู ้อย่างกว้างขวางชี้แนะแนวทางแก่ผเู ้ รี ยนได้ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การเรี ยนการสอน มียทุ ธศาสตร์ ในการสอน ปรับปรุ งการสอน มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง
(สมชาย เทพแสวง 2547: 16) อย่างไรก็ตาม ผูส้ อนจะต้องเห็นความสาคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้
อย่างดีที่สุด ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พบกับช่องทางของการเรี ยนรู ้ที่อาจแตกต่างกัน ผูส้ อนจะไม่เน้น
ความสาคัญของสาระที่ปรากฏในหลักสู ตร หรื อเน้นความสาคัญของการบรรยายเนื้ อหาสาระตาม
หลักสู ตรเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (วัลลภา เทพหัสดิ น
ณ อยุธยา 2544 : 26) การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นอยูไ่ ม่ได้มุ่งเน้นให้นกั ศึกษา
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ อาจารย์ทาหน้าที่นาเสนอความรู ้โดยไม่ได้เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ หาเหตุผล และแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร กระบวนการเรี ยนการสอนยังเน้นการให้ความรู ้
ด้วยการจา ทา ใช้ มากกว่าการคิด สร้าง และพัฒนา นักศึกษาไทย และอาเซี ยน ยังเน้นการรับรู ้จากครู
เป็ นหลัก การสอนด้วยวิธีวิจยั การสอนประสบการณ์จริ ง การสอนให้คิดวิเคราะห์และการสอนให้มี
ความรู ้ดว้ ยตนเองต้องพัฒนาขึ้นให้มาก (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ 2542 : 15) อาจารย์ผสู ้ อนไม่ได้มีการ
พัฒนาความรู ้ใหม่ๆ มักจะใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมมาสอนนักศึกษา ทาให้ไม่เกิดการเรี ยนรู ้
ใหม่ ๆ ขึ้น และไม่ได้พฒั นาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความคิด เหตุผลที่สาคัญของการจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั คือได้ผลผลิตออกมาไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคปั จจุบนั จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2535 : 16)
จากความสาคัญ ปั ญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผูท้ ี่มี
หน้าที่สร้างบุคลากรของประเทศให้มีคุณค่า มีศกั ยภาพในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ ยืนซึ่ งก็คือ ครู หรื ออาจารย์นั่นเอง โดยเฉพาะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ที่จะสร้างบัณฑิตออกไป
ประกอบอาชี พเพื่อเป็ นกาลังสาคัญของประเทศ อาจารย์ที่ดีควรประกอบด้วยความรู ้ในวิชาการที่จะ
สอน ความรู ้ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้ อหาวิชา และเจตคติที่ดีต่ออาชี พครู ซึ่ งโดยทัว่ ไปใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมักจะคัดเลือกโดยพิจารณาแต่ความรู ้ในวิชาการที่จะสอนเท่านั้น ส่ วนเจตคติ
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ที่ ดี ต่ ออาชี พครู จะมี อยู่แล้วในผูท้ ี่ จะมาประกอบอาชี พนี้ สิ่ งที่ ย งั ขาดไปและส าคัญยิ่งยวดก็ คื อ
สมรรถภาพในการสอน อันเป็ นวิธีการถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อนไปยังผูเ้ รี ยนหรื อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้เองตามศักยภาพของแต่ละคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญา
ของแผ่นดิ น ฟื้ นฟูพลังการเรี ยนรู ้ เชิ ดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนของปวงชน มีส่วนร่ วมในการจัดการ การบารุ งรั กษา การใช้
ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุ ลและยัง่ ยืน โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์ให้
การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง ทาการสอน วิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่ สังคม
ปรับปรุ ง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตอาจารย์และส่ งเสริ ม
วิทยฐานะอาจารย์ ตาม มาตรา 1 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จดั พัฒนาวิชาการสู่ ชุมชน
เช่น (1) แสวงหาความจริ งเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็ นไทยมีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู ้เท่าทันการ
เปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบัณฑิ ตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิ ต
บัณฑิตของประเทศ (3) เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึ ก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (4) เรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา
และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสานึกเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการ
บริ หารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมฯ … (6) ประสานความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการการบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน (8) ศึกษา วิจยั ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ การพัฒ นาท้อ งถิ่ น
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ 2547 : 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 1) เป้ าหมายหลัก : มุ่งอุดมศึกษาสู่ปวงชนและอุดมศึกษาตลอดชีวิต
เป็ นหลัก 2) ภารกิจหลัก : มุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็ นภารกิจหลัก 3) คลังแห่งความรู ้ : ดูดซับวิจยั และ
พัฒนา ความรู ้ระดับสู งและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นหลัก 4) การถ่ายเทและรับความรู ้ : ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา ถ่ายเทความรู ้วิชาชีพสู่ วิทยาลัย และความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ มหาวิทยาลัย รับ
ความรู ้วิชาชีพใหม่จากวิทยาลัย และความรู ้ระดับสู งจากมหาวิทยาลัย 5) ทรัพยากร : ห้องปฏิบตั ิการ
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ทรัพยากรท้องถิ่น (เช่นแหล่งท่องเที่ยวป่ าไม้ ชุมชน พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ศูนย์ศึกษาพัฒนา) (สุ ธรรม
อารี กลุ 2543)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน (สสวช.) ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ เพื่อจัด “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการ
ศึกษาในท้องถิ่นในชี วิตจริ ง และสามารถอยู่ในชุ มชนท้องถิ่นได้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี และมีอาชี พมัน่ คง
พัฒนาศักยภาพของผูน้ าท้องถิ่นและเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นการเสริ มสร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลกั ษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมี
พลัง และมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานคิดหรื อปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็ นดังนี้ 1) คนไม่ได้เกิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบงา ทาให้เชื่อสนิทว่าเป็ น
เช่นนั้นจริ ง (hegemony) แท้ที่จริ ง คนขาดโอกาสการเรี ยนรู ้ โอกาสการพัฒนาสังคมไม่ให้ความเป็ น
ธรรม ไม่ให้ความเสมอภาคถ้ามีโอกาสคนจานวนมากจะพัฒนาตนเองและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม 2) “ไม่มีใครรู ้ทุกอย่าง และไม่มีใครรู ้อะไรเลย มีแต่คนที่รู้บางอย่างและ
ไม่รู้บางอย่าง” (Paulo Freire) มหาวิทยาลัยชีวิตเชื่อว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มีความรู ้อยูใ่ นตัว ถ้า
หากมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั คนอื่น มีการ “จัดการความรู ้ ” อย่างมีหลัก มีเกณฑ์ มีหลักวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็ นองค์ความรู ้ ที่มีคุณค่า มหาวิทยาลัยชี วิตจึงเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู ้ และเคารพให้เกียรตินกั ศึกษาในฐานะ “ผูร้ ู ้” (บางเรื่ อง) ที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองร่ วมกับอาจารย์และคนอื่นๆ 3) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่
ซึ่งเกิดมาจาก “ข้างใน” แต่ละคน เกิดจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เอา “ความรู ้มือสอง” จาก
ตารา จากอาจารย์ จากเพื่อนมาประกอบกับ “ข้อมูลดิบ” หรื อข้อมูล มือสองที่ได้จากการรวบรวม
เพื่อสร้าง “ความรู ้มือหนึ่ ง” ซึ่ งมีพลังสู งมากในการเปลี่ยนแปลงผูค้ นและสังคม 4) มหาวิทยาลัย
ชี วิ ต เน้ น การเรี ย นรู ้ จ ัก ตนเองของผูเ้ รี ย น การค้น หารากเหง้า ของตนเอง ของชุ ม ชน สื บ ค้น
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ทาให้เกิดสานึก เกิดความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ภูมิปัญญาของปู่ ย่าตายาย
บรรพบุรุษ โดยเชื่อว่า “คนไม่มีอดีตเป็ นคนไม่มีอนาคต คนไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเอง
จะไปไหน คนไม่มีรากเหง้าจะถูกเขาครอบงาและกาหนดอนาคตให้หมดเลย” 4) การเรี ยนรู ้ใน
มหาวิทยาลัยชีวิตเอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง เอาชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานและเป็ นทุน ไม่แยกการศึกษาและการ
พัฒนาออกจากกัน เรี ยนไปด้วยปฏิบตั ิไปด้วย เรี ยนไปแล้วชุ มชนที่ ขาดแคลนข้าวก็มีขา้ วกิน มี
หนี้ สินก็มีทางออก มี ปัญหาสิ่ งแวดล้อมก็ร่วมกันแก้ไข ช่ วยกันสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ มี กองทุนมี
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สวัสดิ การ มีความมัน่ คงในอาชี พการงาน เรี ยนแล้ทาให้คนอยู่อย่างมีศกั ดิ์ ศรี และมีกินในท้องถิ่น
ของตนเอง 5) มหาวิทยาลัยชี วิตสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อให้การ
เรี ยนรู ้เหมาะกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่งเป็ นการค้นหาตนเอง ค้นหาศักยภาพ ค้นหาทุน ค้นหา
ปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งของตนเองและของท้องถิ่น และนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของนักศึกษาและของชุมชน การเรี ยนรู ้แบบนี้ ทาให้นกั ศึกษาเรี ยนแล้ว “ช่วยตัวเองได้ ช่วย
คนอื่ น ได้” ไม่ มี ง านก็คิด งานใหม่ ไ ด้ ไม่ ใ ช่ น่ังรอให้คนมาจ้างอย่างเดี ย ว 6) การเรี ย นรู ้ ใ น
มหาวิทยาลัยชีวิตทาให้คนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนท้องถิ่น และรู ้จกั โลกเปิ ดโลกทัศน์ของตนเองให้
กว้างไกล เชื่อมโยงกับโลกในยุคโลกาภิวตั น์ที่ทุกอย่างสัมพันธ์กนั หมด การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เป็ นผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะสามารถอยู่รอดและมีศกั ดิ์ ศรี ใน
โลกที่ไร้พรมแดนนี้ (เสรี พงศ์พิศ 2552 : 5) วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
(2551) ได้สรุ ปไว้ว่า ผูส้ อน ในยุควัฒนธรรมการรับ ( Receiving Culture) เป็ นผูร้ วบรวมความรู ้
ประเมินให้เป็ นกลุ่มก้อน บอก/เล่าให้ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจด/ท่อง/จา และได้ความรู ้ตามที่ครู บอก ส่ วน
ผูส้ อนในยุควัฒนธรรมการผลิต (Producing Culture) เป็ นผูว้ างแผนจัดทาโครงการ/วิจยั /กรณี ศึกษา
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมการทาโครงการวิจยั กรณี ศึกษานั้น ๆ และเกิดความรู ้ใหม่
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีรูปแบบ วิธีการ และเนื้ อหา การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังที่
ประเวศ วะสี (2552 : 3-17) ได้กล่าวไว้ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต เป็ นการเรี ยนรู ้จากชี วิต ประสบการณ์ รู ้ที่มีอยู่ในตัวผูเ้ รี ยน ในท้องถิ่น และชุมชน
เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป็ นการบูรณาการความรู ้ ผูส้ อนเป็ นผู ้ จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
ช่วยเหลือแนะนา เชื่อมการเรี ยนรู ้จากทุกสิ่ ง ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่นในการเรี ยนรู ้ เช่น ปราชญ์
แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญา วิธีวดั และประเมินผลเป็ นการวัดและประเมินผลที่ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนและผูป้ ระเมิน
มีส่วนร่ วม ตรวจสอบความสาเร็ จรายวิชา จากสิ่ งที่เกิ ดกับผูเ้ รี ยน ท้องถิ่น ชุ มชน สังคม เนื้ อหาวิชา
ได้แก่ กระบวนทัศน์พฒั นา แผนแม่บทชุมชน เกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชน กองทุน
และสวัสดิการชุมชนเครื อข่ายชุมชน และ สุ ขภาพชุมชน
ส าหรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของโครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ตนั้น ได้แ บ่ ง การ
บริ หารงานเป็ นส่ วน 3 ส่ วน ได้แก่ สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และศูนย์
เรี ยนรู ้ โดยมีโครงสร้างการบริ หารงานซึ่งหน่วยงานในแต่ละระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบพอสรุ ปได้
ดังนี้
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนมีหน้าที่ในการสรรหาอาจารย์ผสู ้ อน ผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่จดั กระบวนการเรี ยนรู ้รายวิชา
เฉพาะของหลักสู ตรสนับสนุ น และประสานเครื อข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดการเรี ยนการสอนในชุมชน
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ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย และศูนย์เรี ยนรู ้ ในการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนงานของคณะ
กรรมการบริ หารโครงการร่ วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดประชาพิจารณ์ สารวจความคิดเห็น สร้าง
เสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการสู่ การรับรู ้ของสาธารณชน ดาเนิ นการวิจยั และพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง สื่ อ การเรี ยนการสอนรายวิ ช าเฉพาะ การสนั บ สนุ น การพัฒ นา
กระบวนการถ่ า ยทอด กระบวนการเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าเฉพาะหรื อ รายวิ ช าเอก แก่ ค ณาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผจู ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ประจาศูนย์เรี ยนรู ้มหาวิทยาลัยชีวิ ต มหาวิทยาลัยมี
ภารกิจและหน้าที่ในการสรรหาอาจารย์ผสู ้ อน ผูท้ รงคุณวุฒิ และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้รายวิชาศึกษา
ทัว่ ไป กากับดูแลให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ร่ วมมือกับ สสวช.
และศูนย์เรี ยนรู ้ ส่ วนศูนย์เรี ยนรู ้ มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา จัดการเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน ประสานงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นเครื อข่ายในการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ให้เป็ น
เครื อข่ายการศึกษา กากับ ดูแล นิ เทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนิ นงานการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากภูมิหลังของปั ญหาที่กล่าวมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมมือกับสถาบันส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ได้ดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียงรวม
ทั้งสิ้ น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสี มา ขอนแก่น เลย และเพชรบูรณ์ โดยเริ่ มดาเนิ นการ
ตั้งแต่ปีการศึ กษา 2549 เป็ นต้นมา และการดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 26 ศูนย์เรี ยนรู ้
นักศึกษาจานวน 2,221 คน (โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2551: 4)
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษา อย่าง
ทัว่ ถึ ง อันส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริ ญก้าวหน้า จากผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สามารถจัดการศึกษาได้ผลในระดับหนึ่ งทั้งด้านปริ มาณและด้านคุณภาพ
ในการจัดการเรี ยนการสอนในศูนย์เรี ยนรู ้ได้เริ่ มจัดให้มีการเรี ยนการสอนมาได้เพียง 3 ปี ปั จจัยที่
สาคัญที่สุดในกระบวนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผูเ้ รี ยนในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต คือ อาจารย์
อาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นผูส้ อนที่ดี มีอุดมการณ์ รวมทั้งเป็ นผูส้ ามารถจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยสามารถใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน และเข้าใจการจัดการเรี ยนการสอน
ระดับอุ ดมศึ ก ษาอาจารย์จ ะต้องรู ้ จริ ง รู ้ ท ันการเปลี่ ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารย์จะต้องจัดสรรเวลาในการพัฒนาตนเอง การเสริ มสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่
การบูรณาการองค์ความรู ้ เพื่อให้มีความรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับชุมชน อาจารย์จะต้อง
ศึกษาเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ตามหลักสูตรของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตให้ถ่องแท้ก่อนลงมือสอนและ
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ลงมือจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจารย์จะต้องพัฒนาความรู ้ความสามารถและเจตคติต่อการจัดการศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เทคนิ ควิ ธีสอนที่ จะให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ อย่างมี ความหมาย เรี ยนจบแล้ว
พึ่งตนเองได้ ช่ วยเหลือคนอื่นและชุ มชนได้ เรี ยนจบแล้วพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใช้ทิ้งถิ่น อยู่ในท้องถิ่น
อย่างมีศกั ดิ์ ศรี และการนาปราชญ์หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่ วมจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่ วมมือกับ
แหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน ( เสรี พงศ์พิศ 2551 ) เพราะคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของอาจารย์
(วิชยั วงศ์ใหญ่ 2543 : 28)
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์พิเศษจากหน่ วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่ วยงานราชการ
ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด องค์การปกครองส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
และหน่วยงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีจานวนไม่เพียงพอ
อี กทั้งรายวิ ชาที่ สอนไม่ มี อาจารย์ในมหาวิ ทยาลัยที่ สามารถสอนได้ด้วยจบไม่ ตรงวุฒิการศึ กษา
(โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2551 : 3) จึงต้องใช้อาจารย์ผูส้ อนจาก
หน่ วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ ที่จดั การศึ กษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามรายวิชาหรื อสอดคล้องสัมพันธ์กบั รายวิชาที่เปิ ดสอน เช่น
รายวิชาเกษตรกรรมยัง่ ยืน จาเป็ นต้องใช้นกั วิชาการเกษตร ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชา
การเกษตร รายวิชาแผนแม่บทชุมชน จาเป็ นต้องใช้พฒั นากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้าน
พัฒนาชุมชน เป็ นต้น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็ นผูท้ ี่มีแนวคิดที่ว่า "สอนน้อย เรี ยนรู ้ให้มาก
(Teach Less Learn More) ใช้หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning) หลักการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Learning Center Approach) หลักการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self- Directed
Learning) หลักการเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้ (Mastery Learning) และ หลักการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
(Authentic Learning)
จากการประเมินการเรี ยนการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
ทุกภาคเรี ยน และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
โครงการและคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น พบว่า ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจารย์ไม่เข้าใจปรั ชญาของหลักสู ตร ขาดการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ไม่เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
การวัดและประเมินผล (โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550 : 2 ) ถึงแม้จะมี
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ร่ วมกันวางแผนการสอน ทั้งในส่ วนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และอาจารย์
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ประจาศูนย์เรี ยนรู ้แต่ก็ยงั มีปัญหาอยูเ่ นื อง ๆ ได้แก่ ทักษะเทคนิ คการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่เข้าใจ
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ และการออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ นอกจากการสอนซึ่งถือว่าเป็ นภารกิจอย่าง
หนึ่งแล้วแล้วยังต้องมีภารกิจหลักด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย อาจารย์ส่วน
ใหญ่จึงมีเวลาไม่เพียงพอสาหรับการพัฒนางานด้านการสอน ทาให้ไม่มีการพัฒนาอาจารย์และการ
สร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆเกิดขึ้น (โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550 : 3)
นอกจากนี้ การกาหนดภารกิจ บทบาท หน้าที่ของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์
ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ยงั ขาดความชัดเจน จากสาเหตุดงั กล่าวทาให้การจัดการเรี ยนการสอนไม่ตรงตาม
หลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร อาจารย์ยงั ขาดเทคนิ คการอนที่เน้นเอาชีวิต ชุมชน
ท้องถิ่นเป็ นตัวตั้ง ดังที่ เสรี พงศ์พิศ (2551) กล่าวไว้วา่
“อาจารย์ยงั ใช้เทคนิควิธีสอน ที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็ นสาคัญ เน้นผูส้ อนเป็ น
ศูนย์กลาง และเป็ นการสอนแบบบรรยาย เป็ นต้น และที่สาคัญยังขาด
ความรู ้การจัดการศึกษาสาหรับผูใ้ หญ่ จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่”
ในแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา พบว่า การจัดการเรี ยนการสอนบางรายวิชาเน้น
การสอนแบบรายวิชาไม่มีการปรับปรุ งและประเมินแผนการเรี ยน ขาดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการทั้ง
เนื้อหาในรายวิชา หลักสู ตร และชีวิต มุ่งเน้นวิชาการมากกว่ากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ในวิชา
ปฏิบตั ิมกั ใช้ประสบการณ์มาทาการสอนไม่มีการประยุกต์ใช้สื่อ หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้การเรี ยนการ
สอนเพื่อให้ทนั สมัยกับการสอนในยุคปั จจุบนั
ไม่เข้าใจการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ และวิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ (คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2550 : 2)
ดังที่ เสรี พงศ์พิศ ( 2551) กล่าวว่า
“อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้
“สอนให้นอ้ ย เรี ยนให้มาก” เรี ยนจากสิ่ งใกล้ตวั ไปหาสิ่ งไกลตัว เรี ยน
จากชีวิตเอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง ควรนาเทคโนโลยีดา้ นการใช้สื่อใหม่ๆที่จะ
ให้ความรู ้ดา้ นการนาไปใช้กบั ชีวิต และงานอาชีพของตน ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน อันจะทาให้เกิดความกระตือรื อร้นและเกิด
การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น”
นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนมักเน้นด้านเนื้ อหาวิชาเป็ นหลักทาให้ไม่ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและไม่สอดคล้องกับชีวิต และชุมชน (พิชยั ละแมนชัย 2550) อาจารย์ไม่ได้
จัดการเรี ยนการสอนที่จะเน้นสู่ การบูรณาการมากนักแต่จะเป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นในหลักสู ตร
อย่างเดียวโดยไม่คานึ งถึงความหลากหลายของผูเ้ รี ยนตลอดจนการค้นคว้าวิจยั ซึ่งสอดคล้องกับ ระพี
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สาคริ ก (อ้างถึงใน ประเวศ วะสี 2550 : 25) ที่กล่าวว่า “การศึกษาที่เอาวิชาเป็ นตัวตั้ง ทอดทิ้งชีวิตไว้อีก
เรื่ องหนึ่ งตามบุญตามกรรม จริ ง ๆ แล้วชีวิตกับการศึกษาควรอยู่ที่เดียวกัน นัน่ คือ ชี วิตคือการศึกษา
การศึกษาคือชีวิต”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวัดและประเมินผล การวัดผลและประเมินบางวิชาผลยังขาด
เครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม และเป็ นมาตรฐาน
บางรายวิชาที่ใช้อาจารย์หลายคนมีเกณฑ์การวัดและประเมิน ที่แตกต่างกันออกไป อาจารย์ยงั ขาด
ทักษะความรู ้ ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง เน้นการประเมินความรู ้ ความรู ้ มากกว่าการ
ปฏิ บ ัติ ด้วยอาจารย์ส่ ว นใหญ่ ไม่ ใช่ อาจารย์ประจ ามหาวิ ทยาลัย ยังขาดความรู ้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการวัดจากเนื้ อหา ความรู ้ ความจา (เฉลิมชัย วิเชียรวัฒน์ 2551 ) นอกจากนี้ การทา
ข้อสอบที่เป็ นมาตรฐานในการวัดและประเมินผลยังไม่มีการจัดทาอย่างเป็ นระบบและมาตรฐาน ซึ่งทา
ให้เกณฑ์การวัดผลไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร และรายวิชา อีกทั้งไม่มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนเป็ นรู ปธรรมที่นกั ศึกษาสามารถตรวจสอบได้
และจากการสารวจความคิดเห็นของอาจารย์จากแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 จานวน 168 คน พบว่า อาจารย์ที่สอนในโครงการมหาวิทยาลัย ชี วิต
ส่ วนมากไม่ได้จบการศึกษาทางวิชาชี พครู ไม่มีประสบการณ์ในการสอนในระบบการศึกษา จึงมี
ความจาเป็ นและสาคัญยิง่ ที่จะต้องเสริ มความรู ้ ทั้งในด้านความสามารถในด้านเทคนิควิธีการสอน การ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้และสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งจิตวิทยา
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ มีการประชุมปฏิบตั ิการ การนิ เทศติดตาม การให้คาปรึ กษาแนะนาต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นหัวใจ
หลักของครู ที่ดี เพราะเป็ นภาระหน้าที่สาคัญอันดับแรกของอาจารย์ที่สอนในระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ส่ ว นใหญ่ ยัง ขาดความรู ้ วิ ชาการเกี่ ย วกับการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ได้แ ก่
1) เทคนิคการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) จิตวิทยาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และ 3) เทคนิคการใช้
สื่ อการสอนและการเรี ยนรู ้ และ 4)การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และจากการ
สอบถามอาจารย์ดา้ นการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์ส่วนใหญ่มีความต้องการ
ความรู ้ เกี่ ยวกับ 1) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2)
เทคนิ ควิธีการวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา 3) เทคนิ คการสร้างคาถามคาตอบของข้อสอบแบบ
ต่ าง ๆ 4) เพิ่มเติ มความรู ้ เกี่ ยวกับเทคนิ คการวิเคราะห์ ขอ้ สอบ 5) การวิเคราะห์ เครื่ องมื อวัดและ
ประเมินผล เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งให้เครื่ องมือวัดและประเมินผลได้มาตรฐานเดียวกันในแต่ละภาค
การศึกษา 6) ประชุ มร่ วมกันเพื่อนาผลการวัดและประเมินผล ปั ญหา ข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง
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จากสภาพปั ญหาและความต้องการของอาจารย์โครงการมหาวิ ทยาลัยชี วิ ต หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และเพื่อให้การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้ให้ตรงตามหลักการ แนวคิด วิธีการของหลักสูตร และกระบวน
ทัศน์ใหม่ของการศึกษาประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
กาลังด าเนิ นงานอยู่ในช่ วงของการปฏิ รูปการจัดการศึ กษาตามรั ฐธรรมนู ญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 เพื่อความมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่ อง
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในชุมชนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั
ในฐานะคณะกรรมการบริ หารโครงการ และอาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต หลักสู ตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงมีความสนใจใน
การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ เพื่อนาเอาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์และเสนอรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในศูนย์เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็ นบัณฑิ ตที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ของหลักสู ตร และการปฏิรูปการศึกษาและสังคมในยุคปั จจุบนั และ
เป็ นไปตามแบบแผนหรื อลักษณะของการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา โดย
การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์มีอยู่ในปั จจุบนั ในด้านต่างๆ และนา
สภาพปัญหามาวิเคราะห์ และสร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพใน
การดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสังคมต่อไป
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
รู ปแบบการเรี ยน (Learning styles) มีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ ง Anthony Grasha and
Reichman (อ้างถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2538 : 76-79) จาแนกเป็ น 6 แบบคือ 1) แบบอิสระ
(Dependence) เป็ นพวกชอบที่จะคิดและทาด้วยตนเอง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ตั้งใจศึกษาเมื่อ
เห็นว่าเนื้อหามีความสาคัญ 2) แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) เป็ นพวกที่ไม่สนใจการเรี ยนรู ้เนื้ อหาในชั้น
เรี ยนตามแบบแผน(Traditional classroom) 3) แบบร่ วมมือ (Collaborative) มีความรู ้สึกว่าเขาสามารถ
เรี ยนรู ้ได้มากที่สุดโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สติปัญญาและความสามารถซึ่ งกันและกัน ชอบ
ทางานร่ วมกับกลุ่มเพื่อน เห็นชั้นเรี ยนเป็ นที่สาหรับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กนั และกัน 4)
แบบพึ่งพา (Dependent) เป็ นพวกที่ไม่ค่อยอยากรู ้อยากเรี ยน เรี ยนเฉพาะที่ถูกบังคับ แต่มองว่าผูส้ อน
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และเพื่อนเป็ นแหล่งความรู ้และสนับสนุนทางวิชาการ มองผูม้ ีความรู ้เป็ นแนวทางและต้องการให้บอก
ว่าควรทาอะไร 5) แบบแข่งขัน (Competitive) พวกนี้ ตอ้ งการเรี ยนเพื่อจะทาให้ดีกว่าคนอื่น ชอบ
แข่งขันหรื อให้ได้รางวัล มองห้องเรี ยนเป็ นสนามแข่งขัน และ 6) แบบมีส่วนร่ วม (Participant) เป็ น
กลุ่มที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เนื้อหาและชอบเข้าชั้นเรี ยน มีความรับผิดชอบและต้องการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุดจาก
ชั้นเรี ยน ชอบเข้าชั้นเรี ยน มีส่วนร่ วมกับผูอ้ ื่นตามที่ตกลงกันไว้
รู ปแบบการเรี ยนการสอน (Instruction Model) Joyce and Weil (1996 : 216-219) กล่าวว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1) แนวคิดและหลักการของ
รู ปแบบ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็ นพื้นฐานในการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน แนวคิดและหลักการจะเป็ นตัวชี้นาในการกาหนดวัตถุประสงค์เนื้ อหา กิจกรรม และขั้นตอนการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้น 2) จุดประสงค์ของรู ปแบบ เป็ นการระบุถึง
ความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น3) เนื้ อหา เป็ นส่ วน
ที่ระบุถึงเนื้อหาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ในการเรี ยนการสอน4) กิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ น
ส่ วนที่ระบุถึงกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบตั ิในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
แบบจาลองสาหรับการออกแบบการสอน (The Model for Instructional Design) เอดดู เทค
ไวกิ และ บรานช์ (Edu Tech Wiki and Branch 2006 ) และบรานช์ (Branch 2005 ) ได้เสนอขั้นตอนต่าง
ๆ ของการออกแบบจาลองในการสอนโดยทัว่ ไป กาหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจาลอง ดังนี้ 1) ขั้น
วิเคราะห์ (Analyze) 2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) พัฒนา (Develop) 4) ขั้นการนาไปใช้
(Implement) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate)
การออกแบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบ Glasser (1968) ได้เสนอไว้ ได้แก่ ขั้น
เตรี ยมการ (D-Define) ขั้นดาเนินการ (D-Development) และขั้นประเมิน (E –Evaluation)
สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักดังนี้ 1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่ วมของ
บุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเอง และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1) จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู ้ มาใช้เ พื่ อป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา 3) จัด กิ จ กรรมให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง 4)
จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิ ยมที่ ดีงาม และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อน
และผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ6)
จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบ
ใหม่ ๆ ซึ่ งต้องยึดแนวทางดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ 2543 : 40) ได้เสนอกล
ยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด ได้แก่ 1) กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลได้ การสอนต้องสนองวิธีการงานของสมองที่แตกต่างกัน ลักษณะของ
จิ ตวิ ทยาที่ แตกต่ างกัน 2) การสอนที่ เน้นการเรี ยนรู ้ ที่ พ ฒ
ั นาทักษะการคิ ดระดับสู ง เช่ น การคิ ด
วิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุและผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การสอนแบบบูรณาการวิชา
ต่าง ๆเข้าด้วยกัน 4) ผูเ้ รี ยนต้องมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ของตน ผูเ้ รี ยนควรมี สิทธิ ในการกาหนด
ทิศทางในการเรี ยนรู ้ เสนอสิ่ งที่อยากเรี ยนรู ้ 5) ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา 6) การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนที่ สอดคล้องกัน 7) เน้นการสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดย
จิตสานึ กและจิตใต้สานึ ก 8) เวลาในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูอ้ อก
หรื อทากิจกรรม ครู ลดบทบาทการควบคุมและการใช้เวลากากับดูแลและสั่งสอน 8) การสอนไม่จากัด
เฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต อาจสรุ ปได้ว่า ควรประกอบไปด้วย 1)
เทคนิ คการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นจุดหมายหลักของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตหลักสู ตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จะต้อง
เกี่ยวข้องกับความรู ้ดา้ นหลักสู ตร การจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และการจัดการศึ กษาในชุ มชน ซึ่ งถื อว่าเป็ นกระบวนการที่ จะต้องเกี่ ยวข้องกับนักศึ กษา
โดยตรง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ดียอ่ มส่ งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาตลอดจนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2) สื่ อ
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การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งในการ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะการสร้าง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลซึ่ งจะต้องมีรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลที่ชดั เจน ประเมินผลตามสภาพจริ ง มีรูปแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
กระบวนเรี ยนรู ้ และ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังแผนภาพที่ 3 หน้าถัดไป
คำถำมกำรวิจัย
อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
อย่างไรและผลที่เกิดแต่ละกระบวนการเป็ นอย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
1. อาจารย์มีความต้องการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต อย่างไร
2. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพอย่างไร
3. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์อย่างไร
4. ผลการใช้รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
4.1 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิ คและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่เป็ นอย่างไร
4.2 ด้านทักษะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่เป็ น
อย่างไร
4.3 ด้านเจตคติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่เป็ น
อย่างไร

รปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรของอำจำรย สอน น นยเรียนร ครงกำรม ำวิทยำลัย ีวิ
1. เทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
,
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542:3) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (สกศ. 2543ค: 40, เกษม วัฒนะชัย: 2545, อาภรณ์ ใจเที่ยง
:2537,ทิศนา แขมมณี :2543)
2. สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ (สุรางค์ โค้วตระกูล:2550, กิดานันท์ มลิทอง: 2543,ไชยยงค์
พรหมวงศ์:2532)
3. การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (ไพศาล หวังพานิช 2526, สมหวัง
พิริยานุวฒั น์ : 2537, ภัทรา นิคมานนท์ :2543, สมบูรณ์ ชิตพงศ์ :2543, วัฒนาพร ระงับทุกข์ :
2542, Bloom.B.S:1956)
4. จิตวิทยาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ผูใ้ หญ่ (McGregor. 1906-1964 Knowles. 1980, Kidd:
1973 ,Watson:1979, Brookfeild:1986 เชียรศรี วิวิธศิริ 2534 : 138-139, สุวฒั น์ วัฒนวงค์
2547:3-6, นิตยา กันตะวงษ์ 2542:59.

1. ดำนควำมร
2. ดำนทัก ะ
3. ดำนเจ ค ิ

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรของอำจำรย สอน น นยเรียนร ครงกำรม ำวิทยำลัย ีวิ
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ( Learning by doing) (John Dewey :1916,Mcgill and Beaty :1995, Gordor:1993,
Pedler:1986,Spence:1998)
2. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ (Learning by experience) (วัฒนาพร ระงับทุกข์ :2542,, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ :2542,
ทิศนา แขมมณี :2550,Kolb:1984, Bill & Roger :1990, Mc Gill lan & Brockbank :2004, Doyle Eva & Ward Susan :
2001
3. การเรี ยนรู้จากชีวิต (Learning by life) (Carter V.Good,19
4. การเรี ยนรู้จากชุมชน /สังคม (Learning by community / social) (เอกวิทย์ ณ ถลาง, ปฐม นิคมานนท์ : 2535, สกศ. :
2541.สี ลาภรณ์ นาครทรรพ : 2538 อดุลย์ วังศรี คูณ : 2543, อุทยั ดุลยเกษมและเอนาก นาคะบุตร :2541Albert Bandora
:1971,Carl Thoreson :, Wes Becker)
5. การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ (Adult learning) Kidd : 1973) เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139 สุวฒั น์ วัฒนวงค์ (2547:3-6)
นิตยา กันตะวงษ์ (2542:59) Knowles. 1980:421,Rogers:1969, Watson:1979, Brookfeild:1986, Imel:1998)

แผนภาพที1่ 1 แสดงกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย

กำรจัดกำรเรียนร ญ
1. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (สุมาลี สังข์ศรี )
2. หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ คิดด์ (Kidd : 1973) เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139 สุวฒั น์
วัฒนวงค์ (2547:3-6) นิตยา กันตะวงษ์ (2542:59) Knowles.
1980:421,Rogers:1969,Watson:1979,Brookfeild:1986,Imel:1998)

กำรจัดกำรเรียนร น ม น
1. อุดมศึกษา สู่ ปวงชน (สุธรรม อารี กุล 2542)
2. รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพีย(เสรี
ง พงศ์พิศ 2550)
3. การจัดการศึกษาในชุมชน 1)อุทยั ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ์(2540 : 93-94) 2) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ(2539) 3) ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543)
5. การจัดการเรี ยนรู้ในศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

กำรจัดกำรเรียนร
1. กำรจัดกำรกำรเรียนรเนน เรียนเป็ นสำคัญพระราชบั
(
ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
2) การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542: 3, สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ (สกศ.) 2543ค: 40.
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอดม ก (ำทบวงมหาวิทยาลัย2544 : 10-13) 2) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) 3) ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. 2543 : 60 – 63) 4) วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543: 37) 5) วิชยั วงษ์ใหญ่. (2543 : 1-2) 6) ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2535 : 160) 7) Owlia :
& Aspinwall. (1996 : 4) 8) เฉลิม มลิลา (2530: 997-1001)9) Ashworth : & Harvey. (1994 : 2) 10)
สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ (2539: ค, 151-152)มงคล หวังสถิตวงศ์ (2546: 50-51)

รปแบบกำรเรียนกำรสอน 1) Anthony Grasha & Reichman (1998) 2) Joyce and Weil (1996)
3) Edu Tech Wiki and Branch (2005) 4) Charbonneau,(Paul).(2005) 5) ทิศนา แขมมณี (2541)
6) Glaser (De Decco 1968)
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วั ถประสงคของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ในศูนย์
เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
4. เพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
สมม ิฐำนกำรวิจัย
ในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ต้ ัง สมมติ ฐ านการวิ จ ัย หลัง จากที่ อ าจารย์โ ครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้แล้ว ได้ดงั นี้
1. หลังการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ท้ งั ด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการใช้
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และด้านจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. จากผลการใช้รูปแบบฯ อาจารย์มีทกั ษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี
โดยคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. จากผลการใช้รู ป แบบฯ อาจารย์มี ค วามรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ต่ อ รู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตอยูใ่ นระดับมาก
4. จากผลการใช้รูปแบบอาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับดี โดยมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
6. จากผลการใช้รูปแบบฯ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์
และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตอยูใ่ น
ระดับมาก
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ขอบเข ของกำรวิจัย
ประ ำกรและกลม ัวอยำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรในขั้นการนารู ปแบบไปใช้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ได้แก่ อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 จาก
ศูนย์เรี ยนรู ้ 8 ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ 16 คน ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า 10 คน ศูนย์เรี ยนรู ้
หนองบัวแดง 12 คน ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา 10 คน ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว 13 คน ศูนย์
เรี ยนรู ้ แก้งคร้ อ 14 คน ศูนย์เรี ยนรู ้ คอนสวรรค์ 11 คน และศูนย์เรี ยนรู ้ บา้ นแท่น 15 คน ที่สอนใน
รายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรและสิ่ งแวดล้อม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3) กลุ่มกองทุน
และสวัสดิการชุมชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุมชน และ 5) กลุ่มสุ ขภาพชุมชน รวมจานวน 107 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 20 คน ได้แก่
ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ 5 คน ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา 5 คน ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว 5
คน และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ 5 คน ซึ่งได้จากการสุ่ มแบบอาสาสมัครในแต่ละศูนย์เรี ยนรู ้
ัวแปรที่ ก ำ
ัวแปร น ได้แก่ รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ัวแปร ำม ได้แก่
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
1.3 ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.4 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2. ทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
2.1 ด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2.3 ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2.4 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
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3. เจตคติในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
3.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3.3 ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
3.4 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
4. ความคิดเห็นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์
และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
นิยำม ัพทเฉพำะ
1. การพัฒนารู ปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างรู ปแบบตามแนวคิดรู ปแบบการเรี ยน
การสอน ของ Anthony Grasha and Reichman (1998 ) ; Joyce and Weil (1996) ; Edu Tech Wiki
and Branch (2005) ; Charbonneau (2005) ; ทิศนา แขมมณี (2541) และ Glasser (1968) ประยุกต์
ร่ วมกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวิจยั
(Research : R) เป็ นการศึกษาความต้องการการ ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เป็ นการสร้าง
รู ปแบบ (Design and Develop) ขั้นที่ 3 การวิจยั (Research : R) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบ
(Implementation) และขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development : D) เป็ นการประเมินรู ปแบบ (Evaluation)
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง การดาเนิ นการเพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มี
คุณภาพ ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญตามความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน
และท้องถิ่น ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 4 ด้าน ได้แก่
2.1 เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง ขั้นตอนการด าเนิ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของอาจารย์แก่นักศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน ได้แก่ 1. การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ
(Learning by doing) 2. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Learning by experience) 3. การเรี ยนรู ้จากชีวิต
(Learning by life) 4. การเรี ยนรู ้จากชุมชน/สังคม (Learning by community / social)และ5. การเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่ (Adult learning)
2.2 สื่ อและแหล่ งการเรี ยนรู ้ หมายถึ ง สิ่ งที่ ช่ วยให้อาจารย์ได้น ามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้แก่ การเลือกสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งการเรี ยนรู ้ใน
ชุมชน ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และ เทคนิคการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2.3 การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง การใช้เทคนิควิธีการซึ่ ง
เรี ยกว่าเครื่ องมือวัดอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อศึกษาหรื อตรวจสอบคุณลักษณะผลงานของนักศึกษาอย่างมี
หลักเกณฑ์และมีคุณธรรม ได้แก่ การสร้างข้อสอบให้ได้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การสร้างข้อสอบแบบอัตนัย การใช้วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้
การเลือกใช้เครื่ องมือในการวัดผลการเรี ยน และการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบหรื อข้อสอบ
2.4 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ หมายถึง พฤติกรรมหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่ ทั้งด้านความรู ้ ประสบการณ์ ความต้องการ วิธีการเรี ยน เป็ นต้น
3. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง แบบจาลองของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบ เหตุผลและความเป็ นมา จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน ซึ่ งประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ขั้นที่ 3 การ
ออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ และขั้นที่ 5 การประเมินผล วิธีการ
ดาเนินการ กิจกรรม สื่ อ การวัดและประเมินผล
4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา/ศูนย์เรี ยนรู ้ของอาจารย์ หมายถึง ช่วงระยะเวลา
ที่อาจารย์ได้ทาการสอนระดับอุดมศึกษา หรื อในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นเวลาต่อเนื่อง แบ่งเป็ น
3 ช่วง ได้แก่ 1) ต่ากว่า 3 ปี 2) ระหว่าง 3- 5 ปี 3) มากกว่า 5 ปี
5. ประสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ของอาจารย์
หมายถึง อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจัดขึ้น
6. ความรู ้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนความรู ้ในด้านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ และจิตวิทยาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการทดสอบจากแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นหลังจาก
อาจารย์ได้รับความรู ้ท้ งั 4 ด้าน
7. ด้านทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความทักษะการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้และทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
7.1 ทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนการเขียนแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้จากแบบประเมินการเขียนแผนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นหลังจากอาจารย์ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
7.2 ทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง คะแนนประเมินการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ จากการสังเกตคุณลักษณะเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดยใช้แบบ
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ประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น ที่ประเมินจากกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้
นักศึกษาและตัวผูว้ ิจยั เอง
8. เจตคติในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของอาจารย์ที่มีต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
9. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
10. ศูนย์เรี ยนรู ้ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู ้ ระดับ
ปริ ญญาตรี โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทัว่ ถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
ประเทศ ตลอดจนเป็ นแหล่งบริ การชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนที่ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์และก่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้และการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริ มสร้างวิถีชีวิตที่เป็ นประชาธิปไตย
11. โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หมายถึง เป็ นโครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ในการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12. อาจารย์ หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกพิจารณา และแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์สอนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ซึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป จบการศึกษาสาขาวิชาตรงหรื อสัมพันธ์กบั
รายวิชาที่สอน ทั้งเป็ นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ของโครงการ

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรับอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนาเสนอ
เป็ นลาดับดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.1 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
1.3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.4 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
1.5 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
1.6 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
1.7 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
1.8 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
1.8 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
1.9 การเรี ยนรู ้จากสังคม
2. การปฏิรูปการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.1 สภาพปัจจุบนั ของการอุดมศึกษาไทย
2.2 การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
2.3 การจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.4 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
2.4.1 ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
2.4.2 ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2.4.3 ด้านวัดและประเมินผล
2.4.4 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.1 ความหมายออกแบบการเรี ยนการสอน
3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการสอน
3.3 องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.4 ระบบการเรี ยนการสอน
3.5 รู ปแบบการเรี ยนการสอน
3.6 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกลุ่มต่าง ๆ
3.7 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4. แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
4.1 ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
4.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
4.3 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
4.4 วัตถุประสงค์การสอนผูใ้ หญ่
4.5 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
5. การจัดการศึกษาในชุมชน
5.1 ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
5.2 วิธีการของชุมชนและท้องถิ่นในการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา
5.3 รู ปแบบการให้การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา
6.โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น : การจัดการศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้
6.1 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต : ที่มา ความหมาย และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
6.2 ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
6.3 วัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์เรี ยนรู ้
6.4 ประโยชน์ของศูนย์เรี ยนรู ้
6.5 แนวทางในการจัดและพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้
6.6 องค์ประกอบการจัดการศูนย์เรี ยนรู ้
6.7 การบริ หารจัดการศูนย์เรี ยนรู ้
6.8 แนวทางการจัดการด้านต่างๆ ในศูนย์เรี ยนรู ้
7. โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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8.1 งานวิจยั ในประเทศ
8.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรียนรู้ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนสามารถนาเอาความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ทักษะ เจตคติเพิ่มขึ้น และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ดว้ ย
ปรั ชญาและความเชื่ อจึงเป็ นเสมือนดาวเหนื อนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่สอดคล้องตรงตาม
ปรัชญาและความเชื่อที่ผนู ้ ้ นั ยึดถือ เช่นเดียวกับปรัชญาหรื อความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอก
โรงเรี ยน เรื่ อง “การคิดเป็ น” จึงเป็ นเสมือนดาวเหนือนาทางในการพัฒนาหลักสู ตร สื่ อ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมิน เป็ นต้น ให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางตามปรัชญา และ
ความเชื่ อที่ว่ามนุ ษย์เราทุกคนมีความแตกต่างกัน สิ่ งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันคือ “ความสุ ข”
ความสุ ข ของแต่ละคนก็มีระดับแตกต่างกันออกไป คนเราจะมีความสุ ขได้จะต้องรู ้จกั การ “ปรับ
ตนเอง” และจะต้อง “คิดเป็ น” แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยมีกระบวนการคิดและตัดสิ นใจอยู่
บนพื้นฐาน “การมีขอ้ มูล” ที่รวบรวมทั้งประกอบการคิดและการตัดสิ นใจอย่างน้อย 3 ด้าน คือ
ข้อมูลจากตนเอง ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม เมื่อนามาประมวลกัน
เข้าแล้วจึงตัดสิ นใจภายใต้กรอบแห่ งคุณธรรม เมื่อตัดสิ นใจแล้วจึงนาไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป หาก
บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ก็ถือว่าประสบผลสาเร็ จ มีความสุ ข แต่ถา้ ตัดสิ นใจและนาไปปฏิบตั ิแล้ว
ยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ก็ให้กลับไปทบทวนแสวงหาข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ให้ครบถ้วน จนกว่าจะ
สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหา ได้สาเร็ จ และมีความสุ ขตามต้องการต่อไป (ทวีป อภิสิทธิ์ 2529 : 69)
การจัดการเรี ยนการสอนตามปรัชญาและความเชื่ อ “คิดเป็ น” นี้ จึงต้องคานึ งถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุ คคล ความสามารถในการเรี ยนรู ้ การเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี อิสระในการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที่มีหลากหลายในชุมชน
เคารพในความรู ้ และประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีอยูว่ า่ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า
ดังนั้นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงกาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเพื่อให้มีการถ่ายโอนแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมีอยู่หรื อแสวงหามาได้ จึงกาหนดให้ตอ้ งมีการพบกลุ่มเพื่อให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโยงความรู ้ซ่ ึงกันและกันในกลุ่มไว้ดว้ ย
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จากปรัชญาความเชื่อ “คิดเป็ น” เมื่อนามาผสมผสานกับปรัชญาแนวคิดเรื่ อง “การจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิต” ที่เป็ นแนวคิดสากลในปัจจุบนั แล้ว จะเห็นได้ว่า เป็ นปรัชญาแนวคิดที่สอดคล้อง
กับหลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ในปัจจุบนั เช่น
1. หลักการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
หลักการเรี ยนรู ้ แ บบมี ส่ว นร่ วมนี้ มาจากความเชื่ อที่ ว่า การเรี ย นรู ้ ของคนเราเป็ น
กระบวนการสร้างความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองและผูเ้ รี ยนเอง โดยครู เป็ นผูช้ ่วยจัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนที่ เอื้ออานวยให้เกิ ดการสร้ างความรู ้ มากกว่าการถ่ายทอดความรู ้ จากผูส้ อนสู่ ผูเ้ รี ยน ดังนั้น
กระบวนการสร้างความรู ้จึงต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นฝ่ าย
กระทา ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลวัตรของการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
การเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้ จึงเน้นในลักษณะทางสังคมของการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผลก็คือ เกิดการขยายตัวของ
เครื อข่ายความรู ้ที่ทุกคนมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การ
พู ด และการเขี ย นเป็ นเครื่ องมื อ ในการแลกเปลี่ ย น วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เค ราะห์ ค วามรู ้
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 159)
2. หลักการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (Learning Center Approach)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาท
ร่ ว มกัน ในการพัฒ นาตนเองให้ เ ต็ม ศัก ยภาพ โดยเน้น ทัก ษะกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงออก การลงมือปฏิบตั ิจริ ง การประกอบอาชีพระหว่างเรี ยน การทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มที่
มีบรรยากาศการเรี ยนเป็ นประชาธิ ปไตย การแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองรวมถึงการสอดแทรก
กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาลักษณะนิ สัยบางอย่างลงไปในกระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างผสมกลมกลืน
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางดังกล่าวนี้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ (Participation) เกิดการรู ้จริ งเห็นจริ งด้วยตนเอง (Insight) มีความเป็ นตัวของ
ตัวเอง (Autonomy) มีเสรี ภาพแห่ งการเรี ยนรู ้ (Freedom) ด้วยการให้ความสาคัญแก่กระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Learning Process) เพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้พฒั นาไปตามศักยภาพของตนเอง และสามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 185)
ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้น จึงถือว่า การเรี ยนรู ้ท้ งั มวลมี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาเฉพาะบุคคล ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ากิจกรรมเพื่อให้
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เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ควรเป็ นแบบบูรณาการและพัฒนาการในตัวผูเ้ รี ยนอย่าง
สมบู ร ณ์ การเรี ย นรู ้ ต อบสนองความแตกต่ า งของแต่ ล ะบุ ค คลให้ ส ามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ผลสาเร็ จของการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถดูได้จากพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่
เปลี่ยนแปลงไปของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนรู ้ โดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จึงมิใช่การปล่อยให้ผูเ้ รี ยนทาอะไรได้ตามใจ
ชอบ แต่ผเู ้ รี ยนจะรับผิดชอบการทางานและการเรี ยนรู ้ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ตรงตาม
ความสามารถและความสนใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และเมื่อผูเ้ รี ยนแต่ละคนรับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ของตนเองแล้ว การจัดให้มีการพบกลุ่มเพื่อนาความรู ้ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองมาอภิปราย
ถกแถลงกันในกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพื่อตรวจสอบความรู ้ที่ศึกษามาได้ และวางแผนร่ วมกันที่จะทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป จึงมีความจาเป็ นและสอดรับกับการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และยังช่ วยฝึ กให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจกระบวนการเรี ยนและการทา
กิ จ กรรมร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม จากการลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง สามารถแก้ปั ญ หาการท างานกลุ่ ม ไม่ มี
ประสิ ทธิภาพที่เป็ นจุดอ่อนของคนไทยลงไปด้วย
3. หลักการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self - Directed Learning)
การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองนี้ แท้จริ งแล้ว เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อความอยู่รอดของ
มนุษย์เรานัน่ เอง เปรี ยบเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ เหมือนกับการหิ วของมนุ ษย์เรา ถ้าผูใ้ ดหิ วอาหาร ผู ้
นั้นจะต้องไปแสวงหาอาหารมากินเอง มิใช่ให้ผอู ้ ื่นไปกินแทน ซึ่งก็จะให้ผหู ้ ิ วอาหารหายหิ วได้ฉนั
ใด การเรี ยนรู ้จะต้องเกิดจากการแสวงหาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองฉันนั้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึง
เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ย อมรั บศัก ยภาพความแตกต่ างและความสนใจของผูเ้ รี ย นแต่ ละคนว่า เป็ นผูม้ ี
ความสามารถที่ จ ะเรี ย นรู ้ ส่ิ ง ต่ า ง ๆ ได้ด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ส ามารถด ารงตนเองอยู่ใ นสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุ ขได้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาทาง
จิตวิทยาที่ว่า “เมื่อเติบโตและเรี ยนรู ้มากขึ้น คนเราก็จะเปลี่ยนบุคลิกภาพจากการพึ่งพาผูอ้ ื่นไปสู่
การรับผิดชอบพึ่งพาตนเองมากขึ้น และการมีความรับผิดชอบพึ่งพาตนเองได้ ก็คือการบ่งบอกให้รู้
ว่าบุคคลผูน้ ้ นั ได้พฒั นาตนเองไปสู่ การเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองนั้นเอง” การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนี้ ได้ใช้
เป็ นหลักการสาคัญในการจัดการศึ กษาผูใ้ หญ่ เพียงแต่ในระยะเริ่ มแรกนั้นสัดส่ วนของการให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองยังมีนอ้ ย
แต่ ยุคปั จ จุ บนั ความเข้าใจในเรื่ องการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง ตลอดจนสื่ อเอกสาร เช่ น
แบบเรี ยนและสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่ อสาร
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ทางไกลผ่านดาวเทียม เป็ นต้น แพร่ หลายมากขึ้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจึงเพิ่มสัดส่ วนให้ผเู ้ รี ยน
รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากยิง่ ขึ้น
4. หลักการเรียนรู้ เพือ่ การรอบรู้ (Mastery Learning)
หลัก การเรี ยนรู ้ เ พื่ อ การรอบรู ้ น้ ี อยู่ บ นพื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า การเรี ยนรู ้ เ ป็ น
ความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และประสบผลสาเร็ จตามเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้โดยใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน จึงไม่จาเป็ นต้องนาไปเปรี ยบเทียบหรื อแข่งขัน
กับผูอ้ ื่น ซึ่ งจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยความสมัครใจและประสบผลสาเร็ จได้ในที่สุด การเรี ยนรู ้
จึงเป็ นการสร้างความสุ ขและความสาเร็ จให้แก่คนทุกคน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้น้ ี ผูเ้ รี ยนจะอ่านหรื อศึกษาหาความรู ้จากแหล่ง
ความรู ้ ต่ า ง ๆ เช่ น จากสื่ อ เอกสาร ต ารา ชุ ด วิ ช า ศึ ก ษาจากสื่ อ บุ ค คล หรื อ เรี ย นรู ้ จ ากสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ รี ยนจะรั บทราบจุดประสงค์ ตลอดจนเกณฑ์ในการทารายงาน โดยจะมีการ
ทดสอบความรู ้และแจ้งผลการสอบให้ผเู ้ รี ยนทราบโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ ง
การเรี ยนรู ้ของตนเอง และสอบซ่อมให้ผา่ นเกณฑ์ต่อไป
หลักการเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้น้ ี เป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อ
ต่าง ๆ เช่น สื่ อเอกสาร ตารา ชุดวิชา สื่ อบุคคล เช่น ภูมิปัญญา ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น เป็ นต้น และสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เป็ นต้น ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ่ งจะสอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
5. หลักการเรียนรู้ ทตี่ อบสนองชีวติ จริง (Authentic Learning)
หลักการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ งนั้น เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่อยูบ่ นพื้นฐานความ
เชื่ อของการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม และใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีความเชื่ อว่า การเรี ยนจะ
บรรลุได้ ถ้าผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริ ง และปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งกับผูเ้ รี ยน เนื้ อหาที่
นามาเรี ยนจึงเป็ นเนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนไม่ใช่เนื้ อหาที่ครู คาดคิดว่าผูเ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้ หรื อเรื่ องที่
ครู ถนัดสอนเหมือนที่ครู เคยจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างที่เคยทามาในอดีต
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6. หลักการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หลักสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ (เชียรศรี วิวิธสิ ริ 2534 : 6 –
7) มีดงั นี้ 1) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั แรงจูงใจ แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วในวัยผูใ้ หญ่จึงต้องใช้ให้
เหมาะสม 2) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการเรี ยนรู ้ บุคคลมีความสามารถ แตกต่างกัน
และความสามารถในการเรี ยนรู ้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 3) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ใน
อดีต ผูใ้ หญ่จะนาประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ของตน 4) การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้ปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งก่อให้เกิด
ความสนใจในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ 5) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อมีความสนใจและต้องการที่จะเรี ยน
6) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้เมื่อสิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความจาเป็ นจะเห็นประโยชน์สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที
7) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อบทเรี ยนนั้นสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาที่มีอยูจ่ ริ งในสังคม การได้มีโอกาส
ศึกษาแก้ปัญหาจะทาให้การเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น 8) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดี เมื่อได้ใช้ความรู ้ความสามารถ
ความถนัดและเวลาของตนอย่างเต็มที่ 9) ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีในบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นกันเอง
และมีอิสระเสรี ในการกระทา 10) การสอนที่สอดคล้องกับลักษณะสาคัญเฉพาะของผูใ้ หญ่ จะทา
ให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น 11) ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยู่กบั การประเมินผลที่
สม่าเสมอ ให้ ผูเ้ รี ยนได้ทราบว่าการก้าวหน้าไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยแค่ไหนควรปรับปรุ งอย่างไร
เป็ นการทบทวน วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ดว้ ย 12) ผูใ้ หญ่ตอ้ งการแนะแนว ไม่ใช่การ
สอน บอกให้จาหรื อทาแบบทดสอบ 13) การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่สามารถเพิ่มพูนขึ้นจากความรู ้
ความคิดใหม่ ๆ ความหลากหลาย ความท้าทาย และการมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง สิ่ งเหล่านี้ จะช่วย
เร้าให้ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น 14) การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ตามความ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ และควรสร้างความสาเร็ จในการเรี ยนบทเรี ยนต้น ๆ ให้
ผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างความภูมิใจ มัน่ ใจในการเรี ยนบทเรี ยนที่ยากขึ้น
ดังนั้น แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนจึ งอยู่บนแนวคิดทฤษฎี การสร้ างปั ญญา
(Constructivism) ที่เชื่อว่า คนเราจะเรี ยนรู ้จากความรู ้และประสบการณ์ที่สร้างขึ้นได้ดว้ ยตนเองโดย
การนาข้อมูลความรู ้และประสบการณ์ใหม่มาเปรี ยบเทียบกับความรู ้และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่
แล้วสร้างความรู ้และประสบการณ์ใหม่ต่อยอดขึ้นไปเรื่ อย ๆ เหมือนการสร้างเจดีย ์ จนในที่สุดก็จะ
เกิ ด “ปั ญ ญา” ขึ้ นได้ โดยเริ่ มจากขั้น ข้อ มู ล พื้ น ฐาน (Data) ไปสู่ ข้ ัน การจัด ระบบข้อ มู ล
(Information) สู่ข้นั ความรู ้ (Knowledge) และถึงขั้นสุ ดท้ายคือ ขั้นปัญญา (Wisdom)
กมล สุ ดประเสริ ฐ ( 2540 : 77) ได้กล่าวว่า หลักการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
นั้น ผูส้ อนจะต้องจัดการเรี ยนการสอนและวัดประเมินผลโดยคานึ งถึงสติปัญญาความสามารถ
หลาย ๆ ด้าน ของผูเ้ รี ยน เช่น
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1. ความสามารถด้านการใช้สายตา
2. ความสามารถด้านดนตรี
3. ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
4. ความสามารถด้านภาษา
5. ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์
6. ความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล
7. ความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เป็ นต้น
หลักการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่ตอบสนองชีวิตดังกล่าว สอดคล้อง
กับปรั ชญาและความเชื่ อของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน ที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิลงมือ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริ ง
พร้อมๆ ไปกับการได้รับความรู ้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิและแก้ปัญหาจริ งที่เกิดขึ้น
เกิดการเรี ยนรู ้จากการเปรี ยบเทียบประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถ
สร้างองค์ความรู ้ข้ ึนได้ดว้ ยตนเอง
ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ด้วยผูบ้ ริ หารการศึ กษา นักวิชาการศึกษาอีกทั้งสถาบันต่าง ๆในสังคมและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึ กษา ได้เห็ นพ้องต้องกันว่าถึ งเวลาแล้วที่ จะต้องปฏิรูปการศึ กษา โดยการปฏิรูป
วัฒนธรรมและวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยเหตุผลและความจาเป็ น คือ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2543 : 4-6 )
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย
เพราะการปฏิ รูปวัฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ใ หม่ จะช่ ว ยพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่ มี
ความรู ้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่น และสรรพสิ่ งทั้งหลาย รู ้จกั ควบคุมตนเองให้
อยูใ่ นครรลองแห่ งความดีงาม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีเหตุผลยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น เคารพกฎหมายของสังคม มีความขยัน ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มีความสามารถใน
การใช้ศกั ยภาพของสมองทั้งซี กซ้ายและซี กขวา อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันคือความสามารถในก้าน
การใช้ภาษาสื่ อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นระบบ สามารถใช้
สติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดลึกซึ้ ง เพื่อเรี ยนรู ้ให้บรรลุความจริ ง ความดี ความงามของสรรพสิ่ ง เป็ น
คนที่ มีสุขภาพกายและใจดี มี วุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิ กภาพร่ าเริ งแจ่ มใส จิ ตใจอ่อนโยนและ
เกื้อกูล มนุษยสัมพันธ์ดี เผชิญและเผด็จปัญหาได้ ดารงชีวิตอย่างอิสระและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข
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2. เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของสังคมไทย
เพราะเมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนา ความตระหนักและจิตสานึกร่ วมกันใน
การเผชิ ญสถานการณ์ และแก้ปัญหาของส่ วนรวม คนทุกชุมชนย่อมพร้อมที่จะมีส่วนร่ วม ถักทอ
ความคิด ร่ วมจิ ตกันทางานอย่างไม่เห็ นแก่ตวั มีการบริ หารจัดการอย่างถูกต้องแยบคายลดความ
ขัดแย้งทุกคนรับผิดชอบนาพาสังคมให้กา้ วหน้าด้วย ต่างก็รู้คุณค่าของตนเอง
3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ยคุ โลกาภิวตั น์
เพราะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต้องให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวตั น์อนั เป็ น
ยุคอิเล็กทรอนิ กส์และใยแก้วนาแสงที่วิทยาการเจริ ญรุ ดหน้า ความรู ้และสรรพวิทยาการเดินทางไป
ถึงที่ต่าง ๆด้วยความรวดเร็ ว ข้อมูลและสาระความรู ้ต่าง ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผูเ้ รี ย นทุ ก วัย จึ ง ต้อ งมี โ อกาสเรี ย นรู ้ จ ากแหล่ ง ความรู ้ ที่ มีอยู่รอบตัว ทั้งจากครู คน ครู เ ครื่ อ ง ครู
ธรรมชาติส่ิ งแวดล้อม ผูเ้ รี ยนในยุคโลกาภิวตั น์จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาได้มากกว่า
หนึ่งภาษาคือ ต้องรู ้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่ อสาร
กับสากลได้ ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต ซึ่ ง
เป็ นประตูที่จะเปิ ดออกไปสู่ โลกกว้าง เพื่อเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆและรู ้ จกั สังเคราะห์ ขอ้ มูล
ข่าวสารเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวิตของตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ าย
เพราะการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ จะเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นการเปิ ดแนวทางใหม่ ๆ ให้แก่ครู
พ่อแม่ ชุ มชน มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาจัดหลักสู ตรและการบริ หารจัดการให้เกิ ด
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่กลมกลืนกับท้องถิ่น ลดทอนกรอบกฎระเบียบคาสัง่ ของส่ วนกลางลง เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการปฏิบตั ิ เช่น การจัดชั้นเรี ยนและตารางเรี ยนที่ยดื หยุน่ และเอื้ออานวยต่อ
การเรี ยนรู ้การลดภาระเงินที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครู มีเวลาสาหรับค้นคิด เพื่อวางแผนเตรี ยมการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การสร้างบทเรี ยน การออกแบบแผนการเรี ยนที่ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
ได้ร่วมกันคิดและเกื้อหนุ นกันและกัน เป็ นต้น การสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีส่วนร่ วมในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทุ กขั้นตอน ได้พ ฒ
ั นาสมองการคิด และสติ ปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ ดังนั้นหากอาจารย์และผูบ้ ริ หารการศึกษาศึกษาได้ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอนของ
ตนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แล้ว จะมีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกันเกิดขึ้น
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5. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เพราะการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ถือเป็ นหัวใจของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 จึงเป็ นภาพกิจที่มีกฎหมายรองรับ ครู อาจารย์และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องถือปฏิบตั ิให้บรรลุผล
สาเร็ จตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ไม่ใช่นโยบายหรื อแผนงานที่ใครจะทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนอดีตที่ผา่ นมา
สรุ ปได้วา่ การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ก็เนื่องจากสังคมไทยประสบกับภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่
พึงประสงค์ เพราะการจัดการศึกษาที่ผา่ นมาทาให้คนไม่รู้จกั คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง เป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู อาจารย์ หรื อเป็ นเพราะผูบ้ ริ หาร ชุมชน
ผูป้ กครองนักเรี ยน นักศึกษา สังคม และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่เห็นความสาคัญอาจจะเป็ นได้ ผูเ้ รี ยนมี
หน้าที่รับความรู ้ ตามที่ ครู อาจารย์ถ่ายทอดให้เท่านั้น เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพคนไทย เพิ่มพูน
ความเข้มแข็งของสังคมไทย การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในยุคสังคมโลกาภิวตั น์
สอดคลองกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ครู อาจารย์ พ่อแม่ สังคมไทย และเพื่อสอดคล้อง
กับกฎหมายการศึกษาแห่ งชาติ โดยมีเป้ าหมายหลักคือให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และเป็ นคนมี
ความสุ ข จึงต้องปฏิรูปการศึกษาโดยจะต้องทาการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้

การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามพระราชบัญ ญัติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ แก้ ไ ข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2545 เป็ นต้นมา มีผลต่อเนื่ องสาหรับการจัด
การศึกษา ทุกระดับสาระสาคัญในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ในส่ วนที่เป็ นเรื่ องการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ มีดงั นี้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้ง
การศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้ง
ความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ในเรื่ อ งต่ อไปนี้ 1) ความรู ้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกับตนเองและความสัม พัน ธ์ ของตนเองกับ สังคม ได้แ ก่
ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
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สังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข 2) ความรู ้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ้ ความเข้า ใจและ
ประสบการณ์เรื่ องการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน 3) ความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา
ไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู ้ และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้น
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และ 5) ความรู ้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
อย่างมีความสุ ข
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใน มาตรา 24 ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่ รู ้ อย่า งต่ อเนื่ อง 4) จัดการเรี ย นการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ ด้านต่ าง ๆ อย่างได้
สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา 5) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้งานวิจยั เป็ นส่ วน
หนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มี
การประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกัน
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพใน มาตรา 25 รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต ทุ ก รู ป แบบ ได้แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสั ต ว์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์ก ารกี ฬ า และ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ และมาตรา 26
ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรมและการทดลองควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรู ปแบบการศึกษา
โดยเฉพาะในมาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เหตุที่ตอ้ งจัดกิ จกรรมตาม
แนวทางนี้ น้ นั เนื่ องจากมีความคิดที่ว่า “ผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด” และถ้าหากครู ผสู ้ อน สถานศึกษาและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ดาเนิ นการตามแนวทางนี้ ก็จะสามารถปฏิ รูปการศึ กษาได้สาเร็ จอย่าง
แน่นอน และกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ.2542 (ส านัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ . 2542ฉ :23-25) เพื่ อ ให้ค รู ใ น
สถานศึกษาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องกับมาตรา 24
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ได้
เสนอลาดับขั้นตอน การจัดระบวนการเรี ยนรู ้ดงั นี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ
2542 : 22-28)
1. การสารวจความต้องการ
ขั้นแรก ควรศึ กษาธรรมชาติและกาหนดความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยการซักถาม
สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุย หรื อทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อสร้าง กระตุน้ ความสนใจสารวจความ
สนใจและพื้นฐานความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนรายบุคคล รวมทั้งศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 เป็ นแนวสาหรับดาเนินการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลักสู ตรต้องการอะไร
แค่ไหน มี จุด ประสงค์ของการเรี ยนรู ้ อย่างไรและทาไมจึ งต้องการอย่างนั้นเพื่อการวางแผนจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน และหากเป็ นไปได้ควรเชื่อมโยงและบูรณาการ
สาระการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชาที่สัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตจริ ง และให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ งให้มากที่สุด ทั้งนี้ อาจารย์ตอ้ งเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามความสนใจและความถนัดอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล เนื่องจาก
อาจารย์ไม่ใช่ผบู ้ อกผูส้ อน อย่างเดียว อาจารย์จึงต้องเตรี ยมแหล่งข้อมูลที่เป็ นสื่ อการเรี ยน และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆหรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองที่มีขอ้ มูลความรู ้ ที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้า
ตามความต้องการ การสารวจแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ สวน
สั ต ว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ศู น ย์กี ฬ า และ
นันทนาการ เป็ นต้น
2. การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น
2.1 การเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นนี้ อาจารย์ควรใช้ประเด็นคาถาม สถานการณ์ หรื อกิจกรรม
ที่กระตุน้ หรื อท้าทายให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยใคร่ รู้โดยอาจารย์ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตรของผูเ้ รี ยนและ
ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าอาจารย์คือเพื่อนที่ช่วยเหลือเขาได้ทุกที่ช่วยเหลือได้ในทุกเรื่ อง อาจารย์ตอ้ งรู ้จกั
ผูเ้ รี ยนรายบุ คคลได้เป็ นอย่างดี เพื่อใช้ความถนัด ความสนใจ ลีลาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นจุ ด
กระตุน้ ศักยภาพของแต่ละบุคคล และดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นและเต็มใจ
2.2 ขั้นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ อาจารย์เป็ นบุคคลที่ สาคัญในการจัดกิ จ กรรม
การเรี ย นรู ้ ที่ ส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ย น ให้ ส ามารถพัฒ นาธรรมชาติ และเต็ม ตามศัก ยภาพกิ จ กรรมต้อ ง
สอดคล้อ งกั บ การด ารงชี วิ ต ใช้ สื่ อ ที่ ห ลากหลายในลัก ษณะขององค์ ร วม ที่ เ หมาะสมกั บ
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ความสามารถของผูเ้ รี ยน คานึงถึงการใช้สมองของทุกส่ วน โดยผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมเสนอกิจกรรม
และลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอน สรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ท้ งั สมาชิ กภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการแสวงหาความรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สัมผัสกับ
สิ่ งแวดล้อมนอกห้องเรี ยน
2.3 วิเคราะห์อภิปรายผลงาน องค์ความรู ้ที่สรุ ปได้จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อาจารย์
และผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการค้นพบองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง อาจารย์เป็ นเพียงผูค้ อยสังเกตเพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ให้องค์ความรู ้ที่ได้รับชัดเจน เป็ นการเสริ มแรงและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจการค้นหาความรู ้ต่อไป
3. การประเมินผล
การประเมินผลสาเร็ จของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสาคัญที่สุดนั้นเป็ นการ
ประเมิ น ซึ่ ง มุ่ ง เน้น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยอาจารย์จ ะต้อ งศึ ก ษามาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ในสารและจุดเน้นประเมินการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการทดสอบ
เพื่อพัฒนา และค้นหาศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยน และตรวจสอบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ได้
พัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้หรื อไม่ อีกทั้งผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน จะเป็ นตัว
บ่งชี้ประสิ ทธิภาพการสอนของอาจารย์ดว้ ย ดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ ต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในส่ วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้าน
ความรู ้ ด้านความรู ้สึก และทักษะ ด้านการแสดงออก ทุกด้านและประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่งในการ
ประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรี ยนการสอน และประเมินสรุ ปรวมโดยมีข้ นั ตอนในการ
ประเมินดังนี้
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการประเมิน
3.2 พิจารณาขอบเขตเกณฑ์ วิธีการและสิ่ งที่จะประเมิน
3.3 พิจารณากาหนดองค์ประกอบ และผูป้ ระเมินว่ามีใครบ้างที่จะเป็ นผูป้ ระเมิน เช่น
นักเรี ยนประเมินตนเอง เพื่อนนักเรี ยน ครู อาจารย์ ผูป้ กครอง ชุมชน หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
3.4 เลื อ กใช้ เ ทคนิ ค และเครื่ องมื อ ในการประเมิ น หลากหลาย เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบ
สารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง แฟ้ มสะสมผลงาน เป็ นต้น
3.5 กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรี ยนทากิจกรรม
ระหว่างการทางานกลุ่ม โครงการวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เหตุการณ์ งานพิเศษ
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3.6 วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยรายการกระบวนการ
แฟ้ มสะสมผลงาน การบันทึกข้อมูล
3.7 สรุ ปผลการประเมิน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งข้อบกพร่ องการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอน ในกรณี ที่เป็ นการประเมินสรุ ปรวมเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นการเลื่อนชั้น โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดให้นาผลการประเมินระหว่างเรี ยนมา
ประกอบการพิจารณา
4. สรุ ปและนาไปประยุกต์ใช้ข้ นั ตอนการตกผลึ กของกระบวนการเรี ยนรู ้ รายบุคคล
กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเกิดการมองสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์รวม มองอย่างเชื่อมโยง หยัง่ รู ้ เกิด
การค้นพบตนเองว่ามีความสามารถ มีจุดด้อยทางด้านใด ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆเหล่านี้ จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
หลังจากที่เขาได้ผ่านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการแสดงออกตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ ง
พิจารณาได้จากการหาข้อสรุ ปจากบทเรี ยน โดยมีครู เป็ นผูช้ ้ ี แนะเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนวิธีการ
เรี ยนรู ้ การสะท้อนความคิด การแสดงผลงาน การจัดนิ ทรรศการ การแสดงออกในลักษณะละคร
การนาข้อค้นพบการปรับปรุ งตนเองของผูเ้ รี ยน เช่น การปรับปรุ งบุคลิกภาพ การเข้ากับคนอื่นการ
เข้าใจผูอ้ ื่ น การเห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ นในสถานการณ์ ต่าง ๆ การเคารพในสิ ทธิ ผูอ้ ื่ น ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและการดารงชีวิตประจาวัน
สรุ ปได้ว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 นั้น เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาคนและชีวิตของคน ให้มีความรู ้เต็ม
ศักยภาพสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยมีลกั ษณะของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดได้ท้ งั ระดับผูเ้ รี ยน ระดับห้องเรี ยน และระดับนอกเหนื อห้องเรี ยน ในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดเอง อาจารย์ผสู ้ อนต้องคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่า งบุ ค คลในด้า นความสามารถ สาระการเรี ย นรู ้ ที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ย นแหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย ความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล สาระการเรี ยนรู ้เชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ ตอ้ ง
คานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน ความหลากหลายของสติปัญญา การจัดประสบการณ์ตรง ซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
สาหรับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และเพื่อให้เป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอนนั้น อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องดาเนิ นการตั้งแต่ การสารวจความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การ
เตรี ยมการศึกษาเนื้อหาสาระตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมิน และการสรุ ปและ
นาไปประยุกต์ใช้
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ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ที่ ส ามารถพัฒ นานัก เรี ย นให้มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์อย่างครบถ้วนรอบด้านนั้น อาจารย์ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ ต่อผูเ้ รี ยนทุกคน
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบ เป็ นขั้นตอนโดยต้องมีการวางแผนการสอนที่นาข้อมูล
ทั้งจากหลักสู ตร ความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นมาใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลาง โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ปฏิบตั ิจริ ง แสวงหาความรู ้เรี ยนรู ้ร่วมกัน อาจารย์จดั การ
เรี ยนการสอนให้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่ งแวดล้อมปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม และลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ การจัด การเรี ย นการสอน จัด สิ่ ง แวดล้อ มและบรรยากาศให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสุ ข
ความสาเร็ จและไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย และประเมินผลการ
เรี ยนทุกด้านอย่างต่อเนื่ องด้วยเครื่ องมือที่เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ 2541 : 42)
ลักษณะของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้น้ ัน จะเกิดขึ้นได้ใน 3 ระดับ ดังนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 20-21)
1. ระดับผูเ้ รี ยน เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ผูเ้ รี ย นมี ส่วนร่ ว มในการก าหนดจุ ดหมาย
กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้ ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเอง รวมทั้งร่ วมประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้ตาม
ศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละคน
2. ระดับห้องเรี ยน
2.1 ผูเ้ รี ยน
2.1.1 ได้คิ ด เอง ท าเอง ปฏิ บ ัติ เ อง และสร้ า งความรู ้ ด้ว ยตนเอง ในเรื่ อ งที่
สอดคล้องกับการดารงชีวิตจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.1.2 มีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้สามารถ
เรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
2.1.3 มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้
2.2 ครู เป็ นผูว้ างแผนขั้นต้น ทั้งเนื้ อหาและวิธีการแก่ผเู ้ รี ยน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ และช่วยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู ้ที่ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ระดับนอกเหนือห้องเรี ยน
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการเรี ยนการสอน โดยคานึ งถึงศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการดารงชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกขั้นตอน
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ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ปั จจัยสาคัญในการสนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั มีดงั นี้ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 21-22)
1. กระบวนการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมีโอกาสคิด ทาสร้างสรรค์ โดยที่ครู ช่วย
จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อ และสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์
สั ง คม ความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ต ใจ และสร้ า งโอกาสให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิ ธี ที่
หลากหลายและต่อเนื่อง
3. สาระการเรี ยนรู ้มีความสมดุล เหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน และ
ความคาดหวังของสังคม ทั้งนี้ ผลการเรี ยนรู ้จากสาระและกระบวนการจะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุ ขในการเรี ยน
4. แหล่งเรี ยนรู ้มีหลากหลาย และเพียงพอที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้แหล่งค้นคว้าหาความรู ้
ตามความถนัดความสนใจ
5. ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู เ้ รี ย นกับ ครู แ ละระหว่ า งผู เ้ รี ย นกับ ผูเ้ รี ย น มี ล ัก ษณะเป็ น
กัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูล และห่ วงใย มีกิจกรรมร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้คือแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ถักทอความคิด พิชิตปั ญหาร่ วมกัน
6. ศิษย์มีความศรั ทธาต่อครู ผสู ้ อน สาระที่เรี ยน รวมทั้งกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ มีใจรั กที่ เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ครู ตอ้ งมีความเชื่ อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ และมี
วิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
7. สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกับเหตุการณ์ และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของ
ผูเ้ รี ยน จนผูเ้ รี ยนสามารถนาผลจากการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง
8. กระบวนการเรี ยนรู ้มีการเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายอื่นๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กร
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่ วมมือกันให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และได้รับประโยชน์จากการ
เรี ยนรู ้สูงสุ ด
กลยุทธ์ ในการสอนรูปแบบใหม่ ทเี่ น้ นผู้เรียนสาคัญทีส่ ุ ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543 : 40) ได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการ
สอนรู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่งต้องยึดแนวทางดังนี้
1. กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลได้ การสอนต้อง
สนองวิธีการงานของสมองที่แตกต่างกัน ลักษณะของจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
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2. การสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะการคิดระดับสู ง เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้
หลักเหตุและผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
4. ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนควรมีสิทธิในการกาหนดทิศทางใน
การเรี ยนรู ้ เสนอสิ่ งที่อยากเรี ยนรู ้
5. ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6. การพัฒนาหลักสู ตร การวางแผนการสอน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกัน
7. เน้นการสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดยจิตสานึกและจิตใต้สานึก
8. เวลาในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูอ้ อกหรื อทากิจกรรม
ครู ลดบทบาทการควบคุมและการใช้เวลากากับดูแลและสัง่ สอน
9. การสอนไม่จากัดเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น
การเรียนรู้ จากการปฏิบตั ิ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการเรียนจากการปฏิบัติ
McGill and Beaty (1995 : 102) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ว่า
เป็ น กระบวนการต่ อ เนื่ อ งทั้ง การเรี ย นรู ้ แ ละการสะท้อ นความคิ ด ที่ ด าเนิ น การโดยผู ร้ ่ ว ม
กระบวนการ เพื่อที่จะทาให้กระบวนการนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ ในทานองเดียวกัน Inglis (1994 :
87) เสนอว่า การ เรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติเ ป็ นกระบวนการที่ น่ า ค้น มาร่ ว มกัน แก้ปั ญหา ซึ่ ง การ
ดาเนิ นการนั้นจะช่วย พัฒนาทั้งคนและองค์กร สาหรับ Gordon (1993 : 54) ได้ให้ความหมายของ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ว่า หมายถึง เป็ นกระบวนการที่น่าค้นที่มีทกั ษะและประสบการณ์ระดับ
ต่างกันมาร่ วมกลุ่มกัน วิเคราะห์ปัญหาในการทางาน แล้ววางแผนในการแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการ
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา ที่ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งระหว่างการดาเนิ นการแก้ปัญหากลุ่มผูเ้ รี ยนจะมีการ
พบปะกัน แลกเปลี่ ยน ความคิ ดเห็ นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการแก้ปัญหา
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่น่าค้น ที่ มีทกั ษะ หรื อประสบการณ์
แตกต่างกันมาร่ วมกลุ่มเพื่อ เรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยผูเ้ รี ยนใน
กลุ่มจะเป็ นทั้งผูเ้ รี ยนและ ผูส้ อนไปในตัว กล่าวคือ ผูท้ ี่มีความถนัดด้านใดก็จะดารงบทบาทเป็ น
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ผูส้ อน คนอื่ น ๆจะเป็ นผูเ้ รี ย น จากนั้น จะเข้าไปปฏิ บ ัติจ ริ ง และมี ก ารพบปะกัน เป็ นระยะเพื่ อ
ประเมินผลความก้าวหน้า จนได้ บทสรุ ปคือเกิดทักษะในการทางานครบถ้วน และเกิดแนวทางใน
การแก้ปัญหาขององค์กรในที่สุด
2. แนวคิดพืน้ ฐานของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Revans (1982 : 58) นักวิชาการชาวอังกฤษเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มในการนาการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเขาเสนอว่าการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีการที่ดี
ที่สุดในการพัฒนาการจัดการและการพัฒนาองค์กร สาหรับแนวคิดขั้นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิน้ นั เขาได้เสนอ สมการของการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
L
=
p
+
Q
(Learning) (Programmed) + (Questioning)
เมื่อ P = ความรู ้ คาสอน คาชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กาหนดไว้เป็ นแนวทาง
Q = มุมมองที่ได้จากการซักถาม การคิดใคร่ ครวญ
ต่อมา Marquard (1999 : 103) ได้เพิม่ เติมสมการให้ชดั เจน เป็ นระบบมีความต่อเนื่อง
มากขึ้นว่าดังนี้
L=P+Q+R+I+R
เมื่อ

R = Reflection การคิดใคร่ ครวญ
I = Implementation การดาเนินการแก้ไข การทดลองเพือ่ เรี ยนรู ้
จากสมการของ Revan และ Marquard สามารถสรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้มีการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมเรี ยนรู ้ ได้คิดใคร่ ครวญถึงเรื่ องที่
กาลัง เรี ยนรู ้ และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้
3. ขั้นตอนของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
แม้แ นวคิ ด พื้ น ฐานของการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ะเน้น ที่ ก ารตั้ง ค าถาม การคิ ด
ใคร่ ครวญ และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไป แต่นกั วิชาการหลายท่านได้เสนอขั้นตอนของการเรี ยนรู ้
จากการ ปฏิบตั ิแตกต่างกันออกไป เช่น Pedler (1986 , อ้างถึงใน Mcgil and Beaty 1995: 31) ได้
สรุ ป กระบวนการการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิไว้เป็ น 4 ขั้นตอน คือขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดย
การ สังเกตและคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าทาสิ่ งใดลงไปและเกิดผลอย่างไรขึ้น
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เกิด ความเข้าใจในสถานการณ์น้ นั หลังจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นให้มีน้ นั และขั้นลงเมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ซ่ ึ งกระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
แนวคิดของ Pedler สรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 2
ในทานองเดียวกันจากบทความ “Action Learning Model” (2002 : 31) ได้สรุ ปรู ปแบบ
ของ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนที่สาคัญคือ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem
Analysis) การจัด ทาแผนปฏิ บตั ิ ก ารและการลงมื อ ปฏิ บ ั ติก ารตามแผน (Action Planning and
Implementation) การตัดสิ นใจดาเนิ นการในขั้นต่อไป (Decisions on Next Step) และการคิ ด
ใคร่ ครวญและการประเมินผล (Reflection and Evaluation) ดังแสดงแผนภาพที่ 3
1.ประสบการณ์
การสังเกตและคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับ
สถานการณ์เพื่อวิเคราะห์สิ่ง กระทา
และผลที่เกิดขึ้น
2.เกิดความเข้ าใจ
เกิดความเข้าใจใหม่ต่อสถานการณ์
นั้นอันเป็ นมาจากการวิเคราะห์
ประสบการณ์

4.การลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบตั ิ
ตามแผนนั้น

3.การวางแผน
วางแผนปฏิบตั ิการตาม
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่

แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตามแนวคิดของ Pedler
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การวิเคราะห์ ปัญหา
(Problem Analysis)

การคิดใคร่ ครวญ
และการประเมินผล
(Reflection and Evaluation)

การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและการ
ลงมือปฏิบัติการตามแผน
(Action Planning & Implementation)

การตัดสิ นใจในการ
ดาเนินการขั้นต่ อไป
(Decisions on next Step)

แผนภาพที่ 3 แสดงกระบวนการเรี ยนรู ้จากบทความ “ Action Learning Model”
จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิท้ งั สองแนวคิดสะท้อนว่าขั้นตอนหลักของ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนปฏิบตั ิการการปฏิบตั ิ การ
ตามแผน และการคิดใคร่ ครวญเพื่อตัดสิ นดาเนิ นการในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการ
หลายท่านที่เสนอขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น เช่น Gordon (1993 : 41) ได้อธิบายว่าหลังจากการ เผชิญ
กับปั ญหาแล้วจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่ม
2. จัด กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นโดยแต่ ล ะกลุ่ ม ให้ป ระกอบด้ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
แตกต่างกันออกไป
3. ประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดประเด็นที่จะต้องเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ
4. กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึ กทักษะตามที่กาหนดไว้
5. หากมี ปัญหาที่ จาเป็ นต้องศึ กษาเป็ นกรณี พิเศษอาจจัดการเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อศึ กษา
เฉพาะกรณี ข้ ึนได้
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6. ภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิได้ระยะหนึ่ ง จะต้องจัดประชุ มกลุ่มขึ้นอีกเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า และวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
7.ดาเนินการซ้ าตามกระบวนการเดิมจนกว่าประเด็นการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์
8.จัดทาเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานใน
คราวต่อไป
Evergard (2002 : 62) เสนอว่าขั้นตอนที่อาจเป็ นไปได้ของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การแบ่ ง กลุ่ ม ผูเ้ ข้า รั บ การเรี ย นรู ้ อ อกเป็ นที ม ๆ ละประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกว่า2 กลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มระบุว่าให้เป็ นเอกฉันท์ว่าจะศึกษาปั ญหาใด ซึ่ งปั ญหานั้นทุกคนในทีม
จะต้องเข้าใจและยอมรับ
3. งานหน้าที่ของทีม คือ บรรยายสภาพปัญหา อธิบายสาเหตุของปั ญหา เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปั ญหา และระบุแผนดาเนินการลงมือทดลองเพื่อแก้ปัญหา
4. แต่ละกลุ่มจัดทาแผนเป็ นโครงการ ระบุเป้ าหมาย ผลผลิต การดาเนิ นการระยะเวลา
ดาเนินการ และงบประมาณ
5. เตรี ย มการน าเสนอ โดยการอภิ ป รายในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่อ ระดมสมองร่ ว มกัน
กาหนด ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ วิธีการตรวจสอบความสาเร็ จ และวัดความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น และ
ส่ งผลให้เกิดความล้มเหลว
6. กาหนดช่วงของการแจงข้อมูลย้อนกลับซึ่งควรจะครอบคลุมประเด็น 2 ถึง 4
7. ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ควรแนะนาระบบการให้
เกรดที่ควรจะใช้ช่วงของการแจ้งผลสะท้อนกลับ
ส่ วนในประเทศไทยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน สานักงาน ก.พ. เป็ นหน่วยงานที่
นาการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่ องรวมถึงการพัฒนางาน
ของหน่ ว ยงานราชการอี ก หลายแห่ ง สาหรั บขั้น ตอนของกระบวนการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ที่
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อนนามาประยุก ต์ใ ช้น้ ัน แบ่ งเป็ น 2 ขั้น ตอนที่ สาคัญคื อ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) และการปฏิบตั ิจริ งในหน่ วยงานของตนเอง ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมี
กิจกรรมย่อยที่ชดั เจนดังนี้ (สุ ชาดา รังสิ นนั ท์ 2545 : 47)
1.ในตอนการจัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการในขั้นตอนนี้ ผูด้ าเนิ นการ (หรื อที่ปรึ กษา) จะ
อธิ บาย หลักการการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ จากนั้นผูด้ าเนิ นการจะใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้จาก การปฏิบตั ิ คือ การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มคิดใคร่ ครวญ แสดงความคิดเห็น ระดม
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สมองเพื่อ ค้น หาคาตอบอย่า งระมัด ระวัง ตั้งแต่ ก ารทบทวนเป้ าหมายในการทางานและความ
คาดหวังของ ผูเ้ กี่ยวข้อง การค้นหาสาเหตุของปั ญหา การค้นหาทางเลือกและประเมินทางเลือก การ
ทาแผน ปฏิบตั ิการ
2. การนาแผนปฏิบตั ิการที่ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วนามาคิดใคร่ ครวญเพือ่ ดาเนินการ ใน
ขั้นต่อไป
จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทยดังกล่าว สามารถนามา
เปรี ยบเทียบเป็ นตารางที่ 1
จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทยดังกล่าว สามารถนามา
กาหนดเป็ นขั้นตอนของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น ปฐมนิ เ ทศ หมายถึ ง ขั้น ตอนในการเตรี ย มความพร้ อมของผูเ้ รี ย น ได้แ ก่ การ
แนะนาตัวการแบ่งกลุ่ม และทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่จะดาเนินการ
2. ขั้นระบุปัญหาที่แท้จริ งของการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผดู ้ าเนินการตั้ง
คาถามเพื่อให้กลุ่มระดมสมองเพื่อระบุปัญหาที่แท้จริ งในการปฏิบตั ิงาน
3. ขั้นค้นหาสาเหตุของปั ญหา หมายถึง ขั้นตอนที่ผูด้ าเนิ นการตั้งคาถามเพื่อให้กลุ่ม
ระดม สมองเพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาที่ระบุในขั้นระบุปัญหาที่แท้จริ งของการปฏิบตั ิงาน
4. ขั้น ค้น หาทางเลื อ กและตัด สิ น ทางเลื อ กในการแก้ปั ญ หา หมายถึ ง ขั้น ตอนที่
ผูด้ าเนิ น การ ตั้ง คาถามเพื่ อให้ก ลุ่ มระดมสมองเพื่อค้น หาทางเลื อกและตัดสิ นทางเลื อกในการ
แก้ปัญหา
5. ขั้นวางแผนปฏิบตั ิการ หมายถึง ขั้นตอนที่ผูด้ าเนิ นการตั้งคาถามเพื่อให้กลุ่มระดม
สมอง เพื่อกาหนดแนวทางในการวางแผนการปฏิ บตั ิงาน ตามทางเลือกในการแก้ปัญหาที่กลุ่ม
ตั ด สิ นใจ เลื อ กแล้ ว รวมถึ ง การพิ จ ารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของแผน
6. ขั้นปฏิบตั ิการตามแผน หมายถึง ขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิการตามแผนที่วางไว้ รวมถึง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ
7. ขั้นนาเสนอผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผดู ้ าเนิ นการให้กลุ่มนาเสนอผล
การปฏิบตั ิงาน การคิดใคร่ ครวญ และการตัดสิ นใจดาเนินการในขั้นต่อไป
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ข้นั ตอนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
Pedler (1986 )

Action Learning Model

Gordon (1993)

1.วิเคราะห์ประสบการณ์
การสังเกตและคิดใคร่ ครวญ
ถึงการกระทาและผลที่เกิด
ขึ้นในสถานการณ์ที่สนใจ
2.เข้าใจ: เกิดความเข้าใจ
ใหม่ต่อสถานการณ์น้ นั
อัน เป็ นผลมาจากการผ่าน
วิเคราะห์ประสบการณ์
3.การวางแผน: วางแผน
ปฏิบตั ิการตามความเข้าใจ
ใหม่
4.ลงมือปฏิบตั ิ:ปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบตั ิการนั้นๆ

1.การวิเคราะห์ปัญหา
2.การจัดทาแผน
ปฏิบตั ิการ และการลงมือ
ปฏิบตั ิการ ตามแผน
3.คิดใคร่ ครวญ และการ
ตัดสิ นใจดาเนินการในขั้น
ต่อไป
4.การคิดใคร่ ครวญและการ
ประเมินผล

1. กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนรู้ตามกระบวนการ
กลุ่ม
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่
มี ความรู้ และความสามารถ
แตกต่างกันออกไป
3. ประชุมร่ วมกันเพื่อ
กาหนด ประเด็นที่จะต้อง
เรี ยนรู้และ ปฏิบตั ิ
4. กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึ ก
ทักษะตามที่กาหนดไว้
5. หากมีปัญหาที่จาเป็ นต้อง
ศึกษาเป็ นกรณีพิเศษอาจจัด

Ivergard (2002)
1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการ
เรี ยนรู้ออกเป็ นทีมๆ ละ
ประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกว่า 2 กลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มระบุวา่ ให้เป็ น
เอกฉันท์วา่ จะศึกษาปั ญหา
ใด ซึ่งปั ญหานั้น ทุกคนใน
ทีมจะต้องเข้าใจและยอมรับ
3. งานหน้าที่ของทีมคือ
บรรยายสภาพปั ญหา
อธิบายสาเหตุของปั ญหา
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหา และระบุแผนดาเนิน
การ ลงมือทดลองเพื่อแก้
ปั ญหา

สุ ชาดา รังสิ นันท์ (2545 )

สรุ ป

1.ขั้นตอนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ เพื่อชี้แจงหลักการ
การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ แล้วใช้
คาถามกระตุน้ ให้กลุ่มคิด
แสดงความคิดเห็น ระดม
สมองเพื่อค้นหาคาตอบ อย่าง
ระมัดระวัง ตั้งแต่การ ทบทวน
เป้ าหมายการทางาน
และความคาดหวังของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง การค้นหาสาเหตุ
ของปั ญหา การค้นหาทาง
เลือกและประเมินทางเลือก
การทาแผนปฏิบตั ิการ

1.การปฐมนิเทศ
ประกอบ ด้วยกิจกรรม
การแนะนา ตัว การ
แบ่งกลุ่ม และการ ชี้แจง
วัตถุประสงค์
2.การระบุปัญหาที่แท้จริ ง
3.การค้นหาสาเหตุของ
ปั ญหา
4.การค้นหาทางเลือกและ
ประเมินทางเลือก
5.การทาแผนปฏิบตั ิการ
6.การนาแผนปฏิบตั ิการที่
ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง
7.นาผลที่เกิดขึ้นมาคิด
ใคร่ ครวญเพื่อดาเนินการ
ในขั้นต่อไป
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
Pedler (1986 )

Action Learning Model

Gordon (1993)

Ivergard (2002)

สุ ชาดา รังสิ นันท์ (2545)

6. ภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิ
ได้ระยะหนึ่ง จะต้องจัด
ประชุมกลุ่มขึ้นอีกเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าและ
วางแผนการเรี ยนรู้ในขั้น
ต่อไป กาหนดตัวชี้วดั
ความสาเร็ จ
7. ดาเนินการซ้ าตาม
กระบวนการเดิมจนกว่า
ประเด็นการเรี ยนรู้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
8) จัดทาเอกสารเพื่อบรรยาย
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ในคราวต่อไป

4)แต่ละกลุ่มจัดทาแผนเป็ น
โครงการ ระบุเป้ าหมาย ผล
ผลิต การดาเนินการระยะเวลา
ดาเนินการและงบประมาณ
5. เตรี ยมการนาเสนอการ
อภิปรายในที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
ระดมสมองร่ วมกันวิธีการ
ตรวจสอบความสาเร็ จและวัด
ความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น
และส่ งผลให้เกิดความล้มเหลว
6. กาหนดช่วงของการแจ้ง
ข้อมูลย้อนกลับซึ่งควรจัด
ครอบคลุมประเด็น 2 ถึง 4
7) ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ น
ผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุน
การเรี ยนรู้ควรแนะนาระบบ
การให้เกรดที่ควรจะใช้ช่วง
ของการแจ้งผลสะท้อนกลับ

2. การนาแผนปฏิบตั ิการที่ได้
ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วนามาคิด
ใคร่ ครวญเพื่อดาเนินการในขั้น
ต่อไป

สรุ ป
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4 . องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจะต้องอาศัยองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
(Spence 1993 : 72-73)
4.1 สภาพปั ญ หา (Problem) สภาพปั ญ หาที่ ใ ช้ป ระกอบการเรี ยนรู ้ จ ะต้อ งมี
ความสาคัญ ต่อผูเ้ รี ยนหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือผลสรุ ปของการแก้ปัญหาจะเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับ
ผูเ้ รี ยน สาหรับในกระบวนการเรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนอาจจะเรี ยนรู ้ในปั ญหาเดียวกัน หรื อเรี ยนต่างปั ญหา
ขึ้นอยู่ กับส่ วนขาดของผูเ้ รี ยนแต่ละคน นอกจากนี้ ปัญหาที่เผชิญจะเป็ นสิ่ งเริ่ มต้นว่าผูเ้ รี ยนจะต้อง
เรี ยนสิ่ งใด (what to do) และใช้วิธีการเรี ยนใด (how to do) อย่างไรก็ตามปั ญหาที่ใช้ในการเรี ยนรู ้
ไม่ควรที่จะได้รับการแทรกแซงจากองค์กรที่เป็ นเจ้าของปัญหามากเกินไป
4.2 กลุ่มคน (The Set) หมายถึงกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีสมาชิกประมาณ 4-6 คนที่รวมกลุ่มกัน
เพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมีบทบาทเป็ นทั้งผูร้ ั บคาปรึ กษา (Consultant) ที่ปรึ กษา
(Advisor) และผูค้ ิดค้าน (Devil’s Advocate) สาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนในกลุ่ม สมาชิ กแต่ละคนไม่จา
เป็ นต้องเป็ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญ แต่ควรจะมีความสามารถในระดับหนึ่ งและเข้าร่ วมทั้งกระบวนการ และ
เพื่อให้มองปั ญหาได้อย่างละเอี ยด และครอบคลุม สมาชิ กแต่ละคนควรที่ จ ะมาจากผูม้ ี ความ รู ้
ความสามารถ จากหลากหลายด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mcgil and Beaty (1995 : 26) ที่
กล่ า วว่ า “สมาชิ ก กลุ่ ม การเรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ (set) จะเป็ นใครก็ ไ ด้ ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์
ประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้” นอกจากนี้ จากบทความ “Action Learning” (2002 : 8485) เสนอว่าสมาชิกกลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มีพนั ธะสัญญาที่จะร่ วมกันแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการฟังและการตั้งคาถามกับตัวเอง และกับผูอ้ ื่น
3. มีความตั้งใจจริ งที่เปิ ดใจกว้างเพื่อเรี ยนรู ้จากสมาชิกคนอื่น
4. เห็นคุณค่าและเคารพในตัวผูอ้ ื่น
5. มีพนั ธะสัญญาที่จะลงมือปฏิบตั ิและดาเนินการจนสาเร็จ
6. ทราบถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของตนเองและของผูอ้ ื่น
4.3 เจ้าของงาน (The Client) หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของปัญหา ซึ่งจะต้องเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกกลุ่มหรื อเป็ นผูส้ นับสนุนองค์กร
4.4 กลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษา (The Set Advisor) เป็ นกลุ่มที่คอยอานวยความสะดวกใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ บทบาทที่สาคัญที่สุดคือเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นของกระบวนการ หลังจากนั้นกลุ่มผูเ้ รี ยน
จะเป็ นรั บผิดในการดาเนิ นการเอง สาหรั บการแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ ห้คาปรึ กษานั้นจะต้อง
พยายามสร้ างกลุ่มให้เกิ ดความสามัคคีกนั โดยการอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการการเรี ยนรู ้
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โดยการปฏิ บตั ิ อย่า งลึ ก ซึ้ ง และบางที่ อ าจจะต้อ งเสริ มสร้ า งทัก ษะกระบวนการกลุ่ มส าหรั บ ผู ้
เรี ยน นอกจากนี้ กลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องเพิ่มความเชื่ อมัน่ และข้อตกลงของเจ้าของงาน เพื่อให้
สามารถสื่ อสารกับเจ้าของงานได้ และเมื่อกระบวนการกลุ่มเริ่ มขึ้น กลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องช่วย
สมาชิกแต่ละคนรับรู ้ส่ิ งที่ตนเองจะต้องดาเนินการได้ดีข้ ึน รวมถึงการแสดงตนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้โดย
การตั้งคาถาม และให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม วีระวัฒน์ ปี นันตามัย (2545 : 70) ได้
ขยายความกลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษาว่าประกอบไปด้วยคน 2 กลุ่มคือ ผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ (Learning
Coach) และผูอ้ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ คือ สมาชิ กคนหนึ่ ง
ของทีมที่สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม แต่ตอ้ งแสดงบทบาทหน้าที่มากกว่าผูอ้ านวยความสะดวก
กล่าวคือ ต้องแสดงบทในฐานะที่ปรึ กษากระบวนการ (Process Consultant) ที่ตอ้ งคิดว่าทาไม ถึง
เกิด เกิดอย่างไร ที่มีมุมมองกว้าง คิดเป็ นระบบ สามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับได้ดี มีศิลปะในการโน้ม
น้าว อดทนต่อการคลุมเครื อ มีจิตใจที่เปิ ดกว้าง คอยรับฟั งความต้องการ และอ่านความรู ้สึก ของ
กลุ่ม ในส่ วนของผูอ้ านวยความสะดวกประจากลุ่มนั้น Marquardt (1999 : 70) ได้สรุ ปบทบาท
หน้าที่ ของผูใ้ ห้คาปรึ กษาว่ามี บทบาทที่ สาคัญ คือ เป็ นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) ผูก้ ระตุน้
(Catalyst) ผูส้ ังเกตการณ์ (Observer) ผูส้ ร้ างบรรยากาศ (Climate Setter) ผูช้ ่ วยในการสื่ อสาร
(Communication Enable) และพี่เลี้ยงที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Learning Coach) อย่างไรก็ตาม O’Neil
and Lamm (2000 : 82-83) เสนอแนวคิดว่าควรให้ความสาคัญในการคัดเลือกสมาชิ กที่มีที่
สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
4.5 กระบวนการ (Process) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกาหนดประเด็นปั ญหา การวิพากษ์
และตั้งสมมติฐาน และการลงมือปฏิบตั ิ การรวบรวมข้อมูลความเป็ นจริ งของปั ญหาต่างๆ ซึ่ งจะ
ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ การวิพากษ์และการตั้งสมมติฐานจะต้องเกิดขึ้นทั้ง
ก่อนการดาเนิ นการภายหลัง รวมทั้งการระหว่างการประชุ ม การปฏิบตั ิอาจจะเกิ ดขึ้นทันที หลัง
เกิดขึ้นภายหลังจากการเรี ยนรู ้
ส าหรั บ การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ โ ครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต นี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ แ บ่ ง
องค์ป ระกอบของกระบวนการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ใ ห้ สอดคล้อ งกับ บริ บ ทของโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ดังต่อไปนี้
1. สภาพปั ญหา เนื่ องจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้รายวิชาเฉพาะของหลักสู ตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยอง ส่ วนใหญ่จะปฏิบตั ิ
จริ งในบริ บทของชุมชน เสนอว่าปั ญหาที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจกาหนดขึ้น
จากอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ผูว้ ิจยั จึงนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตของ
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อาจารย์กาหนดไว้เป็ นกรอบในการศึกษาปั ญหา โดยเริ่ มจากการศึ กษาปั ญหาในภาพกว้างก่ อน
กล่าวคือศึกษาสภาพของชุมชนโดยการสารวจก่อนว่า ชุมชนทัว่ ไปว่ามีภาพเป็ นอย่างไร เป็ นปั ญหา
อย่างไรแล้วจึงระบุปัญหาที่แท้จริ งในขั้นตอนที่สองของกระบวนการเรี ยนรู ้
2. กลุ่มคน หมายถึง นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาสภาพชุมชนนั้น ๆ ให้เข้าร่ วม
ศึกษาทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
3. เจ้าของงาน หมายถึง ชุมชน หมู่บา้ นที่ปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ร่วมกับนักศึกษาและสามารถ
เข้าร่ วมกิจกรรมตลอดการดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้
4. กลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษา คือ อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตที่สอนรายวิชานั้น ๆ ทั้ง
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแล และควบคุมการ
ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ และผูอ้ านวยความสะดวก ประจากลุ่มที่คอยให้การ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้
5. ประเภทของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Mcgil and Beaty (1995 : 42) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตามลักษณะของการ
ได้รับการ สนับสนุนของสมาชิกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
5.1 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
(Sets Sponsored by Organization) หมายถึง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยสมาชิกได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรให้ดาเนินการ ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้เข้าร่ วมกระบวน
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิน้ ันอาจเป็ นไปใน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกคือกลุ่มคนนั้นเข้าร่ วม
เนื่ องจากเป็ นบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องจัดเพื่อพัฒนาที มงานและระบบบริ หารงานภาย
ในองค์กร ส่ วนลักษณะที่ สองคือกลุ่มคนเข้าร่ วมเพราะต้องการพัฒนาตนเองและระบบบริ หาร
อย่างไรก็ตามกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะต้องดาเนินการอย่างสร้างสรรค์และยัง่ ยืน
5.2 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) เข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้อย่าง
อิสระ (Independent action learning sets) หมายถึง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยสมาชิกจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิข้ ึนตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ขอรับการสนับสนุนหรื อ
การควบคุมจากองค์กรเลย
5.3 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) เข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะอานวยความสะดวกในการดาเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (Self-facilitated sets) หมายถึง การ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยสมาชิกจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ข้ ึนโดยผูเ้ รี ยนทาหน้าที่ท้ งั เป็ นผูร้ ่ วม
เรี ยนรู ้ และเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน

52
6. การประเมินผลการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
จากบทความใน ”Action Learning Model” (2002 : 80) กล่าวไว้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง
จาก การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมี 5 ประการดังนี้
6.1 การทางานที่ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6.2 ประสบการณ์ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่มีการคิดใคร่ ครวญ และเป็ นระบบ
(Reflective and Systematic Learning Process) จะเป็ นคุณสมบัติติดตัวผูเ้ รี ยนอย่างยัง่ ยืน
6.3 การพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน
6.4 การพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของการทางานร่ วมกัน
6.5 การพัฒนาโรงเรี ยน
ดังนั้นในการประเมินผลสาหรับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ สามารถที่จะประเมินการ
บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน การประเมินความยัง่ ยืนของทักษะที่เกิ ดขึ้นจากการ
เรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน การประเมินการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน การประเมินรู ปแบบ
การท างานในลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มในหลากหลายสาขาวิช าชี พ และการประเมิ น การพัฒ นา
โรงเรี ยน สาหรับงานวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นการประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการ
สอน เนื่องจากการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชี วิตเรี ยนรู ้วิธีการพัฒนาชุ มชนด้านต่าง ๆ จนสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งในการดาเนิ นชี วิตพัฒนา
ตนเอง และชุมชนของตนได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของแต่ละรายวิชา
7. ประโยชน์ ของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ช่วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ เรื่ องต่างๆ
เกี่ยวกับสิ่ งที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ระหว่า งการเรี ย น ซึ่ ง การเรี ย นรู ้ รูปแบบการฝึ กอบรมไม่ สามารถทาได้ (Lanhan and
Moldonado 1998 : 114) สาหรับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ องเพราะกระบวนการเรี ยนที่มีลกั ษณะให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง ผูเ้ รี ยน
จึงสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้น (Mumford 1991 : 32) นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิยงั มีความ
สะดวกในการกาหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยน และสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ ได้อย่างยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสถานการณ์ และที่สาคัญการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิไม่ได้มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนเท่านั้น ยังช่วยในการพัฒนาระบบงานขององค์กรด้วย (Spence 1998 : 67)

53
8. ข้ อพึงระวังในการประยุกต์ ใช้ การเรียนรู้ จากการปฏิบัติในสั งคมไทย
เนื่องจากสังคมมีลกั ษณะเฉพาะในหลาย ๆ ด้านซึ่งอาจมีผลต่อการนาการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ ในเรื่ องนี้ วีระวัฒน์ ปี นันตามัย (2545 : 28) ได้เสนอข้อพึงระวังในการ
ประยุกต์ใช้ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิในสังคมไทยดังนี้
8.1 วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้เดิมของสมาชิกทีมที่มีลกั ษณะรอรับ รอฟั งแล้วพิจารณาจะ
ทาอะไรก็ส่ังมา ขออย่าให้คิด ทาแล้วไม่ยอมคิดใคร่ ครวญ เป็ นต้น และวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ของ
องค์กรที่เน้นเบื้องบน คิด-สั่ง ข้างล่างเป็ นฝ่ ายทา ผูท้ ี่อายุอาวุโสอ่อนที่สุดในกลุ่มรับภาระมากใน
การคิด เขียนเป็ นผูร้ ายงาน ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ ขดั ขวาง หรื อไม่เอื้อต่อแนวทางของการเรี ยนรู ้จาก
การ ปฏิบตั ิ ที่ทุกคนเสมอภาคกัน
8.2 การน าเวลาประชุ มของการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บตั ิ พูด คุ ย ในสิ่ งที่ ไ ม่ เกี่ ย วกับ
ประเด็นปั ญหา เช่น นินทานาย คุยนอกเรื่ อง
8.3 การมุ่งคานึงถึงผลงานมากไป ไม่สนใจ ไม่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู ้
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิที่ผรู ้ ู ้หลายท่านๆ ได้นาเสนอไว้
ทั้ง Pedler (1986) , “Action Learning Model” (2002) , Gordon (1993) , อิเวอร์ การ์ ด (2003) และ
สุ ชาดา รั งสิ นันท์ (2545) สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ได้เป็ น 7 ขั้นตอน คือ
การปฐมนิ เทศ การระบุปัญหาที่แท้จริ งในการปฏิบตั ิงาน การค้นหาสาเหตุของปั ญหา การค้น หา
และระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ การปฏิบตั ิตามแผน และการนา เสนอ
ผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งการดาเนิ นการในแต่ละขั้นตอน Spence (1998 : 40), Marquart (2000 : 65)
และ วีระวัฒน์ ปี นันตามัย (2545 : 54) ได้สรุ ปบทบาทหน้าที่ของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินการ ตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้แต่ละขั้น ซึ่งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวประกอบด้วย
ที่ปรึ กษา กลุ่ม (Set Advisor) กลุ่ม (Set) ผูอ้ านวยความสะดวกประจากลุ่ม (Set Facilitator) และ
เจ้าของ งาน (Client) โดยที่ปรึ กษากลุ่ม มีหน้าที่ในการนาเข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ ตั้งคาถามเพื่อ
กระตุน้ ให้สมาชิ กระดมสมอง เป็ นที่ ปรึ กษากระบวนการ ซึ่ งต้องคิดว่าทาไมถึงเกิด เกิดอย่างไร
และสามารถให้ ข อ้ มู ล ย้อ นกลับ ได้ดี นอกจากนี้ ยัง ต้อ งมี ศิ ล ปะในการโน้ม น้า ว อดทนต่ อ การ
คลุมเครื อ มีจิตใจที่เปิ ดกว้าง คอยรับฟั งความต้องการ และอ่านความรู ้สึกของกลุ่ม สาหรับผูอ้ านวย
ความสะดวกประจากลุ่มมี หน้าที่ เป็ นผูป้ ระสานงาน ผูก้ ระตุน้ ผูส้ ังเกตการณ์ ผูส้ ร้ างบรรยากาศ
ผูช้ ่วย ในการสื่ อสาร และพี่เลี้ยงที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ส่ วนกลุ่มมีหน้าที่ระดมสมอง และนาผลการ
ระดม สมองไปสู่ การปฏิบตั ิ และเจ้าของงานมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
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ในส่ วนแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดของ Roger (1965 :
,1969 ; Kidd 1973 ; Watson 1979 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998) ได้หลักการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ 11 ประการคือ
1. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ควรให้ผใู ้ หญ่เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย
2. ควรเตรี ยมความพร้อม (Readiness) ของผูใ้ หญ่ท้ งั ด้านสติปัญญา ความสนใจ และ
ความรู ้พ้ืนฐานจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ง่ายขึ้น
3. กาหนดจุดประสงค์ให้ชดั เจน
4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้) ผูส้ อนเป็ นเพียง
ผูอ้ านวยความสะดวก
5. ใช้ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู ้
6. การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้องยกตัวอย่างมากๆ
7. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้
8. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
9. พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยทาให้เกิด
พฤติกรรมนั้นซ้ าขึ้นอีก
10. กิจกรรมที่จดั ต้องไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา หรื อควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
11. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่เกี่ยวกับปัญหาแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
จากผลการศึกษาแนวคิดของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และหลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ผูว้ ิจยั ได้นามาประยุกต์เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในขั้นที่
2 การการวิจยั และนาไปเป็ นเนื้อหาสาระในแผนการจัดกระบวนการเยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
ในขั้นที่ 3 การเข้าถึงความรู ้ รายละเอียดในตารางที่ 2

55
ตารางที่ 2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสาหรับวัยผูใ้ หญ่
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
เรียนรู้
1.การปฐมนิเทศ
1.1 การแนะนา
ตนเอง

กิจกรรม

แนวคิด

1.ให้แต่ละคนบอกชื่อ
นามสกุล หมู่บา้ น อาชีพ เพือ่
ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการ
แบ่งกลุ่ม

1.การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยน กลุ่มย่อยที่มี
ความแตกต่างด้านประสบการณ์ (Evergard 2001)
2.การจัดกระบวนการเรี ยนรู้สาหรับผูใ้ หญ่ ควรให้
ผูใ้ หญ่เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย และ สร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการเรี ยนรู้ (Imel 1998)
3.ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พ้ืนฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson1979)พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยกย่อง
ชมเชย (Reinforcement) จะช่วยทาให้พฤติกรรมนั้นเกิด
ซ้ าขึ้นอีก
พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยกย่อง ชมเชย
(Reinforcement) จะช่วยทาให้พฤติกรรมนั้นเกิดซ้ าขึ้น
อีก (Watson 1979)
1.ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรี ยนรู้ได้ดี ถ้าหากว่าตรง
กับความต้องการและความ สนใจในประสบการณ์ที่
ผ่านมา (Knowles 1978 ; Watson 1979)
ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความสนใจ
และความรู้พ้นื ฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson 1979 )

2.การชื่นชม มอบรางวัลผูท้ ี่
ประสบผลสาเร็ จ
1.2 การชี้แจงวัตถุ
ประสงค์
1.3 การแนะนา
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ

อาจารย์นาเสนอ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
ในแต่ละรายวิชา
อาจารย์นาเสนอความรู้
เกี่ยวกับการ เรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
กิจกรรม
เรียนรู้
2. การระบุปัญหาที่ 1.เล่นเกมคิดนอกกรอบ
2.นาเสนอข้อมูลความ
แท้ จริง
คาดหวังของผูเ้ รี ยน
ครอบครัว และชุมชนในการ
เรี ยนการสอนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
3.อาจารย์ต้ งั คาถามปัญหาที่
แท้จริ งของครอบครัว ชุมชน
โดยให้นกั ศึกษา แสดง
ความสัมพันธ์ต้ งั แต่การสร้าง
องค์ความรู้และการนาไป
ประยุกต์ใช้ครอบครัว ชุมชน
ตนเอง
4. นักศึกษา ระดมสมอง
เพิ่มเติมถึงปัญหาในการ
ดาเนินงานดังกล่าวตามการ
รับรู้ของนักศึกษาเอง
5.ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา
นาเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม
6. อาจารย์จดั หมวดหมู่ผล
การระดมสมองในกลุ่มใหญ่
จนได้ประเด็นปั ญหาที่
เด่นชัด แล้วกล่าวชื่นชม
ผลสาเร็ จ

แนวคิด
1.การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและ สนับสนุนการ
เรี ยนรู้ (Roger 1969 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998 )
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พ้ืนฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson 1979)
3.เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่ ง แวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน (Kidd 1973)
4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง เป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้)ผูส้ อนเป็ นเพียง ผูอ้ านวยความสะดวก
(Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998 )
5.กาหนดจุดประสงค์ให้ชดั เจน (Roger 1969)
6.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่
สาคัญของผูใ้ หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ;
Brookfield 1986 ; Imel 1998)
7. L=P+Q+R+I+R (Maruard 1999)
8.พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยก ย่องชมเชย
(Reinforcement) จะช่วยทา ให้พฤติกรรมนั้นเกิดซ้ าขึ้น
อีก (Watson 1979 )
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
กิจกรรม
เรียนรู้
3.การค้ นหาสาเหตุ 1.อาจารย์ยกตัวอย่างวิธีการ
ค้นหาสาเหตุของปัญหาของ
ของปัญหา
ครอบครัว ชุมชน
2.อาจารย์ต้ งั คาถามเพื่อ
กระตุน้ การระดมสมองเพื่อ
หาสาเหตุของปั ญหา
ครอบครัว ชุมชน
3.ผูอ้ านวยกลุ่มเขียนผลการ
ระดมสมองบน Flip chart
4.ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา
นาเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม
5.อาจารย์จดั หมวดหมู่ผล
การระดมสมองในกลุ่มใหญ่
จนได้ประเด็นสาเหตุของ
ปัญหาครอบครัว ชุมชน แล้ว
กล่าวชื่นชมผลสาเร็ จ

แนวคิด
1.การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้องยกตัวอย่างมากๆ
หลายๆ ด้าน (Watson 1979)
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พ้ืนฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson 1979 )
3. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง
(เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้)ผูส้ อนเป็ นเพียง
ผูอ้ านวยความสะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield
1986 ; Imel 1998)
4.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่
สาคัญของผูใ้ หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ;
Brookfield 1986 ; Imel 1998 )
5.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999 )
6.พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยก ย่องชมเชย
(Reinforcement) จะช่วยทา ให้พฤติกรรมนั้นเกิดซ้ าขึ้น
อีก (Watson 1979)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
เรียนรู้
4.การค้ นหาและ
ตัดสิ นทางเลือกใน
การแก้ปัญหา

กิจกรรม

แนวคิด

1. อาจารย์ยกตัวอย่างวิธีการ
ระบุทางเลือกในการ
แก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ
2.อาจารย์ต้ งั คาถามเพื่อ
กระตุน้ การระดมสมองเพื่อ
หาสาเหตุของปั ญหา
3.ผูอ้ านวยกลุ่มเขียนผลการ
ระดมสมองบน Flip chart
4.ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา
นาเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม
5.อาจารย์ร่วมจัดหมวดหมู่
ผลการระดมสมองในกลุ่ม
ใหญ่ จนได้ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย
สามารถดาเนินการได้ แล้ว
กล่าวชื่นชมผลสาเร็ จ
6.อาจารย์ยกตัวอย่างวิธีการ
ตัดสิ นทางเลือก
7.อาจารย์ต้ งั คาถามเพื่อ
กระตุน้ การระดมสมองเพื่อ
กาหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหา
8.ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา
นาเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม
10.ผูด้ าเนินการประชุมจัด
หมวดหมู่ แล้วกล่าวชื่นชม
ผลสาเร็ จ

1.การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้อง ยกตัวอย่าง
มากๆ หลายๆ ด้าน (Watson 1979)
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พ้ืนฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson 1979)
3. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง (เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้)ผูส้ อนเป็ นเพียง ผูอ้ านวยความ
สะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel
1998)
4.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่สาคัญของ
ผูใ้ หญ่(Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ;
Imel 1998 )
5.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999 )
6.พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยก
ย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยทา ให้พฤติกรรมนั้น
เกิดซ้ าขึ้นอีก (Watson 1979)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
เรียนรู้
5.การทาแผน
ปฏิบัติการ

กิจกรรม

แนวคิด

1.เล่นเกมตั้งหลอดกาแฟ
2.อาจารย์ ย กตั ว อย่ า งการ
จัดทาแผน
3. อาจารย์ต้ งั คาถามกระตุน้
ให้ ก ลุ่ ม จั ด ท าแผนพั ฒ นา
ชุมชน
4.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอแผน
ของกลุ่มตนเองต่อกลุ่มใหญ่
แล้ว ให้ ผูร้ ่ ว มประชุ ม แสดง
ความคิดเห็น
5.อาจารย์ ส รุ ปแผนแต่ ล ะ
แ ผ น แ ล้ ว ชื่ น ช ม ใ น
ความสาเร็ จ
6 . อ า จ า ร ย์ ใ ห้ ก ลุ่ ม ใ ห ญ่
อภิ ป รายเพื่ อ เลื อ กแผนที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บทมาก
ที่ สุ ดหรื อมี ก ารบู ร ณาการ
ศาสตร์ ต่ า งๆ เข้ า ด้ ว ยกั น
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิ บัติ พ ัฒ นาชุ ม ชน
มากที่สุด

1.การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและ สนับสนุนการ
เรี ยนรู้ (Roger 1969 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998)
2.การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้อง ยกตัวอย่าง
มากๆ หลายๆ ด้าน (Watson 1979)
3. ความพร้อม (Readiness) ทั้งด้านสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พ้ืนฐาน จะทาให้เกิดการเรี ยนรู้ง่ายขึ้น
(Watson 1979)
4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง (เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้)ผูส้ อนเป็ นเพียง ผูอ้ านวยความ
สะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998)
5.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่ สาคัญของ
ผูใ้ หญ่(Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986
; Imel 1998)
6. L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ขั้นตอนของ
กระบวนการ
เรียนรู้
6.การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาชุ มชน

7. นาเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม
นักศึกษาปฏิบตั ิตาม
แผนพัฒนาชุมชนที่วางไว้
โดยมีผอู้ าจารย์ประจาศูนย์
เรี ยนรู้ ผูใ้ หญ่บา้ น อบต.
หมู่บา้ นคอยให้การ
สนับสนุน

1.นักศึกษานาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนา
ชุมชนในแต่ละขั้น
2.สมาชิกลุ่มอภิปราย แสดง
ขอเสนอแนะ
3.ผูอ้ านวยกลุ่มร่ วมกับกลุ่ม
สรุ ปผลงานของกลุ่ม และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
4.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอกลุ่ม
ใหญ่
5.อาจารย์ต้ งั คาถามว่าเพื่อให้
กลุ่มอภิปรายถึงผลการ
ปฏิบตั ิงาน ปัญหาอุปสรรค
แล้วหาขอสรุ ปว่าจะ
ตัดสิ นใจทาใหม่หรื อเพียงแค่
ปรับแผนที่เป็ นไปได้

แนวคิด
1. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการนาตนเอง (เป็ นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้)
ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวย ความสะดวก (Knowles 1978 ;
Brookfield 1986 ; Imel 1998)
2.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่ สาคัญของ
ผูใ้ หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986
; Imel 1998)
3. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู้ให้เหมาะ สม (Watson
1979)
4.L=P+Q+R+I+R (Marquard1999)
5.กิจกรรมที่จดั ต้องไม่มีขอ้ จากัดด้าน เวลา หรื อควรจัด
เวลาให้เหมาะสมกับวัย (Kidd 1973)
1. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู้ดว้ ยการนาตนเอง (เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้) ผูส้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความ
สะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998 )
2.ประสบการณ์เป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่ สาคัญของ
ผูใ้ หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986
; Imel 1998)
3.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999)
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การเรียนรู้ จากประสบการณ์
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นแนวคิดหนึ่ งที่มีการนามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของบุคคล ทั้งนี้ จะนาเสนอสาระสาคัญใน 4 เรื่ อง ประกอบด้วย 1) ความหมายของการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ 2) ความสาคัญของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เรี ยนรู ้ 3) ลักษณะของการจัดการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ และ 4) กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รายละเอียดแต่ละเรื่ องมีดงั นี้
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
การนิ ยามความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ (Experience Based
Learning) พบว่า วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 41 ; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2542 : 39 ; ทิศนา
แขมมณี 2550 : 131) ให้ความหมายการเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ เดิ มหรื อลงมื อปฏิ บตั ิเพื่อการเรี ยนรู ้ แล้ว สะท้อนการเรี ยนรู ้ น้ ันเพื่อการเรี ยนรู ้ น้ ัน
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด สมมติฐานแล้วประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่สถานการณ์ใหม่ ๆ
ในส่ วนของนักการศึกษาต่างประเทศได้นิยามความหมายไว้คล้ายคลึงกับนักการศึกษา
ของไทยดังที่กล่าวมา Bill and Roger (1990 : 3-4) ให้ความหมายไว้สรุ ปประเด็นหลักเป็ น 4
ประการ คือ การปฏิบตั ิ (doing) การเก็บข้อมูล และทบทวน (review) การเรี ยนรู ้จากข้อมูล (learn)
การประยุก ต์ก ารเรี ยนรู ้ (apply) กระบวนการดังกล่าวเป็ นวงจรการเรี ยนรู ้ ที่ต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ
ในขณะที่ McGilllan and Brockbank (2004 : 13-14) กล่าวให้ความหมายโดยเน้นการให้ความสาคัญ
กับการสะท้อน (reflection) และการกระทา (action)
เมื่อพิจารณาความหมายของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าการเรี ยนรู ้มุ่งเน้น
จากสิ่ งที่มีประสบการณ์หรื อต้องสร้างประสบการณ์ จากนั้นจึงสะท้อนข้อเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
นั้น ๆ เป็ นองค์ความรู ้และประยุกต์สู่ การเรี ยนรู ้ใหม่หรื อการนาไปใช้ต่อไป สรุ ปเป็ นแผนภาพที่ 4
ดังนี้
ประสบการณ์ (เดิมหรื อไม่)
ทบทวน (การสะท้อน)

ประยุกต์ใช้/เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ
เรี ยนรู ้
แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
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การเรี ยนรู ้ปัจจุบนั มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากผูเ้ รี ยนเอง ผ่านการปฏิบตั ิคิดใคร่ ครวญ
ด้วยตนเองมากกว่าการเรี ยนรู ้จากภายนอก การอภิปรายจากผูอ้ ื่น และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
นั้นผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิ คิดสะท้อนจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ แล้วนาความรู ้ น้ ันไปการเรี ยนรู ้ ใหม่หรื อนาไป
ประยุกต์ใช้ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถจดจาได้อย่างแม่นยา เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
มากกว่าเรี ยนรู ้ จากการบอกหรื ออภิปรายจากผูอ้ ื่น และเป็ นการถักทอประสบการณ์ความรู ้เดิ มสู่
ความรู ้ใหม่หรื อการนาไปใช้ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ อง ลึกซึ้ งไม่แยกเป็ นส่ วน ๆ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้ที่ใช้สมองเป็ นฐาน
นอกเหนือจากความรู ้ที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ดงั กล่าว การลงมือ
ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง สร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง จะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะที่ น อกเหลื อ จา กองค์
ความรู ้ สึกหลายประการ ได้แก่ (1) ความรู ้ (2) ทักษะ (3) เจตคติ (4) ค่านิ ยม (5) แรงจูงใจ (6)
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง และ (7) บุคลิกภาพ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2544: 41)
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
ลัก ษณะส าคัญ ของการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น ประสบการณ์ ตามแนวคิ ดของวัฒ นาพร
ระงับทุกข์ (2544 : 41-46) และทิศนา แขมมณี (2550 : 131-132) สรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมีการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ (learning experience) ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงไปประสบพบเห็นด้วยตนเอง
2. เป็ นการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (active learning) ผูเ้ รี ยนต้องทากิจกรรมการเรี ยนไม่ได้นง่ั ฟั ง
บรรยายอย่างเดียว ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ที่ทา้ ท้ายและต่อเนื่อง
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
4. ปฏิสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นก่ อเกิ ดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนมีอยู่ออกไป
กว้างขวาง
5. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยการสื่ อสารทุกรู ปแบบ การพูดหรื อการเขียนการวาดรู ป การ
แสดงบทบาทสมมติ ซึ่ งเอื้ออานวยให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์การ
เรี ยนรู ้
กระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นประสบการณ์
จากการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้จากนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ พบว่า มีการ
เสนอแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ไว้ ดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 43) และ Rogers (1990 : 18-20) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ไว้ 4 ขั้นตอน ซึ่งมีความสอดคล้องกัน
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1. ขั้นประสบการณ์
2. การสะท้อนประสบการณ์
3. เกิดการเรี ยนรู ้
4. ประยุกต์แนวคิดสู่การเรี ยนรู ้หรื อนาไปใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ขั้น ดังกล่าว สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 41-42) ได้เพิ่ม
ขั้นตอนการนาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อจากขั้นประสบการณ์อีกหนึ่งขั้น จึงเป็ น 5 ขั้น
องค์ ประกอบทีส่ ่ งเสริมการเรียนรู้ จากประสบการณ์
Doyle Eva and Ward Susan (อ้างถึงใน ราตรี ศรี สวัสดิ์ 2551: 105) เสนอแนวคิด
พื้นฐานของการจัดการเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์ไว้ ดังนี้
1. การเรี ย นรู ้ จ ะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด นั้น ผูเ้ รี ย นต้อ งเข้า มามี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
2. ความรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนได้คน้ พบนั้นจะมีความหมาย หรื อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3. การเรี ยนรู ้ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน ผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้และ
มีการจูงใจให้มีส่วนร่ วมภายใต้กรอบการทางานที่ได้กาหนดขึ้นร่ วมกัน ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดขึ้นในผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ รู ปแบบประสบการณ์ยงั ช่วยเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ เกิดความรู ้สึกและอารมณ์ ความรู ้สึกภายในขึ้นจากการสะท้อนความคิดในเรื่ องที่ได้
กระทา และการสะท้อนการกระทา ช่วยสร้างความคิดรวบยอดหรื อสร้างความรู ้ใหม่ ๆ ได้ และได้
นาความรู ้ที่คน้ พบไปปฏิบตั ิทดลองจริ ง จึงช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนมากขึ้น
บุษกร โกมลภมร และสุ วาลี ชูเกียรติ (2547 : 45-51) ได้ศึกษาการเรี ยนวิชาไทยศึกษา
โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ย นรู ้ กับนัก ศึ ก ษา หลัก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (ต่ อเนื่ อง 2 ปี )
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ชั้นปี ที่ 1 จานวน 104 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546
โดยมีพ้ืนที่ศึกษาใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านพรุ เตาะ ตาบล น้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และชุ มชนคลอดโหนด ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะเวลาศึกษาชุมชนทั้งสองนี้
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2547 โดยมีข้นั ตอนการศึกษาวิจยั ได้แก่
1. วิเคราะห์ลกั ษณะวิชา วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
2. ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ ให้
สัมผัสชุมชนในสถานการณ์จริ ง
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3. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนนาเสนอการออกแบบการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานแก่ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
กาหนดวิธีการเรี ยนรู ้ และประเมินผล ต่อจากนั้นผูส้ อนใช้วิธีการสอนบรรยายในแนวคิดทฤษฏีทาง
มานุ ษยวิทยา พร้อมจัดทาใบงานในการใช้เป็ นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้านวิถีการ
ดาเนินชีวิต ปั ญหาความต้องการของชุมชนและผูเ้ รี ยนนาเสนอโครงการ ภายหลังจากนั้นแบ่งผูเ้ รี ยน
โดยสมัครใจเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 52 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุ การ
ประชุมกลุ่มโดยใช้เทคนิ คกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Appreciation Influence Control:
AIC) เพื่อให้กลุ่มตัดสิ นใจเลือกชุมชนด้วยการสะท้อนภาพอดีต การปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล หรื อ
สถานี อนามัย แต่ละกลุ่มเข้าศึกษาในพื้นที่จริ ง ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษา
ชุ มชน และวิเคราะห์ ขอ้ มูลระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน สะท้อนความคิดและ
ประสบการณ์ของสมาชิ กสู่ ที่ประชุมกลุ่มเกี่ยวกับความรู ้เรื่ องชุมชน ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันเปิ ด
โอกาสให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น ในการน าเสนอกิ จ กรรมที่ จ ะจัด ให้กับ ชุ ม ชนต่ อ ไป
ต่อจากนั้นผูเ้ รี ยนจัดกิ จกรรมย่อยในชุ มชน ผูส้ อนติดตามประเมินผลขั้นเตรี ยมการและขั้นจัดทา
โครงการของผูเ้ รี ยน ตลอดจนประเมินผลการเรี ยนวิชาไทยศึกษา สาหรับเครื่ องมือที่ใ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านมานุษยวิทยาในวิชาไทยศึกษาแบบประเมิน
สมรรถนะของผูเ้ รี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนวิชาไทยศึกษา แบบประเมินความสุ ขในการเรี ยนวิชาไทย
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองด้านมานุษยวิทยาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สมรรถนะของผูเ้ รี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนวิชาไทยศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความสุ ขใน
การเรี ย นวิ ช าไทยศึ ก ษาโดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐานของการเรี ย นรู ้ สรุ ป โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
เช่นเดียวกัน
การจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง
1. การเรี ยนรู ้เรื่ องใด ๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์กบั บริ บทของเรื่ องนั้น ๆ การเรี ยนรู ้
โดยคานึ ง ถึ ง บริ บทแวดล้อมเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่สัมพันธ์กับความเป็ นจริ ง จึ งสามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้
2. สภาพการณ์จริ ง ปั ญหาจริ ง เป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ซึ่ งคนจะต้องเผชิ ญ ดังนั้น
การให้ผเู ้ รี ยนได้เผชิญกับสภาพการณ์จริ ง ปั ญหาจริ ง จึงเป็ นโอกาสที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความ
เป็ นจริ ง
3. การเรี ย นรู ้ ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการเรี ย นรู ้ ที่มีความหมาย เพราะสามารถ
นาไปใช้ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้อยากเรี ยนรู ้
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4. การให้ผเู ้ รี ยนเผชิ ญปั ญหาและแก้ปัญหา จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวิตจานวนมาก
การเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งนั้น ตามหลักการแล้วควรเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ไม่แยกออกจาก
บริ บท (Context) เป็ นการเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามสภาพและบริ บทจริ งไม่ดึงเอาเรื่ องนั้นออกจาก
บริ บทที่เป็ นอยู่ อย่างไรก็ตามในระยะหลังได้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าเราสามารถจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพ
จริ งในห้องเรี ยนได้ หากสามารถจัดให้กระบวนการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบสาคัญ ๆ ที่คล้ายคลึ ง
เช่นเดียวกับที่เกิดในสภาพจริ ง ซึ่ ง Gordon (1998 : 390 – 393 ) ได้วิเคราะห์หาองค์ประกอบ
ดังกล่าวได้ดงั นี้
1. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลมักเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ เล็กบ้าง ใหญ่
บ้าง และจะต้องคิดตัดสิ นใจ และลงมือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง จึงต้อง
มีปัญหา การคิด การตัดสิ นใจ การกระทา และผลของการคิดการตัดสิ นใจ
2. ในการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง เมื่อมี ปั ญหาที่ ตอ้ งตัดสิ นใจแก้ไข บุคคลจะแสวงหา
ทางแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่หรื อหามาได้ บุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่จะ
ช่วยตนได้ในทางใดทางหนึ่ง จะใช้ทรัพยากรรอบตัว เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรศัพท์ เป็ นต้น เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จะนามาแก้ปัญหา ตามสภาพจริ งไม่มีการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการที่นง่ั เรี ยนกันเป็ นแถวเหมือน
สภาพในห้องเรี ยน
3. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลใช้ความรู ้ ทักษะ และเกิดความรู ้สึกหรื อพัฒนาเจต
คติไปพร้อม ๆกัน ตามสภาพจริ ง บุคคลจะดาเนิ นการจัดการเมื่อเกิดปั ญหาใด ๆ บุคคลจะต้องคิด
ตัดสิ นใจ โดยใช้ความรู ้ที่มีและแสวงหาข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจมาใช้ และตัดสิ นใจกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ตนเห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ ซึ่ งการตัดสิ นใจกระทาการ
นั้น ๆ จะส่ งผลให้เกิดความรู ้ ทักษะและเจตคติอื่น ๆ ตามมาด้วย ดังนั้น การพัฒนาความรู ้ ทักษะ
และเจตคติต่าง ๆ ตามสภาพจริ ง จึงเป็ นการพัฒนาที่เกิดขึ้นในบริ บทตามสภาพจริ ง ๆ นั้น
4. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลจะเลือกรับรู ้และเรี ยนรู ้เฉพาะสิ่ งที่มีความหมายกับ
ตัวเอง ซึ่ งมักจะเป็ นสิ่ งที่บุคคลจาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ทักษะในการเข้าใจผูอ้ ื่น การอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ เป็ นต้น ตามสภาพจริ งบุคคลไม่ได้รับรู ้หรื อเรี ยนรู ้ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามา
5. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง สิ่ งทั้งหลายจะเชื่อมโยงกัน ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่
เรี ยนรู ้ในบริ บทหนึ่ ง จะได้รับการถ่ายโอนไปใช้ในบริ บทอื่น ๆ และจะได้รับการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปเรื่ อย ๆ ดังนั้น การเรี ยนรู ้จึงมีลกั ษณะของการพัฒนาแบบเป็ นเกลียว คือ จะมีการพัฒนา
จากฐานเดิมเพิ่มขึ้นไปเรื่ อย ๆ
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6. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เมื่อบุคคลกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งบุคคลมักจะได้รับข้อมูล
ย้อนกลับว่าสิ่ งที่ตนทาลงไปนั้นดี – ไม่ดี เหมาะ – ไม่เหมาะ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ถือได้วา่ เป็ นมาตรฐานคุณภาพตามความเป็ นจริ งในชีวิตจริ ง (real – life standards of quality)
ดังนั้น หากอาจารย์ไม่สามารถที่จะนาผูเ้ รี ยนไปเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งในบริ บทจริ งได้
อาจารย์ส ามารถที่ จ ะจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นห้ อ งเรี ย นให้ มี อ งค์ป ระกอบของการเรี ย นรู ้
เช่ นเดี ยวกัน กับที่ เกิ ดขึ้ นตามสภาพจริ ง กล่าวคือ ให้ผูเ้ รี ยนได้เผชิ ญปั ญหาที่ เป็ นจริ ง ได้คิด ได้
แสวงหาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสิ นใจ และได้ตดั สิ นใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยที่ผเู ้ รี ยนจะ
ได้รับผลการประเมินการกระทาของตนตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริ ง และมีโอกาสที่จะนาการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติไปใช้ในบริ บทอื่น ๆ และพัฒนาปรับปรุ งต่อไปเรื่ อยๆ
ซึ่ง กอร์ดอน (Gordon 1998 : 6) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมไว้ 3 ระดับ ดังนี้
6.1 การจั ด กิ จ กรรมแก้ ปั ญ หาท้ า ทายความสามารถทางวิ ช าการ (academic
challenges) ได้แก่ การนาเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการสอนมาปรับเปลี่ยนให้อยูใ่ นรู ปของปั ญหา แล้วให้
ผูเ้ รี ยนเผชิ ญปั ญหา ได้ร่วมมือกันหาทางแก้ไข แสวงหาข้อมูล นาข้อมูลทางวิชาการมาใช้ในการ
ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจลงมือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง และประเมินด้วยมาตรฐานคุณภาพในชีวิต
จริ ง
6.2 การจัดกิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จาลอง ( scenario challenges ) ได้แก่
การนาเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการสอนมาจัดทาเป็ นสถานการณ์จาลองที่สะท้อนความเป็ นจริ ง ชีวิตจริ ง
แล้วให้ผเู ้ รี ยนสวมบทบาทใดบทบาทหนึ่ ง และลงไปเล่นในสถานการณ์จาลองนั้น ซึ่ งจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและใช้ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการเข้าใจสภาพการณ์จริ งและชีวิตจริ ง
6.3 การจัดกิจกรรมเผชิญปั ญหาตามสภาพจริ ง ( real- life problems ) ได้แก่ การนา
ผูเ้ รี ยนไปเผชิญปั ญหาจริ ง และร่ วมกันศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น ตัดสิ นใจกระทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานั้น และได้รับผลจากการกระทานั้น ๆ
นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว นิวแมนและเวลาช (Newman and Wehlage อ้างถึงใน
Deuer and Hobbs 2000 : 3) ยังได้นาเสนอเกณฑ์ในการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพ
จริ งไว้ 5 ประการ กล่าวคือ การจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งควรมีคุณสมบัติดงั นี้ 1) ผูเ้ รี ยนได้
พัฒนาการคิดขั้นสู ง (higher – order thinking) 2) ผูเ้ รี ยนได้ความรู ้ที่ลึกซึ้ง ( depth of knowledge ) 3)
ความเชื่ อมโยงของสิ่ งที่เรี ยนรู ้กลั ป์ โลกแห่ งความเป็ นจริ ง 4) การอภิปรายหรื อการสนทนาที่เป็ น
แก่นสาร (substantive conversation) และ 5) การส่ งเสริ มสนับสนุ นจากสังคมในผลสัมฤทธิ์ ของ
ผูเ้ รี ยน (social support for student achievement)
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การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง หมายถึง การดาเนิ นการช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
โดยการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเผชิ ญสภาพการณ์จริ ง ปั ญหาจริ ง ในบริ บทจริ ง และร่ วมกันศึกษาเรี ยนรู ้
แสวงหาความรู ้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหานั้น และได้รับผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริ ง
ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดให้ผเู ้ รี ยนไปเผชิญปั ญหาในบริ บทจริ งได้ผสู ้ อนสามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งในห้องเรี ยนได้ โดยการจัดกิ จกรรมที่จาลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ งให้
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรื อเข้าไปสวมบทบาทในสถานการณ์ จาลองและเรี ยนรู ้ ที่จะใช้
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการเข้าใจสภาพความเป็ นจริ ง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ควรจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดขั้นสู ง ได้เรี ยนรู ้ความรู ้ในระดับลึกได้เชื่ อมโยงสิ่ งที่
เรี ยนรู ้กบั โลกแห่งความจริ งได้อภิปรายสนทนาในเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ และได้รับผลการตัดสิ นใจ
และการกระทาของตนจากสังคม หรื อตามเกณฑ์ มาตรฐานในชีวิตจริ ง
1. ผูส้ อนมีการนาผูเ้ รี ยนไปเผชิญสถานการณ์จริ ง ปั ญหาจริ งในบริ บทจริ ง และ / หรื อ
ผูส้ อนมี การจัดกิ จกรรมในห้องเรี ยนที่จาลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ ง ให้ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิด
แก้ปัญหา หรื อเข้าไปสวมบทบาทในสถานการณ์น้ นั
2. ผูเ้ รี ยนมีการ่ วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู ้ ข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ จาก
แหล่งความรู ้ที่หลากหลาย ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู ้และข้อมูล และนาข้อมูลความรู ้มาใช้ในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมีการตัดสิ นใจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน
4. ผูเ้ รี ยนได้รับผลการตัดสิ นใจและการกระทาของตนจากสังคม (ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในชีวิตจริ ง)
5. ผูเ้ รี ยนมีการอภิ ปราย แลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจ สะท้อนความคิดเกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู ้ของตน
6. ผูส้ อนมีการวัดและประเมินผล ทั้งทางด้านความรู ้ทกั ษะและเจตคติ
การจัดการเรียนรู้ จากสั งคม
การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรมอันจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความคิด ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง จึงทาให้มีความหมายต่อตนเองและต้องการที่จะนาไปใช้
ประสบการณ์ ในด้านการรับใช้สังคม นับเป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู งต่อการเรี ยนรู ้ การรับใช้
สังคมตามความต้องการของชุมชนและสังคม (Erickson and Anderson 1997 : 78 ; Weigart 1998 :
92) นอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแล้วประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับยังสามารถสร้าง
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แรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตสานึ กในการช่วยเหลือสังคม และสามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะและเจตคติ
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างดี การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นการเรี ยนรู ้จากความเป็ นจริ งตามสภาพที่แท้จริ ง จึงเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสังคมได้จริ ง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบรับใช้สังคม หมายถึง การดาเนิ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
โดยการให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปมีประสบการณ์ในการรับใช้สังคม ทั้งนี้ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการสารวจความ
ต้องการของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เรี ยน และวางแผนการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ ลงมือปฏิบตั ิการรับใช้สังคมตามแผน และนาประสบการณ์ท้ งั หลายที่ได้รับมาคิดพิจารณา
ไตร่ ตรอง จนกระทัง่ เกิดความคิดรวบยอด หลักการ หรื อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งสามารถนาไปทดลอง
หรื อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
1. ผูเ้ รี ยนมีการกาหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่กาหนด
2. ผูเ้ รี ยนมีการศึกษาความต้องการของชุมชน และเลือกกิจกรรมที่จะรับใช้สงั คม
3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนการรับใช้สงั คมในกิจกรรมที่เลือก
4. ผูเ้ รี ยนมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการรับใช้สงั คม
5. ผูเ้ รี ยนมีการวิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิการรับใช้สงั คม
และมีการคิดพัฒนา และสร้างข้อสรุ ปที่เป็ นความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐาน
6. ผูเ้ รี ยนมีการนาความคิดรวบยอด / หลักการ/สมมติฐานที่ได้ไปทดลองใช้ หรื อนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
7. ผูส้ อนมีการติดตามผลการนาความรู ้/ความคิด/หลักการ/สมมติฐานไปใช้ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนแลกเปลี่ยนผลการนาไปใช้ และอภิปรายหาข้อสรุ ป ความรู ้ ความคิดใหม่ ๆ หรื อปรับเปลี่ยน
ความคิดตามความเหมาะสม
8. ผูส้ อนมีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยใช้ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของตนเอง
ของผูเ้ รี ยน ประกอบกับการประเมินผลของผูเ้ รี ยนด้วย และการวัดและประเมินผลจะต้องเป็ นไป
ตามจุดประสงค์ของเรื่ องที่เรี ยนรู ้ มิใช่วดั ผลการรับใช้สงั คม
การปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษา และประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2542 โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สอนของครู อาจารย์อยู่ดว้ ย เพื่อให้หลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสมรรถภาพด้านการสอนวิชาชี พ
สาหรับอาจารย์ที่สอนวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอุดมศึกษา มีความสมบูรณ์
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และทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงครั้ งส าคัญ ในประวัติ ศ าสตร์ ข องประเทศไทยครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้
ทาการศึกษาหลักการ ตลอดจนมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีดงั นี้
สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาไทย
จรัส สุ วรรณเวลาและคณะ (2542 : 1-4) ได้ระบุวา่ การอุดมศึกษาไทยกาลังอยูใ่ นภาวะ
วิกฤต ถึงแม้ว่าในทศวรรษที่ผ่านมานี้ การอุดมศึกษาของไทยได้ขยายตัวและปรับเปลี่ยนไปมาก
แต่ก็ยงั ไม่ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงและผันแปรของสภาพเศรษฐกิ จและสังคม กล่าวคือการผลิต
บุคลากรไม่ทนั และไม่สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ การ
วิจยั และการพัฒนาไม่ทนั กับความจาเป็ นกับการที่จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเป็ นการชี้วดั ถึงความอ่อนด้อยของการอุดมศึกษาไทย สภาพ
วิกฤติ ของอุดมศึ กษาไทยพิจารณาได้เ ป็ น 4 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ 1) วิกฤติ ด้านคุ ณภาพ 2)
วิกฤติดา้ นความตรงต่อปั ญหา 3) วิกฤติดา้ นความเสมอภาค และ 4) วิกฤติดา้ นความสามารถใน
การแข่ง ขัน ของชาติ วิ ก ฤติ ด้า นคุ ณ ภาพ ถึ ง แม้ว่า สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจะเป็ นหน่ ว ยงานที่ รับใช้
ประเทศชาติ มาอย่า งดี สร้ า งความเจริ ญให้กับสังคมและประเทศชาติ ใ นระดับหนึ่ งก็ตาม แต่
คุณภาพของบัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึกษาไทยยังมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานสากล ประเด็นที่ ช้ ี
สภาพด้อยคุณภาพ ได้แก่
1. อุ ด มศึ กษาสร้ า งปั ญญาไม่ ลึก การอุ ด มศึ ก ษาของไทยเรายังเป็ นเพีย งการสะสม
ความรู ้ที่มีอยูโ่ ดยการถ่ายทอดจากอาจารย์ผสู ้ อน ความสามารถในการใช้วิจารณญาณ หรื อการวิจยั
ยังมีอยู่ในระดับน้อย ขาดความสามารถในการสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์พลังปั ญญาของ
ชาติโดยรวม จึ งอ่อนไม่สามารถสร้างความรู ้ใหม่ ทฤษฎี ใหม่ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ที่จะใช้ใน
สังคม
2. วิชาการไม่เข้มข้น ในขณะที่วิชาการของโลกมีมากมาย ลึกซึ้ งและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว แต่ ก ารศึ ก ษาในประเทศไทยเจาะความรู ้ ต้ื น ๆ เฉพาะเท่ าที่ ห ลัก สู ตรหรื อผูส้ อน
กาหนดนั้น ก็กาหนดความรู ้ไว้แคบมาก ไม่ส่งเสริ มความสามารถในการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม
และสร้างนิ สัยใฝ่ รู ้ การคิดวิเคราะห์และบ่อยครั้ง ผูส้ อนในระดับอุดมศึกษาเป็ นผูด้ บั ปั ญญาของ
นิ สิตนักศึกษาด้วยการกาหนด หรื อบังคับให้เชื่ อผูส้ อนและคาสอน ซึ่ งคาสอนเหล่านั้นก็ลา้ สมัย
แล้ว เนื่องจากอาจารย์เองก็มีได้มุ่งมัน่ หาความรู ้ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข า ด
ประสิ ทธิ ภาพ ขาดอุปกรณ์ ที่จาเป็ นในการศึกษา คณาจารย์ส่วนหนึ่ งมีความบกพร่ องในหน้าที่
ขาดวินยั ทางวิชาการ (Academic disorder) ขาดการควบคุมดูแลจากผูบ้ ริ หาร เกิดความสับสนใน
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การจัดการเรี ยนการสอนและขาดกลไกในการควบคุมรักษาคุณภาพวิกฤติปฏิรูปและรื้ อปรับระบบ
ทุกส่ วน
3. วิกฤติความตรงเป้ าตรงปั ญหา (Pertinence) การจัดการอุดมศึกษาของไทยในขณะนี้
ไม่ตรงกับปั ญหาและความต้องการของสังคม ซึ่งจัดอยูใ่ นวิกฤติที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขโดยด่วนทั้งนี้
เนื่ องจากการอุดมศึ กษาของไทยเป็ นสิ่ งที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ได้พิจารณาดัดแปลงให้
เหมาะสมกับความจาเป็ นหรื อวัฒนธรรมไทยเท่าที่ควร และที่อนั ตรายมากที่สุด คือ “เอามาแต่
เปลือก” เท่านั้น จึงขาดความลุ่มลึกในการจัดการศึกษาของทุกระดับ ซึ่ งความตรงเป้ าหมายตรง
ปัญหานี้ตรวจสอบได้จากสิ่ งต่อไปนี้คือ
3.1 ความหลากหลายของสถาบัน เนื่ องจากความจาเป็ นและความต้องการของ
สังคมไทยในปั จจุบนั และอนาคตมีหลากหลาย จะต้องใช้คนที่มีความรู ้หลายระดับ หลายลักษณะ
ต้องการ สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เหมือนกัน แต่ระบบอุดมศึกษาไทยยังไม่มีความหลากหลายยังคงมี
การรวมศูนย์ใช้เกณฑ์กฎระเบียบอย่างเดียวกัน ซึ่ งกฎระเบียบเหล่านั้นไม่สามารถนาไปใช้อย่าง
เหมาะสมกับทุ กสถาบัน การอุ ดมศึ กษาของไทยต้องมีหลากหลายรู ปแบบ ให้แต่ละสถาบันมี
เป้ าหมายเอกลักษณ์ของตนเอง และสามารถจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
3.2 ความหลากหลายของรู ปแบบการอุดมศึกษา รู ปแบบของการจัดการอุดมศึ กษา
ในประเทศไทยยังไม่มีความหลากหลายรู ปแบบเพียงพอ การจัดการอุดมศึกษาจะไม่อยูใ่ นห้องเรี ยน
เท่านั้น จะต้องมีการเรี ยนนอกห้องเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ระบบการเรี ยนทางไกล
การจัดการอุด มศึ ก ษามิ ใ ช่ จ ัด ให้เฉพาะนัก เรี ยนที่ เพิ่งจบชั้นมัธยมศึ ก ษาเท่ านั้น แต่ ตอ้ งจัดเป็ น
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ท ัน ต่ อ ความจ าเป็ นของสัง คมที่ วิ ช าการและเทคโนโลยี
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ความหลากหลายของธุ รกิ จอุตสาหกรรม ภาคบริ การ และราชการ
ต้องการบัณ ฑิ ต ที่ มีคุณ สมบัติที่สามารถปรั บเปลี่ ย นตนเอง ศึ ก ษาเพิ่มเติ มให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่าง ๆ และสามารถรับผิดชอบงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ ในสภาพ
ความต้อ งการความหลากหลายรู ป แบบของการอุ ด มศึ ก ษา การก ากับ ดู แ ลก็ จ าเป็ นที่ จ ะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาหลายรู ปแบบ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งรักษาคุณภาพของ
การอุดมศึกษาไว้ให้ได้ดว้ ย
3.3 ความตรงเป้ าตรงปั ญหาของหลักสู ตรในปั จจุบนั กฎระเบียบแบบรวมศูนย์และ
ระบบกากับดูแลรักษามาตรฐานที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพ ทาให้การจัดการอุดมศึกษาของไทยมีความ
ยากลาบากในการสร้างหลักสู ตรใหม่หรื อปรับหลักสู ตรให้ทนั กับความก้าวหน้าและความจาเป็ น
หลักสูตรจานวนไม่นอ้ ยที่ลอกมาจากต่างประเทศ หรื อลอกจากสถาบันอื่น ๆ ในประเทศไทย จึงมี
โอกาสที่จะไม่ตรงกับปั ญหาของสังคมไทยและท้องถิ่น ไม่สามารถสร้างความรู ้ตามความจาเป็ น
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ของสังคม หรื อไม่มีความรู ้ที่สอดคล้องกับสังคมไทย หลักสู ตรมีความแข็งตัวมากมีขอ้ กาหนดวิชา
บังคับ วิชาที่ตอ้ งเรี ยนต่อเนื่ อง ตลอดจนมีขอ้ จากัดทางการสอนจึงทาให้ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนเหมือน ๆ
กัน มีโอกาสน้อยที่จะเลือกเรี ยนได้ ตามความสนใจจึงทาให้การศึกษาไม่น่าสนใจ ผลที่ออกมาจึง
มักจะต่ากว่าเป้ าหมาย
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามที่สถาบันหรื ออาจารย์ผสู ้ อนกาหนดแทนที่
ผูเ้ รี ยนจะได้โอกาสเลื อก กล่าวได้ว่าเป็ นการศึ กษาที่ คณาจารย์เป็ นผูก้ าหนด (Teacher-directed
education) แทนที่จะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered learning)
สาเหตุของวิกฤติความตรงเป้ าตรงปั ญหามาจากการที่สถาบันอุดมศึกษาแยกตัวออกจาก
สังคม ขาดความเชื่ อมโยงระหว่างสถาบันกับภาคอุตสาหกรรมธุ รกิ จและบริ การ คณาจารย์ใ น
สถาบัน อุดมศึกษาขาดประสบการณ์จริ งในโลกของงาน รวมทั้งความด้อยคุณภาพและหย่อนความ
รับผิดชอบของคณาจารย์บางคนทาให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เอกชน ขาดความเชื่อถือ ทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโลกของงาน
4. วิกฤติความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ (Equity based on merit) การอุดมศึกษา
ของไทยยังมีปัญหาด้านนี้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านปริ มาณและความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาส
กล่าวคือ
4.1 วิกฤติเชิงปริ มาณ ระบบอุดมศึ กษาไทยยังเล็กเกินไป สามารถรับคนเข้าศึกษา
ได้น้อยตามสัดส่ วนของประชากร ขณะนี้ สถาบันอุดมศึกษาของเรารับนักศึกษาเข้าเรี ยนได้เพียง
ร้อยละ 15 ของประชากรในกลุ่มอายุ ทาให้นกั เรี ยนที่จบมัธยมศึกษาไม่มีโอกาสเข้าศึกษา ทั้งนี้ ยงั
มี เ ยาวชนไทยอี ก มากที่ มี ค วามสามารถ สติ ปั ญ ญาและศัก ยภาพเพี ยงพอที่ จ ะรั บ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา นับเป็ นการสูญเสี ยทรัพยากรสมองของชาติไป
4.2 วิกฤติความไม่เท่าเทียมกันในโอกาส เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกคนเข้าเรี ยน
ในสถาบันอุดมศึกษายังเน้นการสอบคัดเลือกเข้าเรี ยน ซึ่ งถือว่ามีความยุติธรรมในการคัดเลือกเข้า
เรี ยนแต่ไม่ยุติธรรมบนฐานโอกาสของศักยภาพที่ แท้จริ ง เนื่ องจากความแตกต่างของโรงเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนในเมืองและในชนบท (แม้ในปั จจุบนั จะมีการปรับ
ระบบการคัดเลือกแล้วก็ตาม) การกระจุกตัวและการกระจายตัวเองของสถาบันอุดมศึกษามีผลต่อ
ความเสมอภาคในโอกาส เยาวชนในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ก็มีโอกาสน้อยในการเข้า
เรี ย นนอกจากนี้ แล้ว สิ่ ง ที่ ข ดั ขวางความเสมอภาคในโอกาสอี ก ประการหนึ่ งในสังคมไทย คื อ
เศรษฐฐานะของเยาวชนที่อยูใ่ นครอบครัวที่ยากจน ถึงแม้สมองดีกไ็ ม่มีโอกาสเข้าศึกษา
5. วิกฤติความสามารถในการแข่งขันในสังคมนานาชาติ ในสังคมปั จจุบนั ด้วยกระแส
โลกาภิวฒั น์ และภายใต้กฎระเบียบเดียวกันของทั้งโลก เช่น ข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การ
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การค้าโลก ทาให้มีการแข่งขันระหว่างนานาชาติ มากขึ้น ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้างและกระบวนการผลิตในด้านต่าง ๆ โดยเน้นเทคโนโลยีระดับสู ง จึงจะทาให้สามารถ
แข่ ง ขัน กับ นานาชาติ ไ ด้ ในการนี้ การอุ ด มศึ ก ษาจะมี บ ทบาทส าคัญ ในฐานะเป็ นฐานของ
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการผลิตกาลังคนที่มีสติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ ความคิด
ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ มีการวิจยั มี การสร้างความรู ้ใหม่ที่สามารถเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพให้
สามารถแข่งขันกับนานาชาติ แต่ในปั จจุบนั การอุดมศึกษาของไทยเรายังไม่สามารถแสดงบทบาท
ดังกล่าวได้จะต้องปรับแก้ท้ งั ด้านคุณภาพบัณฑิตจานวนบัณฑิตและการวิจยั
การปฏิรูปการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การจัดการเรี ยนการสอนจะต้องยึด นักศึกษาเป็ นศูนย์กลางเน้น “การเรี ยนรู ้ ” มากกว่า
“การสอน” โดยให้นกั ศึกษารู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีจิตใจแห่ งการใฝ่ รู ้ รู ้จกั แสวงหาความรู ้
ตลอดชี วิต นอกจากนั้นนักศึกษาต้องได้รับการฝึ กให้มีความสามารถในการวิพากษ์หรื อการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริ เริ่ ม มีทกั ษะในการประกอบอาชีพอิสระ และยึดมัน่ ในวัฒนธรรม
สัน ติ นอกจากนั้น สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาควรปรั บปรุ งหลัก สู ตรและการสอนให้ท ัน สมัย อยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและความก้าวหน้าทางวิชาการ สภาพแวดล้อม และปั ญหาของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ และผดุงชาติ สุ วรรณวงศ์ 2542 : ฉ-ฌ)
ตามสาระพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 การจัดการเรี ยนรู ้มุ่งให้ผูเ้ รี ยนได้รับ
ความรู ้ดา้ นเนื้ อหาสาระ พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด เตรี ยมการเพื่อเผชิญสถานการณ์ รวมถึง
การประยุกต์ความรู ้เพื่อป้ องกันและแก้ปัญหา เน้นการศึกษาตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้หลัก 4 ประการของยูเนสโก คือ การเรี ยนเพื่อ
รู ้ การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง การเรี ยนรู ้เพื่ออยูร่ ่ วมกัน และการเรี ยนรู ้เพื่อชีวิต (UNESCO 1997 :
121)
การเรี ยนเพื่อรู ้ เป็ นการผสมผสานความรู ้ทวั่ ไปที่กว้างขวางเพียงพอเข้ากับโอกาสที่จะ
ศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซึ้ ง การเรี ยนเพื่อรู ้หมายรวมถึงการฝึ กฝนในวิธีเรี ยนรู ้เพื่อจะได้ตกั
ตวงประโยชน์จากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต เพื่อมีชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี พัฒนาทักษะเพื่อประกอบ
อาชีพ และการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การจัดการเรี ยนเพื่อรู ้ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ท้ งั ในสาขาวิชา
และเข้าใจในสิ่ งรอบตัวเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็นทางปัญญา
การเรี ยนรู ้ เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้รูปแบบนี้ ไม่เพียงเพื่อให้เกิ ด
ความชานาญทางด้านวิชาชีพเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึง ความสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ
และปฏิ บ ัติ เ ป็ นหมู่ ค ณะ เป็ นการเรี ย นรู ้ โ ดยอาศัย ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ทางสั ง คมและในการ
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ประกอบอาชี พสาหรับการเรี ยนรู ้ในระบบ เป็ นการเรี ยนรู ้ในภาคทฤษฎีสลับกับการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ผลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ เพื่อปฏิ บตั ิ ได้จริ ง ก่ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดปฏิภาณไหวพริ บ ความเฉลี ยวฉลาด
คล่องแคล่วดุลยพินิจ และสามารถคุมการทางานเป็ นหมู่คณะได้
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ อยู่ร่ ว มกัน เป็ นการให้โ อกาสผูเ้ รี ย น เข้า ใจผูอ้ ื่ น และสร้ า งความ
ตระหนักว่ามนุ ษย์เราจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดาเนิ นโครงการร่ วมกันและเรี ยนรู ้วิธีการแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ โดยชี้ให้เห็นว่า ความหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกัน และสันติภาพนั้นล้ าค่าและ
คู่ควรแก่การหวงแหน
การเรี ยนรู ้เพื่อชี วิต เพื่อจะได้สามารถปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนได้ดีข้ ึน ดาเนิ นงาน
ต่างๆ โดยอิ สรเสรี ยิ่งขึ้น มี ดุลยพินิจและรั บผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น การจัดการศึกษาต้องไม่
ละเลยศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ งเป็ นอันขาด ซึ่ งได้แก่ความจา การใช้เหตุผล ความซาบซึ้ งใน
สุ นทรี ยภาพ สมรรถทางร่ างกายและทักษะในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
ดาเนิ นงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้ ได้มีการพัฒนาตนเองและฝึ ก
ประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ มีนกั การศึกษาให้ความหมายการจัดการเรี ยนการสอนไว้
หลายท่านดังนี้
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 10) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง
กระบวนการดาเนิ นการด้านการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้เกิ ดผลที่เป้ าหมายคือ
ผูเ้ รี ยนซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักสูตร วิธีการเรี ยนการสอนการประเมินผลเป็ นต้น
ทิศนา แขมมณี (2545 : 26) ให้ความหมายว่าการจัดการเรี ยนการสอน หมายถึง
กระบวนการจัดการด้านการเรี ยนการสอน โดยให้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและ
กัน การจัดการเรี ยนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากหลักสู ตร ผูส้ อน
ผูเ้ รี ยน วิธีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นต้น
Gagne and Briggs (1979 , อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 : 30) กล่าวถึงการจัดการเรี ยน
การสอนอย่างเป็ นระบบว่า หมายถึงการวางรู ปแบบโครงสร้างระดับหลักสู ตร (System Level)
ระดับวิชา (Course Level) ระดับบทเรี ยน (Lesson Level) และระดับการนาไปปฏิบตั ิ
(Implementation Level)
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Ellis and Hurs (2002 : 1016) กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนไว้ว่า หมายถึง
โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้จดั กระทาในการจัดการเรี ยนการ
สอน เพื่อให้เกิดผลที่ต้ งั เป้ าหมายไว้แก่ผเู ้ รี ยน
จากความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนของนักการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุ ปได้ว่าการ
จัดการเรี ยนการสอน หมายถึง แบบแผนหรื อลักษณะของการดาเนิ นการที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของกระบวนการในการจัดให้มีการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งประกอบด้วย ด้าน
หลักสู ตร ด้านการเรี ยนการสอน ด้านอาจารย์ ด้านนักศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
ปัจจัยเกื้อหนุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
องค์ ประกอบของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
องค์ป ระกอบของการจัด การเรี ย นการสอนในระดับ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพนั้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อ (ทบวงมหาวิทยาลัย2544 : 9-10) โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
ด้ านกระบวนการเรียนการสอน
จุดมุ่งหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยูท่ ี่การจัดการเรี ยนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนจะเป็ นไปด้วยดี น้ ันอยู่ที่การวางแผนร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ ซึ่งเป็ นตัวจักรสาคัญที่ทาให้การ
เรี ยนการสอนมีคุณภาพ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 2535 : 81 ; ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ 2543 : 60 – 63)
และการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษามี
การวางแผนการบริ หารงานด้วยความร่ วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะในการจัดการเรี ยน
การสอนต้องเกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอน การจัดแผนการสอน การจัดชั้นเรี ยนและการจัดผูส้ อน
เข้าสอน องค์ประกอบด้านกระบวนการเรี ยนการสอนมีดงั นี้
1. การทาแผนการสอน การทาแผนการสอนเป็ นการขยายรายละเอียดของหลักสู ตรให้
ไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ โดยกาหนดกิจกรรมและเวลาไว้อย่างชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยลักษณะที่
กล่าวมานี้ การจัดทาแผนการสอนจึงมักกระทากันเป็ นรายวิชา หรื อเป็ นรายชั้นเรี ยน แผนการสอน
ควรแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นการสอนระยะยาวและอีกส่ วนหนึ่งเป็ นแผนการสอน
ระยะสั้น ซึ่งนาเอาแผนการสอนระยะยาวมาขยายเป็ นรายละเอียดสาหรับการสอนในแต่ละครั้ง ดังที่
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 226 – 227) กล่าวว่าแผนการสอนมีคุณค่าต่อการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้
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1.1 เป็ นแนวทางในการสอน ซึ่ งจะช่วยให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผใู ้ ช้หลักสู ตร
สามารถดาเนินการสอนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตร
1.2 ให้ความสะดวกแก่ผูบ้ ริ หารและศึกษานิ เทศก์ในการช่ วยเหลือแนะนาและ
ติดตามผลการเรี ยนการสอน
1.3 เป็ นแนวทางในการสร้างข้อทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรี ยนการสอนเพื่อให้มี
ความครอบคลุมกับเนื้อหาสาระที่ได้สอนไปแล้ว
ดังนั้น แผนการสอนจึงเป็ นแนวทางในการใช้หลักสู ตรของอาจารย์ถา้ หากไม่มีการ
จัดทาแผนการสอน การใช้หลักสู ตรก็จะเป็ นไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็ นเหตุให้เสี ยเวลา
หรื อบกพร่ องในการใช้หลักสู ตรเป็ นอย่างมากอัน จะส่ งผลต่อความล้มเหลวของหลักสู ตรในที่สุด
การจัดแผนการเรี ยนนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งจะจัดแตกต่างกันไปตามสภาพความพร้อมในด้าน
อาคารสถานที่วสั ดุอุปกรณ์ ตลอดจนครู อาจารย์
2. การจัดทาประมวลการสอน หลักสู ตรได้กาหนดรายวิชาไว้ จึงเป็ นหน้าที่ของ
สถานศึ ก ษาที่ จ ะต้องด าเนิ น การโดยความร่ ว มมื อจากฝ่ ายวิชาการและครู อาจารย์ใ นการจัด ท า
ประมวลการสอนเป็ นรายวิชาซึ่ งในบางสถานศึกษาจะเรี ยกประมวลการสอนว่าโครงการสอนการ
จัดทาประมวลการสอนหรื อโครงการสอนนี้ จะจัดเป็ นภาคการศึกษา โดยเฉพาะวิชาที่มีหน่ วยกิต
และสามารถเรี ยนจบในแต่ละภาคการศึกษา ด้วยเหตุน้ ี ประมวลการสอนจึงเริ่ มจากการวางแผน
ระยะยาวเป็ นภาคการศึกษาแล้ว จึงเป็ นการวางแผนจัดระยะสั้น เช่น เป็ นรายสัปดาห์ สถาบันศึกษา
สามารถที่จะจัดตามความเหมาะสมแต่เมื่อรวมแล้วก็จะได้ครบตามที่หลักสู ตรกาหนด (วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2544 : 65 - 69)
2.1 ความจาเป็ นที่ตอ้ งมีประมวลการสอน เพื่อช่วยให้การสอนได้มีข้นั ตอน
ดาเนิ นการและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ช่วยให้ผสู ้ อนไม่ลืมและไม่สอนซ้ า ได้มีการวางแผน
ล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็ นในการสอน ได้มีการจัดลาดับประสบการณ์
อย่างครบถ้วนและมีระเบียบ
2.2 สิ่ งที่ควรคานึงถึงในการจัดทาประมวลการสอน เช่น การแบ่งเนื้อหาควร
คานึงถึงความเหมาะสมควร จะได้สารวจจานวนวันในแต่ละสัปดาห์ตามที่สอน เพราะจะทราบว่า
มีวนั หยุดหรื อกิจกรรมอื่นที่ทาให้การสอนขาดหายไป การหาแหล่งที่จะทาให้นกั ศึกษาได้เพิ่มพูน
ความรู ้ทางวิชาการ เช่นสถานที่ดูงาน ฝึ กงานให้นกั ศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษล่วงหน้า เครื่ องโสต
ทัศนอุปกรณ์ตลอดจนวัสดุฝึก เครื่ องจักรต่างๆที่จาเป็ นต่อการเรี ยนการสอนวิธีการและเครื่ องมือใน
การวัดผลและประเมินผลการเรี ยน
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2.3 รายละเอียดของประมวลการสอน มีดงั นี้คือ รหัสวิชา ชื่อวิชาจานวน
หน่วยกิต จานวนชัว่ โมงที่เรี ยนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิรายวิชาโดยสังเขปตามหลักสู ตรความมุ่งหมาย
ทัว่ ไปของรายวิชา ความมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละหัวข้อ เนื้ อหาของประมวลการสอนจะ
ประกอบด้วยความรู ้และความสัมพันธ์กบั ความรู ้อื่น ๆ ที่นกั ศึกษาต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะและการปฏิบตั ิที่
จาเป็ นในรายวิชานั้นรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กระบวนการสอน ได้แก่ วิธีสอน
กิจกรรมในการเรี ยนการสอนที่จะให้เกิดความรู ้ทกั ษะปฏิบตั ิและเจตคติ อุปกรณ์การสอน รวมทั้ง
ตาราและหนังสื อค้นคว้าการทดสอบและการวัดผลการเรี ยนหนังสื ออ่านประกอบและหนังสื อที่จะ
เป็ นเอกสารอ้างอิงแหล่งที่จะหาความรู ้ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์
สรุ ป การจัดทาประมวลการสอนถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยน
การสอน เพื่อช่วยให้การสอนมีการดาเนินการที่เป็ นขั้นตอน และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้โดยมีการ
จัดแบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสม
3. วิธีการสอน วิธีสอนที่ดีน้ นั รวมถึงการที่ผสู ้ อนรู ้จกั วิธีการถ่ายทอดความรู ้
ความคิดให้ผเู ้ รี ยน โดยวิธีการแตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสมและน่ าสนใจ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้
ความรู ้ความคิดตามความมุ่งหมายของผูส้ อน นอกจากนี้ก็ควรมีความเข้าใจต่อผูเ้ รี ยนตลอดจนความ
รักศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์อีกด้วย ถ้าผูส้ อนสามารถจะเตรี ยมตนให้พร้อมด้วยความมัน่ ใจ ใน
หมวดของอาจารย์ที่เต็มไปด้วยความรู ้และวิธีการสอนที่เหมาะสมน่าสนใจก็ยอ่ มจะทาให้การเรี ยน
การสอนดาเนินไปอย่างได้ผลดี วิธีการสอนมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2544 :
109-110)
3.1 การสอนโดยคานึงถึงตัวผูส้ อนเป็ นศูนย์กลาง ( teacher – centered method) มัก
เป็ นการสอนแบบบรรยายที่ ผูส้ อนอยู่ใ นฐานะเป็ นศู น ย์ร วมภายในชั้น เรี ย นเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ มี
ประสบการณ์และทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ของตนให้กบั นักศึกษาในชั้นเรี ยนเป็ น
วิธีการสอนแบบอาจารย์ทาหน้าที่ถ่ายทอดและนักศึกษาทาหน้าที่เป็ นผูร้ ับความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาจึงวางอยูพ่ ้ืนฐานของความเข้าใจในหน้าที่เท่านั้นวิธีน้ ีเป็ นการสอนแบบเก่า แต่
อาจมีประสิ ทธิภาพสูงถ้าอาจารย์ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถและมีทศั นคติกว้างขวางพอ อย่างไรก็
ดีโดยปกติแล้ววิธีการสอนแบบนี้ มีขอ้ จากัดในตัวของมันเองกล่าวคือ ไม่อาจเป็ นเครื่ องมือนา
นักศึกษาไปสู่ จุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ ได้อย่างแท้จริ ง นอกจากจะต้อง
ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขบางประการ
3.2 การสอนโดยคานึ งถึงผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง (learner – centered method) เป็ น
วิธีการสอนสมัยใหม่ที่คานึ งถึงภูมิหลังและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคนเป็ นหลักในการ
ดาเนิ นการสอนในชั้นเรี ยน อาจารย์ผสู ้ อนอยูใ่ นฐานะเป็ นเพียงผูช้ ้ ีแนะควบคุมเป็ นที่ปรึ กษา และ
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บ่ อ ยครั้ งเป็ นผูร้ ั บ จากประสบการณ์ ใ นชั้น เรี ย นร่ ว มกับ นัก ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอนแบบนี้ ออกมาใน
ลักษณะเป็ นการสอนกลุ่มย่อย มีการอภิปรายโต้แย้งแลกเปลี่ยนความเห็น การทดลองปฏิบตั ิและ
การใช้อุปกรณ์การสอนสมัยใหม่เข้าช่วย เพื่อให้นกั ศึกษาและอาจารย์หาข้อมูล ข้อสรุ ปและทาง
แก้ปัญหาร่ วมกันในระหว่างการเรี ยนรู ้ วิธีน้ ีจะทาให้การศึกษาได้ผลประโยชน์ที่สุดสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ นาความสนุกสนานและความพอใจทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยปกติ
อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวมักพร้อมที่จะยึดเอาวิธีการ ที่สองนี้ เป็ นแนวทางขณะที่อาจารย์รุ่ นใหญ่แม้
บางครั้งจะทาใจให้ยอมรับการปรับปรุ งวิธีการสอนแบบแรกได้แต่กม็ กั ปฏิเสธวิธีการนี้
รู ปแบบการสอนประกอบด้วยการวิเคราะห์หลักสู ตร ผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และปั จจัยที่
เกี่ ย วข้อ งก่ อ นที่ จ ะจัด การสอนโดยในการจัด การสอนผูส้ อนต้อ งมี ก ารวางแผนดัง นี้ คื อ ศึ ก ษา
หลักสู ตรให้เข้าใจและตีความสาระที่กาหนดในหลักสู ตรให้ถูกต้อง มีการกาหนดสาระในการสอน
โดยทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เข้าใจพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนศึกษาตาราเอกสาร
ระดับชั้นและเวลาเรี ยน การกาหนดสาระของการสอนแต่ละหัวข้อจะมีสาระที่สอนไม่เกินเวลา ที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร การเลือกรู ปแบบการสอนซึ่งมีอยูห่ ลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
การให้เนื้ อหาสาระของแต่ละตอนโดยผูส้ อนสามารถเลือกรู ปแบบการสอนได้ดงั นี้ (วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2544 : 120-125)
1. ปาฐกถา คือ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็นทัศนคติหรื อการวิเคราะห์สาระข้อมูล
จากหัวข้อที่ กาหนดให้อย่างพิถีพิถนั
มีระบบในการเรี ยบเรี ยงสาระนับแต่การขึ้นต้นการพูด
จนกระทัง่ สรุ ปท้ายก่อนจะปิ ดการปาฐกถา ลักษณะการพูดเป็ นพิธีการและเป็ นการเสนอความรู ้หลัก
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
2. บรรยาย คือ การถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ในหัวข้อที่กาหนดให้โดยมีวิธีการพูดที่เป็ น
กันเองมากกว่าวิธีการปาฐกถา ผูพ้ ูดอาจใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดหรื ออาจใช้วิธีการสอนอื่นๆ
ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได้ อาจารย์มหาวิทยาลัยส่ วนใหญ่จะใช้การบรรยายเป็ นหลัก
เนื่องจากสามารถคุมเนื้อหาสาระให้เป็ นไปตามหลักสูตรได้อย่างเต็มที
3. การอภิปรายอนุกรม คือ การจัดผูท้ รงคุณวุฒิผมู ้ ีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านให้หวั ข้อที่
เรี ยงตามลาดับกันและให้ผพู ้ ดู หรื อองค์ปาฐกถาซึ่งประกอบด้วย 4 – 5 คนพูดเรี ยงลาดับหัวข้อโดยมี
ประธานการอภิปรายอนุกรม เป็ นผูเ้ ปิ ดการอภิปราย เชิญผูอ้ ภิปรายพูดเรี ยงลาดับแต่ละคนกล่าวสรุ ป
และปิ ดการอภิปราย ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญการพูดแต่ละหัวข้อ
4. การอภิปรายเป็ นคณะ คือ การจัดให้วิทยากรพูดในหัวข้อเดียวกันทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฟังความคิดเห็ นของผูท้ ี่มีความคิดหลากหลายซึ่ งอาจจะสอดคล้องหรื อแตกต่างกันสุ ดแล้วแต่
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ทัศนะของผูอ้ ภิปรายเหล่านั้น การอภิปรายเป็ นคณะจะมีผดู ้ าเนินการอภิปรายเป็ นผูป้ ระสานงานการ
พูดโยงความคิดและโยงเรื่ องให้สอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่สาระของการอภิปราย
5. การสอนโดยใช้โทรทัศน์ เพื่อประหยัดเวลาสาหรับการสอนที่มีนิสิตนักศึกษาเป็ น
จานวนมาก ผูส้ อนอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยาย หรื อสาธิตประกอบการบรรยายให้ถ่ายทอดลงใน
เทปโทรทัศน์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ศึกษาไปพร้อมๆ กันหรื ออาจจะเปิ ดโทรทัศน์ให้ดูสาหรับกลุ่ม
ใหญ่ที่เรี ยนในชัว่ โมงต่อไปได้
6. การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผูส้ อนอาจจะนาเสนอสาระของรายวิชาโดยนาเสนอ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบของการนาเสนอข้อมูลใช้โปรแกรมพาวเวอร์ พอยท์หรื อจะทาใน
รู ปแบบของการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ทาให้เกิ ดสี สวยงาม เคลื่อนไหวได้มีภาพต่างๆ
ประกอบการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนได้เห็นและเข้าใจสาระของการสอนมากขึ้น
7. การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็ นการอธิบายวิธีการสอนแบบกลุ่มย่อยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในด้านการฝึ ก การค้นคว้า การคิด การเขียน การเสนอความคิดการรับฟัง และการทางาน
ร่ วมกัน ผูเ้ รี ยนจะเลือกประธาน เลขานุการ และทาหน้าที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มที่ดี วางแผนงาน
ร่ วมกับกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าอภิปรายและเสนอรายงาน
8. การสัมมนา คือการที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนได้วางแผนการสอนการเรี ยนร่ วมกัน โดย
กาหนดหัวข้อที่จะศึกษาจากการที่ผสู ้ อนจะให้ขอ้ มูลความคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานซึ่งจะจัดอยูใ่ นรู ปของ
การเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถาหรื อบรรยาย จากนั้นเป็ นการค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปราย กลุ่ม
ย่อย ตลอดจนเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและข้อตกลงในกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ งเพื่อประมวลความรู ้
ตามขอบเขตที่กาหนดในสาระวิชานั้น การสัมมนานี้ นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึ กทักษะการทา
เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการสัมมนาการอภิปรายกลุ่ม และมีโอกาสฝึ กการเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุมใหญ่อีกด้วย
9. การศึกษาเฉพาะกรณี หรื อโครงการการสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณี มุ่งให้นิสิต
นักศึกษาในกลุ่มย่อยประมาณ 5 – 7 คน ได้มีโอกาสศึกษาในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อหา
ข้อมูลมาตัดสิ นวินิจฉัย ดาเนิ นการหรื อแก้ปัญหา หรื อหาทางเสนอแนะในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดที่
กาหนด ซึ่ งผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะต้องศึกษาตั้งแต่จุดเริ่ มต้นปั ญหา สาเหตุของปั ญหา แนวทางการศึกษา
ประกอบเพื่อการแก้ปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ
10. การฝึ กการปฏิบตั ิ การศึกษาในหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี จาเป็ นต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิ
เช่น เมื่อเรี ยนภาคบรรยายหรื อทฤษฎีแล้วก็มีภาคปฏิบตั ิให้ทดลองทาด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจ
บทเรี ยนมากยิ่งขึ้น การสอนภาคปฏิบตั ิจาเป็ นต้องแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมดูแลให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิถูกต้องได้ผลมากยิง่ ขึ้น เช่น การฝึ กการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ เช่น การ
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ทดลองใช้โปรแกรมง่าย ๆ ในคอมพิวเตอร์ เป็ นต้นการฝึ กปฏิบตั ิทาได้ทุกสาขาวิชาเพราะเป็ น
สิ่ งจาเป็ นที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจศาสตร์ต่างๆได้กระจ่างและสามารถนาทฤษฎีมาปฏิบตั ิได้
11. การสาธิ ต การศึกษาหลายกรณี ที่ผสู ้ อนจาเป็ นต้องสาธิ ตให้นิสิตนักศึกษาดูเป็ น
ตัวอย่าง เช่น การสาธิตการขาย อาจารย์อาจสาธิตให้ผเู ้ รี ยนดูว่าวิธีการเสนอสิ นค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
ควรจะพูดอย่างไร ชี้ขอ้ ดีขอ้ เด่นของสิ นค้านั้นอย่างไร มีเทคนิคที่จะจูงใจลูกค้าอย่างไรบ้าง อาจารย์
ย่อมสาธิ ตให้ดูเป็ นตัวอย่างได้ นอกจากนี้ ในการฝึ กการปฏิบตั ิผูส้ อนจาเป็ นต้องสาธิ ตหรื อทา
ตัวอย่างให้ดูก่อนเพื่อผูเ้ รี ยนจะสามารถปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้
12. การสอนเป็ นรายบุคคล การสอนเป็ นรายบุคคลนั้นเพ่งเล็งการพัฒนาของผูเ้ รี ยนแต่
ละคนเป็ นหลัก ดังนั้นอาจจะใช้วิธีสอนโดยให้นิสิตนักศึกษาไปค้นคว้าตามหัวข้อ ที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรและนาสาระที่ได้ศึกษามาอภิปรายร่ วมกับผูส้ อน การสอนประเภทนี้ อาจจะใช้อุปกรณ์การ
สอนประกอบก็ได้ เช่น การเรี ยนจากตลับเสี ยง เอกสาร หรื อจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
13. การสอนแบบโปรแกรม เป็ นการจัดบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปตารา
แบบเรี ยนหรื อโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ก็ได้การสอนแบบนี้ ผูส้ อนก็จะต้องเตรี ยมบทเรี ยน
สาเร็ จรู ปไว้ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ดว้ ยตัวเองและเรี ยนไปตามความสามารถความสนใจและเวลา
ที่ผเู ้ รี ยนสะดวก บทเรี ยนดังกล่าวจะให้ท้ งั สาระวิธีการเรี ยนและการวัดผลด้วย
14. การฝึ กประสบการณ์ตรง การสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรงจากเรื่ องที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร เป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพวิธีการสอน
แบบนี้ จึงต้องเป็ นการนิ เทศชี้แนะอธิ บายเป็ นรายบุคคล ผูส้ อนจาเป็ นต้องสอนร่ วมกับบุคลากรซึ่ ง
ควบคุมงานในหน้าที่ที่สถาบันนั้นส่ งผูเ้ รี ยนไปฝึ กงานด้วย
สรุ ป การสอนมีหลายรู ปแบบ เป็ นการสอนที่ผสู ้ อนสามารถผสมผสานให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่ผสู ้ อนรับผิดชอบได้ เช่น ผูส้ อนสอนวิชาที่มีผเู ้ รี ยน 100 คน ซึ่งเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่ ไม่
จาเป็ นว่าผูส้ อนจะต้องสอนโดยใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียวเสมอไปผูส้ อนอาจเปลี่ยนบรรยายการ
พลิกแพลง โดยใช้เทคนิคประกอบการสอนอื่น ๆ ร่ วมไปด้วยเช่นการระดมสมอง การแสดงบทบาท
สมมุติ การอภิปรายกลุ่มย่อย การศึกษากรณี ศึกษา หรื อการปฏิบตั ิจริ ง รวมทั้งการศึกษาดูงานก็ได้
ตามความเหมาะสมหลักที่ผสู ้ อนควรจดจาอย่างยิง่ ในการสอนก็คือ พยายามทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจใน
วิชาที่สอนเพราะความสนใจของผูเ้ รี ยน เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดที่มีผลต่อการเรี ยนของ
นักศึกษาอีกประการหนึ่งผูส้ อนพึงระลึกถึงก็คือ ไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุดในโลก การสอนที่ดีหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการโดยเฉพาะการที่สามารถจะให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้คุณค่าทางวิชาการ สาระที่
มีประโยชน์และความคิดที่ถูกต้อง เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในการสอน ผูส้ อนจะสอนได้ดีหรื อไม่น้ นั
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ขึ้นอยู่กบั ความมีใจรักการสอนหรื อไม่มีเป็ นลาดับแรก ลาดับต่อไปต้องหาวิธีการสอนที่ทาให้
ผูเ้ รี ย นเข้า ใจได้ดี ที่ สุ ด เพี ย งสองประการนี้ ก็ย่อ มท าให้ก ารสอนของอาจารย์ผูน้ ้ ัน ส าเร็ จ ตามที่
ปรารถนาอย่างแน่นอน
ด้ านการใช้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้นับว่าเป็ นสิ่ งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรี ยนการสอนนับแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ นตัวกลางที่ช่วยให้การให้สื่อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดาเนิ นไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจความหมายของเนื้ อหาของบทเรี ย นได้ตรงกับที่ ผูส้ อน
ต้องการ ไม่ว่าสื่ อนั้นจะเป็ นสื่ อในรู ปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็ นทรัพยากรที่สามารถอานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้ได้ท้ งั สิ้ น (กิดานันท์ มลิทอง 2543 : 89) ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้ ตามลาดับหัวข้อดังนี้
1. ความหมายของสื่ อการเรียนรู้
ทัศนีย ์ ศุภเมธี (2531 : 76) กล่าวถึง ความหมายของสื่ อการเรี ยนรู ้ว่าสื่ อการเรี ยนรู ้
หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนหรื อเป็ นตัวการทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534 : 76) กล่าวถึงความหมายของสื่ อการเรี ยนรู ้ สื่ อการ
เรี ย นรู ้ หมายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่า งที่ ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นน ามาใช้ใ นการเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ ว ยให้
กระบวนการเรี ยนรู ้ดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ วัตถุส่ิ งของที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ
หรื อมนุษย์สร้างขึ้นมารวมทั้งวิธีการสอนและกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ
Brown and others (อ้างถึงใน กมล เวียสุ วรรณ 2539 : 39) กล่าวถึงความหมายของ
สื่ อการเรี ยนรู ้ว่า สื่ อการเรี ยนรู ้ หมายถึง อุปกรณ์ท้ งั หลายที่สามารถช่วยเสนอความรู ้ให้แก่ ผูเ้ รี ยน
จนเกิดผลการเรี ยนที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เฉพาะแต่ส่ิ งที่เป็ นวัสดุหรื อเครื่ องมือเท่านั้น
เช่นการศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่า สื่ อการเรี ยนรู ้ หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยนาถ่ายทอดความรู ้ จาก
ผูส้ อนหรื อแหล่งความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งช่วยอธิ บายและขยายเนื้ อหาบทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
2. ความสาคัญของสื่ อการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้มีความสาคัญอย่างมากในการที่จะนาความรู ้จากผูเ้ รี ยนไปยังผูส้ อนใน
การจัดการเรี ยนการสอนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตก็เช่นเดียวกันสื่ อการเรี ยนรู ้มีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ในการทาความเข้าใจ และการปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ
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กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 98) กล่าวถึงความสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้วา่
1. สื่ อกับผูเ้ รี ยน
1.1 เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 สื่ อจะช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจกับผูเ้ รี ยน
1.3 การสื่ อจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจตรงกัน
1.4 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้น
1.5 ช่วยสร้างเสริ มลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
1.6
ช่ ว ยแก้ปั ญ หาความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยการจัด ให้มี ก ารใช้
สื่ อการศึกษารายบุคคล
2. สื่ อกับผูส้ อน
2.1 การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นการช่วยให้
บรรยากาศในการสอนน่าสนใจขึ้น
2.2 สื่ อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้ อนในด้านการเตรี ยมเนื้อหา
2.3 เป็ นการกระตุน้ ให้ผสู ้ อนตื่นตัวอยูเ่ สมอในการเตรี ยมและผลิตวัสดุใหม่ๆ
เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอน
Kinder (อ้างถึงใน กมล เวียสุ วรรณ 2539 : 43) กล่าวถึงความสาคัญของสื่ อการ
เรี ยนรู ้วา่
1. สื่ อการเรี ยนรู ้สามารถเอาชนะข้อจากัดเรื่ องความแตกต่างกันของประสบการณ์
ดั้งเดิมของผูเ้ รี ยน คือเมื่อใช้สื่อการเรี ยนรู ้แล้วจะช่วยให้เด็กที่มีประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน เข้าใจ
ได้ใกล้เคียง
2. ขจัดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรื อการเรี ยนรู ้
3. ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4. สื่ อการเรี ยนรู ้ทาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็ นอย่างเดียวกัน
5. ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
6. ทาให้เด็กมี ความสนใจและต้องการเรี ยนในเรื่ องต่างๆ มากขึ้ น เช่ น การอ่าน
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา เป็ นต้น
7. เป็ นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ
8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์จากรู ปธรรมสู่นามธรรม
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ดัง นั้ นจึ ง กล่ า วสรุ ปได้ว่ า สื่ อ การเรี ยนรู ้ เ ปรี ยบเสมื อ นพาหะของความรู ้ ที่ มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการนาความรู ้จากผูส้ ่ งคือ อาจารย์ไปยังผูร้ ับ คือ ผูเ้ รี ยน เพื่อให้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. ประเภทของสื่ อการเรียนรู้
ในการจ าแนกประเภทของสื่ อ การเรี ย นรู ้ น้ ัน สามารถจ าแนกได้ต าม ประเภท
ลักษณะ และวิธีใช้สื่อการเรี ยนนั้น มีการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ขอ
นาเสนอไว้ดงั นี้
Dale (1965 : 42-43) แบ่งสื่ อการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สื่ อการสอนประเภทวัสดุ หมายถึง สิ่ งที่เก็บความรู ้ได้ดว้ ยตนเองแยกเป็ น
1.1 สื่ อการสอนประเภทวัสดุ หมายถึง สื่ อที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองจะต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยอื่นช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก เป็ นต้น
1.2 วัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจะต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย
เช่น แผ่นเสี ยง และฟิ ล์ม เป็ นต้น
2. สื่ อ ประเภทอุ ป กรณ์ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นตัว อย่า งที่ จ ะท าให้ ข ้อ มู ล จากวัส ดุ
สามารถใช้ในการเรี ยนรู ้ได้ ได้แก่ เครื่ องฉาย และวิทยุ เป็ นต้น
3. สื่ อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สิ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นความคิดรู ปแบบการ
จัดการสอนซึ่งไม่ใช้วสั ดุอุปกรณ์ เช่น การสอนแบบศูนย์การเรี ยน และการสาธิต เป็ นต้น
4. หลักการเลือกสื่ อการเรียนรู้
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงหลักการเลือกสื่ อการเรี ยนซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง (2532 : 55-56) กล่าวถึงการจัดระบบสื่ อการ
เรี ย นรู ้ แ ละคุ ณ ค่า ในการจัด สื่ อการเรี ย นรู ้ พอสรุ ปได้ว่า การจัดสื่ อระบบการเรี ย นรู ้ เป็ นวิธีก าร
กาหนดขั้นตอนการผลิต การเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ตอ้ งสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการประเมินผลด้วย การจัดระบบสื่ อการเรี ยนรู ้ให้มีคุณค่าในการจัดระบบ
สื่ อการเรี ยนรู ้ คือ
1. เป็ นแนวทางในการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้
2. ช่วยประหยัดเวลา
3. ช่วยการผลิตสื่ อและการใช้สื่อการเรี ยนรู ้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
4. ช่วยให้ผลิตและใช้สื่อการเรี ยนการสอนแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กนั
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ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533 : 94-97) กล่าวถึง การเลือกสื่ อให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู ้ เป็ นหลักการเบื้องต้นในการพัฒนารู ปแบบการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่ งควร
ปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ประเมินสื่ อที่มี
2. เลือกสื่ อที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์การสอน
3. พิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาระบบสื่ อนั้นๆ
มาใช้ในการเรี ยนการสอน
4. พิจารณาระบบการเรี ยน
Davies ( อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง 2536 : 84) การเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อนามา
ประกอบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง โดยในการ
เลือกสื่ อผูส้ อนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมในการเรี ยนให้แน่ นอนเสี ยก่อน เพื่อให้ใช้
วัตถุประสงค์น้ ันเป็ นตัวชี้ ในการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีหลักการอื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สื่ อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่สอน
2. เลือกสื่ อที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อการ
เรี ยน การสอนมากที่สุด ช่วยให้ผเู ้ รี ยน ได้เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็ นลาดับขั้นตอน
3. เป็ นสื่ อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4. สื่ อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีการใช้ซบั ซ้อนยุง่ ยากจนเกินไป
5. ต้องเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็ นจริ ง
6. มีราคาที่ไม่แพงเกินไป หรื อถ้าจะผลิตเองควรคุม้ ค่ากับเวลาและการลงทุน
ดังนั้นกล่าวสรุ ปได้ว่า การเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ สาหรับใช้ประกอบการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้น้ ัน ประเด็น ที่ ส าคัญ ที่ ผูส้ อนจะต้อ งพิ จ ารณาคื อ
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมในการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพื่อใช้วตั ถุประสงค์น้ นั เป็ นตัวชี้ นาในการ
เลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
5. หลักการใช้ สื่อการเรียนรู้
เมื่อผูส้ อนได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกใช้สื่อประเภทใดในการเรี ยนการสอน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งลาดับต่อไปสาหรับผูส้ อน
คือต้องทราบถึ งหลักในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ น้ ันๆ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงหลักการใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอไว้ดงั นี้

84
สุ นนั ท์ สังข์อ่อง (2536 : 17) กล่าวถึงการเสนอแนะนาผูส้ อนในการใช้สื่อ ไว้ดงั นี้
1. ครู ควรกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งและใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะกับเวลา สถานการณ์การเรี ยนรู ้
2. กาหนดจะให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะอะไรได้บา้ งขณะใช้สื่อการเรี ยนรู ้น้ นั
3. เลือกสื่ อการเรี ยนรู ้เหมาะสม ใช้ได้ดีและใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่จะช่ วยให้บรรลุ
ประสงค์
4. ครู ควรทดลองใช้สื่อการเรี ยนรู ้น้ นั ก่อนใช้จริ ง
Brown (อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง 2536 : 90 - 91) กล่าวว่า หลังจากที่ผสู ้ อนได้
เลื อกหรื อตัดสิ นใจแล้วว่าจะใช้สื่อประเภทใดในการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ จากการ
ถ่ายทอดเนื้อหาของสื่ อนั้นได้ดีที่สุดผูส้ อนจาเป็ นต้องมีหลักในการใช้สื่อการสอนตามลาดับ ดังนี้
1. เตรี ยมตัวผูส้ อน (Prepare Yourself) เป็ นการเตรี ยมตัวในการอ่าน ฟั งหรื อดู
เนื้ อหาที่มีอยู่ในสื่ อที่จะใช้ว่ามีเนื้ อหาถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับที่ตอ้ งการหรื อไม่ ถ้าสื่ อนั้นมี
เนื้อหาไม่ครบ ผูส้ อนจะเพิ่มเติมโดยวิธีการใดในจุดใดบ้าง จะมีวิธีการใช้สื่ออย่างไร
2. เตรี ยมจัดสภาพแวดล้อม (Prepare the Environment) โดยการจัดเตรี ยมวัสดุ
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ให้พร้อม ตลอดจนเตรี ยมสถานที่ห้องเรี ยนให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมด้วย
3. เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน (Prepare the Class) เป็ นการเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน โดยมีการแนะนา
หรื อให้ความคิดรวบยอดว่าเนื้ อหาในสื่ อเป็ นอย่างไร เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมพร้อมในการฟั ง ดูหรื อ
อ่านบทเรี ยนจากสื่ อนั้นให้เข้าใจได้ดี และสามารถจับประเด็นของเนื้อหาได้หรื อหากผูเ้ รี ยนมีการใช้
สื่ อด้วยตนเอง ผูส้ อนต้องบอกวิธีการใช้ในกรณี ที่เป็ นอุปกรณ์ที่เรี ยนยังไม่เคยใช้มาก่อน และผูส้ อน
ควรบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าหลังจากการเรี ยนหรื อใช้สื่อเหล่านี้แล้วผูเ้ รี ยนจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น
มีการทดสอบ การอภิปราย การแสดง หรื อการปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมตัวได้ถูกต้อง
4. การใช้สื่อ (Use the Item) ผูส้ อนต้องใช้สื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนที่เตรี ยมไว้แล้ว
เพื่อให้ดาเนินการไปอย่างราบรื่ น และต้องควบคุมการเสนอสื่ อให้ถูกต้อง
5. การติดตามผล (Follow Up) หลังจากมีการเสนอสื่ อแล้ว ควรมีการติดตามผลโดย
การให้ผเู ้ รี ยนตอบคาถาม อภิปราย หรื อเขียนรายงานส่ ง เพื่อเป็ นการทดสอบว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยน
และเรี ยนรู ้จากสื่ อที่เสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรื อไม่ เพื่อผูส้ อนจะได้สามารถทราบจุดบกพร่ องและ
แก้ไขปรับปรุ งการเสนอของตนได้

85
แหล่ งเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ในโลกปั จจุบนั นั้น มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยไม่
จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้หรื อได้รับความรู ้จากครู ในห้องเรี ยนเท่านั้น แต่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ที่มีอยูร่ อบตัว ได้แก่ พ่อแม่ ชุมชน เพื่อน สถาบันทางศาสนา การอ่านหนังสื อพิมพ์ ดู
โทรทัศน์และทันสมัยที่สุดคือ การใช้คอมพิวเตอร์และข้าสู่ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งทุกคนจะ
ได้รับความรู ้ตามที่ตนเองต้องการ การเรี ยนรู ้จึงสนุก ไม่เกิดความเครี ยด (ชัยพจน์ รักงาม 2542 : 3132)
1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้
ผูร้ ู ้ นักการศึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรี ยกชื่อแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความหมาย วิธีดาเนิ นการและเป้ าหมายในการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ต่างก็คล้ายคลึงกัน ดังนี้
Good (1959 : 114) ให้ความหมายของคาว่า แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน หมายถึงทุก
สิ่ งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นชุมชน เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าทางการศึกษาที่สามารถนาเอาใช้ประโยชน์ในการเรี ยน
การสอนได้ เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงมหรสพ ห้องสมุด สวนสาธารณะ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมถึง
บุคคลหรื อกลุ่มคนที่อยูใ่ นชุมชนด้วย
Wittich and Schuller (1962 : 229) ให้ความหมายคาว่าแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
หมายถึง ประชาชน สถานที่และสิ่ งของที่อยู่ในชุมชน ซึ่ งสมารถนาเอามาใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมี
ประสบการณ์ตรง
Nichols (1971 : 341-347) ให้ความหมายคาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชนหมายถึง
แหล่งที่เป็ นวิชาการสาหรับโรงเรี ยน ประกอบด้วย ประชาชน สถานที่ สิ่ งต่าง ๆ และกิจกรรม
ทั้งหลายที่นามาใช้ในการศึกษาของนักเรี ยน เพื่อให้เป็ นพลเมืองดี
แสงจันทร์ อินทนนท์ (2532 : 25) ให้ความหมายคาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชน
หมายถึง สถานที่รวมของสื่ อทุกชนิดที่ให้บริ การเพื่อการเรี ยนรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสารสรรพวิทยาการ
ในรู ปแบบของความบันเทิงและเนื้อหาสาระแก่ประชาชนที่ตอ้ งการศึกษาหาความรู ้ได้ตลอดเวลา
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ให้ความหมายของคาว่า แหล่งความรู ้หรื อแหล่ง
วิทยาการ หมายถึง สถานที่ร่วมกิจกรรมที่กระตุน้ เตือนให้เกิดความสานึ กและตระหนักถึงความ
จาเป็ นที่จะต้องศึกษาหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา แหล่งเรี ยนรู ้จะอยูท่ ี่ไหน รู ปร่ างหน้าตาอย่างไรนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจาเป็ นในแต่ละท้องถิ่น
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นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-13) ให้ความหมายคาว่า แหล่งวิทยาการในชุมชน
หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเรา สามารถกระทบด้วยประสาทสัมผัสได้ท้ งั ทางตา ทางจมูก
ทางหู ลิ้น กายและใจ ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ความเท่ากัน ความเป็ นไปและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว ช่วยให้เป็ นคนทันโลกแห่ งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็ นสุ ขตามสมควร
แก่อตั ภาพ
จากความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่งอาจใช้ชื่อเรี ยกต่าง ๆ กัน ที่กล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่านักการศึกษาส่ วนใหญ่จะใช้คาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชนหรื อแหล่งวิทยาการในชุมชน
เนื่องจากในอดีต หรื อแม้แต่ในปั จจุบนั การจัดแหล่งความรู ้หรื อแหล่งเรี ยนรู ้น้ นั มีวตั ถุประสงค์ใช้
กับการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ หรื อการศึกษานอกระบบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นหรื อชุมชนต่าง ๆ
ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรี ยนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ในชุมชน สรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งความรู ้ในชุมชน หรื อแหล่งวิทยาการในชุมชน
ต่างก็มีความมุ่งหมายเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ชื่อเรี ยกต่างกันซึ่ งหมายถึงสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ได้แก่ บุคคล สถานที่ สถาบันต่าง ๆ สิ่ งของ ธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผูเ้ รี ยนเข้าไปปฏิสัมพันธ์และเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรงและได้ความรู ้ใหม่ที่มีคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
สรุ ปได้วา่ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายการปฏิรูปการ
เรี ยนการสอน และแผนการดาเนิ นงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในสถานศึกษาและชุมชน โดย
นาเอาสื่ อ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและ
น่ าสนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และมีโอกาสแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง
2. ประเภทของแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มนุษย์ทุกคนได้สมั ผัสสิ่ งแวดล้อมรอบตัว เช่น ธรรมชาติ ป่ าไม้
ภูเขาแม่น้ า ดวงอาทิตย์ นก เป็ นต้น การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นด้วยตนเอง เพื่อความอยูร่ อด และการมีชีวิต
ด้วยความเจริ ญด้านเทคโนโลยี มนุ ษย์สร้ างแหล่งเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความ
ต้องการทุกเพศทุกวัย ทุกสถานที่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล
หรื อกลุ่มคนที่มีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง จะเป็ นผูถ้ ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยน
มีทกั ษะในการพัฒนาชีวิตต่อไป (กรมสามัญศึกษา 2542 : 3)
เนื่องจากแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อแหล่งความรู ้ในชุมชน หรื อแหล่งทรัพยากรในชุมชนมี
ความหมายที่กว้างขวางมาก จึงมีนกั การศึกษาจาแนกประเภทแหล่งเรี ยนรู ้ไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
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Ramirez (1954 : 386) จาแนกแหล่งความรู ้ในชุมชนออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งความรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น้ า เป็ นต้น
2. แหล่งความรู ้ที่เป็ นบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในชุมชน
3. แหล่งความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ แหล่งความรู ้ที่เกิ ดจากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ การคิดประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องยนต์
4. แหล่งความรู ้ที่เป็ นสถาบัน ได้แก่ สถาบันต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น
โรงเรี ยน โบสถ์ เป็ นต้น
Jarolimek (1969 : 189) จาแนกแหล่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทที่เป็ นวัสดุในการอ่าน (Reading Materials) ได้แก่ หนังสื อ จุลสาร
วารสาร หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
2. ประเภทที่ไม่ใช้วสั ดุในการอ่าน (Non-Reading Materials) ได้แก่ ภาพยนตร์
รู ปภาพ ฟิ ล์มสตริ ป เครื่ องบันทึกเสี ยง แผนที่ ลูกโลก และแหล่งวิทยาการอื่น ๆ
Nichols (1971 : 341-347) ได้แบ่งประเภทของแหล่งความรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ดังนี้
1. ผูช้ านาญการ เช่น นักดนตรี จิตรกร ผูช้ านาญงานพิเศษ นักกีฬา พนักงานซื้ อขาย และบริ การ พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา
2. พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
3. ตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนย์วฒั นธรรม
หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
4. ผูแ้ ทนทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ บุคคล ที่ทางานทางด้านธุรกิจการ
ค้าขาย หรื อโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั ขนส่ ง เหมืองแร่ บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ
5. ผูแ้ ทนรัฐบาล เช่น ตารวจ เทศมนตรี เจ้าหน้าที่อนามัย เป็ นต้น
6. คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ประชาชน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึ กษาโรงเรี ยน คณะครู ภายในโรงเรี ยน เป็ นต้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้วย พืช สัตว์ป่า น้ า ดิน แร่ และวัสดุชนิด
ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ
8. สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารสถานที่ เครื่ องบิน ถนน รถไฟ ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน เป็ นต้น
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-13) ให้จาแนกแหล่งวิทยาการที่มีอยูใ่ นชุมชนที่จะ
สามารถนามาประกอบการเรี ยนการสอนได้ ดังนี้
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1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ น
ชุมชนนั้น
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
3. ประเภทสื่ อต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่ งประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ
สรุ ปได้วา่ แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูร่ อบๆ ตัวเราทุกหนทุกแห่ง จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ออกไปมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถจาแนกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น ครู เพื่อนในห้องเรี ยน เพื่อต่างระดับ บุคลากรใน
โรงเรี ยน ผูป้ กครอง คนในชุมชน เป็ นต้น
2. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นแหล่งวิชาการ ได้แก่สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรี ยนและชุมชน
เช่น ห้องสมุด วัด ตลาด ร้านค้า สถานีตารวจ สถานีอนามัย โบราณสถาน สวนสัตว์ เป็ นต้น
3. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง อ่างเก็บน้ า สวนสาธารณะ
ป่ า ต้นไม้ ใบไม้ อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ เช่น สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า เป็ นต้น
4. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ตารา
วารสาร นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ แผ่นปลิว ป้ ายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
เสี ยงตามสาย เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น
3. วัตถุประสงค์ การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ได้กล่าวถึงการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรี ยน ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ 5 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาแหล่งวิทยาการของหมู่บา้ น เช่น ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ น
และที่อ่านหนังสื อที่วดั หรื อโรงเรี ยน ให้เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ น สามารถให้บริ การแก่ประชาชน
ได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
2. เพื่อจัดตั้งแหล่งความรู ้ หมู่บา้ นขึ้น ในพื้นที่ซ่ ึ งยังไม่เคยมีการจัดตั้งแหล่ง
วิทยาการรู ปแบบใดมาก่อน
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างกว้างขวางตลอดเวลา ได้รับการบริ การทางการศึกษาในรู ปแบบ
ของกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตตามความพร้อม
และตามความต้องการของตน
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4. เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง
โดยอาศัยองค์กรท้องถิ่นหรื อตัวแทนของประชาชนในหมู่บา้ น เช่น กลุ่มนักศึกษาทางไกล กลุ่มพลัง
มวลชนและอาสาสมัครในหมู่บา้ น
5. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการระดมทรัพยากร และการทางานร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บา้ น และหน่วยงานภาคเอกชนตาม
แนวนโยบายการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
สรุ ปได้วา่ การจัดตั้งแหล่งความรู ้ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต โดยเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อและกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะความรู ้ ความสามารถและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆมาใช้ในการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน
4. ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ วการศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้จะหยุดอยูเ่ พียงการศึกษาภาคบังคับในรั้วโรงเรี ยนเท่านั้นไม่ได้ทุก
คนจะต้องศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื่องต่อไปตลอดชีวิต ดังนั้นแหล่งความรู ้ต่าง ๆ จึงมีความสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ ความ
สนใจความถนัดและความพร้อม ดังที่ผรู ้ ู ้และนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู ้
ไว้ดงั นี้
นิวตั ิ อรรถบลยุคล (2536 : 15-16) กล่าวไว้วา่ แหล่งความรู ้มีความสาคัญ คือเป็ น
สถานที่ที่ประชาชนในหมู่บา้ นได้ร่วมแรง ร่ วมคิด ร่ วมทา โดยได้มีการบริ จาคทรัพย์สิ่งของร่ วมมือ
เสี ยสละกาลังกายในการจัดสร้างอาคารสถานที่ข้ ึนมา สาหรับเป็ นสถานที่ให้ความรู ้ข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยมีสื่อประเภทสิ่ งพิมพ์และอาจมีสื่อเทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน์ ของจริ ง ของ
จาลอง การแสดง การสาธิ ตต่าง ๆ ไว้บริ การ สื่ อบางส่ วนได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานของ
ราชการและเอกชนต่าง ๆ และสื่ ออีกบางส่ วนได้รับการบริ จาคจากประชาชนทัว่ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บา้ นได้มีโอกาสฝึ กอ่าน เขียน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-7) กล่าวไว้วา่ แหล่งความรู ้หรื อแหล่งวิทยาการ
ในชุมชน มีความสาคัญ คือ
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1. เป็ นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู ้ต่าง ๆ
ได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จากัดเพศและวัย
2. เป็ นแหล่งที่ช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนการศึกษาในระบบ
3. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู ้จากแหล่งกาเนิ ดได้
เช่น การเข้าไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุหรื อศาสนสถาน การศึกษาพันธุ์ไม้ หรื อการศึกษา
พันธุ์สัตว์ สภาพชีวิตความเป็ นอยูต่ ามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ถึงแหล่งที่อยูอ่ าศัยในป่ า
4. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสมั พันธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง หรื อลง
มือปฏิบตั ิจริ งได้ เช่น การแก้เครื่ องยนต์ การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ การทาอาหาร
ขนม หรื อดอกไม้ประดิษฐ์ เป็ นต้น
5. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการ
ใหม่ที่มีการคิดค้นขึ้น และยังไม่มีของจริ งให้เห็น เช่น การศึกษาถึงประดิษฐ์กรรมขึ้นใหม่ โดยดูจา
กวีดิทศั น์ ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งวิทยาการประเภทนี้ จะ
เป็ นสื่ อต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญเฉพาะในหลายด้าน คือ
5.1 เป็ นแหล่งให้ข่าวสาร เปิ ดโลกทัศน์ของผูศ้ ึกษาให้กว้างไกลกว่าเรื่ องราวที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่สาคัญ ช่วยยกระดับความมุ่งมัน่ โดยการ
เสนอภาพในอุดมคติหรื อเสนอผลสาเร็ จ และความก้าวหน้าของงานและบุคคลต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วย
สร้างบรรยากาศของการพัฒนาด้วย
5.2 เป็ นสิ่ งช่วยเปลี่ยนทัศนคติและค่านิ ยมเพื่อให้เกิดการยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ
แนวความคิดใหม่ เกิดมุมมองใหม่ข้ ึน
5.3 เป็ นสื่ อการสอนสมัยใหม่ที่ให้ท้ งั ความรู ้ ก่อให้เกิดทักษะ ช่วยให้การเรี ยนรู ้
เร็ วขึ้น
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู ้จะอยูท่ ี่ความหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพราะบุคคลมีความต้องการแตกต่างกัน
ไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ หากสามารถดาเนินการจัด
แหล่งงความรู ้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ ก็สามารถส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ได้ทุกหนทุกแห่ง
แสงจันทร์ อินทนนท์ (2532 : 68) กล่าวว่า การจัดแหล่งความรู ้หมู่บา้ นเป็ นการวาง
พื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพัฒนาด้านความเป็ นอยูใ่ ห้
เขา “อยูด่ ี” สามารถดารงชีวิตในชุมชนได้อย่าง “มีความสุ ข” มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีความ
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มัน่ คงปลอดภัยในชีวิต การให้บริ การทางการศึกษา เป็ นการชี้แนะให้เขารู ้ว่า จะทาอย่างไรจะมีชีวิต
อยูด่ ีมีความสุ ขและนาความรู ้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้ให้เหมาะสมกันตน โดยขึ้นอยูก่ บั พื้นฐานของแต่
ละบุคคลเป็ นสาคัญ
2. ช่วยให้ประชาชนรู ้จกั การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาชุ มชนมีความมุ่งหมายให้
ประชาชนได้ช่วยตนเองมากที่สุด และเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนของตนเอง การจัดแหล่งความรู ้ในชุมชนจึงเป็ นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในรู ปของการช่วยกันสร้างแหล่งความรู ้ การช่วยเหลือมีหลายด้าน เช่น
ด้านแรงงาน ด้านวัสดุและทรัพย์สินที่จะนามาพัฒนาชุมชนของตน โดยไม่ตอ้ งอาศัยงบประมาณ
จากรัฐการพึ่งพาตนเองนี้ ทาให้เกิดความรู ้สึกในความเป็ นเจ้าของ เป็ นการช่วยให้แหล่งความรู ้น้ นั
ได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึนอีกด้วย
3. ช่ วยให้คนคิดเป็ น คนที่คิดเป็ นนั้นเป็ นผูท้ ี่สามารถปรั บปรุ งตนเองและ
สิ่ งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถมองเห็นปั ญหา วิเคราะห์ปัญหาและ
หาทางแก้ปัญหานั้น โดยเลือกทางตัดสิ นปั ญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั ของตนเองและ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้เขาได้พิจารณาหาทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการ
ตัดสิ นปัญหา
4. ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน อันเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกประการ
หนึ่ง ปั ญหาความยากจนเป็ นปั ญหาสาคัญประการหนึ่งของประเทศและมีความเกี่ยวข้องกับปั ญหา
เรื่ องความไม่รู้ของประชาชน ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรที่จะช่วยเสริ มรายได้ให้กบั ครอบครัว ไม่รู้จกั ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรั บปรุ งผลผลิตในไร่ นาและไม่รู้ว่าจะนาวัสดุ พ้ืนบ้านมาทาประโยชน์
อะไรบ้างเป็ นต้น ดังนั้นการมีศูนย์รวมความรู ้ในหมู่บา้ นก็เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชี้นาให้เขามีโอกาสรู ้
ในเรื่ องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และหาทางช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได้
สรุ ปได้ว่า แหล่งความรู ้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ ึน เพราะการเรี ยนรู ้
ไม่จาเป็ นที่จะต้องเรี ยนในโรงเรี ยนเท่านั้น การดารงชีวิตประจาวันก็สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้จาก
สิ่ งที่อยู่รอบตัว โดยที่ผเู ้ รี ยนไม่รู้สึกว่ากาลังเรี ยนอยู่ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้จากสิ่ งที่อยู่
รอบตัวโดยที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ทาให้การเรี ยนมี
คุณค่าส่ งเสริ มสภาพการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ และความสามารถดารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็ นปกติสุข ทุกคนจึงต้องช่วยกันพัฒนาแหล่งความรู ้ให้มีจานวนมากและหลายหลาย
ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้แก่ทุกคนตลอดชีวิต
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5. รูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรี ยนด้วยตนเอง การจัดแหล่งความรู ้จะต้องอาศัยความร่ วมมือและ
ประสานกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจัดแหล่งความรู ้สามารถดาเนิ นการได้ในหลาย
รู ปแบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็ นต้น ที่แตกต่าง
กันในแต่ละท้องถิ่น จึงควรคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 140-145) ได้กล่าวถึงการจัดรู ปแบบแหล่งความรู ้ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน ซึ่งกาหนดรู ปแบบแหล่งความรู ้ไว้ 4 รู ปแบบ คือ
1. แหล่งความรู ้ที่พฒั นาจากที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น เนื่ องจากที่อ่าน
หนังสื อประจาหมู่บา้ นเป็ นแหล่งข่าวสารข้อมูลที่สาคัญยิ่งของชุ มชนแห่ งหนึ่ งนอกเหนื อไปจาก
โรงเรี ยนซึ่งกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนมีนโยบายที่จะขยายที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ นออกไปให้
ทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ น โดยยึดหลักการเดิมที่ให้ชาวบ้านเป็ นผูด้ ูแลและจัดการที่อ่านหนังสื อประจา
หมู่บา้ น กรมการศึกษานอกโรงเรี ยนจะสนับสนุนในด้านหนังสื อพิมพ์และวารสาร จากหลักการนี้
ทาให้เป็ นแนวทางที่จะพัฒนาที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น ให้เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ นโดยความ
ร่ วมมือของชาวบ้านเช่น คณะกรรมการที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น กลุ่มนักศึกษาทางไกลหรื อ
กลุ่มพลังอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ซึ่งสามารถที่จะให้บริ การความรู ้ดา้ นต่าง ๆ แก่ประชาชนใน
ขอบเขต เนื้ อหาที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้ นให้ดีข้ ึน
2. แหล่งความรู ้หมู่บา้ นที่จดั ขึ้นในวัด วัดในชนบทโดยทัว่ ไปถือเป็ นศูนย์กลางที่
สาคัญแห่งหนึ่งของชุมชน เป็ นสถานที่ที่ประชาชนมาพบปะกันเพื่อประกอบศาสนกิจร่ วมกันโดยมี
พระเป็ นผูใ้ ห้การอบรมเทศนา ซึ่ งเป็ นกระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้ประการหนึ่ ง หากจะพัฒนาให้วดั
สามารถให้บริ การความรู ้ให้กบั ประชาชนในรู ปแบบแหล่งความรู ้ก็กระทาได้ เพราะวัดมีบริ เวณ
กว้างขวาง ร่ มรื่ น มีภิกษุและสามเณรที่ประชาชนเคารพนับถือและมีเวลาพอที่จะทาประโยชน์ให้กบั
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับสามารถดูแลและประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บา้ นหรื อ
คณะกรรมการแหล่งความรู ้ได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิ ทธิภาพ
3. แหล่งความรู ้ที่จดั ขึ้นในโรงเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนเป็ นสถาบันที่จดั การศึกษา
ให้แก่ประชาชนในชุ มชนอยู่แล้ว โดยเฉพาะมีอาคารสถานที่พร้อม มีห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อ
สามารถจัดเป็ นห้องสมุดโรงเรี ยนที่ให้บริ การแก่ประชาชนในชุมชนได้ โดยจัดทาเป็ นแหล่งความรู ้
ให้แก่ชาวบ้านเข้ามาใช้บริ การโดยไม่จากัดเวลา เพศ และวัย
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4. แหล่งความรู ้ที่จดั ขึ้นในสถานที่สาธารณะหรื อที่ที่ประชาชนบริ จาคในบาง
หมู่บา้ นไม่มีวดั โรงเรี ยน หรื อที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น จึงมีขอ้ จากัด ทาให้ไม่มีฐานในการที่จะ
พัฒนาให้เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ นได้ แต่ก็สามารถที่จะพัฒนาที่สาธารณะหรื อสถานที่ที่มีผบู ้ ริ จาค
ให้ในหมู่บา้ น ให้เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ นได้ โดยสถานที่ดงั กล่าวจะต้องอยูใ่ นหมู่บา้ น ประชาชน
ทุกคนสามารถมาใช้บริ การได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
สุ จิต ศิลารักษ์ (ม.ป.ป. : 2-4) ได้กาหนดรู ปแบบแหล่งความรู ้ออกเป็ นแหล่งต่าง ๆ
ดังนี้
1. แหล่งเสนอข้อมูลข่าวสาร คือ เป็ นที่รวบรวมข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และ
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในชนบท ซึ่ งอาจประกอบด้วยหนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์
ต่าง ๆ แผ่นปลิว แผ่นพับและเอกสารทุกอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้
2. แหล่งที่เป็ นสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น โบสถ์ วัด และศิลปะ
ที่มีคุณค่าที่ควรอนุรักษ์ไว้ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นผลส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ช่วยให้เกิดการหวงแหนใน
คุณค่าทางวัฒนธรรม อันเป็ นมรดกของคนไทย
3. แหล่งที่เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มคน หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น บุคคลเหล่านี้ สาคัญมาก เพราะมีความชานาญและ
ความเชี่ยวชาญ มีความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหล่านี้ สามารถหาได้ในท้องถิ่นควร
นาเข้ามาช่วยให้ความรู ้แก่บุคคลอื่น
4. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตลอดจนหัตถกรรมพื้นเมือง จะเห็นได้ว่ามี
อยู่กระจัดกระจายทัว่ ไปและแตกต่างออกไปแต่ละหมู่บา้ น แหล่งความรู ้ชนิ ดนี้ ช่วยให้มองเห็น
ความสาคัญของท้องถิ่นตนเอง ช่วยให้เกิดความอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นให้มีประโยชน์สืบไป
5. แหล่งส่ งเสริ มกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมทางอนามัย อาชีพ นิทรรศการการ
อภิปราย การให้ความรู ้บางเรื่ องเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็ นการ
เพิ่มเติมความรู ้เดิมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
สรุ ปได้วา่ การจัดแหล่งความรู ้สามารถดาเนินการได้หลายรู ปแบบ แต่ท้ งั นี้จะต้อง
อาศัยความร่ วมมือจากทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ความ
หลากหลายและความคุม้ ค่า หากจัดแหล่งความรู ้แล้ว แต่ไม่มีผสู ้ นใจ
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ด้ านวัดและประเมินผล
การวัด และประเมิ น ผลเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของการจัดการเรี ย นการสอนการ
จัดการเรี ยนการสอนจะต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด การจัดการเรี ยนการสอนจะต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ การศึกษาการประเมินผล
ผูเ้ รี ยนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วม
กิจกรรม และการทดลองควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอน
1. ความหมายของการวัดผล
มีนกั ศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของ “การวัดผล (Measurement)” ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอ
เสนอไว้ดงั นี้
อานวย เลิศชยันตี (2542 : 7) กล่าวถึงความหมายของการวัดผล หมายถึง
กระบวนการที่ได้มาตรฐานที่ตอ้ งมีเครื่ องมือของการวัดเป็ นสิ่ งที่จะกาหนดคุณลักษณะของสิ่ งที่จะ
วัด (objects) ผลที่ได้ออกมาจะเป็ นปริ มาณ (Quantity) ซึ่งก็คือจานวนเลข (Number)
บุญชม ศรี สะอาด (2543 :21) กล่าวถึงความหมายของการวัดผลว่า การวัดผล
หมายถึง การกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์อื่นๆ แทนปริ มาณหรื อคุณภาพหรื อคุณลักษณะ
ดัง นั้น จึ ง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า การวัด ผล หมายถึ ง กระบวนการบอกปริ ม าณหรื อ
คุ ณ ภาพของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งเป็ นตัว เลข หรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ใ ดๆ ที่ ต กลงกัน ไว้แ ล้ว ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ
คุณลักษณะของสิ่ งที่จะวัดและวัตถุประสงค์ของการวัด
2. ความหมายของการประเมิน
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 124) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การ
ประเมินผล หมายถึง การตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนมีคุณภาพอย่างไร เมื่อนาคะแนนที่ได้จากการวัดผลมา
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 12) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การ
ประเมิ นผล หมายถึ ง การนาเอาข้อมูลที่ ได้จ ากการวัดทั้งหลายมาใช้ในการตัด สิ นโดยการหา
ข้อสรุ ปตัดสิ นประเมินค่าหรื อตีราคาโดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ หรื อเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ดังนั้นจึ งกล่าวสรุ ปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสิ นคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดและประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดการศึกษา เพราะเป็ นกระบวนการ
ตรวจสอบว่า นักศึกษาเรี ยนได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ได้มากน้อย

95
เพียงใด และนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ดั้งนั้น ผูบ้ ริ หารหรื ออาจารย์ผสู ้ อน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินผล ซึ่งมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของการวัด
และประเมินผลไว้ดงั นี้ อานวย เลิศชยันตี (2535 : 6) กล่าวว่าเป็ นกระบวนการกาหนดรายละเอียด
ของข้อมู ลให้เป็ นตัวเลขภายใต้ก ฎเกณฑ์ใ นการกาหนดตัวเลขแทนปริ มาณของสิ่ งที่ จะวัดตาม
คุณลักษณะ ส่ วนไพศาล หวังพานิ ช (2526 : 13)ได้ให้ความหมายว่า การวัดผล หมายถึง
กระบวนการให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรื อสัญลักษณ์ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ หรื อคุณภาพของสิ่ ง
ที่จะวัด โดยใช้เครื่ องมือวัดที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อชี้ หารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่จะวัดว่ามีปริ มาณ
เท่าใด และภัทรา นิคมานนท์ (2538 : 8)ให้ความหมายของ การวัดผล หมายถึงการใช้เทคนิควิธีการ
ซึ่ งเรี ยกว่าเครื่ องมือวัดอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อศึกษาค้นหา หรื อตรวจสอบคุณลักษณะของบุคคล
ผลงานหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความหมายแทนพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะของสิ่ งของ
หรื อบุคคลที่ตอ้ งการศึกษา การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตัดสิ นตีราคาลงสรุ ปเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม หรื อหาคุณค่าของคุณลักษณะและพฤติกรรม โดยอาศัยข้อมูลหรื อรายละเอียดที่ได้
จากการวัดเป็ นหลักแล้ววินิจฉัยอย่างมีหลักเกณฑ์และมีคุณธรรม (ไพศาล หวังพานิ ช 2526 : 14) ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ (2537 : 2) ที่กล่าวว่า การประเมินผลเป็ นกระบวนการตัดสิ น
คุณค่าของสิ่ งของหรื อการกระทาใดโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ส่ วน ภัทรา นิ คมานนท์
(2538 :9) ให้ความหมายของการประเมินผลไว้ว่า เป็ นการนาเอาข้อมูลทั้งหลาย ที่ได้จากการวัดมา
ใช้ ในการตัดสิ นใจโดยการหาข้อสรุ ปตัดสิ นประเมินค่าหรื อตีราคา โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ
หรื อเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ การวัดและประเมินผลจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2543 : 66 - 67)
3. กระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลจะมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยการประเมิน
เกี่ยวกับพัฒนาการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผลจะดูทุกด้าน ทั้งด้านร่ างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคมและสติปัญญา จะใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย เช่น วัดจากการทดสอบ การสังเกต
การสัมภาษณ์ และจากแฟ้ มสะสมผลงานของผูเ้ รี ยน เมื่อทาการวัดและประเมินผลแล้วจะนาข้อมูล
มาพิจารณาเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่พบแล้วจะพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนต่อไป (สถาบันแห่ งชาติเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ 2543 : 98)
4. ระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2543 : 487 - 488) กล่าวถึงระบบการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาว่า ระบบใหญ่ๆ ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีอยู่ 2 ระบบที่สาคัญคือระบบการ
วัดแบบอิงกลุ่มและระบบการวัดแบบอิงเกณฑ์ กล่าวคือ
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4.1 ระบบการวัดแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – referenced Measurement) เป็ นระบบ
ที่มุ่งเน้นการกาหนดเกณฑ์ในการยอมรับว่าบุคคลมีความสามารถหรื อคุณลักษณะที่ตอ้ งการแล้ว
พยายามพัฒนาบุคลให้ถึงซึ่ งเกณฑ์ดงั กล่าว ซึ่งเมื่อได้การพัฒนาบุคคลทาได้ถึงเกณฑ์กาหนด ก็เป็ น
ที่ยอมรับได้วา่ บุคคลนั้นมีความสามารถหรื อคุณลักษณะตามที่ตอ้ งการแล้ว
4.2 ระบบการวัดแบบอิงกลุ่ม (Norm – referenced Measurement) เป็ นระบบที่
มุ่งเน้นการเปรี ยบเทียบความสามารถหรื อคุณลักษณะของบุคคลโดยอาศัยกลุ่มอ้างอิง(Referenced
Group) เป็ นหลักความสาเร็ จของบุคคลในระบบนี้ ข้ ึนอยู่กบั ว่า ความสามารถหรื อคุณลักษณะที
ต้องการนั้น ๆ เขามีอยูเ่ หนื อผูอ้ ื่นมากน้อยแค่ไหน ถ้าเหนื อกว่าผูอ้ ื่นมากก็ถือได้ว่ามีความสาเร็ จใน
ระดับสู ง แต่ถา้ เหนือกว่าผูอ้ ื่นไม่มากก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสาเร็ จ
4.3 หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักเกณฑ์ รู ปแบบการวัดการประเมินผล
และวิธีการประเมินผลที่ชดั เจน ประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้
4.3.1 รู ปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน
4.3.2 น้ าหนักในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่ วน
4.3.3 เงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ
4.3.4 เวลาเข้าชั้นเรี ยน
4.3.5 รายละเอียดเกี่ยวกับส่ วนที่จะประเมิน เช่น กาหนดเวลาการส่ งงาน
รู ปแบบรายงานเนื้ อหาของรายงานแต่ละชิ้น ปริ มาณงาน เวลาของงานที่ควรใช้ในแต่ละชิ้น โทษ
ของการส่ งงานเกินเวลาที่กาหนด ความสามารถในการเขียนรายงาน
4.3.6 ขั้นตอนการส่ งงาน สถานที่ส่งและรับงานที่ตรวจสอบแล้ว
4.3.7 การปรับคะแนนดิบเป็ นคะแนนมาตรฐาน
4.4.8 เกณฑ์ข้นั ต่าที่ผา่ นการประเมิน
องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องมีการปรึ กษาหารื อ และตกลงให้ความเห็นชอบร่ วมกัน
ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอน โดยแจ้งให้ผเู ้ ข้าเรี ยนทราบภายในสัปดาห์แรกของการ
เปิ ดเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
1. ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล ในการวัดและประเมินผลนั้นต้องมี
ผูร้ ับผิดชอบตามลาดับชั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนได้ตามกระบวนการต่างๆ ที่ได้มี
การปรึ กษาหารื อและตกลงกันไว้ดงั นี้
2.
คณะกรรมการบริ หารวิชาการหรื อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการสอบไล่ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาตามเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทิน
การศึกษา และมีหน้าที่ตรวจสอบการทบทวนระดับขั้นการวัดผลการศึกษา โดยการตรวจสอบว่า
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คณะ/ภาควิชาได้ดาเนิ นการถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดหรื อไม่การตรวจสอบนี้ จะมีข้ ึนก็ต่อเมื่อ
นิสิตมีความคับข้องใจในระดับขั้นที่ตนได้รับว่าไม่สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของตนและนิสิต
ได้ดาเนินการอุธรณ์ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลระดับภาควิชา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการตรวจรับรองข้อสอบและตรวจรับรองผลการสอบก่อนนาเสนอกรรมการประจา
คณะ
4. หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบทัว่ ไปในการวัดผลและประเมินผลของนิ สิตที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาของภาควิชาทุกระดับการศึกษา มีหน้าที่กากับวิธีการประเมินผลและ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ เพื่อกาหนดระดับขั้นคะแนน โดยการประสานงานปรึ กษาหารื อร่ วมกันกับ
คณะกรรมการวัดและประเมินผลระดับภาควิชา
5. อาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายวิชาที่ตนสอนภายใต้วิธีการ
และกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ภาควิชา/คณะกาหนด แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้นิสิตทราบตั้งแต่สัปดาห์แรก
ของภาคเรี ยน ให้เวลานิสิตเข้าพบปรึ กษาหารื อ ช่วยแก้ปัญหาและจัดสอบอย่างเป็ นธรรมปราศจาก
อคติ
6. นิสิต มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับคาสั่งที่เป็ นส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องการเขียน ส่ งรายงานที่ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ เฉพาะส่ วนที่เป็ นผลงานของตนจริ งๆโดยไม่ลอกเลียนงานผูอ้ ื่น ไม่ทุจริ ตใน
การสอบ และไม่ช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้ทุจริ ตในการสอบ ข้อสอบและการจัดการสอบ ข้อสอบอาจออก
โดยอาจารย์ผสู ้ อนหรื อออกโดยอาจารย์หลายคนก็ได้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา และ
โดยการตรวจสอบรับรองของคณะกรรมการประจาภาควิชา ข้อสอบจะต้องมีความเป็ นกลางใน
เนื้ อหาวิชา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา คาสัง่ และ/หรื อคาถามของข้อสอบต้อง
ชัดเจน กะทัดรัด ไม่กากวมและไม่ผดิ พลาด ใช้ถอ้ ยคาถูกต้องและเหมาะสมกับรายวิชาคาถามต้อง
เป็ นธรรมสามารถตอบได้อย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล และสามารถทาข้อสอบเสร็ จภายในเวลาที่
กาหนด
ไพศาล หวังพานิช (2526 : 11-15) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์หรื อองค์ประกอบที่ถือว่า
เป็ นหลักของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาไว้ดงั นี้
1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการวัดแต่ละครั้งต้องมัน่ ใจว่าสามารถวัดสิ่ งที่
ต้องการจะวัดได้อย่างแท้จริ งเช่นถ้าต้องการว่าผูเ้ รี ยนนาความรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ไปในชีวิตประจาวัน
ได้หรื อไม่แต่ออกข้อสอบวัดความจาลักษณะนี้เรี ยกว่าวัดได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
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2. ใช้เครื่ องมือที่ดี ในการวัดแต่ละครั้งย่อมขึ้นกับคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้เป็ น
อย่างมาก ถ้าเครื่ องมือมีคุณภาพดี ผลการวัดย่อมดีเชื่อถือได้ ในทางตรงข้ามถ้าเครื่ องมือไม่ดี ไม่
แน่นอน ผลการวัดก็ยอ่ มผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนกับตาชัง่ ที่ไม่ดี ย่อมบอกน้ าหนักได้ไม่ตรง
เป็ นต้น ในการวัดผลการศึกษาซึ่ งต้องการนาผลการวัด ไปใช้แปลความสามารถของบุคคลหรื อไป
ใช้ในการประเมินผลหรื อใช้เพื่อการวิจยั จะต้องเริ่ มต้นด้วยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เช่น
ต้องใช้เครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อมัน่ ได้ มีความเป็ นปรนัยมีอานาจจาแนกสู งและเหมาะสมกับ
ระดับของบุคคลที่จะวัด
3. มีความยุติธรรม ในการวัดผลการศึกษาการที่จะนาผลการวัดมาเปรี ยบเทียบกัน
ในกลุ่มหรื อจะนาไปเทียบกับมาตรฐานอย่างอื่น เพื่อจะตัดสิ นระดับสู งต่าของความสามารถในการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผลการวัดที่ได้มาจากการวัดที่ยตุ ิธรรมกับทุกคน
4. แปลผลได้ถูกต้อง ผลการวัดที่ได้ในแต่ละครั้งเพื่อนาผลที่ได้ดงั กล่าวไปใช้
อธิ บาย หรื อเปรี ยบเทียบกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ การนาผลไปใช้อธิ บายหรื อ
เปรี ยบเทียบความสามารถต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนนั้นจะกระทาได้ถูกต้องเพียงใด ย่อมขึ้นกับหลักเกณฑ์ที่
ใช้และความสมเหตุสมผลว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปแล้วมักจะมีการแปลผลการสอบอยูส่ อง
ลักษณะคือ แปลโดยการเปรี ยบเทียบผลการวัดภายในกลุ่มของผูเ้ รี ยนกับเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่
มีอยู่ การแปลผลในลักษณะใดก็ตามจาเป็ นต้องคานึ งถึงเสมอว่าคะแนนหรื อผลการวัดที่ได้น้ นั ใช้
แทนคุณลักษณะใดของผูเ้ รี ยน ผลการวัดนั้นมีความละเอียดเพียงใด เป็ นผลการวัดที่มีอยูใ่ นระดับใด
มีหน่วยเท่ากันหรื อไม่ ความคลาดเคลื่อนของผลการวัดมีมากน้อยเพียงใด
5. ใช้ผลการวัดได้คุม้ ค่า การวัดผลที่ดีมิได้มีความมุ่งหมายแต่เพียงการตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามีคุณภาพเป็ นเช่นไรได้หรื อตกเท่านั้นควรจะมุ่งหวังที่จะค้นหาความเด่น
หรื อด้อยของผูเ้ รี ยน เพื่อจะได้พฒั นาหรื อปรับปรุ งความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้ดีข้ ึน ดังนั้น
ในการวัดผลแต่ละครั้ งควรจะได้นาผลที่ได้ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ คุม้ ค่าของการลงทุนและ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายที่แท้จริ งของการวัดผล
สรุ ป การวัดและประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ จะเป็ นตัวชี้ วดั ถึ งคุ ณภาพของบัณฑิ ต โดยจะต้องคานึ งถึ งการประเมิ นผูเ้ รี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ใช้เครื่ องมือที่ดีและมีความยุติธรรม แปลผลได้อย่าง
ถูกต้อง
5. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง คือการวัดอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
สามารถปฏิบตั ิได้จริ งตลอดกระบวนการไม่ว่าจะเป็ นด้านการนาเสนอความรู ้ความเข้าใจ การ

99
จัดระบบข้อมูลความรู ้ การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม ดังนั้นการประเมินผลอาจจัดในลักษณะของการ
ทาแฟ้ มบันทึกผลการทางานของผูเ้ รี ยน การปฏิบตั ิจริ ง การจดบันทึก รายการที่สังเกตได้ การบันทึก
พฤติกรรม การสังเกตเป็ นต้น ด้วยการทดสอบหรื อประเมินลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่จะ
เลือกใช้ให้เหมาะสมจึงจัดได้ว่าการประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้แก่
ผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจะมีส่วนประเมินมากขึ้นคือ ผูเ้ รี ยน เพื่อน
และผูส้ อน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปปรับปรุ ง พัฒนาตนเองมากกว่าการถูกผิด สอบได้ไม่ได้
ผูส้ อนจะไม่มีหน้าที่ประเมินผลฝ่ ายเดียวเหมือนที่ผา่ นมา
การประเมินผลตามสภาพจริ งมีผใู ้ ห้ความหมายหลายแง่มุมตามแต่นกั การศึกษาแต่
ละท่านจะเน้นโดยให้ความหมายต่าง ๆ กันไป ดังนี้
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 : 85) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ งเป็ น
วิธีการประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม และทักษะที่จาเป็ นของนักเรี ยนและเป็ น
วิธีการประเมินโดยเน้นงานที่นกั เรี ยนแสดงออกในด้านภาคปฏิบตั ิ (Performance) เน้นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ (Process) ผลผลิต (Products) แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio)
อุทุมพร จามรมาน (2540 : 2 ) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ ง หมายถึง การ
วัดและประเมินกระบวนการทางานของสมองและจิตใจของผูเ้ รี ยนอย่างตรงไปตรงมา ตามสิ่ งที่เขา
ทาโดยพยายามตอบคาถามว่า เขาทาอย่างไร และทาไมถึงทาอย่างนั้นการได้ขอ้ มูลว่าเขาทาอย่างไร
และทาไมจะช่วยให้ผสู ้ อนได้ช่วยผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเขาและการสอนของตนเอง ทาให้การ
เรี ยนการสอนมีความหมายและทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนรู ้ต่อไป
กรมวิชาการ (2542 : 6) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ ง หมายถึง
กระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นกั เรี ยนทาเพื่อเป็ น
พื้นฐานในการตัดสิ นผลการศึกษาของผูเ้ รี ยน
จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริ ง สรุ ปได้ว่าการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง หมายถึง การสังเกต การบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทางานการปฏิบตั ิงานหรื อ
ปฏิบตั ิกิจกรรม และผลงานของผูเ้ รี ยน
เทคนิ คและยุทธวิธีในการประเมินผลตามสภาพจริ ง และผลสัมฤทธิ์กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 6) กล่าวถึงการประเมินผลตามสภาพจริ ง มีเทคนิคและยุทธวิธีการ
ประเมินดังนี้
1. การทดสอบอย่างเป็ นทางการเป็ นการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน จัดทาขึ้น
โดยหน่วยงานสาหรับพัฒนาข้อสอบมาตรฐานโดยเฉพาะหรื อโรงเรี ยนกาหนดให้มีการสอบ เพื่อดู
คุณภาพการศึกษา เช่น ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ข้อสอบวัดความพร้อม เป็ นต้น
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2. การประเมินอย่างไม่เป็ นทางการยุทธวิธีการประเมินที่ไม่เป็ นทางการ จะเน้น 4
“ P ” ของกระบวนการประเมินผลจากสภาพจริ ง คือ Performance Process Products และ Portfolio
(การแสดง กระบวนการ ผลผลิต และแฟ้ มสะสมงาน) การประเมินเหล่านี้แม้จะไม่เป็ นทางการแต่
จะต้องกาหนดเกณฑ์รูบริ ค (Rubric) เพื่อความมัน่ ใจในความยุติธรรม และสามารถแปลผลได้
ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ที่นามาศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาทฤษฎีดา้ นจิตวิทยา ดังนี้
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) ทฤษฎีน้ ี เชื่อว่าพฤติกรรมของ
มนุ ษย์น้ นั เกิดจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมในรู ปแบบต่างๆ และเชื่อว่าการ
เสริ มแรง (reinforcement) จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมตามต้องการ เช่น ความเร็ วและความอดทน การ
บังคับตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ Skiner เป็ นผูห้ นึ่ งที่มีความโดดเด่นในการนาทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมไปพัฒนารู ปแบบการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดต่อการออกแบบ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในปั จจุบนั Molone เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่นาทฤษฎีน้ ี มาประยุกต์ใช้กบั เกม
การสอน Malone พบว่าองค์ประกอบของตัวเสริ มแรงที่เป็ นแรงจูงใจสาคัญคือ ความท้าทาย
(challenge) จินตนาการเพ้อฝัน (fantasy) และความอยากรู ้อยากเห็น การนาทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่การแบ่งเนื้ อหาบทเรี ยนออกเป็ น
หน่ วยย่อยจากง่ายไปสู่ ยากโดยมีการบอกเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่ วยอย่างชัดเจน
การวัดผลการเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับในรู ปแบบที่น่าสนใจในทันที (สุ กรี
รอดโพธิ์ทอง 2544 : 35-41)
2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theories) ทฤษฎีน้ ีมีแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ว่า
การเรี ยนเป็ นการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวสารเดิมกับข้อมูลข่าวสารใหม่ หากผูเ้ รี ยนมีขอ้ มูลข่าว
สารเดิมเชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวสารใหม่ การรับรู ้ก็จะง่ายขึ้น นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนยังมีลีลาใน
การเรี ยนรู ้และการนาความรู ้ไปใช้แตกต่างกัน แนวความคิดดังกล่าวนี้ ทาให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ทาให้เกิดความแตกต่างของการจา ทั้งความจาระยะสั้น ความจาระยะยาว และ
ความคงทนในการจา Piaget (อ้างถึงโดย ปรี ชา วิหคโต 2537: 114-126) นักจิตวิทยาที่สาคัญคนหนึ่ง
ในกลุ่มนี้ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาด้านการรั บรู ้ ของเด็กและพบว่า มนุ ษย์เกิ ดมาพร้ อมกับ
โครงสร้างทางสติปัญญาที่ไม่ซบั ซ้อน และจะค่อยๆ มีการพัฒนาขึ้นตามลาดับเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่ งแวดล้อม ผูส้ อนจึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยนได้คิด ได้รู้จกั วิธีการ และเกิดการค้นพบ
ด้วยตนเอง ซึ่ งต่อมา Bruner นักการศึกษาที่สาคัญคนหนึ่ งในกลุ่มนี้ เรี ยกวิธีการดังกล่าวว่า "การ
เรี ยนรู ้โดยการค้นพบ" ผูส้ อนต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการคิดของเด็กและผูใ้ หญ่แตกต่างกัน
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การเรี ยนการสอนต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยก่อน และควรแทรกปั ญหาที่ผสู ้ อน
หรื อผูเ้ รี ยนตั้งขึ้น แล้วช่วยกันคิดหาคาตอบ ส่ วนในด้านรางวัลที่ผเู ้ รี ยนได้รับนั้นควรเน้นแรงจูงใจ
ภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก การนาทฤษฎีปัญญานิยมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้เทคนิ คต่างๆ เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยนก่อนเริ่ มเรี ยนและ
ระหว่างเรี ยนอย่างต่อเนื่ องโดยคานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ทั้งในแง่ของการเลือกเนื้ อหา
บทเรี ยน การเลือกกิจกรรมการเรี ยน และการควบคุมการเรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทบทวน
ความรู ้เดิมที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ใหม่ในรู ปแบบที่เหมาะสม การตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์หา
คาตอบ และการสร้างแรงจูงใจโดยเน้นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้ (สุ กรี
รอดโพธิ์ทอง 2544: 41-43)
3. การเรี ยนรู้ การจา และการระลึกได้ Dwyer (1978 , อ้างถึงโดย สุ กรี
รอดโพธิ์ทอง 2544 : 60) เป็ นผูห้ นึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ การจา และการระลึกได้ (recall)
Dwyer เสนอผลการศึกษาของเขาไว้ ดังนี้
3.1 ด้านการเรี ยนรู ้ คนเราเรี ยนรู ้โดยการชิมรส ร้อยละ 1 โดยการสัมผัส ร้อยละ
10 โดยการดมกลิ่น ร้อยละ 30 โดยการได้ยนิ ร้อยละ 11 และโดยการมองเห็น ร้อยละ 83 ด้านการจา
คนเราจาได้จากสิ่ งที่อ่าน ร้อยละ 10 จากสิ่ งที่ได้ยนิ ร้อยละ 20 จากสิ่ งที่ได้เห็น ร้อยละ 30 จากสิ่ งที่
ได้เห็นและได้ยนิ ร้อยละ 50 จากสิ่ งที่ได้พดู ร้อยละ 70 และจากสิ่ งที่ได้พดู และได้ทา ร้อยละ 90
3.2 ด้านการระลึกได้ การสอนโดยวิธี "บอกให้ทา" ระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3
ชัว่ โมง ร้อยละ 70 และระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี "แสดงให้ดู"
ระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3 ชัว่ โมง ร้อยละ 72 และระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 20
การสอนโดย "บอกวิธีการและแสดงให้ดู" ระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3 ชัว่ โมง ร้อยละ 85 และ
ระลึกได้หลังจากสอนแล้ว 3 วัน ร้อยละ 65
4. หลักการจา สิ่ งที่คนเรารับรู ้จะถูกเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเรี ยกขึ้นมาใช้ในภายหลัง
ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ในการเรี ยกความจาที่เก็บเอาไว้ข้ ึนมาใช้มีสูงมาก แน่นอนว่า
สิ่ งที่เก็บอยูใ่ นความจาของคนเรานั้นมีท้ งั ที่สาคัญและที่ไม่มีสาระอะไร เทคนิ คการสอนให้คนเรา
เก็บข้อมูลข่าวสารไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีความสาคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับองค์ความรู ้ที่
ใหม่และมีจานวนมาก เช่น คาศัพท์ในภาษาใหม่ หลักการเสริ มสร้างความจาที่นามาใช้กนั ในวิธีการ
เสริ มสร้างความจาต่างๆ นั้นประกอบด้วยหลักการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบ (the principle of
organization) และหลักการทาซ้ า (the principle of repetition) โดยทัว่ ไปการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบ
ทาได้ง่ายกว่าและมีประสิ ทธิ ภาพกว่า แต่เมื่อใดก็ตามที่การใช้หลักการจัดระบบไม่เหมาะสมหรื อ
เป็ นไปไม่ได้ ก็จะมีการนาหลักการทาซ้ ามาใช้เสมอ เช่น ในกรณี ที่มีปริ มาณข้อมูลข่าวสารมาก หรื อ
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เมื่อข้อมูลข่าวสารนั้นไม่อาจจัดระบบใดๆ ได้ หรื อสาหรั บข้อมูลข่าวสารของทักษะประเภท
psychomotor skills (Fleming and Levie 1978 , cited by Alessi and Trollip 1991 : 11-12)
5. แรงจูงใจ (Motivation) Alessi and Trollip (1991: 12) เห็นว่าแรงจูงใจที่
เหมาะสมมี ความจาเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ที่เหมาะจะนามาใช้ในการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทฤษฎีของ Lepper and Chabay (1985 : 32-34) ทฤษฎีของ Malone (1981 : 5759) Malone and Lepper (1987 : 23-25) และทฤษฎีของ Keller and Suzuki (1988 : 80-83) เห็นว่า
ควรใช้แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) กับการสอนมากกว่าการใช้แรงจูงใจภายนอก
(Extrinsic Motivation) มาโลนมีสมมุติฐานว่าองค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดแรงจูงใจมี 4 ประการ ได้แก่
ความท้าทาย (challenge) ความอยากรู ้อยากเห็น (curiosity) การควบคุม (control) และจินตนาการที่
ประหลาดๆ (fantasy) Keller เห็นว่ามีปัจจัยอยู่ 4 ประการที่มีความสาคัญต่อแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
ได้แก่ การรักษาความสนใจ (Maintenance of attention) ความสอดคล้องของวัสดุอุปกรณ์การสอน
(Relevance of the material) ความเชื่อมัน่ ของผูเ้ รี ยน (Student confidence) และความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยน (Student satisfaction)
6. การควบคุม (Locus of control) Alessi and Trollip (1991 : 12-13) เห็นว่าตัว
แปรสาคัญในการออกแบบโปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ทุกโปรแกรม คือ การควบคุมการ
เรี ยนการสอน สิ่ งที่ตอ้ งมีการควบคุมประกอบด้วยลาดับขั้นของการเรี ยนการสอน เนื้ อหาบทเรี ยน
วิธีการเรี ยน และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจควบคุมโดยผูเ้ รี ยนหรื อควบคุม
โดยโปรแกรม หรื อทั้งสองฝ่ ายร่ วมกันควบคุม แม้จะมีงานวิจยั ที่ระบุว่า การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุม
จะดีกว่า (Laurillard 1987 : 30) แต่โปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมมีส่วนผสม
ระหว่างการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูค้ วบคุมกับการที่โปรแกรมเป็ นผูค้ วบคุมเสมอ
7. การถ่ ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การเรี ยนรู ้จากการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็ นเพียงการเรี ยนรู ้ข้ นั ต้นก่อนที่จะนาไปประยุกต์หรื อไปใช้ในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
การถ่ายโยงความรู ้หมายถึงการสามารถนาสิ่ งที่ทาได้ในขณะเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในโลก
แห่ งความเป็ นจริ งได้ การถ่ายโยงนี้ เป็ นผลจากชนิด ปริ มาณ และความหลากหลายของปฏิสัมพันธ์
จากความเหมือนจริ งของการเรี ยนการสอน และจากวิธีการสอนที่นามาใช้ในการฝึ กอบรม การถ่าย
โยงความรู ้เป็ นผล (outcome) ที่สาคัญที่สุดของการฝึ ก (Clark and Voogel 1985 ; Cormier and
Hagman 1987 , cited by Alessi and Trollip 1991: 13)
8. ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Individual Differences) การเรี ยนรู ้ของคนเราทุก
คนไม่ใช่จะเป็ นแบบเดียวกันหมด อัตราความช้าเร็ วในการเรี ยนรู ้ก็ไม่ได้เป็ นอัตราเดียวกัน ผูเ้ รี ยน
บางคนอาจเรี ยนได้ดีกบั วิธีการเรี ยนการสอนวิธีอื่นกว่าการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการ
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สอนด้วยคอมพิวเตอร์ มกั ได้รับการสรรเสริ ญเยินยอว่ามีความสามารถเอื้อประโยชน์ในด้านความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่โปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นในเชิงพาณิ ชย์ส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้มีวิธีสอนที่แตกต่างกันให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน โปรแกรมที่ดีจะปรับตัวเองให้เข้ากับสติปัญญาและ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษแก่ผเู ้ รี ยนที่เรี ยนอ่อน และให้
แรงจูงใจที่แตกต่างกันต่อการตอบสนองของผูเ้ รี ยนที่ต่างกัน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนต้องการบทเรี ยนที่
แตกต่างกัน การจับคู่ระหว่างบทเรี ยนที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละคนจึงมีความสาคัญ ซึ่ งจะทา
เช่นนั้นได้ โปรแกรมต้องสามารถประเมินความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจับคู่ที่เหมาะสมและทา
อย่างอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกันได้ (Alessi and Trollip 1991: 13)
แนวคิดเกีย่ วกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ในการออกแบบและพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนจ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาและพัฒ นา
องค์ประกอบหลายประการ ทั้งในเรื่ องทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ลักษณะเนื้ อหาวิชา ระดับการศึกษา ระบบ
การเรี ยนการสอน รวมทั้งรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
พื้นฐานอย่างถ่องแท้และนามาประยุกต์ในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนขึ้น
ใหม่ ซึ่งจะได้พิจารณาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
ความหมายออกแบบการเรียนการสอน
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการออกแบบการเรี ยนการสอน ไว้ว่า การออกแบบ
การเรี ย นการสอน หมายถึ ง กระบวนการของการก าหนดและสร้ า งสถานการณ์ แ วดล้อ มที่
เฉพาะเจาะจงที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ (David
Merrill 1971:1) , Rita Richey (1990 : 9) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ น
ศาสตร์ ของการสร้ างรายละเอี ยดที่ เฉพาะเจาะจงสาหรั บการพัฒนา, การประเมิ นและรั กษา
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั หน่วยเล็กและใหญ่ของเนื้ อหาวิชา ส่ วน Briggs (1997 ,
อ้างถึงใน Rita Richey 1990: 9) ได้ให้นิยามว่า เป็ นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์ความ
ต้อ งการและเป้ าหมายในการเรี ย นรู ้ และการพัฒ นาระบบเพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ ความต้อ งการ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงการพัฒนาสื่ อและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทดลองและปรับปรุ งกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและการประเมินผูเ้ รี ยนทั้งหมด
Sara McNeil (2004 , อ้างถึงใน สุ เทพ อ่วมเจริ ญ ม.ป.ป.: 10) สรุ ปไว้ดงั นี้ การ
ออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการ (Instructional Design as a Process) ที่ใช้ทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้และทฤษฎีการสอนเพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของการสอนเป็ นกระบวนการทั้งหมดของการ
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วิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู ้ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาระบบการถ่ายโอนความรู ้
เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว การออกแบบการสอนครอบคลุมถึงการพัฒนาสื่ อและกิจกรรม
การสอน การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของผูเ้ รี ยน
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นสาขาวิชา (Instructional Design as a Discipline)
ความรู ้ ที่เ กี่ ย วข้องกับการวิ จ ัย และทฤษฎี เกี่ ย วกับยุทธศาสตร์ ก ารสอนและกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และการปฏิบตั ิตามศาสตร์ (Instructional Design as a Science) ของการสร้างสรรค์
รายละเอียดเฉพาะเพื่อการพัฒนา ปฏิบตั ิการ ประเมินและการดูแลรักษาระบบที่เอื้ออานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยเล็กในทุกระดับที่ซบั ซ้อน
การออกแบบการเรี ยนการสอนเป็ นความจริ ง (Instructional Design as Reality) ซึ่ ง
สามารถเริ่ มได้ในทุกจุดของกระบวนการออกแบบ หลายครั้งที่ช่วยจุดประกายความคิดหลักในการ
พัฒนาการสอน ในขณะเดียวกันกระบวนการทั้งหมดช่วยให้นกั ออกแบบสามารถตรวจสอบตาม
หลักวิชาการ มิฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดก็เป็ นเพียงแฟชัน่ เท่านั้น
สรุ ป ได้ว่ า การออกแบบการเรี ย นการสอน คื อ กระบวนการทั้ง หมดที่ น าไปสู่ ก าร
พัฒนาการเรี ยนการสอนโดยอาศัยวิธีการที่เป็ นระบบและนาแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่างมาใช้ในการวางแผนการสอน เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน
บรรลุจุดหมายที่ตอ้ งการ
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการออกแบบการสอน
ข้อตกลงเบื้องต้นของการออกแบบสอนนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ควรพิจารณา เนื่ องจากเป็ น
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการสอนให้ชดั เจนมากขึ้น (Robert M.
Gagne 1992: 4-6)
1. การออกแบบการสอนต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล การ
เรี ยนการสอน (Instruction) เน้นไปที่รายบุคคล แม้ว่าผูเ้ รี ยนจะมักจะรวมเป็ นกลุ่ม แต่การเรี ยนรู ้ก็
เกิดขึ้นภายในตัวของแต่ละบุคคล
2. การออกแบบการสอนมีท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว การออกแบบการสอนในระยะสั้น
คือ การที่ครู เตรี ยมบทเรี ยนก่อนการสอน ส่ วนการออกแบบการสอนระยะยาวจะหลากหลายและ
ซับซ้อนกว่า ซึ่ งเกี่ยวกับการการจัดบทเรี ยนไปสู่ หัวเรื่ อง จากหัวเรื่ องไปสู่ รายวิชาหรื อลาดับของ
รายวิ ช าหรื ออาจจะเป็ นระบบการสอนทั้ง หมด โดยอาจจะท าโดยกลุ่ ม ครู หรื อรายบุ ค คล
คณะกรรมการโรงเรี ยน ผูว้ างแผนหลักสูตร ผูเ้ ขียนหนังสื อเรี ยน เป็ นต้น
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3. การออกแบบการสอนอย่างเป็ นระบบสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการของบุคคล เหตุผลที่
สาคัญคือเพื่อเป็ นการประกันว่า ไม่มีใครที่เป็ นผูเ้ สี ยโอกาสทางการศึกษา และนักเรี ยนทุกคนมี
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้ศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
4. การออกแบบการสอนควรจะท าโดยแนวทางของกระบวนการระบบ (systems
approach) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่เริ่ มด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ เป้ าหมายและจุดสุ ดท้ายด้วยการ
ประเมินระบบของการสอนที่แสดงความสาเร็ จในการบรรลุเป้ าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยู่บน
พื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
5. การออกแบบการสอนต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู ้เรื่ องมนุ ษย์เรี ยนรู ้อย่างไร
การมองว่า ความสามารถของมนุ ษย์พฒั นาได้อย่างไรนั้นไม่เพียงพอ จะต้องสนใจว่าเขาจะได้มา
หรื อบรรลุได้อย่างไร การออกแบบการสอนจะต้องสนใจเรื่ อง เงื่อนไขในการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นเพื่อให้
เกิดผลตามที่ตอ้ งการ
องค์ ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
เป้ าหมาย (Goals) เป็ นการกาหนดทิศทางโดยภาพรวมของการการเรี ยนการสอนและ
การเรี ยนรู ้ในคากว้าง ๆ เป็ นพัฒนาการในระยะยาว
จุดประสงค์ (Objectives) เป็ นการกาหนดผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงใช้คาที่สามารถวัดและ
สังเกตได้ โดยวิเคราะห์ เป้ าหมายให้เป็ นพฤติกรรมที่บงชี้ ว่า ผูเ้ รี ยนได้บรรลุถึงเป้ าหมาย อาจจะ
กาหนดระดับต่าสุ ดของสมรรถภาพที่จาเป็ นสาหรับแต่ละคนที่จะชี้ว่าได้บรรลุจุดประสงค์และส่ วน
ของเป้ าหมายแล้ว
กลยุทธ์การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ (Teaching and Learning Strategies) เป็ น
วิธีการหรื อสื่ อที่ ข้อมูล แนวคิด ความคิด ทักษะและทัศนคติได้ถูกส่ งไปยังการคิดและการกระทา
ของผูเ้ รี ยน ขึ้นอยู่กบั กลยุทธ์ที่ใช้อาจผ่านทางสื่ อที่หลากหลาย เช่น ครู นักเรี ยนคนอื่น ตาราเรี ยน
วีดี โอหรื อ คอมพิ ว เตอร์ เช่ น ยึด ครู เ ป็ นศู น ย์ก ลาง บรรยาย ถาม และสาธิ ต หรื อ ยึด ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง การร่ วมมือเป็ นกลุ่ม การสื บสอบ บทบาทสมมติ ซึ่ งเป็ นการออกแบบการเรี ยนการสอน
เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุด
อุปกรณ์ ( Materials) รวมถึงทุกสิ่ งที่ใช้โดยครู หรื อนักเรี ยนในกระบวนการเรี ยนการ
สอน สิ่ งที่ใช้ในการเตรี ยมการเรี ยนการสอนด้วย
ให้ผลย้อนกลับ (Feedback) โดยผ่านการแนะนาเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับงานหรื อ คาพูด
เกี่ยวกับการอภิปรายของเขา นักเรี ยนให้กนั เอง ตรวจสอบงานของเพื่อน อ่านให้คนอื่นฟั ง หรื อให้
เช็คกระดาษคาตอบเอง อื่น ๆ
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การประเมินผล (Assessment) เป็ นวิธีในการพิจารณาว่าผูเ้ รี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายหรื อไม่
โดยประเมินตลอดทั้งบทเรี ยน ตอนจบบทเรี ยน ก่อนบทเรี ยนเพื่อดูพ้ืนฐานของผูเ้ รี ยนก่อนสอน
(Jerome 1992: 56-59)
ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรี ยนการสอนก็เช่นเดียวกับระบบอื่นที่ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วนคือ ตัว
ป้ อน(Output) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ซึ่งอาจแสดงได้ ดังภาพประกอบที่ 5
ตัวป้ อน กระบวนการ ผลลัพธ์ขอ้ มูลย้อนกลับ
ตัวป้ อน

กระบวนการ

ผลลัพธ์

ข้อมูลย้อนกลับ

แผนภาพที่ 5 แสดงส่ วนประกอบและลักษณะของระบบ
แบบจาลองสาหรับการออกแบบการสอน (The Model for Instructional Design)
คาจากัดความ
1. แบบจาลองคืออะไร Charbonneau (2005 :72) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แบบจาลอง
คื อ โครงสร้ า งตามแนวทางทฤษฎี ที่ ใ ช้เป็ นเครื่ องช่ ว ยในการศึ ก ษาระบบโครงสร้ างกายภาพที่
ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายต่อการสรุ ปความจากข้อมูลที่สังเกตได้ แบบจาลองไม่ใช่ส่ิ งที่ไม่เป็ นชีวิตจริ ง
ของมนุ ษย์ แต่เ ป็ นสิ่ ง ช่ วยเน้นให้เข้าใจระบบของโลกสิ่ งที่ เป็ นจริ ง โดยทัว่ ไปแล้ว แบบจ าลอง
ประกอบด้วย ข้อมูลปั จจัยนาเข้าข้อมูลที่ประกอบเป็ นกระบวนการ และข้อมูลที่เป็ นปั จจัยผลผลิตที่
คาดหวัง
2. การออกแบบจาลองในการสอน ตามที่ Edu Tech Wiki and Branch (2006 :87)
จากัดความไว้วา่ แบบจาลองการสอนเป็ นแนวทาง หรื อการสร้างกลวิธีต่อวิธีการสอนโดยครู ผูส้ ร้าง
เป็ นสาคัญ แบบจาลองดังกล่าวจะช่ วยให้มองเห็ นปั ญหา แนวทางที่จะแยกแยะ แก้ไข จัดการกับ
บทเรี ยน และกาหนดกรอบของปั ญหาเพื่อสร้างบทเรี ยนในการสอน แบบจาลองหนึ่ งจะสามารถ
ผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ในการสอนทั้งได้อย่างเป็ นระบบ
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ขั้นตอนต่ าง ๆ ของการออกแบบจาลองในการสอนโดยทัว่ ไป
Branch (2005 : 112) กาหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจาลอง ดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)
ในขั้น นี้ มี ก ารออกแบบเช่ น เดี ย วกับกลวิธีใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ ความ
ต้องการ การวิเคราะห์งานในการจัดการเรี ยนการสอน ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ ได้แก่ เป้ าหมายในการ
สอน และรายการของงานต่าง ๆ ที่จะทาการสอน
2. ขั้นการออกแบบ (Design)
ขั้นนี้ ประกอบด้วย การใช้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นที่ 1 เพื่อที่จะวางกลยุทธ์
สาหรั บพัฒนาการสอน ผูอ้ อกแบบต้องวางรู ปแบบวิธีการที่ จะเข้าสู่ เป้ าหมายของการสอนเพื่อ
ตัดสิ นใจสิ่ งที่ได้ข้นั วิเคราะห์และขยายเป้ าหมายในการสอน
3. พัฒนา (Develop)
ในขั้นนี้ ผูอ้ อกแบบจะพัฒนาแบบจาลองจากขั้นที่ 1 การวิเคราะห์และขั้นที่ 2 การ
ออกแบบจุดมุ่งหมายของขั้นนี้ เพื่อสร้างแผนการสอนและสื่ อการสอน ผูอ้ อกแบบจะพัฒนารู ปแบบ
การสอน สื่ อการสอนต่าง ๆ ที่ จะใช้ในกระบวนการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นสื่ อประเภทวัสดุ
เครื่ องมือต่าง ๆ และเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เนื้อหาการสอนที่เหมาะสม
4. ในขั้นนี้ เป็ นการนาแบบการสอนไปใช้จริ ง ทั้งในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการหรื อ
แม้แ ต่ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ซึ่ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การน าไปใช้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยผูส้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในสื่ อการสอนที่ใช้อย่างรอบรู ้ตรงกับเป้ าหมาย
ของการสอน และให้แน่ใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายโยงการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ของงานการสอน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate)
ในขั้นนี้ จะประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการสอนจากผูเ้ รี ยนที่เกิดจาก
บทเรี ยนทุกองค์ประกอบที่ออกแบบจาลองทั้งหมด ซึ่ งจะประเมินกระบวนการภายในแบบจาลอง
ประเมินระหว่างการสอน และภายหลังจากการนาไปใช้
การประเมินระหว่างการใช้แบบจาลองการสอนมีจุดประสงค์เพื่อปรับกระบวนการ
สอนก่อนที่จะนาแบบการสอนไปใช้ในขั้นสุ ดท้าย
การประเมินภายหลังการใช้แบบจาลองการสอน ดาเนิ นการเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการ
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลจากการสอน ข้อมูลการประเมินภายหลังการสอนจะนามาใช้เพื่อตัดสิ นใจ
กับการใช้แบบจาลองการสอนนั้น
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วิเคราะห์

ออกแบบ

พัฒนา

นาไปใช้

(Analyze)

(Design)

(Develop)

(Implement)

ประเมินผล
(Evaluate)

แผนภาพที่ 6 แสดงการออกแบบจาลองในการสอนของ Branch
Clark (2005 : 87) ได้กล่าวว่าขั้นตอนการออกแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
วิเคราะห์ (Analyze)

นาไปใช้ (Implement)

ประเมินผล (Evaluate)

ออกแบบ (Design)

พัฒนา (Develop)

แผนภาพที่ 7 แสดงการออกแบบจาลองในการสอนของ Clark
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analyze) เป็ นขั้นตอนกาหนดความต้องการจาเป็ นและ
ขอบเขตในการจัดการเรี ยนการสอน
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2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็ นขั้นที่ระบุกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมิน
การเรี ยนรู ้ เลือกสื่ อและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
3. ขั้นตอนพัฒนา (Develop) ขั้นนี้ พฒั นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ พัฒนานวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู ้
4. ขั้นตอนการนาไปใช้ (Implement) เป็ นการนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
และเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู ้ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
5. ขั้นตอนการประเมิน (Evaluate) เป็ นการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกระดับ
สาหรับการนาไปใช้ในครั้งต่อไป
แนวคิดของ Glaser (De Decco 1968) ซึ่งมีกระบวนการดังภาพประกอบที่ 8 ขั้น
เตรี ยมการ ขั้นดาเนินการ ขั้นประเมิน
ขั้นเตรี ยมการ

วัตถุประสงค์การ
เรี ยนการสอน
(Instructional
Objective)

ขั้นดาเนินการ

กาหนด
พฤติกรรม
(Entering
Behavior)

D

ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อปรับปรุ ง
(Feedback)

ขั้นประเมินผล

กาหนดการเรี ยน
การสอน
Instructional
Procedure

D

การประเมินการ
ปฏิบตั ิ
Performance
Assessment

E

แผนภาพที่ 8 แสดงระบบการเรี ยนการสอนของ Glaser
ขั้นเตรี ยมการ (D-Define) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน วิเคราะห์เนื้ อหา
วิเคราะห์ผสู ้ อนวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ วิเคราะห์วิธีสอน วิเคราะห์ทรัพยากร กาหนดสื่ อ กาหนด
แนวการประเมิน
ขั้นดาเนิ นการ (D-Development) ประกอบด้วย การกาหนดมโนมติ การกาหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การเลือกกิจกรรม การเลือกสื่ อ การเลือกเครื่ องมือ และการดาเนินการ
สอน
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ขั้นประเมิน (E –Evaluation) เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการสอน
การวิเคราะห์ผลเพื่อให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามระบบดังกล่าวจึงต้องมีการออกแบบการเรี ยน
การสอนให้สอดรั บกับระบบการเรี ยนการสอนในการออกแบบการเรี ยนการสอนเน้นการร่ วมมือ
กันเรี ยนรู ้ผวู ้ ิจยั ได้นาแนวระบบของ Glaser มาพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการ วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนเป็ นวัยรุ่ นค่อนข้างเป็ นผูใ้ หญ่ กาลังศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ซึ่งสามารถเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ด้วยตนเองและโดยร่ วมกับผูอ้ ื่น สามารถคิดในสิ่ งที่เป็ นไป
ได้ทุกเรื่ องวิเคราะห์เนื้ อหา เป็ นเนื้ อหาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
และสังคม การเรี ยนต้องใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนตามรู ปแบบการสอนที่
จะออกแบบเป็ นผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทเป็ นอย่างต่า และจบทางด้านสังคมศาสตร์ เป็ น
หลักวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะเป็ นผูม้ ีเหตุมีผล มีโลกทัศน์กว้าง มีบุคลิก
ประชาธิปไตย มีทกั ษะทางสังคมและทักษะกระบวนการวิเคราะห์วิธีสอน จะใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอนเน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ซ่ ึงจะสนองตอบลักษณะของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาได้ดีเพราะ
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้ร่วมกันวิเคราะห์ทรัพยากร การเรี ยนการสอนที่จะ
พัฒนาขึ้นใช้ทรัพยากรไม่มากนัก ไม่มีปัญหาสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
2. ขั้นดาเนิ นการ เป็ นการออกแบบการเรี ยนการสอน สร้างเครื่ องมือ และนาไป
ทดลองใช้
3. ขั้นประเมิน เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนทั้งด้านการเรี ยน และ
ผลสัมฤทธิ์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
Rita Richey (1990 : 96-97) ได้เปรี ยบเทียบงานของ Andrews and Goodson (1980 : 5153) ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสอน 40 รู ปแบบ ที่ใช้ทฤษฎีระบบทัว่ ไป
(general systems theory) เป็ นพื้นฐาน พบว่า มีข้ นั ตอนอยู่ 14 ขั้นตอน กับองค์ประกอบหลัก 6
องค์ประกอบไว้ ดังนี้
ตารางที่ 3 วิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสอน
องค์ ประกอบหลัก
Andrews / Goodson
พิจารณาความ
ขั้นที่ 1 ประเมินความต้องการ นิยามปั ญหา วิเคราะห์อาชีพ สมรรถภาพหรื อ
ต้องการของผูเ้ รี ยน ความต้องการการฝึ กอบรม
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ขั้นที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะผูเ้ รี ยน
ตารางที่ 3 (ต่อ)
องค์ประกอบหลัก Andrews / Goodson
พิจารณาเป้ าหมาย ขั้นที่ 3 สร้างเป้ าหมาย และเป้ าหมายย่อยในรู ปของคาที่สงั เกตได้
และจุดประสงค์ ขั้นที่ 4 วิเคราะห์เป้ าหมายและเป้ าหมายย่อยเพื่อจัดประเภททักษะและการ
เรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการ
ขั้นที่ 5 จัดลาดับเป้ าหมายและเป้ าหมายย่อยเพื่ออานวยความสะดวกการเรี ยนรู ้
สร้างกระบวนการ ขั้นที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลังให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ประเมินผล
ออกแบบ/เลือก
ขั้นที่ 7 กาหนดกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาและความต้องการ
กระบวนการเรี ยน ของผูเ้ รี ยน
การสอน
ขั้นที่ 8 เลือกสื่ อที่จะใช้กลยุทธ์น้ นั
ขั้นที่ 9 พัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนตามกลยุทธ์การสอน
ขั้นที่ 10 พิจารณาทางเลือกอื่นในการสอน
ทดลองใช้
ขั้นที่ 11 ทดลองใช้กิจกรรม วิเคราะห์การเรี ยนรู ้และข้อบกพร่ องของกิจกรรม
และปรับปรุ ง
ใช้และรักษา
ขั้นที่ 12 สร้างระบบและสภาพแวดล้อม และระบุอุปสรรค
กระบวนการเรี ยน ขั้นที่ 13 พัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการสาหรับรักษาและแก้ไขการสอน
การสอน
ขั้นที่ 14 ใช้กระบวนการสอน
นอกจากนี้ ยงั มีรูปแบบการออกแบบการสอนหลายรู ปแบบที่เหมาะสมกับการออกแบบ
การสอนในรายวิชาและบทเรี ยน แต่รูปแบบที่เป็ นที่รู้จกั กว้างขวางก็คือ รู ปแบบของ Dick & Carey
(2001 : 21-31) ขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบการสอนทัว่ ไปสามารถจัดเป็ นหนึ่งในสามขั้นตอนใหญ่ ๆ
คือ 1) การระบุผลของการสอน 2) การพัฒนาการเรี ยนการสอน 3) การประเมินประสิ ทธิภาพการ
สอน โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
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แผนภาพที่ 9 รู ปแบบของ Dick and Carey
ขั้นที่ 1 เป้าหมายของการสอน
เป้ าหมายสามารถนิ ยามได้ในลักษณะสิ่ งที่ ตอ้ งการ เช่ น ในระดับชาติ เป้ าหมายคื อ
ผูใ้ หญ่ทุกคนต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับเกรดหก คาถามสาคัญที่ผอู ้ อกแบบการสอนต้อง
ถามคือ "เป้ าหมายอะไรที่จะแสดงถึงสภาพที่ตอ้ งการ" เป้ าหมายการสอนจะต้องมีความชัดเจน
พอที่จะสามารถออกแบบการสอนเพื่อให้บรรลุถึงได้ หลังจากการกาหนดเป้ าหมายแล้วผูอ้ อกแบบ
จะต้อ งวิ เ คราะห์ ค วามต้องการ ความต้องการหมายถึ ง ช่ อ งว่างระหว่า งสภาพปั จ จุ บ ัน กับสิ่ ง ที่
ต้องการ ดังนั้นความต้องการสามารถวิเคราะห์ได้หลังจากการกาหนดเป้ าหมายและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ในโรงเรี ยนก็คือ ช่องว่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนและเป้ าหมายของโรงเรี ยน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ การเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั แบบเป็ นขั้นตอนหรื อในขณะเดียวกัน
จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ ก็เพื่อพิจารณาทักษะที่เกี่ยวข้องในการบรรลุถึงเป้ าหมาย เช่น เป้ าหมาย
ระบุว่า ผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพดี ทุกคนจะต้องสามารถฟื้ นคืนจากโรคหัวใจ การวิเคราะห์การเรี ยนการ
สอนก็จะบ่งบอกว่า จะต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะองค์ประกอบอะไรบ้าง ในกรณี น้ ี ผอู ้ อกแบบจะต้องใช้ การ
วิเคราะห์งาน หรื อ การวิเคราะห์กระบวนการ ซึ่งจะได้รายการหรื อขั้นตอนและทักษะที่จะต้องใช้ใน
แต่ละขั้นของกระบวนการ
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การวิเ คราะห์ การเรี ยนการสอนอี กชนิ ดหนึ่ งคือ การวิเคราะห์ กระบวนการสารสนเทศ
(Information-processing analysis) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางสมองที่คนใช้ในการเรี ยนรู ้
ทักษะที่ซบั ซ้อน โดยการให้ผเู ้ รี ยนพูดถึงกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อดูวา่ ได้ใช้ทกั ษะและ
กลยุทธ์อะไรบ้าง สิ่ งสาคัญที่ จะได้จากวิธีการนี้ คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถอะไรอยู่แล้วบ้างหรื อ
อะไรที่จะต้องสอน
การวิ เ คราะห์ ก ารเรี ย นการสอนประเภทสุ ด ท้า ยคื อ การวิ เ คราะห์ ง านการเรี ย นรู ้
(Learning-task analysis) เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์จุดประสงค์การสอนที่เกี่ยวกับทักษะ
ทางสติปัญญา ถ้าจุดประสงค์ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเกรดสี่ สามารถแลกเงินดอลลาร์ได้ การวิเคราะห์จะ
แสดงให้เห็นถึงทักษะย่อยที่จาเป็ นในการบวกและลบ และทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ของ
การวิเคราะห์แบบนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นจุดประสงค์ที่เป็ นไปได้และการจัดลาดับของการสอนที่จะ
ดาเนินการ
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้เรียน
ขั้นตอนนี้ สามารถเกิ ดขึ้ นคู่กับขั้นตอนที่ สอง มี จุดมุ่งหมายเพื่อดู ว่าผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะที่
ต้องการก่อนเรี ยนเพียงใด บางคนอาจจะรู ้มากกว่าคนอื่น บางคนอาจมีความรู ้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ
ผูอ้ อกแบบจะต้องเลือกว่าจะเริ่ มสอนจากตรงไหน วิธีที่ดีก็คือการสัมภาษณ์หรื อทดสอบจนกระทัง่ รู ้
มากพอจนสามารถออกแบบการสอนที่เหมาะสมได้
ขั้นตอนที่ 4 จุดประสงค์ ทเี่ ป็ นสมรรถภาพ
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการทาให้ความต้องการและเป้ าหมายให้กลายเป็ นจุดประสงค์ที่เป็ น
สมรรถภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดที่จะแสดงความก้าวหน้าไปสู่ เป้ าหมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสื่ อสารไปถึงบุคคลต่าง ๆ เช่น ผูป้ กครอง คณะผูบ้ ริ หาร นักเรี ยน) ที่ตอ้ งการทราบ
รายละเอียด และเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและพัฒนาสื่ ออุปกรณ์และระบบการสอน เนื่ องจากผล
การเรี ยนประเภทหนึ่ งจะต้องการกระบวนการสอนที่ต่างกัน ผูอ้ อกแบบการสอนจะต้องสามารถ
พิจารณาเงื่ อนไขการเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นในการได้ขอ้ มูลและทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม สุ ดท้าย
เพื่ อ ให้ส ามารถประเมิ น ได้ว่า นัก เรี ย นบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ห รื อ ไม่ จุ ด ประสงค์จ ะต้องเขี ย นใน
ลักษณะที่เป็ นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดหัวข้ อการประเมิน
ในการวางแผนการวัดผลควรจะดาเนิ นการก่อนการพัฒนาบทเรี ยนและสื่ อการสอน
เพราะ เราต้องการให้แบบทดสอบเน้นที่จุดประสงค์เชิงศักยภาพมากกว่าสิ่ งที่นกั เรี ยนได้อ่านหรื อ
สิ่ งที่ครู สอน ดังนั้นการวัดผลจึงต้องดูว่านักเรี ยนได้ทกั ษะที่ตอ้ งการหรื อไม่ ไม่ใช่ดูว่าเขาจาสิ่ งที่
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สอนไปหรื อไม่ การกาหนดการวัดผลไว้ก่อนช่วยให้เกิดการเน้นที่เป้ าหมายที่นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้
และกระบวนการเรี ยนการสอนก็ตอ้ งส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องนี้
ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดกลยุทธ์ การสอน
เป็ นการกาหนดโครงร่ างเพื่อให้กิจกรรมการเรี ยนการสอนสัมพันธ์กบั จุดประสงค์ ถือ
เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดของกระบวนการออกแบบการสอน เป็ นจุดที่ผอู ้ อกแบบจะต้องผสมผสาน
ระหว่างความรู ้เรื่ องการเรี ยนรู ้และทฤษฎีการออกแบบกับประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนและ
จุดประสงค์ การออกแบบบทเรี ยนที่ดีจะแสดงถึงความรู ้เกี่ยวกับผูเ้ รี ยน งานที่สะท้อนถึงจุดประสงค์
และประสิ ท ธิ ภ าพของกลยุ ท ธ์ ก ารสอน ซึ่ ง ผูอ้ อกแบบจะต้อ งท าหน้า ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของครู
ผูเ้ ชี่ยวชาญในเนื้อหาวิขา ผูเ้ ขียนบท และผูก้ ากับ รวมถึงบทบาทอื่น ๆ อีก
ขั้นตอนที่ 7 อุปกรณ์ การสอน
คาว่า อุปกรณ์การสอนหมายถึงกระดาษหรื อสื่ ออื่น ๆ ที่จะใช้ในการสอน โดยทัว่ ไปครู
จะใช้สื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และบูรณาการเข้าไปในการสอน แต่บางครั้งครู อาจจะไม่มีอุปกรณ์ที่
ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ จึงต้องพัฒนาขึ้นมาเองให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ขั้นตอนที่ 8 การประเมินความก้าวหน้ า
การประเมิ น แบบนี้ เป็ นการให้ข อ้ มู ล ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การสอนและอุ ป กรณ์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุดสาหรับนักเรี ยนจานวนมาก
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินผลรวม
เป็ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบแบบภาพรวม โดยจะด าเนิ น การเมื่ อ
กระบวนการสอนได้สิ้นสุ ดลงแล้ว
Joyce and Weil (1996 : 7) กล่าวว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) เป็ น
รู ปแบบที่แท้จริ งของการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาข้อมูล ความคิดทักษะ ค่านิยม
แนวความคิดและการแสดงออก รวมทั้งการให้แนวทางของวิธีการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูเ้ รี ยน โดยคาดหวังว่าการดาเนินการดังกล่าวจะส่ งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในการ
เรี ยนรู ้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิ ทธิผลในอนาคต ซึ่ งเป็ นผลที่ได้จากการที่ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ โดยกระบวนการเรี ยนอย่างรอบรู ้ ในขณะที่ Eggen and Kauchak (1996 : 11) กล่าวว่า
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นรายละเอียดเบื้ องต้นสาหรั บใช้เป็ นกลยุทธในการสอนของครู ซ่ ึ ง
ออกแบบขึ้นโดยมีเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยเฉพาะ โดยผูส้ อนพิจารณาว่าจะสอนอะไรโดย
ยุทธวิธีใดเพื่อให้ไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียดดังกล่าวเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียวสาหรับ
การสอน ทั้งนี้ โดยอาศัยแนวคิดจากศาสตร์ หลายสาขา ๆ ได้แก่มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
จิตวิทยาจากความหมายดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Instruction Model)
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หมายถึงชุดของกระบวนการเรี ยนการสอนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้
ในการจัดกระทาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยนตามจุดมุ่งหมายหรื อจุดประสงค์ของการเรี ยนการ
สอนนั้นๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงความรู ้ ความคิด ค่านิยม และทักษะต่าง ๆ Joyce and Weil (1992 :
64-66) กล่าวว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. แนวคิดและหลักการของรู ปแบบ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อและแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้เป็ น
พื้นฐานในการออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน แนวคิดและหลักการจะเป็ นตัวชี้ นาในการ
กาหนดวัตถุประสงค์เนื้อหากิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการเรี ยน
การสอนนั้น
2. จุดประสงค์ของรู ปแบบ เป็ นการระบุถึงความคาดหวังที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นจากการใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น
3. เนื้อหา เป็ นส่ วนที่ระบุถึงเนื้อหาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ในการเรี ยนการสอน
4. กิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นส่ วนที่ระบุถึงกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้
5. การวัดและประเมินผล เป็ นส่ วนสาคัญส่ วนสุ ดท้ายของรู ปแบบการเรี ยนการสอนซึ่ง
เป็ นส่ วนที่จะบอกว่าการดาเนินการตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนนั้นบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่
รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มต่ าง ๆ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรี ยนรู ้ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ
(Family) ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิ ยม กลุ่มกระบวนการคิดหรื อกระบวนการข้อมูล กลุ่มปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และกลุ่มเอกตบุคคล ซึ่งมีสาระโดยสรุ ป ดังนี้
1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Family) รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี้เน้นการ
พัฒนาพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน มีเป้ าหมายในการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลต้องการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้ เนื้ อหา และทักษะเป็ น
รายบุคคล โดยเน้นพฤติกรรมที่สังเกตหรื อวัดได้ และมักเน้นการเสริ มแรง (Reinforcement) ในการ
เรี ยนการสอน การสะท้อนกลับและการฝึ กลักษณะการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี้ คือการเรี ยนการสอน
เนื้ อหา มโนมติ และทักษะ ต่าง ๆ แนวคิดของกลุ่มนี้ มาจากพื้นฐานทางทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม
(Social Learning) และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ซึ่ งเชื่อว่าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อการดารงชีวิตของมนุ ษย์ในสังคมเกิดจากความสามารถในการปรับแก้
ตนเอง (Self-Correcting)รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่การเรี ยนเพื่อรอบรู ้
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(Mastery Learning) การสอนตรงหรื อการบรรยาย (Direct Instruction) และการเรี ยนรู ้สังคม (Social
Learning) เป็ นต้น
2. กลุ่มกระบวนการคิดหรื อกระบวนการข้อมูล (Information Processing Family) เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพของผูเ้ รี ยนในด้านการคิด และการจัดกระทา
ข้อมูล ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายรู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มนี้ มีความหลากหลาย
ทั้งในเรื่ องของการสร้างและจัดมโนมติ การสื บเสาะ การช่วยจา การสร้างสรรค์ความรู ้ เช่น การคิด
แบบอุปนัย (Inductive Thinking) การฝึ กมโนทัศน์หรื อมโนมติ (Concept Attainment) การใช้
เทคนิ คช่วยจา (Mnemonics) การใช้ส่ิ งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า(Advance Organizers) การสื บเสาะ
แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) การฝึ กเสาะความรู ้ (Inquiry Training)และการเรี ยนการสอน
ที่เน้นการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivist Learning) เป็ นต้น
3. กลุ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Family) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาความสามารถทางการเรี ยนและทักษะทางสังคม ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ
สร้ างชุ มชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ แ ละการทางานเป็ นหมู่คณะเพื่อพัฒนาให้เป็ นพลเมื องดี ใ นระบอบ
ประชาธิ ปไตย ให้ความสาคัญกับการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือกันในชั้นเรี ยน รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรมที่เหมาะสมในสถาบันการศึกษารู ปแบบการ
เรี ยนการสอนในกลุ่มนี้ เช่น การเรี ยนเป็ นทีม (Team Learning) การสื บสวนเป็ นกลุ่ม (Group
Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสื บเสาะรายกรณี (Jurisprudential
Inquiry) เป็ นต้น
4. กลุ่มเอกบุคคล (Person Family) เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและความตระหนักใน
ตนเองของแต่ละบุคคล ส่ งเสริ มความเป็ นตัวของตัวเอง ทาให้ตระหนักและยกย่องตนเอง สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองในการดารงชี วิตและการร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
พัฒนาเจตคติที่ดีงาม รู ปแบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มเอกบุคคล เช่น (Joyce and Weil 1996 : 18)
การสอนแบบไม่ช้ ี นา (Non-direct Teaching) การเพิ่มความตระหนักและประจักษ์ตนเอง
(Enhancing Self-esteem and Self-actualization) เป็ นต้นจะเห็นได้ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนแต่
ละกลุ่มมีพ้ืนฐานความคิดและจุดเน้นแตกต่างกันแต่มีเป้ าหมายใหญ่อนั เดียวกันคือการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้พร้อมที่จะอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน มีความหมายเป็ น 2 นัย นัยหนึ่งเป็ นเรื่ องของการ
สร้ างรู ปแบบการสอนขึ้นมาใหม่กบั อีกนัยหนึ่ งเป็ นการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีอยูแ่ ล้วมาพัฒนาให้ดีย่งิ ขึ้นโดยการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการต่าง ๆ จากนั้นจึงนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้และแก้ไข
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ปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น โดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการที่ดีและมีประสิ ทธิภาพอย่างหนึ่งคือการ
ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research)
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
การประเมินอาจมีการกาหนดรู ปแบบ/แบบจาลอง (Model) ในการประเมิน ได้แก่ 1)
รู ปแบบการประเมินเพื่อการอธิ บายลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ (Descriptive Model) และ 2) รู ปแบบการ
ประเมินที่เป็ นกฎหรื อแนวทางสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อใช้เป็ นกรอบ/วิธีดาเนิ นการ (Prescriptive Model)
รู ปแบบการประเมินนั้นผูร้ ู ้ได้จดั แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 2542 : 38-39 ; สุ วิมล
ติรกานนท์ 2543 : 41-43) ดังนี้
1. รู ปแบบที่ยึดวัตถุประสงค์เป็ นหลัก (Objective – Based Model) ได้แก่ 1) รู ปแบบ
การประเมินของ Tyler (1942 : 53-54) ซึ่งมีการตรวจสอบผลการดาเนินงานว่าบรรลุวตั ถุประสงค์
หรื อไม่ 2) รู ปแบบการประเมินผลของ Cronbach (1963 : 117) ซึ่ งมุ่งสร้างสารสนเทศในการ
ตัดสิ นใจเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของ Tyler
2. รู ปแบบการประเมินตัดสิ นคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) ได้แก่ 1) รู ปแบบ
ของ Stake (1967 : ) ซึ่ งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเบื้องต้น การปฏิบตั ิและผลลัพธ์โดย
แบ่งเป็ นเมตริ กซ์ การบรรยาย และเมตริ กซ์ การตัดสิ นคุณค่า ดูความสอดคล้องระหว่างสิ่ งที่คาดหวัง
กับสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง 2) รู ปแบบการประเมินของ Scriven (1967 : 19-21) เป็ นการประเมินผลย่อย
(Formative Evaluation) เพื่อดูความก้าวหน้าของโครงการ อันจักนาไปสู่ การปรับปรุ งเมื่อได้ขอ้ มูล
มาพิจารณา และการประเมินผลสรุ ป (Summative Evaluation) เพื่อพิจารณาว่าควรจะยติหรื อขยาย
โครงการต่อไป 3) รู ปแบบการประเมินของ Provus (1969 : 24-26) มีการเปรี ยบเทียบการดาเนินงาน
กับมาตรฐาน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเลือก ยุติ/เปลี่ยนแปลง หรื อกลับไปเริ่ มต้นใหม่ หรื อดาเนินกิจกรรม
ต่อไป 4) รู ปแบบการประเมินของ Alkin (1969 : 52-53) มี 5 ด้าน ได้แก่ การประเมินสภาพของ
ระบบ การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ การประเมินเพื่อดาเนิ นโครงการ การประเมินของระบบ
การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ การประเมินเพื่อดาเนินโครงการ การประเมินเพื่อปรับปรุ ง และ
การประเมินเพื่อยอมรับผลของโครงการ
3. รู ป แบบการประเมิ น เน้น การสร้ า งแนวคิ ด เพื่ อ การตัด สิ นใจ (Decision-oriented
Evaluation Model) ได้แก่ 1) รู ปแบบของ Kirkpatrik (1978 : 64) มี 4 ด้าน ได้แก่ การประเมิน
บริ บท (Context Evaluation) การประเมินปั จจัยป้ อน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
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การประเมินสามารถดาเนินการได้ท้ งั ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้ การประเมินก่อน
การใช้ เป็ นการประเมินคุณภาพเอกสารที่เกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนและจากการทดสองใช้
การประเมินระหว่างการใช้ เป็ นการประเมินสภาพการใช้และการประเมินประสิ ทธิ ผล และการ
ประเมินหลังการใช้เป็ นการประเมินรู ปแบบการสอนทั้งระบบ
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดชีวติ และการศึกษาของผู้ใหญ่
ทฤษฏีการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
การพัฒนาการจัดกระบวนเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
จาเป็ นต้องคานึ งถึงหลักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สาหรับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตอ้ งสร้างความ
ตระหนักให้อาจารย์พฒั นาให้เกิดความรู ้ (knowledge) ทักษะ ทัศนคติและค่านิ ยมอย่างต่อเนื่ อง
สาหรับชีวิตอาจารย์ยคุ ใหม่ นาไปสู่การพัฒนาที่ยง่ั ยืน (Sustainable Development)
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การรับรู ้ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรื อสถาบันใดๆ โดยสามารถ จะเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีเรี ยนต่างๆ อย่างมีระบบ
หรื อไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรื อโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งนี้สามารถทาให้บุคคลนั้นเกิดการพัฒนาตนเอง
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เป็ นการจัด การศึกษาในรู ปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
(Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non - Formal Education) และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Education) โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษา
ในปัจจุบนั แท้จริ งแล้วแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมิใช่เรื่ องใหม่ แต่มีมานานแล้วในคัมภีร์กุรอานมี
คาสอนว่า บุคคลพึงเรี ยนรู ้ต้ งั แต่อยูใ่ นเปลถึงหลุมฝังศพ (From cradle to grave) หรื อจากครรภ์
มารดาถึงสุ สาน (From womb to tomb) Comenius นักศึกษาในสมัยนั้นได้พดู ถึงรายละเอียด ของ
กระบวนการศึกษาตลอดชีวิตว่าควรจัดให้มีโรงเรี ยน สาหรับทุกคน กล่าวคือโรงเรี ยนสาหรับทารก
แรกเกิด เด็กก่อนวัยเรี ยน เด็กเยาวชนวัยเรี ยน คนหนุ่มสาว และคนชรา ในช่วง 60 กว่าปี ที่ผา่ นมานี้
ได้มีการเผยแพร่ เรื่ องเหล่านี้ เป็ นภาษาอังกฤษ และเพิ่มความสนใจไปสู่ ทวั่ โลก ในการประชุม
ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาผูใ้ หญ่ (World Conference on Adult Education) ที่จดั โดย UNESCO
ที่กรุ งมอนตรี อลั ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1960 ที่กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1972 และที่กรุ ง
ไนโรบี ค.ศ. 1986 ได้พฒั นาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตอันมีสาระสาคัญดังนี้
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1. มนุษย์แสวงหาความรู ้ และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรี ยนรู ้จาก
ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ เช่น จากการ ทามาหากิน การเล่น การพักผ่อน การเข้า
ร่ วมพิธีกรรม และการสมาคม เป็ นต้น
2. การศึกษาที่แท้จริ งไม่ได้จากัดแต่เพียงในโรงเรี ยนแต่ครอบคลุมถึง การศึกษานอก
โรงเรี ยน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาส จึงไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิ ดโอกาสให้คนทัว่ ไปได้รับการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรี ยน
ตามรู ปแบบที่ตนต้องการ ยืดหยุน่ ได้ตามโอกาส ทุกคน สามารถ เรี ยนรู ้ได้จากทุกแห่ งตามโอกาส
จะอานวย ฉะนั้น มนุษย์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการศึกษาอย่างไม่มีจุดจบ
ไปตลอดชีวิต
UNESCO (1986 : 56) ได้ให้แนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตมีดงั นี้
1. การศึกษาในระบบโรงเรี ยนจะต้องไม่สิ้นสุ ดเพียงเมื่ออยูใ่ นโรงเรี ยนแต่จะต้องจัดให้
บุคคลเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรี ยนไปแล้วสามารถเข้ามาเรี ยนได้อีก กล่าวคือโรงเรี ยนจะต้องทา
หน้าที่เป็ นผูเ้ ตรี ยมความพร้อมด้านความรู ้ความสามารถ และปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอด
ชีวิตแก่นกั เรี ยนเพื่อให้ นักเรี ยนสามารถมีทศั นคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่ รู ้และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ย
ตนเองหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรี ยนแล้ว
2. ทุกหน่วยงานในสังคมมีบทบาทในการจัดการศึกษา อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวน
สัตว์ สโมสร ศาลาประชาคม วัด ที่ทางาน เป็ นต้น อันเป็ น การจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของ
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เช่น
บริ การข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง
3. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยน ควรจะจัดหลักสู ตรในลักษณะของการ
บูรณาการ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เพื่อเสริ มทักษะ ความรู ้และพัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยน โดยให้ถือการงาน หรื อชีวิตเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้
4. หลักสู ตรการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย
ตั้งแต่ชีวิตส่ วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคม การเมือง เศรษฐกิจฉะนั้นจะต้อง
พัฒนาให้มีเครื่ องมือที่จะเรี ยนรู ้ สามารถใช้แหล่งวิทยาการ มีแรงจูงใจที่จะคิดศึกษาหาความรู ้ไป
ตลอดชีวิต
5. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยจะต้องเกื้อกูลกัน สังคมจะต้อง
ส่ งเสริ มให้มีแหล่งวิชาที่ทุกคนมีโอกาสใช้สื่อทุกประเภท และศึกษา หาความรู ้จากแหล่งต่างๆ อาทิ
ห้องสมุด วิทยุ โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น
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แนวคิดการศึกษาตลอดชี วิตได้นาไปใช้โดยจัดการศึกษาตลอดช่ วงอายุของบุคคลใน
รู ปแบบต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้จะต้องปรับ
โครงสร้างขององค์กรที่จดั การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักการศึกษาตลอดชี วิตโดยยึด
การบูรณาการความเสมอภาค ความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่ตอ้ งพัฒนา
ตนเองให้ได้รับความรู ้ในทุกรู ปแบบ เพื่อให้ได้รับความรู ้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ นาไปสู่ การ
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน ให้มีประสิ ทธิภาพ
การศึกษาตามอัธยาศัยนั้น หมายถึง กระบวนการตลอดชีวิตที่ทุกคนได้รับ และสะสม
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และการรู ้แจ้งจากประสบการณ์ประจาวัน และการสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อมทั้งที่
บ้าน ที่ทางาน และที่เล่น จากตัวอย่าง และเจตคติของสมาชิก ครอบครัวและเพื่อนจาก การเดินทาง
การอ่านหนังสื อพิมพ์และหนังสื ออื่น หรื อโดยการฟั งวิทยุ หรื อการดูภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์
ตามปกติแล้วการศึกษาตามอัธยาศัย ไม่มีการจัด ไม่มีระบบ และบางครั้งไม่ได้ต้ งั ใจแต่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของแต่ละคนเป็ นอย่างมาก แม้แต่ผทู ้ ี่มีการศึกษา ในโรงเรี ยน
มาแล้วก็ตาม (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน 2538 , อ้างถึงใน Coombs 1985:24)
Coombs (1990 : 49-50) พบว่ารู ปแบบการศึกษาในระบบโรงเรี ยนของประเทศด้อย
พัฒนา และประเทศกาลังพัฒนา ไม่สามารถให้บริ การแก่ประชาชน ได้อย่างทัว่ ถึงทาให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางการศึกษา (Educational Crisis) เพราะประชาชนที่มีฐานะดีเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับ
การศึกษา ส่ วน คนยากจนขาดโอกาสในการศึกษา แม้รัฐบาลต่างๆ ได้ทุ่มเทงบประมาณการศึกษา
สูงมากก็ตาม แต่การศึกษาไม่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะผู ้
อยูใ่ นท้องถิ่นห่ างไกล รัฐบาลยิ่งพัฒนาคนรวยกลับรวยยิ่งขึ้น คนจนกลับจนลง จึงทาให้มีการ
เรี ยกร้อง ให้มีการปฏิรูปการศึกษา นักปฏิรูปการศึกษา อาทิ Paulo Freire ชาวบราซิล เขียนเรื่ อง
"การศึกษาของผูท้ ี่ถูกกดขี่" (Pedagogy of the Oppressed) Ivan Ilich เขียนเรื่ อง "โรงเรี ยนตายแล้ว"
(Deschooling Society) และ Faure เขียนเรื่ อง "Learning to be" ให้กบั องค์กร UNESCO เสนอว่า
ควรจะปฏิรูประบบการศึกษาในโรงเรี ยน มาเป็ นการศึกษานอก โรงเรี ยน และส่ งเสริ มให้ทุกคน
สามารถเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ เนื่องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้
รู ปแบบ การดารงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมอุตสาหกรรม ที่ได้มี
การนาเทคโนโลยี เครื่ องจักร เครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ทุน แรงงาน ทาให้เป็ นสาเหตุหนึ่ งของ
วิกฤตการณ์ตลาดแรงงาน มนุ ษย์เราจึงต้องแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้กา้ วทันโลกที่
เปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้ของคนเราจึงไม่หยุดเพียงที่โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย แต่เราสามารถเรี ยนรู ้
ได้ตลอดเวลา มนุษย์เรี ยนรู ้ต้ งั แต่แรกเกิดจนถึงช่วงสุ ดท้ายของชีวิต นั้นคือการรวมเอาการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน (Formal Education) นอกระบบโรงเรี ยน (Informal Education) เข้าด้วยกัน คนเรา
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สามารถเลือกศึกษาได้ในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตตามความเหมาะสม การศึกษาและการเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่วา่ จะ ในครอบครัว วัด ชุมชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และแหล่ง
วิชาต่างๆ การศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตกลายเป็ นความจาเป็ นของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของสหราชอาณาจักรทั้ง 10 ประการนี้ ที่สามารถ จุด
ประกายทางความคิดให้แก่คนไทยในการจัดการศึกษาอบรมได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ การวางกรอบของหลักการ ได้แก่ การร่ วมกันสร้างวิสัยทัศน์การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตของประชาชนที่ชดั เจน ให้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาภายหลัง
ออกจากโรงเรี ยน ภายใต้แก่นของหลักการ 8 ประเด็นคือ ความต่อเนื่ อง ความเสมอภาค ให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้ หลากหลายหนทางและรู ปแบบ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานของ
รัฐ มีคุณภาพและความยืดหยุน่ การร่ วมงานกันอย่างมีประสิ ทธิผล พึงแบ่งปันความรับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์ การปฎิวตั ิทางความคิด เน้นการรณรงค์ทว่ั ประเทศ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด ให้เห็นถึงประโยชน์และความจาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ การยกย่องและให้รางวัลแก่สถาบัน หรื อองค์กรที่ดาเนินการเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และประสบความสาเร็ จ
4. ยุทธศาสตร์การให้ความสาคัญของบ้าน ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อทาให้การ
เรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ในทุกที่
5. ยุทธศาสตร์ ความคล่องตัว โดยลดขั้นตอนความยุง่ ยากของระบบราชการ ให้เข้าใจ
ง่าย โปร่ งใส และยืดหยุน่ เท่าที่จะเป็ นไปได้
6. ยุทธศาสตร์ ความร่ วมแรงร่ วมใจ โดยการสร้างหุ ้นส่ วนให้เกิดขึ้นในทุกระดับจัด
ประชุมเพื่อทาความเข้าใจ เปิ ดเส้นทางการเรี ยนรู ้ และติดตามความก้าวหน้า
7. ยุทธศาสตร์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รัฐต้องทุ่มเทให้บริ การที่มีคุณภาพสู งเพื่อให้ทุก
คนได้รับรู ้ขอ้ มูลและคาปรึ กษา โดยมีจุดบริ การที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
8. ยุทธศาสตร์ความถูกต้องของข้อมูล ต้องมีขอ้ มูลที่ทนั สมัยถูกต้อง และแม่นยา
9. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้เทคโนโลยี
ทุกอย่างที่มีเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินทุน ผูด้ ูแลงบประมาณ ผูจ้ ดั สรรเงินทุน และผูอ้ ุปถัมภ์ดา้ น
การเรี ยนรู ้ ควรที่จะปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิ รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
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แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
แนวความคิดในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อการศึกษาผูใ้ หญ่น้ นั ประกอบกับแนวคิดทั้ง
ด้านปรัชญา ซึ่งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่มีอิสระในทางความคิด และการตัดสิ นใจ
อีกด้านหนึ่ งคือ ความเชื่ อทางจิ ตวิทยาเกี่ ยวกับลักษณะของผูใ้ หญ่ และการจัดการเรี ยนการสอน
ส าหรั บ ผูใ้ หญ่ การจัด การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นได้น าแนวคิ ด ดัง กล่ า วมาเป็ นพื้ น ฐานในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ 5 ประการดังนี้
1. ความเชื่ อ ต้น พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎี ที่ อ ธิ บ ายการเรี ย นรู ้ ว่ า
พฤติกรรมของคนเกิดจากการเร้า ของสิ่ งเร้าคนที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ถ้าปราศจากสิ่ ง
เร้าก็จะไม่เกิดการตอบสนอง เช่น ครู จดั สื่ ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็ นขั้นตอน มีการ
เสริ มแรงเป็ นระยะ ๆ ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์
2. ความเชื่อด้านมนุ ษย์นิยม (Humanism) มนุษยนิ ยม ทฤษฎีน้ ี เป็ นทฤษฎีที่ได้รับความ
นิยมในวงการศึกษานอกระบบเป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่า พฤติกรรมเป็ นผลจากจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีความ
ต้องการ มีการจูงใจมีเสรี ภาพสามารถเลือกกระทาได้ การเรี ยนรู ้จึงเกิดจาการเลือกสรรของผูเ้ รี ยน
เอง ผูเ้ รี ยนจะไม่เลือกเรี ยนสิ่ งที่ไม่มีความหมายสาหรับตนเอง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึง
ต้องให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและจูงใจผูเ้ รี ยน
3. ความเชื่อตามทฤษฎีความสู่ ความเข้าใจ (Cognitive Theory) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้น
ในเรื่ องการแก้ปัญหาต้องการหยัง่ เห็ น (Insight) การเรี ยนการสอนจึ งต้องเน้นให้ผูเ้ รี ยนมองเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่าง ๆเพราะจะทาให้สามารถมองเห็นวิธีแก้ปัญหาได้ การเรี ยนรู ้จะเกิดจาก
การหยัง่ เห็นของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะมองดูสถานการณ์ท้ งั หมดและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ วนประกอบต่าง ๆของสถานการณ์น้ ัน และจะคิดขึ้นได้เองว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร การจัดการ
เรี ย นการสอนจึ ง ต้อ งจัด ให้ ผูเ้ รี ย น เรี ย นจากส่ ว นรวมมาหาส่ ว นย่อ ย และให้ ผูเ้ รี ย นมองเห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่เรี ยน
4. ความเชื่ อด้านหลักวิชาการศึ กษาผูใ้ หญ่ (Andagogy) หลักวิชาการศึ กษาผูใ้ หญ่ มี
ความเชื่ อว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไม่เหมือนกับเด็ก เพราะจะมีความแตกต่างกันทั้งมโนทัศน์ของ
ผูเ้ รี ย นประสบการณ์ ผูเ้ รี ย น ความพร้ อมของผูเ้ รี ย นและแนวทางในการเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งหลักวิ ชาการ
ดังกล่าวแล้ว จะเป็ นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
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ของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยนเป็ นวิธีการที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมได้
แสดงออกและแนะนาตนเอง
5. แนวคิดเรื่ องคิดเป็ น เป็ นแนวคิดของ ดร. โกวิท วรพิพฒั น์ นักการศึกษาไทย ซึ่ งได้
แนวคิดมาจากหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาที่ว่า การดับทุกข์ได้จะต้องรู ้สาเหตุของความทุกข์น้ นั ๆ
โดยมีองค์ประกอบของการคิดสาคัญอยู่ 3 ประการ คือ
5.1 ความรู ้ที่เป็ นความรู ้ดา้ นวิชาการ (Academic Knowledge)
5.2 ความรู ้ดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Knowledge of Society and Environment)
5.3 ความรู ้เกี่ยวกับตนเอง (Knowledge of Self)
ความเชื่ อพื้นฐานหรื อปรัชญาการศึกษาผูใ้ หญ่ คือ ความสุ ข และความพอใจของคนเรา
ซึ่ งจะมีความสุ ขได้ก็เนื่ องจากเป็ นคนคิดเป็ น ตัดสิ นใจ และสามารถแก้ปัญหาได้จะทาให้เกิดความ
ผสมกลมกลืนเข้ากันได้ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม พบความต้องการตามที่ปรารถนานั้นหมายความ
เราต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต จึงจะสามารถมีความคิดพอที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ครู ผูส้ อนผูใ้ หญ่ ควรท าความเข้าใจเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะของผูเ้ รี ย นผูใ้ หญ่ ว่า มี ค วาม
แตกต่างจากเด็ก ดังนี้ (เกียรติชยั พงษ์พานิช 2518 : 15-17)
1. การเข้าใจตนเอง ผูใ้ หญ่มีความเป็ นตัวของตัวเอง รู ้ตนเองว่าอยูใ่ นสถานภาพใดใน
สังคมเมื่อมาเรี ยน จึงไม่ตอ้ งการให้ผสู ้ อนตักเตือนว่ากล่าว ตาหนิ แต่หากต้องการการยอมรับจาก
กลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันและให้ครู ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ประสบการณ์ ผูใ้ หญ่มีอาชีพ มีความรู ้เรื่ องชีวิตมากกว่าเด็ก ๆ เข้าใจปั ญหาต่าง ๆ
ได้เร็ วจัดเป็ นแหล่งความรู ้ที่มีคุณค่ายิ่ง และสามารถนาประสบการณ์เดิมสัมพันธ์กบั ประสบการณ์
ใหม่ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้
3. ความพร้ อมที่ จะเรี ยน ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
แก้ปัญหาของตน
4. เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่มาเรี ยนเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาใน
ปั จจุบนั ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุ่งมัน่ จัดหลักสู ตรที่เน้นปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นจริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
นาความรู ้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้มี นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้เ สนอแนวทางในการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ให้
สอดคล้องกับ ลักษณะของวัยผูใ้ หญ่ไว้หลายแนว เช่น
Rogers (1965 : 38-39) ได้นาทฤษฎีการบาบัดโดยให้คนไข้เป็ นศูนย์กลาง (Theory of
Client-centered Therapy) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องการเรี ยนการสอน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบ
การเรี ยนด้วยตนเอง จัดเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่ถือผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student-centered
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Approach) ครู เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก ซึ่ งจะต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ที่จะช่ วยให้การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้รวมกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน แนวคิดตามทฤษฎีของ
Rogers ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เราไม่สามารถสอนผูอ้ ื่นได้โดยตรง เพียงแต่ช่วยอานวยความสะดวกให้การเรี ยนรู ้
ของเขาง่ายขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนจะเลือกเรี ยนในสิ่ งที่มีความหมายและส่ งเสริ มโครงสร้างของตัวเขา
3. ทุกสิ่ งที่พวั พันเกี่ยวข้องในการจัดระบบใหม่ของผูเ้ รี ยน มีแนวโน้มที่จะถูกขีดขวาง
4. การเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ขดั แย้งหรื อไม่ลงรอยกับความคิดของผูเ้ รี ยนสามารถทาได้โดย
หาทางลดความตึงเครี ยดหรื อความกังวลในตัวผูเ้ รี ยน การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นได้
5. การเรี ยนรู ้ จะได้ผลมากที่ สุดถ้าลดการข่มขู่ และมาสร้ างบรรยากาศที่ เป็ นกันเอง
ระหว่างการเรี ยน
6. เพื่อที่จะให้การเรี ยนรู ้เกิดผลจะต้องใช้วิธีการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
กล่าวโดยสรุ ปกระบวนการเรี ยนการสอน ที่มีประสิ ทธิภาพควรจะต้องสร้างสถานการณ์
การเรี ยนรู ้ดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้จะเริ่ มที่ผเู ้ รี ยน จากสภาพที่เป็ นอยู่
2. ความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยน
3. เวลาที่เหมาะสมที่สุดของการเรี ยนรู ้ คือ เวลาที่บุคคลต้องการสิ่ งนั้น
4. การเรี ยนรู ้จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ดังนั้นจะต้องมีระบบและมีความหมาย
5. ความพึงพอใจจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรี ยน
6. สร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง
7. สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
8. เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนต้องกระทาด้วยตนเอง
หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
สุ วฒั น์ วัฒนวงค์ (2547:3-6)ได้นิยามของการเรี ยนรู ้ 2 ประการดังนี้
1. การเรี ยนรู ้เป็ นการสะสมข้อเท็จจริ ง (Facts) และแนวคิด (Ideas) ที่ได้รับและอาจจะ
หามาเพิม่ เติมจนตลอดชีวิตของบุคคล
2. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญา (Mental) หรื อกระบวนการทางร่ างกาย
(Physical) ที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปั จจัยที่สาคัญ คือมีความ
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กระตือรื อร้น (Active) ในกระบวนการเรี ยนรู ้ มากกว่าการรับฟังเฉย ๆ (Passive) เท่านั้นนัน่ คือ ไม่
เพียงการรับฟังการสอน (บรรยาย) แต่ควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรม (Activity) ที่จดั ให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วย
เสมอ และเป็ นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร (Permanent Change) และการเปลี่ยนแปลงนี้ ช่วย
ให้เกิดสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและความสนใจอีก
ด้วย
หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ได้มีผใู ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไว้หลาย
ประการตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ดังนี้ โมหัมมัด อับดุลการณ์เดร์ (อ้างถึงใน อรพรรณ
สมานทรัพย์ 2530 : 20) ได้กล่าวถึงหลักที่จะทาให้ผใู ้ หญ่เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีถา้ เขามีส่วนร่ วมอย่างจริ งจัง การจัดให้ผใู ้ หญ่ได้มีส่วนร่ วม ได้มี
ความรับผิดชอบ เช่น การจัดให้มีการอภิปรายหรื อเทคนิคอื่น ๆ ที่ผใู ้ หญ่ได้ทางานเป็ นทีมเป็ นกลุ่ม
จะช่วยให้เขาก้าวหน้าในการเรี ยนมากขึ้น
2. จัดอุปกรณ์การสอน (หนังสื อเรี ยน) ที่ช่วยให้เขาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จริ ง ๆ ของเขา เด็ก ๆ เรี ยนสาหรับอนาคต เรี ยนวันนี้ เพื่อจะไปใช้ในเมื่อเขาโตขึ้น ผูใ้ หญ่ตอ้ งการ
ความรู ้ที่สามารถใช้ได้ทนั ที
3. ผูใ้ หญ่จะรั บรู ้ ได้เร็ วกว่า ถ้าหากว่าความรู ้ส่วนใหญ่น้ ันสอดคล้องกับความเชื่ อเก่า
ของเขาที่มีอยูแ่ ล้ว ผูใ้ หญ่ที่มาเรี ยนจะมีความคิดเก่า ๆ มีทศั นคติ และค่านิยมของตนเองอยูแ่ ล้วไม่
ว่าเขาจะพูดออกมาหรื อไม่ก็ตาม ดังนั้นผูใ้ หญ่อาจจะไม่ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ที่คา้ นกับทัศนคติ
หรื อค่านิยมเก่า ๆ ที่มีอยูแ่ ล้วนั้น
4. จะต้องศึ กษาความต้องการพื้นฐานของผูใ้ หญ่เพื่อจะได้นาไปเป็ นแนวทางในการ
จัดหาประสบการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้แก่เขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ผูใ้ หญ่ที่มีพ้ืนฐานทางการศึกษา
น้อย ๆ มักจะไม่มนั่ ใจในตนเองและคิดว่าตนเองเรี ยนไม่ไหว ความเชื่อในทานองนี้ จากเห็นจาก
ทัศนคติของเขาต่อการเรี ยนและต่อตัวเขาเอง เขาไม่แน่ใจ ไม่มนั่ ใจ เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยสร้าง
ความอบอุ่น และความมัน่ ใจให้แก่เขาก่อนที่เริ่ มต้นเรี ยน มิฉะนั้นเขาอาจจะประสบความล้มเหลว
หรื อท้อแท้ใจก่อนเริ่ มเรี ยนเสี ยเลยก็ได้
5. จะต้องช่วยกันสร้างความสาเร็ จในบทเรี ยนชั้นต้นให้แก่ผใู ้ หญ่ที่มีพ้ืนฐานการศึกษา
น้อ ย ๆ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม บทเรี ย นใหม่ ๆ ต่ อ ไป ความรู ้ ที่ว่าท าอะไรสาเร็ จ นั้น จะช่ ว ยให้ก้า วไปสู่
ความสาเร็ จในขั้นต่อไปฉันใด ความล้มเหลวขั้นแรกจะทาให้เกิดความรู ้สึกท้อแท้และล้มเหลวใน
ขั้นต่อไปด้วย
6. ช่วยให้ผใู ้ หญ่ได้เรี ยนในสิ่ งที่เขาสนใจให้มากที่สุด ให้เขาได้กา้ วหน้าไปตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง กับช่วยให้เขาสามารถหาคาตอบต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผูใ้ หญ่ไม่ชอบการใช้
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อานาจ การบังคับให้เขาเรี ยนในสิ่ งที่เขาไม่สนใจ ผูส้ อนควรทาหน้าที่เป็ นวิทยากรช่วยนาในการ
อภิปราย ปั ญหาของนักศึกษา ผูส้ อนไม่ใช่ผใู ้ ห้คาตอบทุกอย่าง และไม่ควรพยายามต่อโดยเฉพาะ
การดันทุรังตอบในสิ่ งที่ตนไม่รู้หรื อไม่แน่ใจจะเสี ยหายมากหากยอมรับว่าไม่รู้แล้วร่ วมกันศึกษาหา
แหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งที่ถูกต้อง
7. นั ก ศึ ก ษาผู ้ใ หญ่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ที่ ไ ม่ ดี ใ นโรงเรี ยนมาก่ อ น จึ ง ควรสร้ า ง
ประสบการณ์ ที่ เ รี ย นสบาย ๆ อย่า ให้เ ขารู ้ สึ ก ซ้ า รอยในประสบการณ์ เ ก่ า ๆ ที่ ผ่า นมา การท า
แบบฝึ กหัดซ้ า ๆ ซาก ๆ โดยเฉพาะที่ขดั ต่อความรู ้จะไม่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้อะไรเลย นอกจากทา
ให้เขารู ้สึกเบื่อหน่ายอย่างที่เขาเคยผ่านมาแล้ว
8. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีจุดหยุดนิ่ ง การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่อาจก้าวหน้าไปเรื่ อย ๆ ใน
ระยะแรก ๆ และจะไปถึงจุดที่จะรู ้สึกว่าคงที่ไม่กา้ วไปเลย จุดนี้เราเรี ยกว่าจุดหยุดนิ่ง ผูส้ อนควรจะ
เข้าใจและทาความเข้าใจให้แก่ผเู ้ รี ยนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความท้อถอย เพราะการถึงจุดหยุดนิ่ งเป็ น
ของธรรมดาในการเรี ยน จากนั้นก็จะมีการก้าวหน้าต่อไปตามปกติ
9. ควรมีการทบทวนถึงวัตถุประสงค์ในการเรี ยนเสมอว่า เราเรี ยนไปทาไม และขณะนี้
ได้กา้ วไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยแค่ไหนแล้ว ควรช่ วยให้ผูเ้ รี ยนรู ้ ว่าเขาควรปฏิบตั ิอย่างไร และมี
ขั้นตอนอะไรในการเรี ยนเพื่อบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนของเขา เพราะถ้าหากผูเ้ รี ยนเกิดความสับสน
ในการเรี ยนหรื อหลงจากเป้ าหมายเดิม เขาจะท้อใจหรื อหมดความสนใจไปเลย
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ
หลักความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง หลักการบูรณาการการ
เรี ยนรู ้และวิถีชีวิต หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และหลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและ
การมีส่วนร่ วมของชุมชนดังนี้
1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้ าหมายของโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
ส่ ว นมากเป็ นผูพ้ ลาดโอกาส และผูด้ ้อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา ซึ่ ง อาจมี ค วามแตกต่ า งทางด้า น
สถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข้อจากัดต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ต้องไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ หากแต่สร้ างความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและการเรี ยนรู ้อย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จะต้องจัดการ
เรี ยนการสอน และกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาศักยภาพของตน สามารถเรี ยนรู ้ เกิด
ความสานึ กที่จะพัฒนาตนเองได้ เป็ นคนคิดเป็ น ปรับตัวเพื่อให้ทนั กับกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม โดยเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เรี ยนด้วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างเป็ นปกติ
สุ ขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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3. หลักการบูรณาการการเรี ยนรู ้ กบั วิถีชีวิต หลักการนี้ อยู่บนพื้นฐานของการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่สัมพันธ์กับสภาพปั ญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและชุ มชนท้องถิ่ นของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ น
หลักการที่สาคัญในการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ สิ่ งดังกล่าวส่ งผลโดยตรงต่อการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม โดยบูรณาการสาระ
ต่าง ๆ เพื่อการเรี ยนรู ้ และบูรณาการวิธีการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาการคุณภาพ
ชีวิตของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นองค์รวม
4. หลักความสอดคล้องกับปั ญหาความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน หลักการนี้
เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ความต้องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให้กบั ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ครู การศึกษานอกโรงเรี ยนมีบทบาทในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
ผูเ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกาหนดวัตถุประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ วิถีการเรี ยน และการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ของตนเองซึ่งเป็ นกระบวนการศึกษานอกโรงเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
5. หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมีส่วนร่ วมของชุมชน การเรี ยนรู ้ร่วมกันในกลุ่มผูเ้ รี ยน
นับว่าสาคัญ เป็ นการส่ งเสริ มและสร้ างกัลยาณมิตรในกลุ่มผูเ้ รี ยน ก่ อให้เกิ ดความร่ วมมือความ
ผูกพัน เอื้ออาทร การช่วยกันและกัน ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อชุมชน และลังคม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควร
เกิดขึ้นสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีวุฒิภาวะ สาหรับการมีส่วนร่ วมของชุมชน ก็นบั ว่าเป็ นหลักการสาคัญใน
การจัดการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ชุมชนสามารถเข้ามาร่ วมในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การจัดสรรทรัพยากรเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และสนับสนุนในเรื่ อง อื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนที่
เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนและตระหนักรู ้ถึงความต้องการและพัฒนาชุมชนต่อไป
McClelland (1970 : 83) ได้พฒั นายุทธศาสตร์ที่ได้ประสบผลสาเร็ จอย่างสู งสาหรับการ
ช่วยให้ผใู ้ หญ่พฒั นาตัวเอง ซึ่งเขาเรี ยกว่า “แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์” (Achievement Motives) คือ
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทาสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี โดยความพยายามที่จะบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจ
เมื่อประสบความสาเร็ จ และมีความวิตกกังวลเมื่อพบความล้มเหลว
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะเป็ นที่ยอมรับ
ของคนอื่น ต้องการเป็ นที่นิยมหรื อรักใคร่ ชอบพอของคนอื่น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นแรงจูงใจที่จะทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอื่น
3. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะทาให้ได้มาซึ่ ง
อานาจจะเป็ นผูท้ ี่พยายามควบคุมสิ่ งต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความต้องการที่จะมีอานาจเหนือกว่า
บุคคลอื่น และได้อธิบายถึงลักษณะของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สูงไว้ดงั นี้
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3.1 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามบากบัน่ กระทากิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็ จมากกว่าที่จะ
กระทาเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว
3.2 จะเลือกทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองให้ประสบความสาเร็ จ
ดังนั้น การกาหนดเป้ าหมายการทางานจึงไม่ยากหรื อง่ายต่อความสาเร็ จมากเกินไป
3.3 เป็ นผูท้ ี่มีความคิดว่า งานทุกอย่างจะสาเร็ จก็เพราะความตั้งใจจริ งของตนเอง
เท่านั้น มิใช่เพราะว่าโอกาสอานวยให้
3.4 การกระทากิจกรรมใดๆ นั้น มุ่งหวังเพื่อให้บรรลุมาตรฐานของตนเองไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายหลักอยูท่ ี่รางวัลหรื อชื่อเสี ยง
สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2544 : 7) ได้บญั ญัติหลักการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ 10 ประการ (Adult
Learning : Ten Principles) ไว้ในฐานะนักการศึกษา เห็นว่า การเรี ยนรู ้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจ
เกิดขึ้นได้มากกว่าหรื อดีกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ ง ซึ่ งในเรื่ องนี้ เกี่ยวข้องกับ หลักการและทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ (Learning Theory) อันเป็ นแนวทางที่นกั การศึกษาและวิทยากรการฝึ กอบรมควรจะได้
คานึ งถึง ในที่น้ ี จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบหรื อหลักการ 10 ประการ ที่จะมีส่วนสนับสนุนและ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ (Adult Learning) และจะเป็ นการช่วยให้การฝึ กอบรมประสบ
ความสาเร็ จด้วยดี ปั จจัยที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เหล่านั้นมีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างมากในการ
เรี ยนรู ้และการฝึ กอบรมผูใ้ หญ่ โดยจะคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ควรพิจารณาและให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการเรี ยน (Motivation to Learn) นัน่
คือ บุคคลจะเรี ยนรู ้ได้ดีถา้ หากมีความต้องการในการเรี ยนสิ่ งนั้น ๆ
2. สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม ตลอดจนได้รับความไว้วางใจและการให้เกียรติผเู ้ รี ยน (Trust and Respect)
3. ควรคานึงถึง ความต้องการในการเรี ยน ของแต่ละบุคคล และรู ปแบบของการเรี ยนรู ้
(Learning Styles) ที่มีความหลากหลาย
4. ต้องคานึงถึง ความรู ้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อันมีคุณค่า
5. ควรได้พิจารณาถึงการดูแลและให้ความสาคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมในการเรี ยนรู ้
6. ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ปั ญหาที่สอดคล้องกับความจริ ง (Realistic Problems) และนา
การเรี ยนรู ้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
7. ต้องให้การเอาใจใส่ กบั การมีส่วนร่ วมทั้งทางด้าน สติปัญญา และทางด้านร่ างกาย ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8. ควรให้มี เวลาอย่างพอเพียง ในการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่การฝึ ก
ทักษะใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
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9. ให้โอกาสในการ ฝึ กภาคปฏิบตั ิจนเกิดผลดี หรื อการนาความรู ้ไปประยุกต์ได้
10. ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดง ศักยภาพ หรื อสมรรถภาพในการเรี ยนรู ้ จนกระทัง่ เขาได้ แลเห็น
ถึงความก้าวหน้าว่า สามารถบรรลุเป้ าหมาย ได้
นิตยา กันตะวงษ์ (2542 : 59) กล่าวว่า นักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของ
การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ไว้ 7 ประการ
1. ความมุ่งหมาย หมายถึง สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนหวังไว้วา่ จะได้รับ เช่น ความสนใจจากผูอ้ ื่น ความ
พอใจ เป็ นต้น
2. ความพร้อม หมายถึง ความสามารถที่จะเรี ยนรู ้ ความพร้อมจะขึ้นอยูก่ บั ระดับวุฒิ
ภาวะและสติปัญญา
3. สภาพแวดล้อม หมายถึง วัตถุ สิ่ งของ และบุคคลอื่นที่แวดล้อมตัวผูเ้ รี ยน
4. การแปลความหมาย หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนเพ่งเล็งความสนใจไปยังสิ่ งต่าง ๆ ที่
แวดล้อมเขาอยู่ พิจารณาเกี่ยวโยงไปถึงประสบการณ์ที่ผา่ นมาและเลือกวิธีการตอบสนองที่คาดว่า
จะได้ผลดังความมุ่งหมาย
5. การตอบสนอง หมายถึง การกระทาตามวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลดีที่สุดในสถานการณ์
นั้น ๆ
6. ผลที่ตามมา เป็ นผลที่เกิดขึ้นเนื่ องจากการตอบสนอง ผลที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะตรงกับ
ความคาดหวัง หรื อตรงข้ามกับความคาดหวังก็ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง ความผิดหวังจะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยน ไม่สามารถจะสนองความ
ต้องการได้ หรื อการกระทานั้นไม่บรรลุผลสาเร็ จตามความคาดหมาย ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจจะลองใช้วิธี
อื่น ๆ ที่คิดว่าตนจะประสบผลสาเร็ จหรื อผูเ้ รี ยนอาจจะเลิกล้มความมุ่งหมายเดิมก็ได้
Rogers (1969 : 41-43) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่น้ นั
ครู ตอ้ งมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นและอานวย
ความ สะดวกให้ผใู ้ หญ่ได้เรี ยนรู ้อย่างเติมศักยภาพของตนเอง และมีความเป็ นอิสระในการเรี ยนรู ้
การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้จึงต้องดาเนินการดั้งนี้
1. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม สนับสนุนการเรี ยนรู ้
2. กาหนดจัดประสงค์ให้ชดั เจน
3. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
4. สร้างความสมดุลระหว่างความรู ้กบั อารมณ์
5. จัดใหม่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนโดยไม่ครอบงา
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นอกจากนี้ ในกระบวนการเรี ย นรู ้ ผูใ้ หญ่ น้ ัน Rogers เสนอว่า จะต้อ งด าเนิ น การใน
ประเด็น ที่สาคัญ 3 ประการคือ
1. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งในกระบวนการเรี ยนรู ้ และมีการควบคุมสิ่ งแวดล้อม
และทิศทางการเรี ยนรู ้
2. มีกระบวนการพบปะ ฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม และการคนหาปัญหา
3. การประเมินผลตนเอง เพื่อทราบความก้าวหน้าและความสาเร็ จ
Kidd (1973 : 76-78) ได้เสนอว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มกั จะเกี่ยวพันกับการงาน ความ
เป็ นอยู่ บทบาท และภารกิ จของบุคคลนั้น ฉะนั้นลักษณะของกิ จกรรมที่เหมาะสมสนองตอบ
ความ ต้องการของผูใ้ หญ่ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี ได้แก่
1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สนองความต้องการของผูใ้ หญ่โดยตรงกล่าวคือเป็ นกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เกี่ ยวกับงานอาชี พ ซึ่ งหมายถึง ทักษะ ความรู ้ และเจตคติที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จใน
อาชีพ
2. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ชดั เจน ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึก
ว่า ตนเองประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว
3. เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลาหรื อกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับวัย เพราะ
การ เร่ งในเรื่ องเวลาทาให้ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ลดน้อยลง
4. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับปั ญหาแวดล้อมในชี วตประจาวันของผูใ้ หญ่ และ
ผูใ้ หญ่เห็นว่าจาเป็ น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้น
6. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ไม่ตอ้ งใช้พละกาลังมาก โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ในวัยกลางคน
7. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับปั ญหา และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วง
วัย
Watson (1979 : 22-25) ได้รวบรวมและขยายความเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
โดย เขาได้เ สนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ของวัย ผูใ้ หญ่ ว่า การเรี ย นรู ้ ของวัย ผูใ้ หญ่ มี
ลักษณะสาคัญ 14 ประการดังนี้
1. พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยทาให้เกิด
พฤติกรรมนั้นซ้ าขึ้นอีก
2. แรงผลักดันที่ได้ผลในการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือยกย่องหรื อชมเชย
ทันทีที่พฤติกรรมเกิดขึ้นดีกว่าที่จะให้แรงผลักดันหลังจากพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนานแล้ว
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3. การฝึ กฝนทากิจกรรมซ้ า ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้กา้ วหน้าในการเรี ยนนั้นยังไม่พอ จะต้อง
ให้ ผูเ้ รี ยนทราบและเข้าใจในการประเมินตนเองว่าก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดด้วย ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยน ก้าวหน้าได้ดีกว่า
4. การข่มขู่หรื อการลงโทษผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่จะมีผลตรงข้ามกับการให้รางวัล คืออาจ
เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามที่ผสู ้ อนต้องการหรื อไม่ตอ้ งการก็ได้ ทั้งยังกลับทาลายบรรยากาศ
หรื อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนอาจหยุดเรี ยนไปเลย
5. ความพร้อม (Readiness) จะช่วยทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ง่าย ผูส้ อนจะต้องสร้างหรื อ
คานึ งถึงความพร้อมของผูเ้ รี ยน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ ความพร้อมทางสติปัญญา ความ พร้อม
ในการเข้า ใจ และสนใจที่ จ ะเรี ยน ความพร้ อ มในด้ า นพื้ น ฐานความรู ้ ค วามสามารถหรื อ
ประสบการณ์เดิม
6. ความรู ้ สึ ก พอใจจากผลส าเร็ จ เป็ นแรงผลัก ดัน ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ เนื่ อ งท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด
กาลังใจ และมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถที่จะเรี ยนต่อได้
7. ผูเ้ รี ยนจะตั้งใจเรี ยนดีถามความหวังว่าเขาสามารถบรรลุเป้ าหมายของเขาได้ ผูส้ อน
จะต้องไม่ ทาให้ผูเ้ รี ย นรู ้ สึก ว่า การเรี ย นนั้น ยากเกิ น ไปจนหมดหวัง หรื อง่ ายเกิ น ไปจนไม่ เห็ น
ความสาคัญ
8. การให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจะช่ วยเพิ่มแรงจูงใจให้แก่
ผูเ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้น
9. ความล้มเหลวในการเรี ยน เป็ นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า ผูส้ อนจะต้องช่วยสร้าง
ความสาเร็ จในการเรี ยนขั้นต้นให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยการเริ่ มต้นจากสิ่ งที่ง่ายไปหายาก
10. การสร้างความคิดรวบยอด (Concept) จาเป็ นต้องยกตัวอย่างมาก ๆ หลายๆ ด้านและ
พยายามให้เขากับประสบการณ์เดิม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
11. การทบทวนจะช่วยเพิ่มความทรงจาของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรจัดใหม่การทบทวนเป็ น
ขั้นตอนหรื อทบทวนทันทีหลังจากจบเรื่ องหนึ่งๆ จะช่วยให้เกิดความทรงจาและกันลืมได้ดี
12. ความรู ้ใหม่ๆ ที่เขากับทัศนคติ ค่านิ ยมหรื อประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนจะช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ง่าย และรวดเร็ ว
13. การสอนในสิ่ งซึ่ งเป็ นความต้องการผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ได้ทนั ที จะ
ได้ผลทางการเรี ยนรู ้มาก
14. การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวางเป้ าหมายของการศึกษา และมีเครื่ องมือสามารถที่
จะประเมินผลตนเองว่าได้กา้ วหน้าไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยเท่าใด จะช่วยให้การเรี ยนรู ้ราบรื่ นและ
สะดวกมากขึ้น
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Knowles (1978 : 3637) ไดสรุ ปทฤษฎีการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่สมัยใหม่ (Modern
Adult Learning Theory) ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าหากว่าสิ่ งที่เรี ยนตรงกับความต้องการและ
ความสนใจในประสบการณ์ที่ผา่ นมา
2. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีถา้ หากสิ่ งที่เรี ยนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเขา หรื อถือเอาผูใ้ หญ่
เป็ น ศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ (Life-centered)
3. เนื่ องจากผูใ้ หญ่มีประสบการณ์เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้
จึงควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ หญ่วิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ที่สง่ั สมมา
4. ผูใ้ หญ่มีความต้องการเป็ นนาตนเอง ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ ผูส้ อนจึง
เป็ นเพียงผูร้ ่ วมเรี ยนหรื อร่ วมสื บค้นเท่านั้น (Mutual Inquiry)
5. ควรคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่ องจากเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นจะเกิ ด
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นด้วย
Brookfield (1986 : 54-55) ได้เสนอว่าในกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดได้ดีข้ ึน
โดยมีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องต่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ที่มีความสาคัญจานวน 7 ประการ ดังนี้
1. ผูใ้ หญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ผูใ้ หญ่ได้รับการกระตุน้ ให้เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
3. หน้าที่ของนักการศึกษาผูใ้ หญ่เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก มากกว่าที่จะทาหน้าที่
ในการสอน
4. ต้องพิจารณาความต้องการของผูใ้ หญ่เป็ นรายบุคคล
5. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6. ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่ในอดีตจะมีผลช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความก้าวหน้า
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งเกี่ยวข้องกับสภาวะและเหตุการณ์ของผูใ้ หญ่
Imel (1998 ) ได้วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ของ (Brookfield 1986 : ;
Drapper 1992 ; Draves 1997 ; Grissom 1992 ; Vella 1994) แล้วนามาสรุ ปเป็ นหลักการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่ดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่การวางแผนการเรี ยนรู ้
และการปฏิ บตั ิ ตามแผนการเรี ยนรู ้ (Involve learners in planning and implementing learning
activities)
2.ใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นทรั พยากรการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ (Draw upon learners’
experiences as a resource)
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3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (Cultivate Self-direction in Learners)
4. สร้ า งบรรยากาศที่ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การเรี ยนรู ้ (Create a climate that
encourages and supports learning)
5. สนับสนุ นให้เกิ ดความร่ วมมือซึ่ งกันและกันเมื่อเริ่ มกระบวนการเรี ยนรู ้ (Foster a
spirit of collaboration in the learning setting)
6. ใช้การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย (Use small groups)
จากแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการหลายท่ า น ได้แ ก่ Roger (1969) ; Watson (1979) ;
Knowles (1978) ; Brookfield (1986) ; Imel (1998) ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นแนวคิดสาหรับการจัดการ
เรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ได้ดงั นี้
1. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรั บผูใ้ หญ่ควรให้ผูใ้ หญ่เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั อย่างทัว่ ถึง
2. ควรเตรี ยมความพร้อม (Readiness) ของผูใ้ หญ่ท้ งั ด้านสติปัญญา ความสนใจ และ
ความรู ้พ้ืนฐานจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ง่ายขึ้น
3. กาหนดจุดประสงค์ให้ชดั เจน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ว่าสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นเรื่ องอะไร
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากเพียงใด ถ้าไม่สอดคล้องจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง หรื อการเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้) ผูส้ อนเป็ น
เพียงผูอ้ านวยความสะดวก
5. ใช้ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่เป็ นทรัพยากรสาหรับการเรี ยนรู ้ เนื่องจากวัยผูใ้ หญ่สะสม
ประสบการณ์มาเป็ นเวลานาน ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวจะช่วย
6. การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้องยกตัวอย่างมากๆ
7. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้
8. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
9. พฤติกรรมที่ได้รับการผลักดันหรื อยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยทาให้เกิด
พฤติกรรมนั้นซ้ าขึ้นอีก
10. กิจกรรมที่จดั ต้องไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา หรื อควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
11. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่เกี่ยวกับปัญหาแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
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ทฤษฎี " Andagogy" ซึ่ง Knowles (1980 : 421) ได้เสนอแนวทางทฤษฎีพ้ืนฐาน 4
ประการ ดังนี้
1. มโนทัศน์ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องสามารถชี้นาตนเองได้ ผูส้ อนมีหน้าที่สนับสนุนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นไปด้วยดี
2. บทบาทของประสบการณ์ผเู ้ รี ยน ซึ่งมีการสะสมประสบการณ์มาเป็ นเวลานานดังนั้น
วิธีการเรี ยนจึงอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ควรตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งการ
นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ งได้
4. การนาไปสู่การเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนมองการศึกษาเป็ นกระบวนการเพิ่มพูนความรู ้การเรี ยนรู ้
จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตจริ งและสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างทันทีทนั ใด
กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ จากการเป็ นผูพ้ ่ ึงพาหรื อขึ้นต่อผูอ้ ื่น เป็ นผูท้ ี่มีอิสระหรื อ
เป็ นผูท้ ี่นาตนเองได้ มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์จะเป็ นผูท้ ี่คน้ หา แสวงหาประสบการณ์ จนเปี่ ยมไปด้วย
แหล่งของการเรี ยนรู ้พฒั นาตนเอง ยึดปั ญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-centered) มากกว่าการยึด
เนื้ อหาสาระเป็ นศูนย์กลาง (Subject-centered) และผูใ้ หญ่จะมีแนวโน้มที่จะทาตามสิ่ งจูงใจภายใน
ตนเองมากกว่าสิ่ งจูงใจ ตามทฤษฎีดงั กล่าวผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้สึกอยากเรี ยน เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่
อานวยความสะดวก ความพร้อม มีเป้ าหมาย ในการเรี ยนของตนเอง ยอมรับที่จะมีความรับผิดชอบ
ในการวางแผนการเรี ยนของตน และปฏิบตั ิในการเรี ยนรวมทั้งแสดงความก้าวหน้าในการเรี ยนของ
ตน อย่างไรก็ตาม การที่ผทู ้ ี่ศึกษาด้วยตนเองจะเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นกับ
องค์ประกอบการเรี ยนการสอนที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กนั คือ ผูส้ อน เนื้ อหา และผูเ้ รี ยน ซึ่ งแม้ว่า
การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการศึกษาที่ผเู ้ รี ยน และผูส้ อนไม่มีปฏิสัมพันธ์กนั โดยตรงมากนัก แต่ก็มี
ปฏิสัมพันธ์กนั ทางอ้อมโดยผ่านสื่ อที่ถ่ายทอดเนื้ อหาและประสบการณ์โดยผูส้ อน บทบาทการ
เรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จึงอยูท่ ี่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง ที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ โดยการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม
ในการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ การสอนผู้ใหญ่
1.
เพื่ อ ให้ป ลู ก ฝั ง ในเรื่ อ งความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัต ริ ย ์เ ป็ นประมุ ข โดยมี ค วามเคารพ ยึด มั่น เทิ ด ทู น สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
2. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจปั ญหาของตนเองและของชุ มชน รู ้จกั กระบวนการ
ตัดสิ นใจ และเลือกวิธีการ การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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3. เพื่อให้สามารถนาเอาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการดาเนิ นชี วิตหรื อสามารถนาไป
พัฒนาการงานอาชีพได้
4. เพื่อให้มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่ อสาร เพื่อใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน
Malcolm S. Knowles ( อ้างถึงใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 59-60) ได้เสนอแนวคิด
สาหรับผูส้ อนนักศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. ผูส้ อนควรเรี ย นรู ้ ความต้อ งการของผูเ้ รี ย นเพื่อ จะได้เริ่ มต้น กิ จ กรรมทั้งหลายให้
สอดคล้องกับความต้องการนั้น ๆ
2. ผูส้ อนควรจัดหน่ วยการเรี ยนโดยยึดหลักสถานการณ์ท้ งั หลายที่เกี่ ยวข้องชี วิตของ
ผูใ้ หญ่เป็ นสาคัญมิใช่เน้นที่เนื้อหาวิชา
3. ผูส้ อนต้องถือว่าประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่าควรกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนได้นาประสบการณ์น้ นั ๆ มาสัมพันธ์กบั การเรี ยน
4. ผูส้ อนต้อ งค านึ ง ถึ ง ว่า ผูใ้ หญ่ น้ ัน ต้อ งการน าตัว เอง ไม่ ใ ช่ ใ ห้ผูส้ อนเป็ นผูน้ าหรื อ
ตัดสิ นใจให้ผสู ้ อนควรร่ วมในกระบวนการสื บหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกับผูเ้ รี ยนมากกว่าเป็ นผูบ้ อก
หรื อตัดสิ นใจผูเ้ รี ยน
5. ผูส้ อนต้องระลึกไว้เสมอว่าผูใ้ หญ่ที่มาเรี ยนมีความแตกต่างกัน ทั้งวัย ประสบการณ์
ความคิดความสามารถ ดังนั้นต้องจัดเตรี ยมรู ปแบบการสอน เวลาสถานที่ให้เหมาะสม และให้
ผูใ้ หญ่ได้เรี ยนตามความสามารถของแต่ละคน
จากการที่ได้ทราบถึงลักษณะของผูใ้ หญ่ หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไปแล้วนั้นทาให้
ทราบว่า สภาพการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับนัก ศึ ก ษานั้น มี ข อ้ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นข้อจ ากัด อยู่ห ลาย
ประการ ซึ่งนักศึกษาอาจประสบความสาเร็ จในการเรี ยนได้ หากได้รับการปฏิบตั ิจากอาจารย์ผสู ้ อน
ตามแนวคิดของ Kidd (อ้างถึงในสุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 77) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี้
1. โดยการเพิ่มระดับของการใช้ส่ิ งเร้าให้สูงมากขึ้นกว่าปกติ เช่ น การให้แสงสว่าง
สาหรับผูท้ ี่มีสายตามีปัญหาและการแลเห็นผิดปกติ
2. โดยการให้นักศึกษามีเวลาได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชามาก่อนล่วงหน้าหรื อการให้อ่านมา
ก่อนเพื่อช่วยให้ทราบถึงสภาพการณ์การเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ
3. อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนรู ้ไปตามความสามารถของตนเอง
4. โดยการพยายามให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบผลของการเรี ยนรู ้ในทันทีทนั ใด
5. โดยการพยายามขจัดแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่
สุ ขสบายความเหน็ดเหนื่อย ความเคร่ งเครี ยด
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6. โดยการให้แรงเสริ ม (Reinforcement) แก่พฤติกรรมทั้งหลายที่ประสบผลสาเร็ จ
7. ช่วยกระตุน้ และสนับสนุนให้แต่ละบุคคลพยายามเพิ่มการช่วยเหลือตนเองหรื อการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-managing)
เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผใู ้ หญ่มีหลักสาคัญที่
จะต้องพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ประสบผลสาเร็ จ
ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้ ข้ ึนอยู่กบั แรงจูงใจ (Motivation) แรงจงใจเป็ นสิ่ งที่มีอยู่แล้วในผูใ้ หญ่
เพียงแต่วา่ เรายังไม่รู้จกั ใช้ให้เหมาะสมเท่านั้น
2. การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการเรี ยนรู ้ (Capacity) บุคคลจะมีความสามารถ
แตกต่างกันและความสามารถในการเรี ยนรู ้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น
3. การเรี ย นรู ้ ข้ ึ น อยู่กับ ประสบการณ์ ใ นอดี ต (Past
experiences) ผูใ้ หญ่ จ ะน า
ประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ของตน
4. การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยู่กบั การมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีก็ต่อเมื่อได้มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม ได้ปฏิบตั ิจริ งซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในการที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ
5. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อเขาสนใจและมีความต้องการที่จะเรี ยน
6. ผูใ้ หญ่ จ ะเรี ย นได้ดี เมื่ อสิ่ งที่ เรี ย นนั้น มี ความจ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ สามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ที
7. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อบทเรี ยนนั้นสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาที่มีอยู่จริ งในสังคม การ
ได้มีโอกาสฝึ กฝนแก้ปัญหา (Problem solving) จะทาให้การเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น
8. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ความถนัด และเวลาของตนอย่าง
เต็มที่
9. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดี ในบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นกันเอง และมี อิสรเสรี ใ นการ
กระทา
10.การสอนที่สอดคล้องกับลักษณะที่สาคัญเฉพาะของผูใ้ หญ่ จาทาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น
11. ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนขึ้นอยูก่ บั การประเมินผลการเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ผูเ้ รี ย นได้ทราบว่า ตนก้า วหน้า ไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยแค่ไ หน ควรปรั บปรุ งอย่างไร เป็ นการ
ทบทวนวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาด้วย
12. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการแนะแนวมิใช่การสอน บอกให้จาหรื อทาแบบทดสอบ
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13. การเรี ยนรู ้ ข องผู ้ใ หญ่ ส ามารถเพิ่ ม พู น ขึ้ นจากความรู ้ ค วามคิ ด ใหม่ ๆ ความ
หลากหลาย ความท้าทาย และมีโอกาสศึกษาได้ดว้ ยตนเอง สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยเร้าให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้
มากขึ้น
14. การเรี ยนการสอนผูใ้ หญ่ ควรใช้วิธีการหลายรู ปแบบตามความเหมาะสม และตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และควรเป็ นการสร้างความสาเร็ จในการเรี ยนบทเรี ยนต้น ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่
มีพ้ืนความรู ้นอ้ ย เพื่อสร้างความภูมิใจมัน่ ใจในการศึกษาบทเรี ยนที่ยากต่อไป
โดยสรุ ปหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนให้กบั ผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนจากสิ่ งที่มีความหมายตามสภาพจริ ง
3. กิจกรรมที่เรี ยนตรงกับการปฏิบตั ิตามสภาพจริ ง
4. กาหนดเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องทาได้
5. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
6. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้วิธีการเรี ยน
7. ให้ขอ้ ติชมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบจุดเด่น จุดด้อย และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
การจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตนั้น กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ รี ยน คือ ผูใ้ หญ่ ดังนั้น
ผูส้ อนผูใ้ หญ่จาเป็ นต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นอย่างดีซ่ ึ งจะมี
ส่ วนทาให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จ ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและ
พิจารณานาเสนอเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
ในเรื่ องเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ได้มีนกั ศึกษาผูใ้ หญ่
ไทย เช่น เชียรศรี วิวิธศิริ และอุ่นตา นพคุณ ( อ้างถึงใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 2-3) ได้กาหนด
เกณฑ์พิจารณาบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญอยู่ 3 ประการดังนี้
1. ลักษณะทางอายุ ในประเทศไทยนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ผทู ้ ี่มีอายุ
ย่างเข้าปี ที่ 15 (14 ปี บริ บูรณ์) เข้าสู่ สภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่ โดยเปลี่ยนคานาหน้าชื่อจาก ด.ช. เป็ น
นาย และจาก ด.ญ. เป็ น น.ส. และการสอนนักศึกษาผูใ้ หญ่ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนก็ใช้
เกณฑ์ดงั กล่าว สาหรับหน่วยราชการอื่น ๆ ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับอายุแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความ
เหมาะสมของกิจกรรมเหล่านั้น
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2.ลักษณะทางอารมณ์และสติปัญญา นักจิตวิทยาพัฒนาการจะพิจารณาความเป็ นผูใ้ หญ่
โดยคานึ งถึงวุฒิภาวะด้านจิตใจ ความพร้อมทางสติปัญญาและความรับผิดชอบในภารกิจที่ตอ้ งใช้
ทั้งด้านอารมณ์และสมองควบคู่กนั ถ้าหากบุคคลใดมีความสามารถมากพอก็ยอมรับว่าสู่ ความเป็ น
ผูใ้ หญ่แล้ว
3. ลักษณะของบทบาทหน้าที่ทางสังคมและประกอบอาชี พ นับว่าเป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่มีความสาคัญมาก ทั้งนี้ เพราะว่าผูใ้ หญ่จะต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่แน่นอน
มัน่ คง และสามารถจะทาหน้าที่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยเริ่ มจากการมีบทบาทในครอบครัว
อาจจะเป็ น พ่อ แม่ ทาหน้าที่พลเมืองดีในการเสี ยภาษีอากรให้แก่รัฐบาลตลอดจนอื่น ๆ ในสังคม
ตามความสามารถและความสนใจ
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ การให้ความรู ้และฝึ กทักษะต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้ าหมาย จึง
จาเป็ นต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นสาคัญ (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน 2543 : 8-9)
ลักษณะของผูใ้ หญ่โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
1. มีความเคยชินกับเรื่ องที่เคยปฏิบตั ิมาและไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2. มีร่างกายอ่อนล้าง่าย เคลื่อนไหวช้าลง สายตาเริ่ มไม่ดี
3. มีความคิดว่าตนเองไม่ทดั เทียมผูอ้ ื่น ไม่ชอบมีสงั คม
4. มีความลังเลใจ ไม่ค่อยกล้าพูดหรื อกล้าแสดงออก แต่ชอบเล่าเรื่ องอดีต
5. มีความสนใจเรี ยนรู ้ช่วงระยะสั้น ไม่ตอ้ งการใช้เวลานานและต้องการเรี ยนรู ้เฉพาะ
เรื่ องที่จะใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีเท่านั้น
6. ไม่ชอบเรี ยนรู ้ในสภาพชั้นเรี ยนเพราะทาให้ขาดอิสระ
7. ไม่ค่อยสนใจการทากิจกรรม ส่ วนใหญ่มกั ปลีกตัวออกมา
8. มีความต้องการการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น
9. มีประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่างกัน
10. เรี ยนรู ้ได้ชา้ และจดจาได้ไม่นาน
11. มีความวิตกกังวล เมื่อต้องเริ่ มต้นทาสิ่ งแปลกใหม่ในชีวิต
การจัดการศึกษาในชุ มชน
การจัด การศึ ก ษาตาม พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 สามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ดงั นี้ 1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง สาหรับเรื่ องการ
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จัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักดังนี้ เป็ นต้น 2) มีการกระจายอานาจ
ไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น 5) ระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 6) การมีส่วนร่ วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
การบริ หารจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีจุดเน้นสาคัญให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ให้สถานศึกษา
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่ วมและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ซึ่ งการเข้าไปมีส่วนร่ วมดาเนิ นงานของทั้งฝ่ ายโรงเรี ยนและชุมชนหรื อท้องถิ่นดังกล่าว
ย่อมจะส่ งผลต่อการสร้ างความผูกพันความสัมพันธ์ และการช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
จัดการศึกษา รวมทั้งให้โรงเรี ยน ครู และบุคลากรของโรงเรี ยนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการให้การศึกษา
และพัฒนาชุ มชนและท้องถิ่น ซึ่ งการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้บรรลุผลผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมี
การศึกษาและมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งกาหนดแนวทาง
แสวงหาความร่ วมมือจากท้องถิ่นให้เข้ามาร่ วมจัดและบริ หารการศึกษากับทางโรงเรี ยน นอกจากนี้
ก็เพื่อให้โรงเรี ยนเข้าไปมีส่วนร่ วมบริ หารและพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น อันเป็ นการดาเนิ นการที่
สอดคล้องกับหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและท้ องถิ่นในการจัดการศึกษา
ความเป็ นมาและความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตเป็ นภาระหน้าที่ของครอบครัวและชุมชน ได้แก่ พ่อแม่
วัด และสานักต่างๆ ในชุมชน ซึ่ งทาหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ มี
การถ่ายทอดอาชีพต่างๆ ให้แก่เด็กเป็ นทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชน ต่อมาได้มีการนาการจัดการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาใช้แทนการศึกษาแบบเดิม และ
เกิดระบบโรงเรี ยนขึ้น โรงเรี ยนจึงกลายเป็ นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กบั ชุมชนแทนวัดที่
รับผิดชอบให้การศึกษาแก่เด็กมาแต่เดิม รัฐก็เข้ามารับผิดชอบในการจัดการศึกษาและจัดหลักสู ตร
การจัดการศึกษาในแนวนี้ จึงเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของ
ชุมชน เป็ นการศึกษาที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชนขณะเดียวกันชุมชนก็คาดหวังต่อ
โรงเรี ยนในด้านคุณภาพไว้สูง และพร้อมให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยน
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แต่ระบบโรงเรี ยนที่ผา่ นมาไม่เปิ ดโอกาสให้เกิดความร่ วมมือ เนื่องจากถือหลักการแบ่ง
หน้าที่เมื่อได้มอบหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กบั โรงเรี ยนแล้ว จึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรี ยนจะต้อง
รับผิดชอบโรงเรี ยนจึงเป็ นศูนย์กลางของความรู ้และสติปัญญา ขณะเดียวกันความเป็ นชุมชนกลับ
อ่อนแอ ความรู ้เดิมของท้องถิ่นภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นถูกลืมเลือน ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมาทาให้เกิดปั ญหามากมายในสังคมไทย ในส่ วนของผูเ้ รี ยนก็มีการแข่งขันกันสู ง ทาให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเครี ยดสู ง ไม่มีความสุ ขในการเรี ยนการจัดการศึกษาโดยส่ วนกลางเริ่ มมีขอ้ จากัด เกิดความ
ล่าช้าไม่สนองตอบผูเ้ รี ยน เป็ นที่วิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างกว้างขวาง และเมื่อประเทศประสบภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ กระแสการเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจึงได้ทวีข้ ึน และได้รับการบัญญัติใน
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให้มีกฎหมายการศึกษาซึ่ งเป็ นที่มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใช้ในปั จจุบนั ซึ่งเน้นหลักใหญ่ 2ประการในการ
บริ หารจัดการ คือ การกระจายอานาจทางการศึกษาและการให้ทุกส่ วนของสังคมมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่ วนของสังคมมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานศึกษาเป็ นหน่วยงานหนึ่ งของสังคม โรงเรี ยนจึง
ควรเป็ นโรงเรี ยนของชุ มชนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการรู ้เห็ นและความร่ วมมือของ
ประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญ เนื่องจากทาให้ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ
และความนิ ยมให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนได้เข้ามา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ทั้งด้านการเงินวัสดุ แรงงาน และกาลังใจ ส่ งเสริ มให้
ประชาชน มีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา และถือเป็ นหน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่
จะต้องให้ความสนใจ และมีส่วนร่ วมดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน (ภิญโญ สาธร 2526 : 315)
ประกอบกับโลกในยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วปั ญหาต่าง ๆของ
สังคมมีความสลับซับซ้อน จึงเป็ นยุคที่ตอ้ งการสติปัญญา ความรู ้ และความสามารถ จากหลายๆ
ฝ่ ายมาร่ วมแก้ไขปั ญหา อาจกล่าวได้ว่าหมดยุคอัศวินม้าขาวหรื อศิลปิ นเดี่ยวมาทาหน้าที่จดั การแต่
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการความร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนมี
ศักยภาพที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายได้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นจะทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ซึ่งจะทาให้เด็กมี
ความสามารถ มีทกั ษะที่จะดารงชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งจะส่ งผล

141
ให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
เป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
กล่าวโดยสรุ ป ความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่มาจากแนวคิดที่เป็ น
กระแสผลักดัน จนกลายเป็ นประเด็นที่สาคัญประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กาหนดไว้ชดั เจนในส่ วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ
ให้รัฐส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้นาแนวนโยบายพื้นฐานดังกล่าวมาแสดงเป็ นเจตนารมณ์และแนวทางที่จะให้ทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏในหลายมาตรา ดังจะได้กล่าวต่อไป
อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาในรู ปแบบโรงเรี ยนรับผิดชอบฝ่ ายเดียวได้ดาเนินการมา
ยาวนาน ทาให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาน้อยลง ระบบราชการ นักการศึกษา และครู
อาจารย์ เสมือนผูผ้ กู ขาดความรับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว ประชาชนมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน
ห่ าง ๆ ในฐานะผูป้ กครองศิษย์เก่า กรรมการ หรื อผูใ้ ห้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ต่าง ๆ ประกอบกับ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่ วมของไทยตั้งแต่โบราณกาล เช่น ประเพณี การลงแขกทานา หรื อความ
ร่ วมมือร่ วมใจในการดาเนิ นงานเปลี่ยนแปลงไปสู่ ลกั ษณะ “ตัวใครตัวมัน” ต่างคนต่างอยู่ และใน
ส่ วนของการบริ หารงาน ผูม้ ีอานาจก็เคยชินกับ “อานาจเดี่ยว” จนเป็ นวัฒนธรรมองค์การ ทาให้การ
ปฏิรูปอาจต้องใช้ความพยายามที่จะทาให้ท้ งั สองฝ่ าย คือ ฝ่ ายประชาชนและฝ่ ายที่รับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา ได้นาแนวคิดและบทบัญญัติของกฎหมายไปสู่ การปฏิบตั ิคือ การมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา ซึ่ งจะเป็ นวัฒนธรรมใหม่อนั จะนาไปสู่ “การศึกษาของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน” จึงเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายความรู ้สึกนึกคิดและความสามารถของผูบ้ ริ หารอย่างยิง่
การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสาคัญต่อยุทธศาสตร์ การมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติหลาย
หมวดหลายมาตรา เช่นในหมวดหลักการสิ ทธิและหน้าที่ทางการศึกษาได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่จะ
ให้สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2)) นอกจากนี้ ยงั ให้มีการ
กระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (มาตรา 9 (2)) ให้มีการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา ในมาตรา 9 (5) ให้บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นได้มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา
12) เป็ นต้น
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หมวดแนวการจัดการศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา
ผูป้ กครองและชุมชนร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ (มาตรา 24) ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทา
สาระของหลักสู ตรที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น (มาตรา 27) นอกจากนี้ สถานศึกษา
ยังมีหน้าที่ในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสารเพื่อพัฒนาชุมชนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (มาตรา 29)
ส่ วนหมวดการบริ หารและการจัดการศึกษา ได้กาหนดให้มีองค์คณะบุคคลในการ
บริ หารและจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา โดยให้มีตวั แทนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพอยู่ในองค์คณะบุคคลนั้น (มาตรา 32-35,38,40 )
นอกจากนี้ ชุมชนและท้องถิ่นยังมีบทบาทให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่ วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสถานศึกษาตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (มาตรา 50)
หมวดครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กาหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน และท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยนาประสบการณ์ ความ
รอบรู ้ ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษา (มาตรา 57)
หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา กาหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคคล ชุมชน
ท้องถิ่นมาใช้จดั การศึกษา โดยอาจเป็ นผูจ้ ดั หรื อมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา บริ จาคทรัพย์สินและ
ทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่ วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจาเป็ น (มาตรา 61)
จะเห็นได้ว่า ในประเด็นการมีส่วนร่ วมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 มีหลายลักษณะ และในหลายหมวด ทั้งหมวดความมุ่งหมายและหลักการ ซึ่งเป็ นการ
นาเอาแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มา
แสดงเป็ นเรื่ องสาคัญเบื้องต้น อันยืนยันถึงแนวทางการปฏิรูปที่เป็ นเจตนารมณ์ของกฎหมาย หมวด
สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาและหมวดระบบการศึกษา เป็ นการแสดงถึงภาพของการมีส่วนร่ วม
ของหลาย ๆ ฝ่ ายในฐานะของผูจ้ ดั การศึกษาโดยตรงที่ขยายข้อจากัดตามสภาพเดิม คือ ฝ่ ายที่
รับผิดชอบจัดการศึกษามีเพียงรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเท่านั้น หมวดแนวการจัด
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การศึกษาแสดงถึงการมีส่วนร่ วมในการปฏิรูปการเรี ยนรู ้และการส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
หมวดการบริ หารและการจัดการศึกษา เป็ นการกาหนดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารของคณะบุคคล
ระดับต่าง ๆ หมวดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นการแสดงการมีส่วนร่ วมในเรื่ อง
นี้ หมวดครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้กาหนดการมีส่วนร่ วมในรู ปของการระดม
ทรัพยากรบุคคล หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เป็ นแนวทางในการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ดังนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมจึงมีอย่างกว้างขวาง หลาย
แง่มุม อันจะทาให้การจัดการศึกษาตามแนวทางใหม่ ไม่โดดเดี่ยวแต่เฉพาะฝ่ ายที่รับผิดชอบเท่านั้น
แต่จะก้าวไปสู่ความรับผิดชอบร่ วมกันซึ่งจะเป็ นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปไปสู่ เป้ าหมายที่พึง
ปรารถนา
วิธีการของชุ มชนและท้ องถิน่ ในการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา
วิ ธี ก ารมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในส่ วนภาครัฐและภาคเอกชน ในการดาเนินการ
นั้น จะพบว่าลักษณะการมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นนั้นมีหลายลักษณะ เช่น การมีส่วนร่ วม
ในฐานะผูจ้ ดั การศึกษา การมีส่วนร่ วมในคณะกรรมการ เป็ นผูแ้ ทนองค์กร ผูท้ รงคุณวุฒิ การมีส่วน
ร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุ นการศึกษาโดยให้ใช้สถานประกอบการ การให้วสั ดุอุปกรณ์ แรงงาน ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นหรื อการมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา การรับทราบรายงานการ
จัดการศึกษาประจาปี ของสถานศึกษา เป็ นต้น
จากหลักการมี ส่วนร่ วมดังกล่าว นักวิชาการได้เสนอวิธีการมี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาไว้ ดังนี้
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540 : 93-94) กล่าวถึงกระบวนการเกิดและ
ดาเนินการความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน อาจเริ่ มไปจากลาดับขั้นโดยคร่ าว ๆ ดังนี้
1. แสวงหาระบบหรื อกลไกที่จะสร้างหรื อพัฒนาบุคลากร ให้มีทศั นคติและวิสัยทัศน์ที่
เอื้อต่อการเกิดความร่ วมมือและการทางานร่ วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรื อ เพื่อ
ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ระหว่างผูท้ ี่มองเห็นประเด็นปัญหาหรื อมีวิสยั ทัศน์ร่วมกันอยูแ่ ล้ว
2. เมื่อผ่านการปรึ กษาหารื อและมองเห็นปัญหาร่ วมกันแล้ว ก็ขยายไปสู่การร่ วมคิด
วิเคราะห์ กาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา และวางแผนกิจกรรม เพื่อนาไปสู่ การร่ วมมือกันจัดกิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยแก้ไขปั ญหาที่ประสบอยู่ และพัฒนาเจตคติ ความสามารถ สติปัญญาของ
บุคคล เพื่อทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน
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3. จัดกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิและการจัดการตามกิจกรรมที่กาหนดในข้อ (2)
โดยมีการสรุ ปประเมินผลการดาเนิ นการร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาพัฒนากิจกรรมและ
ความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4. แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปสู่ ประชาชนในชุมชน
เพื่อขยายการมีส่วนร่ วมให้ทว่ั ถึง และผลักดันให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแบบแนวร่ วมอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชน
5. สารวจหารู ปแบบและระบบของความร่ วมมือและความสัมพันธ์กบั ภายนอกชุมชนที่
จะพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของบุคคล โรงเรี ยน และชุมชน เช่น เครื อข่ายงาน
พัฒนาในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นบูรณาการ
ตัวอย่างจากกรณี ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสถานศึกษา (การศึกษาในวิถีของ
ชุมชนรู ปแบบและการปฏิบตั ิ 2539) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
1. การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น ชุมชนให้โรงเรี ยนได้ศึกษาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชน
แล้วนามาเขียนเป็ นหลักสูตร เป็ นคู่มือ ครู นาประสบการณ์จากชุมชนไปสอน เช่น กรณี ผใู ้ หญ่วิบูลย์
เข็มเฉลิมเรื่ อง วนเกษตร ผูใ้ หญ่วิบูลย์ได้เข้าไปโรงเรี ยนเล่าประสบการณ์ให้นกั เรี ยนฟัง นักเรี ยนไป
เยีย่ มชมผูใ้ หญ่วิบูลย์ มีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง หรื อชุมชนมีความสามารถในการทาปลาร้า
ปลาเค็ม ทาฆ้อง ทาโอ่ง จักสาน ทอผ้า ก็นามาสอนนักเรี ยน วิธีการนี้ทาทุกโรงเรี ยนเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว
2. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อเด็กและชุมชน จะเกิดขึ้นในชุมชนที่มีจิตวิญญาณใน
ความรักท้องถิ่น จะเป็ นกระบวนการที่ชุมชนมีบทบาทสู ง เด็กและชุมชนเป็ นแนวร่ วม จัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ เริ่ มจากการวิเคราะห์ชุมชน โดยดูว่าสภาพชุมชนเป็ นอย่างไร มีปัญหาอะไร มี
ความต้องการอะไร มีทรัพยากรอะไร ในชุมชนมีผลผลิตอะไร มีรายได้เพียงใด วิเคราะห์เพื่อดู
ศักยภาพและข้อจากัดที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ส่ งครู และผูน้ าไปเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ชุมชนมีศกั ยภาพเพื่อนา
กลับมาใช้ในโรงเรี ยน ส่ งเสริ มการเรี ยนโดยการปฏิบตั ินกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ได้ลงมือทาเป็ น
อาชีพซึ่งสามารถเลี้ยงตัวได้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนที่ริเริ่ มโดยชุมชน โดยครู และผูน้ าชาวบ้านจะเชื่อมประสาน
เข้าไปร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอน เช่น กรณี กลุ่มออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ได้นา
ประสบการณ์กลุ่มออมทรัพย์ชาวบ้าน 35 กลุ่ม มาจัดเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอน ซึ่ งถ้านาผล
การศึกษามาจัดพิมพ์ ความรู ้ก็จะถูกเก็บ แต่กลุ่มออมทรัพย์ได้จดั เวทีถกแถลงโดยให้ผนู ้ ากลุ่ม 40
คน มาวิเคราะห์ผลการศึกษา จนเกิดการรวมตัวของชาวบ้านเป็ นเครื อข่าย ทาให้เห็นภาพของกลุ่ม
ออมทรัพย์และปั ญหาที่ชดั เจนมากกว่า 1 ชุมชนทาให้ชุมชนได้มองเห็นพลังของการรวมกลุ่มและ
การมีอิสระในการตัดสิ นใจ
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4. เครื อข่ายครู เพื่อเด็กและชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของครู ดาเนินกิจกรรมเพื่อให้
เด็กได้เรี ยนรู ้ชุมชน เช่น กรณี จงั หวัดสกลนคร กลุ่มชุมชนได้ร่วมกันจัดประกวดโรงเรี ยนอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมดี เด่น แต่กาหนดตัวชี้ วดั คือนักเรี ยนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ธรรมชาติของ
ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้เด็กได้ประสานกับชุมชน พบปะและคิดวิธีการและกระบวนการของ
แต่ละกิจกรรมร่ วมกัน
5. ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา ได้แสดงความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา ให้สถานศึกษาได้รับทราบเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและ
พัฒนาเด็กของชุมชนให้ทดั เทียมกับที่อื่นๆ
รูปแบบการให้ การศึกษาชุ มชนเพือ่ การพัฒนา
1. การให้การศึกษาแบบทางตรง (Directive Approach) หมายถึง วิธีการให้การศึกษาใน
รู ปของการบอกเล่า หรื อ อธิ บายให้ผเู ้ รี ยนได้รู้อะไรตรง ๆ ฝ่ ายผูส้ อนจะเป็ นผูบ้ อก หรื อ อธิบายให้รู้
ข้อมูล หรื อ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งตามที่น่าจะเป็ น ส่ วนผูเ้ รี ยนจะทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดจา
ทาความเข้าใจ
2. การให้การศึกษาทางอ้อม (Non - Directive Approach ) หมายถึง เป็ นวิธีการให้
การศึกษาที่ไม่ใช่วิธีบอกกล่าวให้ความรู ้โดยตรง จะเป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร กระตุน้ ให้ผูศ้ ึกษา
หรื อ ฝึ กอบรมได้เรี ยนรู ้โดยวิธีการคิด วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง เป็ นการพัฒนา
ความคิด ความสามารถของผูเ้ รี ยนได้มากกว่าวิธีแรก ซึ่งในการพัฒนาชุมชนส่ วนใหญ่นิยมใช้
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็ นการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย เน้นทั้งความรู ้ และ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการเนื้ อหา
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุ ม ชน ชาติ และสั ง คมโลกรวมทั้ง ความรู ้ เกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ ของสัง คมไทย การเมื องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
2. ความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การบารุ งรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ความรู ้เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา
4. ความรู ้ และ ทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
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5. ความรู ้ และ ทักษะในการประกอบอาชี พ และ การดารงชี วิตอ่างมีความสุ ขจาก
รู ปแบบวิธีการดาเนินงาน พัฒนาชุมชน และ การจัดระบบการศึกษา ในการศึกษาตลอดชีวิต จะเห็น
ว่า มีประเด็นหลายประเด็นที่ช้ ีให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันในแง่กระบวนการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ในลักษณะบูรณาการให้สอดคล้องวิถีชีวิต ความ
จาเป็ น ความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อตัวผูเ้ รี ยน และ ชุมชน
นอกจากนี้ วิธีการปฏิบตั ิงาน ก็มีความสอดคล้องกัน ในรู ปแบบของการให้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุ มชน ทั้งในด้านปั จจัยการดาเนิ นงาน เช่ น วัสดุ แรงงาน ความคิด ที่เรี ยกว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็ นพื้นฐานเดียวกันของทั้งสองแนวคิด
รัฐบาลมีความเชื่ อว่าการพัฒนาชุมชนเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ งที่จะนามาใช้
เพื่อยกระดับการครองชีพ และแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนในชนบทกาลังเผชิญอยู่ ทั้งนี้ เพราะ
การพัฒนาชุมชนช่วยให้ชาวบ้าน ได้ตระหนักในปัญหา และหาทางแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง เป็ นการ
ระดม และใช้ทรั พยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในชุ มชนให้เป็ นประโยชน์ และ ที่ สาคัญที่สุดเป็ นการ
พัฒนากาลังความคิดและความสามารถของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ต่อไป เพราะการพัฒนาชุมชนมิได้มุ่งพัฒนาในด้านหนึ่งด้านใด โดยเฉพาะ หากแต่คานึ่ง
ถึง การพัฒนาหลาย ๆ ด้านประกอบด้วยกัน แต่ไม่จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ตาม อุดมการณ์ของการ
พัฒนาชุมชน ก็ได้ แก่การพัฒนาคน การให้การศึกษา ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถและ
ทัศนคติ โดยเน้นเรื่ องการช่วยตนเองของชุมชน ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่ วมดาเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆให้มากที่สุด โดยรัฐบาลเพียงแต่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตามความจาเป็ นเป็ น อันเป็ น
พื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่จะไปสู่การพึ่งพาตนเอง ได้ในที่สุด
ในส่ วนของการศึกษานั้น มีความจาเป็ น ที่ตอ้ งการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ต่ อเนื่ องตลอดชี วิ ต ก็เ พราะในแต่ ละช่ ว งชี วิต บุ คคลต้องพบกับการเปลี่ ย นแปลงในด้านต่ าง ๆ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวะปั จจุบนั ความจาเป็ นของการศึกษาจะยิ่งดูชดั เจนมากขึ้น เนื่ องจาก
การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นมากมาย ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ และการดารงชี วิต ของผูค้ นใน
สัง คมนานาประการ เช่ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเศรษฐกิ จ อาชี พการงาน และการจ้า งงาน
การศึกษาทาให้สามารถเผชิญปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี ดังคาที่ว่า “ คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ”
การศึกษาของบุคคลในแต่ละห้วงเวลาของอายุจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ประชาชนจาเป็ นที่จะต้อง
ได้รับบริ หารเพิ่มเติมในสิ่ งที่ตอ้ งการ จาเป็ นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดังนั้นหากจะสรุ ปโดยภาพรวมทั้ง การพัฒนาชุมชน และ การศึกษา ค่อนข้างที่จะเป็ น
เรื่ องเดี ยวกันที่มุ่งให้เกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ชุมชน สังคม ให้บงั เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้า นาไปสู่ สังคมที่คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และ สังคมมีความสงบสุ ข โครงการ
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มหาวิทยาลัยชีวิตต้องตระหนักถึงชุมชน พัฒนาชุมชนให้ยง่ั ยืนโดยการนาศาสตร์ ต่าง ๆ บูรณาการ
ในทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา
ท้ องถิ่น : การจัดการศึกษาในศูนย์ เรียนรู้
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.) จัดตั้งขั้นเมือวันที่ 14 สิ งหาคม 2545 โดย
องค์ก รภาคี ประกอบด้ว ย บริ ษ ทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ และมูลนิ ธีหมู่บา้ น ได้ร่วมตัว
จัดตั้งเป็ นมูลนิธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2549
มูลนิธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ได้ดาเนินการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เน้นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เรี ยนรู ้จากชีวิตจริ ง
โดยความร่ วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถบูรณาการ
ความรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่ งมีความเกี่ยวโยงกันและสัมพันธ์กบั ชีวิตความเป็ นอยูก่ ารประกอบอาชีพ
ของท้องถิ่น รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ อย่างมีพลัง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนา
ท้องถิ่ น และเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรี ยนรู ้มหาวิทยาลัยชีวิตในชุมชนท้องถิ่น เป็ นการ
เปิ ดโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผูค้ นในชุมชน โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ ผูน้ าชุมชน และบุคคลหลากหลาย
อาชีพ ได้เปิ ดดาเนินการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 (บุญมาก ปุราสะเก 2552 : 1)
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ : ทีม่ า ความหมาย และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ขณะที่ผคู ้ นทัว่ ประเทศมีปัญหาหนี้สิน ปัญหาครอบครัว การทามาหากิน และชุมชนก็
เหมือนกาลังล่มสลาย ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาร้อยแปดที่รุมเร้าได้ เราพบได้ว่ามีบุคคลจานวนไม่
น้อยที่แก้ปัญหาหนี้ สิน ปั ญหาต่างๆ ของตนเองได้ เราได้พบชุ มชนมากมายที่ไม่ได้ล่มสลาย แต่
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และมีไม่น้อยที่โดดเด่นถึงขั้นมีคนไปขอศึกษาดูงานจากทัว่ ประเทศ
และต่างประเทศ
ขณะที่เรากาลังสิ้ นหวังกับระบบการศึกษา ซึ่งไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
ปั ญหาหนี้ สิน ปั ญหาความแตกแยก ความรุ นแรง และอื่นๆ เราก็พบว่าชุมชนที่เข้มแข็งทัว่ ประเทศ
ไม่ได้เข้มแข็งเพราะมีงบประมาณมาก มีโครงการมาก แต่เพราะเป็ นชุมชนเรี ยนรู ้ มีกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ของตนเองที่มีประสิ ทธิภาพ เรี ยนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
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เราได้ไป “ขอความรู ้” จากปราชญ์ชาวบ้าน จากผูน้ า จากชุมชนเข้มแข็งเหล่านี้ เราได้ไป
“ร่ วมมือกันพัฒนา” ชุ มชนท้องถิ่นทัว่ ประเทศเป็ นเวลากว่า 30 ปี ที่สุด ได้ร่วมกับผูน้ าชุมชน
นักวิชาการ ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้จากชุมชนแล้วพัฒนาเป็ นหลักสูตรทั้งระยะสั้น
ระยะยาว รวมทั้งระดับอุดมศึกษา นากลับไปให้ชุมชนทัว่ ประเทศได้เรี ยน เรี ยนแล้วจะได้พฒั นา
และแก้ปัญหาได้เหมือนกับบุคคลและชุมชน “ต้นแบบ” ทั้งหลาย
มหาวิทยาลัยชีวติ : ความหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต เป็ นวลี ที่ คิ ด ขึ้ นเพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ ม าจาก
ประสบการณ์ชีวิต เอาชี วิตเป็ นตัวตั้ง เอาปั ญหาในชีวิต ในชุมชน ในสังคมเป็ นตัวตั้ง เอาศักยภาพ
ของตนเอง ของชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เป็ นฐานและเป็ นทุ น เรี ย นเพื่ อ แก้ปั ญ หาและพัฒ นาตนเองเป็ น
ประการสาคัญไม่ใช่เรี ยน “ หนังสื อ” เพื่อจะได้ไป “สอบ” เรี ยนจบแล้วก็เอาปริ ญญาไปเร่ หาทางาน
มหาวิทยาลัยชีวิต คือ “รู ปแบบ” หนึ่งของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเอาชีวิตเป็ น “เนื้ อหา” มีการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ น “กระบวนการ” ที่ไม่ใช่การไปสอนให้ท่องจา หรื อไปถ่ายทอดวิชาความรู ้
แต่เป็ นกระบวนการที่ทาให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ นและคิดเป็ นระบบได้สามารถสร้างความรู ้ใหม่ได้ ความรู ้ที่
สร้างเองเช่นนี้มีประสิ ทธิภาพสู ง มีพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
เรี ยนในมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วชีวิตดีข้ ึนตั้งแต่ขณะที่เรี ยน เพราะการเรี ยนรู ้หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลง เรี ยนแล้วชี วิตต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทันที เพราะการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเป็ นการ
ระเบิดศักยภาพของคนจากภายใน ไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอก ข้อมูลและความรู ้เก่าที่มีอยู่ใน
ตาราก็ดี อยู่ในตัวอาจารย์ผูส้ อนก็ดี มีคุณค่าเพื่อเพียงให้นักศึกษาได้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ความรู ้ใหม่ ไม่ใช่เป็ นคาตอบสุ ดท้ายหรื อคาตอบสาเร็ จรู ป
สร้ างความรู้ ใหม่ : หัวใจของมหาวิทยาลัยชีวติ
ความรู ้ที่ผคู ้ นสร้างเองเป็ น “ความรู ้มือหนึ่ ง” ส่ วนความรู ้ที่อยูใ่ นตาราเป็ น “ความรู ้มือ
สอง” ปั ญหาการศึกษาบ้านเราวันนี้ คือเรามีแต่ความรู ้มือสอง ซึ่ งมาจากการ “เรี ยนหนังสื อ” การ
“ท่องหนังสื อ” เรายังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่ อง “การเรี ยนรู ้” เราคิดว่าความรู ้มีอยูแ่ ล้ว ความจริ งมี
อยูแ่ ล้ว เราเพียงแต่ไปท่องไปจาเอาความรู ้น้ นั และนาไปใช้เท่านั้น
นี่ เป็ นวิธีคิดแบบ “เส้นตรง” (linear) ที่มองการศึกษาแบบง่ายเกินไป (over-simplify)
เหมือนสู ตรคูณ “2x2=4” การศึกษาแบบสู ตรคูณนาไปใช้ในชีวิตจริ งๆ ไม่ได้ เพราะชีวิตไม่ได้เรี ยบ
ง่ายและเป็ นสู ตรสาเร็ จแบบสู ตรคูณ แต่มีความซับซ้อน ต้องคิดหลายขั้นหลายตลบ ต้องแยกต้อง
โยงเป็ นถึงจะอยูร่ อดได้
การศึกษาแบบเก่าจึงแก้ปัญหาสังคมไม่ได้ เพราะปั ญหาแต่ละอย่างมีความสลับซับซ้อน
ต้องใช้ความรู ้ใช้ปัญญาในการพิจารณาทั้งภาพรวมและภาพย่อย ไม่มีสูตรสาเร็ จ เราจึงมักแก้กนั ด้วย
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อานาจและเงิน ซึ่ งเป็ นเพียง “ยาแก้ปวด” ปั ญหาส่ วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ย “คาสั่งและ
งบประมาณ” ต้องใช้การศึกษา และต้องเป็ นการศึกษาที่ดี ที่ไม่ใช่การศึกษาแบบเก่า
การศึกษาแบบเก่าเรี ยนรู ้แบบท่องจาทาให้คนคิดไม่เป็ น เชื่อมโยงไม่เป็ น คิดเป็ นระบบ
ไม่ได้ การศึกษาแบบนี้ ทาให้คนว่านอนสอนง่าย อยูใ่ นระดับอุปถัมภ์ ถูกครอบงา ไม่ต้ งั คาถาม ไม่
เถียง วิพากษ์ไม่วิจารณ์ไม่เป็ น เพราะไม่เคยเรี ยนเรื่ องการตั้งคาถาม ไม่เคยเรี ยนเรื่ องการสร้างความรู ้
ใหม่ มีปัญหาจึงแก้ไขไม่ได้ ไม่ใช้เหตุผล ไม่ใช้ความรู ้ ไม่ใช้ปัญญา แต่ใช่ความรุ นแรง
การเรียนรู้ ใหม่ : กระบวนทัศน์ การศึกษาใหม่
การเรี ยนรู ้ที่สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการจัดระบบการศึกษาซึ่งมีกระบวนทัศน์
ใหม่ กระบวนทัศน์หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ วิธีให้คุณค่า ซึ่งตั้งอยูบ่ นฐานการมองโลกความเป็ นจริ ง
แบบหนึ่ง ซึ่งได้เขียนไว้ขา้ งบนก่อนนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ “กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยชีวิต”
สรุ ปโดยรวม ฐานคิดหรื อปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิตเป็ นดังนี้
1. คนไม่ ไ ด้เ กิ ด มาโง่ จน เจ็ บ และถู ก ครอบง า ท าให้ เ ชื่ อ สนิ ท ว่ า เป็ นเช่ น นั้น จริ ง
(hegemony) แท้ที่จริ ง คนขาดโอกาสการเรี ยนรู ้ โอกาสการพัฒนาสังคมไม่ให้ความเป็ นธรรม ไม่ให้
ความเสมอภาคถ้ามีโอกาสคนจานวนมากจะพัฒนาตนเองและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น
และสังคม
2. “ไม่มีใครรู ้ทุกอย่าง และไม่มีใครรู ้อะไรเลย มีแต่คนที่รู้บางอย่างและไม่รู้บางอย่าง”
(เปาโล แฟรร์ ) มหาวิทยาลัยชี วิตเชื่ อว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มี ความรู ้ อยู่ใกล้ตวั ถ้าหากมีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั คนอื่น มีการ “จัดการความรู ้ ” อย่างมีหลักมีเกณฑ์ มีหลักวิชาประกอบก็จะ
กลายเป็ นองค์ค วามรู ้ ที่มี คุ ณ ค่า มหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต จึ ง เน้น การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ไม่ ใ ช่ ก าร
ถ่ายทอดวิชาความรู ้ และเคารพให้เกียรตินกั ศึกษาในฐานะ “ผูร้ ู ้” (บางเรื่ อง) ที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองร่ วมกับอาจารย์และคนอื่นๆ
3. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งเกิดมาจาก “ข้างใน” แต่ละคน เกิด
จากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เอา “ความรู ้มือสอง” จากตารา จากอาจารย์ จากเพื่อนมาประกอบ
กับ “ข้อมูลดิบ” หรื อข้อมูลมือสองที่ได้จากการรวบรวมเพื่อสร้าง “ความรู ้มือหนึ่ง” ซึ่งมีพลังสู งมาก
ในการเปลี่ยนแปลงผูค้ นและสังคม
4. มหาวิทยาลัยชี วิตเน้นการเรี ยนรู ้จกั ตนเองของผูเ้ รี ยน การค้นหารากเหง้าของตนเอง
ของชุ มชน สื บค้นประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ทาให้เกิ ดสานึ ก เกิ ดความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิ ด ภูมิ
ปั ญญาของปู่ ย่าตายายบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่า “คนไม่มีอดีตเป็ นคนไม่มีอนาคต คนไม่รู้ว่าตัวเองมา
จากไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหน คนไม่มีรากเหง้าจะถูกเขาครอบงาและกาหนดอนาคตให้หมด
เลย”
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5. การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิตเอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง เอาชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานและเป็ น
ทุน ไม่แยกการศึกษาและการพัฒนาออกจากกัน เรี ยนไปด้วยปฏิบตั ิไปด้วย เรี ยนไปแล้วชุมชนที่
ขาดแคลนข้าวก็มีขา้ วกิ น มีหนี้ สินก็มีทางออก มีปัญหาสิ่ งแวดล้อมก็ร่วมกันแก้ไข ช่ วยกันสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะ มี กองทุนมี สวัสดิ การ มีความมัน่ คงในอาชี พการงาน เรี ยนแล้ทาให้คนอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี และมีกินในท้องถิ่นของตนเอง
6. มหาวิทยาลัยชีวิตสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อให้การ
เรี ยนรู ้เหมาะกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่งเป็ นการค้นหาตนเอง ค้นหาศักยภาพ ค้นหาทุน ค้นหา
ปั ญหาและความต้องการที่แท้จริ งของตนเองและของท้องถิ่น และนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของนักศึกษาและของชุมชน การเรี ยนรู ้แบบนี้ ทาให้นกั ศึกษาเรี ยนแล้ว “ช่วยตัวเองได้ ช่วย
คนอื่นได้” ไม่มีงานก็คิดงานใหม่ได้ ไม่ใช่นง่ั รอให้คนมาจ้างอย่างเดียว
7. การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิตทาให้คนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนท้องถิ่น และรู ้จกั โลก
เปิ ดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล เชื่อมโยงกับโลกในยุคโลกาภิวตั น์ที่ทุกอย่างสัมพันธ์กนั หมด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็ นผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะสามารถ
อยูร่ อดและมีศกั ดิ์ศรี ในโลกที่ไร้พรมแดนนี้
ความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา ส่ วนหนึ่ งคงเพราะ “เนื้ อหาและกระบวนการ”
ของการปฏิรูปไม่มีความชัดเจน เห็นแต่รูปแบบ ระบบ องค์กร อานาจ แต่ไม่เห็นเนื้ อหาสาระการ
เรี ยนรู ้ กระบวนการในการดาเนิ นการขาดการมีส่วนร่ วมของผูค้ นทั้งชาติ ทั้งๆ ที่เป็ นเรื่ องใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน
มหาวิทยาลัยชีวิตเป็ นการปฏิรูปการศึกษาในตัวมันเอง เพราะทั้งแนวคิด แนวปฏิบตั ิมา
จากฐานคิดที่แตกต่าง เป็ นการปฏิรูปการศึกษาที่มาจากฐานราก มาจากชุมชน ซึ่ งถ้าหากกระจายไป
ทัว่ แผ่นดิน ก็จะเป็ นเมล็ดพันธ์ที่งอกและเติบโต มีส่วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและ
การพัฒนาในท้องถิ่น ที่จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับใหญ่ได้ ทั้งในระดับการบริ หาร
ของหน่วยงานราชการ ทั้งการพัฒนานโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมือง มหาวิทยาลัยชีวิตเป็ น
การเรี ยนรู ้ไปสู่ ความเป็ นไท บูรณาการการพัฒนา การศึกษา และประชาธิปไตยให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน
สร้างรากฐานการพัฒนาที่มน่ั คงยัง่ ยืน (เสรี พงศ์พิศ 2552)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่ วมกับ “มูลนิธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน” (สสวช.)
อีกฝ่ ายหนึ่ ง ทั้งสองฝ่ ายตกลงร่ วมมือกันดาเนิ นโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นมา เป็ น
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โครงการที่ บริ หารจัดการในลักษณะพึ่งตนเองได้ท้ งั สองฝ่ ายตกลงร่ วมมื อกัน บริ หารโครงการ
บริ หารหลักสู ตร จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้บริ การทางวิชาการและสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในชุมชน ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ าย
ศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ศูนย์เรี ยนรู ้ หมายถึง ศูนย์รวมการจัดกิจกรรมการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อ
กระจายการบริ การการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทัว่ ถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด
ชัย ภู มิ ตลอดจนแหล่ ง บริ ก ารชุ ม ชนในการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้อ งกับ กับ หลัก สู ต ร
กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ เพื่อก่อให้เกิดสังคมการ
เรี ยนรู ้และการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริ มสร้างวิถีชีวิตที่เป็ นเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปรี ยบเสมือนประตู
ทองที่เปิ ดรับผูท้ ี่พลาดโอกาสการเรี ยนในระดับอุดมศึกษาให้กลับเข้าสู่ โลกของการศึกษาอีกครั้ง
จากภาวะความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับ
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.) ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญในการที่ จะยกระดับ ความรู ้
ความสามารถ และอาชี พของคนในท้องถิ่น จึงได้จดั ตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ ขึ้นเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาส
ทางการศึกษาเป็ นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นสถานที่ที่เสริ มสร้างโอกาสใน
การเรี ยนรู ้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็ นแหล่งบริ การชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมใน
ยุคโลกาภิวตั น์ และก่อให้เกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้การสร้างเสริ มวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเอง
ศู น ย์เ รี ย นรู ้ จัด ตั้ง อยู่ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง เกิ ด จากความร่ ว มมื อ สามฝ่ าย ได้แ ก่ องค์ก าร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และผูน้ าท้องถิ่น และเป็ นการจัดการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี โดยมีการกากับ ติ ดตาม ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสถาบัน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน (สสวช.) คือ มีบริ การกิ จกรรมการศึกษาซึ่ งจะจัดเป็ นระบบอยู่ในศูนย์
เรี ย นรู ้ ชุ มชนโดยการจัด ให้มี ศู น ย์เรี ย นรู ้ เพื่ อให้บริ ก ารการศึ ก ษารู ปแบบต่ าง ๆ แก่ นัก ศึ ก ษา
ตลอดจนจัด ให้ มี สื่ อ การเรี ย นรู ้ ต่ า ง ๆ ในศู น ย์เ รี ย นรู ้ เช่ น สื่ อ เอกสาร หนัง สื อ ต ารา สื่ อ
อิเล็กทรอนิ ก ส์ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ เทปบันทึกเสี ยง วีดีทศั น์ และจัดให้มีผูอ้ านวยการศูนย์
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ อาจารย์ประจาศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ โดยการปฏิบตั ิงานเต็ม
เวลาและบางเวลาและได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ
จะมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาท้องถิ่นเกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่ งศูนย์เรี ยนรู ้
สามารถสร้ างสรรค์กิจกรรมของตนเอง และทากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่ น กิ จกรรมทาง
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วิชาการ ปฐมนิ เทศ กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาตนเอง ด้าน
อาชีพและชุมชน ซึ่ งเป็ นการพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านอาชีพของนักศึกษา เพื่อให้
สามารถพัฒนาชี วิตและสร้างงานเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจชุมชนได้ ในด้านการจัดกิจกรรมการศึกษา
ร่ วมกับชุมชนนั้น ศูนย์เรี ยนรู ้มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับชุมชน โดยมีการร่ วมจัด
กิจกรรมการศึกษากับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ อง เศรษฐกิจชุมชนกับกลุ่ม
ออมทรั พ ย์ใ นชุ ม ชน กิ จ กรรมแผนแม่ บ ทชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า น เกษตรกรรมยัง่ ยืน และ
สิ่ งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) กิจกรรม
ส่ งเสริ มการศึกษาทางศาสนา เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ของการจัดศูนย์ เรียนรู้
การจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้น้ นั มีวตั ถุประสงค์พอสรุ ปได้ดงั นี้ 1) เพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
ให้บริ ก ารการจัด การศึ ก ษาโครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาสห
วิ ท ยาการเพื่ อ การพัฒ นาท้อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ชัย ภู มิ 2) เพื่ อ เป็ นการสร้ า งโอกาสทาง
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ 3) เพื่อกระจายการบริ หารการจัดการ
และการมี ส่วนร่ วมในการจัดบริ การการศึกษา เพื่อสร้ างสังคมการเรี ยนรู ้ และการพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งเสริ มสร้างวิถีชีวิตที่เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ประชาชน เพื่อการศึกษาตลอดชี วิตอย่าง
เป็ นรู ปธรรม และชัดเจน
ประโยชน์ ของศูนย์ เรียนรู้
ศูนย์การเรี ยนที่จดั ตั้งขึ้นมีประโยชน์และเป็ นความสาคัญต่อชุมชนและประชาชนดังนี้
1. เป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญา และเป็ นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถาบัน
รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
2. เป็ นการกระจายแหล่งบริ การทางการศึกษา แหล่งข่าวสารข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกแก่ชุมชน ได้อย่างครอบคลุมทัว่ ถึง
ทุกพื้นที่
3. เป็ นการกระจายการบริ หารการศึกษาให้เกิดความคล่องตัว และมีความยืดหยุน่ ใน
การบริ หารการจัดการ และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
4. เป็ นแหล่งบริ การชุมชน และเป็ นจุดนาร่ องของการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
5. เป็ นแหล่งปลูกฝัง สร้างเสริ มประชาธิปไตยในวิถีชีวติ
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6. เป็ นศูนย์รวมของการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิ ต และเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ประชาชน
7. เป็ นศูนย์กลางการประสานงาน เพื่อระดมสรรพกาลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันอย่างคุม้ ค่าและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐในการให้บริ การด้านการศึกษาต่อ
ชุมชนและประชาชน
กล่ า วโดยสรุ ป
โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของการเรี ย นรู ้
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเอาชีวิตเป็ นเนื้ อหา มีการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นกระบวนการ การเรี ยนรู ้ที่สร้าง
พลังการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการจัดระบบการศึกษาซึ่ งมีกระบวนทัศน์ใหม่ เป็ นโครงการร่ วมมือ
ระหว่างมูลนิ ธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดาเนิ น การ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น เปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ให้บริ การการจัดการศึกษาและกระจายการบริ หารการจัดการ และการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
แนวทางในการจัดและพัฒนาศูนย์ เรียนรู้
ในการดาเนิ นงานการจัดศูนย์เ รี ย นรู ้ ให้มีประสิ ทธิ ภ าพได้น้ ันมี หลักการดาเนิ นงาน
ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ ในการจัดศูนย์เรี ยนรู ้ ในการดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ ได้วางยุทธศาสตร์ การ
จัดศูนย์เรี ยนรู ้ไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดศูนย์เรี ยนรู ้ในหลักการ “ชุมชน
เพื่อชุมชน” 2) ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นแกนนาในการจัดตั้งและการจัดกิจกรรมในศูนย์
เรี ยนรู ้ 3) ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการจัดศูนย์เรี ยนรู ้ 4) สร้างความศรัทธาและ
ความคุ ้น เคยกับ ชุ ม ชน 5) ร่ ว มประชุ ม ชี้ แจงและวางแผนการด าเนิ น งานร่ ว มกับ ชุ ม ชน 6)
ประสานงานกับเครื อข่าย 7) จัดกิจกรรมเสริ มแรง และการให้รางวัล
รู ปแบบการจัดศูนย์เรี ยนรู ้ ศูนย์เรี ยนรู ้ มีรูปแบบของการจัดการ 6 ประการ คือ 1)
พื้นที่ให้บริ การการศึกษายืดหยุ่นตามสถานที่ และความพร้อมของชุมชน 2) รู ปแบบการจัดพื้นที่
วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ กาหนดขนาดและมาตรฐาน ของวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ที่แน่นอน เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิ ทยาลัย และต้องเหมาะสมกับกิ จ กรรมและสภาพแวดล้อม 3) เป็ นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสม หรื อความพร้อมตามสภาพได้อย่างทัน
ยุคทันสมัย 4) จัดศูนย์เรี ยนรู ้ในสถานศึกษา องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรื อ
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ในวัด 5) ศูนย์เรี ยนรู ้ควรมีอาคารและบริ เวณเป็ นเอกเทศ 6)จัดให้มีบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
องค์ ประกอบการจัดการศูนย์ เรียนรู้
การดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ จะมีความชัดเจนและสามารถนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบของการจัดการศูนย์เรี ยนรู ้ 8 ประการดังนี้
คือ 1) การบริ หารจัดการศูนย์เรี ยนรู ้ 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การสารวจข้อมูลชุมชน 4) การ
จัดทาแผนและโครงการ 5) การให้คาปรึ กษาและแนะแนว 6) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
7) การประสานเครื อข่าย และ 8) การประเมินผลและสรุ ปรายงานผล ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้
การบริหารจัดการศูนย์ เรียนรู้
การจัดการศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนทุกคนในท้องถิ่น
จะต้องได้รับการศึกษา เพื่อการดารงชี วิตและการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม
การศึกษาจะต้องสอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชนและท้องถิ่นจะต้องมีบรรยากาศแห่ งการ
เรี ยนรู ้โดยประชาชนมีส่วนร่ วม ในการจัดการศึกษาในฐานะเป็ นเจ้าของชุมชน ศูนย์เรี ยนรู ้มี
บทบาทหน้าที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาของชุมชน มุ่งสร้างโอกาสและให้บริ การการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตนเอง
อันจะนาไปสู่ การพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้
ดังนั้นศูนย์เรี ยนรู ้จะต้องมีการบริ หารจัดการที่มุ่งตอบสนองบทบาท ภารกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวได้
ซึ่ งศูนย์เรี ยนรู ้น้ นั มีโครงสร้างการบริ หารงานและบทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างการบริ หาร ศูนย์เรี ยนรู ้เป็ นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชน อยูใ่ นการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย และประกอบด้วยตัวแทนจาก
ท้องถิ่น 3 ฝ่ าย มีผอู ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ คณะกรรมการบริ หารศูนย์ และอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้
ซึ่งเป็ นบุคลากรที่ได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยเป็ นผูด้ าเนินงาน ลักษณะโครงสร้างของการ
บริ หารของศูนย์เรี ยนรู ้ จะประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ เป็ นคณะผูบ้ ริ หาร
กาหนดนโยบายและวางแผนการดาเนินงาน 3) อาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ เป็ นผูด้ าเนิ นงานจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีศูนย์มหาวิทยาลัยเป็ นหน่ วยให้การสนับสนุ น วางแผน นโยบาย
กากับ ติดตามการดาเนินงาน
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2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ คณะกรรมการบริ หารศูนย์
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ 1) กาหนดนโยบายในการดาเนิ นงานของ ศูนย์
เรี ยนรู ้ 2) วางแผนและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการโครงการของศูนย์เรี ยนรู ้ 3) กากับ ดูแล
ติดตามการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ 4)จัดหา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร
ติดตามการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ 5) สรรหาอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ ร่ วมกับมหาวิทยาลัย
6) ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ 7) ให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรี ยนรู ้ ปี ละไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง 8) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผลการดาเนินงานศูนย์เรี ยนรู ้
3. คณะกรรมการศูนย์เรี ยนรู ้ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
3.1 ประกอบด้วย 1) ตัวแทนองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น 2) ตัวแทนหน่วยงาน
ราชการ
3) ตัวแทนผูน้ าท้องถิ่น ผูท้ รงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 4) ตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัย
3.2 ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีหน้าที่ 1) เสนอแผนงานและ
งบประมาณต่อกรรมการบริ หารศูนย์ 2) ควบคุมดูแลให้งานดาเนิ นบรรลุตามแผน
3)
ควบคุมดูแลรายรับรายจ่าย 4) ควบคุมดูแลพนักงานศูนย์และอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต 5) อาจทา
หน้าที่เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตในบางรายวิชา 6) ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 7) รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ หารศูนย์
3.3 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 1) ศึกษาทาความเข้าใจเค้าโครงการสอนและแผนการสอนร่ วมกับผูอ้ านวยการเรี ยนรู ้
ประจาศูนย์และอาจารย์มหาวิทยาลัย 2) สอนและ/หรื อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามตารางเวลา
ที่ผอู ้ านวยการเรี ยนรู ้จดั ให้สาหรับรายวิชาหรื อหัวข้อวิชาที่ตนรับผิดชอบ 3) จัดกิจกรรมและตรวจ
ให้คะแนนงานนักศึ ก ษาตามที่ ได้รับมอบหมายจากผูอ้ านวยการเรี ย นรู ้ ประจาศูนย์และอาจารย์
มหาวิทยาลัย และ4) รายงานต่อผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
3.4 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในการดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัย มี
บทบาทหน้าที่การดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) ร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน และศูนย์
เรี ยนรู ้จดั ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้อง 2) เผยแพร่ แนวความคิด และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ ให้แก่
หน่ ว ยงาน องค์ก ร และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง 3) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้เ กิ ด ศู น ย์เ รี ย นรู ้ โดยการ
ประสานงานจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของศูนย์เรี ยนรู ้ เช่น อาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อต่างๆ 4) ประสานงานและจัดทาข้อมูลของเครื อข่าย ที่สนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอนศูนย์เรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในชุมชน 5) เป็ นศูนย์
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รวมและบริ หารการกระจายสื่ อ 6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ 7) ร่ วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อจัดทาและพิจารณาแผนปฏิบตั ิการของศูนย์เรี ยนรู ้
8) ประสานงานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมของศูนย์เรี ยนรู ้ 9) เสริ มและ
สร้างแรงจูงใจในรู ปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน การยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผดู ้ าเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ 10) จัดระบบการนิ เทศ ติดตามผล ประเมินผล เพื่อให้มี
มาตรฐานและคุณภาพทั้งในการดาเนินงานศูนย์เรี ยนรู ้ 11) ประสานงานส่ งเสริ ม สนับสนุน การ
จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นร่ วมกับอาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้ 12) สรุ ปผล และรายงานผลการดาเนิ นงานของ
ศูนย์เรี ยนรู ้
แนวทางการจัดการด้ านต่ าง ๆ ในศูนย์ เรียนรู้
ในการจัดการด้านต่างๆ ในศูนย์เรี ยนรู ้ มีแนวทางการจัดอยู่ 4 ด้าน ดังนี้
1. การด าเนิ น งานด้า นอาคารสถานที่ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ จ ัด ประสานขอความร่ ว มมื อ กับ
สถานศึกษา หรื อหน่วยงานราชการหรื อวัด เป็ นสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนการสอน
ดังนี้ การจัดบริ เวณภายนอก จัดให้มีป้ายชื่อศูนย์เรี ยนรู ้แห่ งนั้นติดไว้ให้เห็นชัดเจน อาจจะมีการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดสวนหย่อม ที่จอดรถ ที่นง่ั ใต้ตน้ ไม้ เป็ นต้น การจัดบริ เวณภายในจัดให้
มีบรรยากาศในการเรี ยนรู ้เป็ นมุมต่างๆ ได้แก่ มุมปฏิบตั ิการของอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้บริ เวณ
พบกลุ่ ม การเรี ย นการสอน/พบกลุ่ ม ย่อ ยนัก ศึ ก ษา มุ ม รั บ สมัค รนัก ศึ ก ษา มุ ม แนะแนว / จัด
นิทรรศการ มุมศูนย์ขอ้ มูลชุมชน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมบริ การหนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์ มุม
การศึกษาทางไกลไทยคม/มุมโสตทัศนูปกรณ์/ชุดการเรี ยน
2. การจัดการด้านงานธุ รการ ศูนย์เรี ยนรู ้ ควรดาเนิ นการดังนี้ 1) จัดทาบัญชีลงเวลา
การปฏิบตั ิงาน 2) จัดทาบันทึกการปฏิบตั ิงาน(Portfolio) นาเสนอผูบ้ ริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ เดือนละ 1
ครั้ง 3) ประสานงานกับมหาวิทยาลัย จัดเตรี ยมเอกสารการสมัครเข้าศึกษา เช่น ระเบียบการ ใบ
สมัคร เอกสารขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน คู่มือนักศึกษา เอกสารแนะแนว 4) ดาเนิ นการรับสมัคร
นัก ศึ ก ษา จัด ท าทะเบี ย นนัก ศึ ก ษาโดยแยกเป็ นชั้น ปี 6) สรุ ป จ านวนนัก ศึ ก ษา เพื่ อ รายงาน
มหาวิทยาลัย 7) ดาเนิ นการวางแผนการเรี ยนการสอนร่ วมกับนักศึกษาจัดให้มีการพบกลุ่ม 8) ให้
คาปรึ กษาแนะนาเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยน 9) ประสานกับมหาวิทยาลัยในการจัดเตรี ยมสถานที่สอบ
และจานวนข้อสอบปลายภาค
3. การจัดการด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ศูนย์เรี ยนรู ้มีแนวทางการจัดการด้านสื่ อการ
เรี ยนการสอน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดหาประสานกับมหาวิทยาลัย องค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และเครื อข่าย เพื่อขอรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา และสื่ อการเรี ยน
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การสอน จัดทาทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ครุ ภณ
ั ฑ์ และสื่ อการเรี ยนการสอนที่อยูใ่ นศูนย์เรี ยนรู ้ให้เป็ น
ปั จจุบนั จัดสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษาให้เป็ นระเบียบ สะดวกต่อการค้นคว้าของ
ผูใ้ ช้บริ การ 2) ด้านการบริ การโดยให้คาปรึ กษา แนะนา แนะแนวการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
การศึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาและประชาชนในชุ ม ชน จัด บริ ก ารให้ยื ม สื่ อ ดัง กล่ า วแก่ นัก ศึ ก ษาและ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง ทัว่ ถึงและเกิดประโยชน์คุม้ ค่า จัดให้มีนกั ศึกษามาหมุนเวียนให้บริ การ
สื่ อการเรี ยน การสอน การแนะแนว การจัดนิทรรศการ ให้คาปรึ กษา โดยอาจใช้รุ่ นพี่ช่วยรุ่ นน้อง
4.
การดาเนิ นการเกี่ยวกับบุคลากร ศูนย์เรี ยนรู ้มีแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
บุคลากรดังนี้ 1) กรณี ที่อาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ศูนย์เรี ยนรู ้ได้ในวันใด
ให้แจ้งให้ผอู ้ านวยการศูนย์เรี ยนทราบ 2) จัดให้มีอาสาสมัครในชุมชน เช่น ข้าราชการบานาญ
ผูส้ ูงอายุ มาช่วยปฏิบตั ิงานในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่ วมมื อทางวิชาการ เพื่อจัดโครงการ ”มหาวิทยาลัยชี วิ ต ” หลักสู ตรศิ ลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้ผทู ้ ี่
ต้องการศึกษาในท้องถิ่นในชีวิตจริ ง และสามารถอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีอาชีพ
มัน่ คง พัฒนาศักยภาพของผูน้ าท้องถิ่นและเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ให้ร่วมมื อกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการเสริ มสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลกั ษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง
ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน
สาหรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของโครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต นั้น ได้แ บ่ ง การ
บริ หารงานเป็ นส่ วน 3 ส่ วน ได้แก่ สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ
ศูนย์เรี ยนรู ้ โดยมีโครงสร้างการบริ หารงานซึ่งหน่วยงานในแต่ละระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบพอ
สรุ ปได้ดงั นี้ (ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน 2551)
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนมีหน้าที่ในการสรรหาอาจารย์ผสู ้ อน ผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ตามแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย และมีหน้าที่จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
รายวิชาเฉพาะของหลักสู ตรสนับสนุ น และประสานเครื อข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดการเรี ยนการสอน
ในชุ มชน ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย และศูนย์เรี ยนรู ้ ในการปฏิบตั ิตามนโยบาย และ
แผนงานของคณะกรรมการบริ หารโครงการร่ วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดประชาพิจารณ์ สารวจ
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ความคิดเห็น สร้างเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสู่ การรับรู ้ของสาธารณชน ดาเนินการ
วิจยั และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ รวมทั้งสื่ อการเรี ยนการสอนรายวิชาเฉพาะ การสนับสนุนการ
พัฒนา กระบวนการถ่ายทอด กระบวนการเรี ยนรู ้รายวิชาเฉพาะหรื อรายวิชาเอก แก่คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผจู ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ประจาศูนย์เรี ยนรู ้มหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีภารกิจและหน้าที่ในการสรรหาอาจารย์ผสู ้ อน ผูท้ รงคุณวุฒิ
และจัดกระบวนการเรี ยนรู ้รายวิชาศึกษาทัว่ ไป กากับดูแลให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและวิธี
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัย ร่ วมมือกับ สสวช. และ ศูนย์เรี ยนรู ้ ในการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้
รายวิชาเฉพาะดาเนิ นการจัดการศึกษาตามศูนย์เรี ยนรู ้นาเสนอหลักสู ตรนี้ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ และดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีสานักงานบริ หารโครงการ ประกอบด้วย
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ประจาสานักงาน ในกรณี ที่ไม่มีแนวปฏิบตั ิ ประกาศ
ระเบียบ คาสั่งหรื อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับการดาเนิ นงานและการเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการความร่ วมมื อนี้ มหาวิทยาลัยตกลงดาเนิ นการให้มีแนวปฏิบตั ิ ประกาศ ระเบียบ
ค าสั่ง หรื อ ข้อ บัง คับ เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามโครงการเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ สะดวกรวดเร็ ว
ศูนย์เรี ยนรู ้ มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา จัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรม
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน ประสานงาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นเครื อข่ายในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ให้เป็ น
เครื อ ข่ า ยการศึ ก ษา ก ากับ ดู แ ล นิ เ ทศ ติ ด ตาม และรายงานผลการด าเนิ น งานการศึ ก ษาแก่
มหาวิทยาลัย ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
จากภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลัย นั้น จะเห็ น ได้ว่ า
มหาวิทยาลัยได้มีความพยายามที่จะจัดการศึกษาให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะผูท้ ี่ขาดโอกาสหรื อ
ผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสทางการศึกษา ซึ่ งได้มีความพยายามที่จะกระจายการบริ การการศึกษาสู่ ศูนย์เรี ยนรู ้
ต่าง ๆ เป็ นหน่ วยงานระดับปฏิ บตั ิ การให้มากที่ สุด แต่เนื่ องจากมี ขอ้ จากัดหลายประการ เช่ น
ข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งความชานาญในพื้นที่ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิจึงมีนโยบายที่จะดาเนิ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชุมชน องค์กร
องค์ก รรั ฐ และประชาชน ให้เป็ นเครื อข่ายในการจัด กิ จ กรรมการศึ ก ษาที่ ส่งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา เพื่อให้มีศกั ยภาพที่ดีต่อตนเองที่จะพัฒนารู ปแบบการดาเนิ นการ
จัดกิจกรรมในองค์กรระดับต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยพยายามที่จะประสานเครื อข่ายการจัดการศึกษา
ในรู ปของ “ ศูนย์เรี ยนรู ้ “ ซึ่ งจัดขึ้นในสถานศึกษา ในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ชุมชน เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริ ม ประสานงาน และจัดการศึกษา
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ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจัดตั้งอยูใ่ นชุมชน กากับดูแลโดยองค์กรชุมชน
คือองค์การบริ หารส่ วนตาบล เทศบาล หน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
โดยมีการส่ งเสริ มการดาเนินงานจากสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ มีบริ การกิจกรรมการศึกษาซึ่ งจะจัดเป็ นระบบอยูใ่ นชุมชน โดยจัดให้มีศูนย์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ในศูนย์เรี ยนรู ้ เช่น สื่ อเอกสาร หนังสื อ ตารา แบบเรี ยน สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
เทปบันทึกเสี ยง วีดีทศั น์ ชุ ดรับสัญณาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (ETV) เป็ นต้น และจัดให้มี
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ คณะกรรมการศูนย์เรี ยนรู ้ และอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิงานเต็มเวลา/บางเวลา
การจัดกิจกรรมของศูนย์เรี ยนรู ้ จะมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั เป็ นแบบทางการ
และไม่เป็ นทางการซึ่ งศูนย์เรี ยนรู ้ สามารถสร้ างสรรค์กิจกรรมของตนเองและจัดกิ จกรรมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้
ให้สิทธิ์แก่องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ การจัดการให้ส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่สาคัญประการหนึ่ ง
ในการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู ้ความสามารถ มีอาชีพที่มนั่ คง ตลอดจนการดูแลรักษาสื บ
ทอดศิ ล ปะ วัฒ นธรรมประเพณี และสิ่ งแวดล้ อ มของตน โดยเฉพาะอ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 ที่ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล
มีอานาจหน้าที่การส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในท้องถิ่นของตน แต่ละท้องถิ่นก็ยงั ขาดแคลนปั จจัยสาคัญ
ในการพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไป ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวประกอบด้วย 1) รายได้ของท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ
ต่ อ การบริ ห าร 2) อานาจหน้า ที่ ไ ม่ สัม พัน ธ์ กับ รายได้ 3) ความขาดแคลนบุ คลากรวิ ช าชี พ 4)
ประชาชนยัง ขาดความสนใจในกิ จ กรรมของท้องถิ่ น เท่ าควร และ 5) ผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่ น ยังขาด
วิสยั ทัศน์การบริ หารงานสาธารณะ สนใจเฉพาะงานพัฒนาสิ่ งก่อสร้าง
นอกจากนี้ ศูนย์เรี ยนรู ้ ยงั เป็ นมิติหนึ่ งของการจัดการศึกษาแบบระบบเปิ ดโดยบุคคลใน
ชุมชนสามารถมาใช้ประโยชน์จากการบริ การศึกษาของศูนย์เรี ยนรู ้ ได้ทุกเวลา โดยยึดผูเ้ รี ยนและ
ความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสาหรับการวัดผลประเมินผลนั้นเน้น
การยอมรั บความรู ้ ประสบการณ์ แ ละการท าผลงานดัง นั้น ความสาเร็ จ ของผูเ้ รี ย นจึ งมุ่ งเน้น ที่
พัฒนาการด้านทักษะ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพ
ศูนย์เรี ยนรู ้ นอกจากจะต้องพัฒนาคนและชุ มชนแล้ว ยังจะต้องสร้ างบรรยากาศของ
ชุมชนให้เป็ นบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ อันจะจะไปสู่กระบวนการเรี ยนตลอดชีวิต
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ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ว ว่ า การด าเนิ น งานศู น ย์เ รี ย นรู ้ น้ ั น เกิ ด จากความร่ ว มมื อ จะต้อ ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากสามฝ่ าย ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผูน้ าท้องถิ่น โดยมี
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ชั ย ภู มิ เ ป็ นผู ้ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ซึ่ งมี ผู ้อ านวยการศู น ย์เ รี ยนรู ้
คณะกรรมการบริ หารศูนย์และอาจารย์ประจาศูนย์เป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยคณะกรรมการดังกล่าว
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สาหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์เรี ยนรู ้
มีดงั นี้ 1) กาหนดนโยบายในการดาเนิ นงานของศูนย์เรี ยนรู ้ 2) วางแผนและให้ความเห็ นชอบ
แผนปฏิ บตั ิ ก ารของศูน ย์เ รี ย นรู ้ 3) กากับดู แ ล ติ ดตามการด าเนิ น งานของศูนย์เรี ย นรู ้ 4) จัดหา
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร และงบประมาณในการดาเนินงานศูนย์เรี ยนรู ้ 5)
สรรหาอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6) ประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของศูนย์เรี ยนรู ้ 7) ให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรี ยนรู ้ ไม่นอ้ ยกว่าภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ดาเนิ นการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ และ
จัง หวัด ใกล้เ คี ย งรวม ทั้ง สิ้ น 5 จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด ชัย ภู มิ นครราชสี ม า ขอนแก่ น เลย และ
เพชรบูรณ์ (โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ. 2551) โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้นมา และการดาเนินการจัดตั้งศูนย์
เรี ยนรู ้ จานวน 26 ศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษาจานวน 2,221 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงสรุ ปการดาเนินการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ ในปี การศึกษา 2551
ศูนย์ เรียนรู้
1. ศูนย์เรี ยนรู้เมืองชัยภูมิ
2. ศูนย์เรี ยนรู้บา้ นเขว้า
3. ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวแดง
4. ศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิตบ้านนา
5. ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว
6. ศูนย์เรี ยนรู้แก้งคร้อ
7. ศูนย์เรี ยนรู้คอนสวรรค์

ที่ต้งั
อบต. โพนทอง ต. โพนทอง อ.เมือง จ. ชัยภูมิ
ศูนย์ส่งเสริ มผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ
ต. บ้านเขว้า อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ
โรงเรี ยนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนบ้านนาประชาสัมพันธ์
ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สานักงานเทศบาลตาบล
หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนแก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

จานวนนักศึกษา
162
88
92
166
196
62
54
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ศูนย์ เรียนรู้
8. ศูนย์เรี ยนรู้บา้ นแท่น
11. ศูนย์เรี ยนรู้พระฤทธิฤาชัย

12. ศูนย์เรี ยนรู้จตั ุรัส
13. ศูนย์เรี ยนรู้ภูเขียว
14. ศูนย์เรี ยนรู้เกษตรสมบูรณ์
15. ศูนย์เรี ยนรู้ชุมแพ
16. ศูนย์เรี ยนรู้ชุมแพวิทยายน
17. ศูนย์เรี ยนรู้แวงน้อย
18. ศูนย์เรี ยนรู้หนองบุญมาก
19. ศูนย์เรี ยนรู้เสิ งสาง
20. ศูนย์เรี ยนรู้โนนสูง
21. ศูนย์เรี ยนรู้บา้ นไผ่
22. ศูนย์เรี ยนรู้ภูกระดึง
23. ศูนย์เรี ยนรู้สีชมพู
24. ศูนย์เรี ยนรู้ชนแดน
25. ศูนย์เรี ยนรู้คง
26. ศูนย์เรี ยนรู้โชคชัย

รวม

ที่ต้งั

จานวนนักศึกษา

อบต. บ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
สานักงานมูลนิธิพระฤทธิฤาชัย
(องค์กรสาธารณะประโยชน์)
ต.บ้านชวน อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนภูมิวิทยา ต.ผักปั ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรี ยนโนนกอกวิทยา ต. โนนกอก
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนชุมแพวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนแวงน้อยศึกษา ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย
จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนบ้านหนองหัวแรต ต.แหลมทอง
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสี มา
โรงเรี ยนสุ ขไพบูลย์วิริยะวิทยา
ต.สุ ขไพบูลย์ อ.เสิ งสาง จ.นครราชสี มา
ศูนย์วิจยั ข้าวโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสี มา
เทศบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
อบต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
โรงเรี ยนชุมชนวังเพิ่ม อ.สี ชมพู จ.ขอนแก่น
โรงเรี ยนชนแดนวิทยาคม ต.ชนแดน
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี อ. คง จ. นครราชสี มา

47
88

ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสี มา

26

77
105
91
97
68
81
87
91
32
73
62
55
56
34
56

2,221
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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักการและเหตุผล
การแก้ไขปั ญหาความยากจนให้ได้ผลอย่างยัง่ ยืนนั้น จาเป็ นต้องมีการพัฒนา “ทุนทาง
ปั ญญา” คือ “ ทุนมนุษย์ ” โดยการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถบูรณาการความรู ้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่ งมีความเกี่ยวโยงกัน และสัมพันธ์กบั ชี วิตความเป็ นอยู่และการประกอบอาชี พ
ของท้องถิ่น รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ อย่างมีพลัง ทั้งนี้ โดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปใน
ท้องถิ่นและเยาวชนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้เรี ยนในชุมชน แล้วอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี และมีงานทา แก้ไขปั ญหาความยากจน และ
พัฒ นาท้อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้อ งกับ ศัก ยภาพ ปั ญ หาและความต้อ งการของแต่ ล ะภู มิ สั ง คม อัน จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยง่ั ยืน และเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาที่มน่ั คงของประเทศชาติโดยรวม
ปรัชญาของหลักสู ตร
หลัก สู ต รนี้ มุ่ ง เน้น ในการพัฒ นาบุ ค ลากรในระดับ ท้อ งถิ่ น ขยายโอกาสและสร้ า ง
ทางเลือกให้ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาในท้องถิ่น ในชี วิตจริ ง และสามารถอยู่ในชุ มชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี และมีอาชี พมัน่ คง อีกทั้งยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าท้องถิ่นและเตรี ยมความพร้อม
ของบุ ค ลากรทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ ร่ ว มมื อ กัน พัฒ นาท้อ งถิ่ น อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อเสริ มสร้ างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลกั ษณะ
บูรณาการ และเชื่ อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ในระดับ วิ ช าชี พ ชั้น สู ง (Professional)
สามารถนาความรู ้ไปในใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็ นอย่างดี
2. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ จ ะสามารถน าวิ ท ยาการและแนวคิ ด ใหม่ ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลกั ษณะบูรณาการ และเชื่ อมโยงสาขาวิชา
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน
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4. เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี เหตุผล คุณธรรม จริ ยธรรมความ
รับผิดชอบ และเป็ นคนดีของสังคม
การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
2500102 วิถีไทย
3(3-0-6)
2500103 วิถีโลก
3(3-0-6)
2500104 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
2500105 มนุษย์กบั กฎหมาย
3(3-0-6)
2500106 อินโดจีนศึกษา
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
1500104 ความจริ งของชีวิต
3(3-0-6)
2000102 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
3(3-0-6)
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
3560101 หลักการบริ หารและการจัดการ
3(3-0-6)
1630101 การสื บค้นสารสนเทศ
3(3-0-6)
1500110 พุทธศาสน์
3(3-0-6)
3) กลุ่มวิชาภาษา
บังคับเรียน
9 หน่ วยกิต
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
3(3-0-6)
เลือก
1500105 ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3-0-6)
1500106 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3-0-6)
1500107 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
1500108 ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3-0-6)
1500109 ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
1500111 การฟังและพูดภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์
3(2-2-5)
1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทย
3(2-2-5)
1500113 การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ 3(2-2-5)
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1500114 การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ 3(2-2-5)
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ บังคับเรียน
9 หน่ วยกิต
บังคับ 6 หน่ วยกิต
4000106 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
เลือก 3 หน่ วยกิต
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3(2-2-5)
4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
4000109 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
3(2-2-5)
4083202 กีฬาเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
2. หมวดวิชาเอก(เฉพาะด้ าน)
1) กลุ่มวิชาเนือ้ หา 84 หน่ วยกิต
1.1) วิชาเอก บังคับเรียนไม่ น้อยกว่ า
69 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
6001111 กระบวนทัศน์พฒั นาพื้นฐาน
3(3-0-6)
6001141 การจัดการความรู ้ การวางเป้ าหมายและแผนชีวิต 3(3-0-6)
6001112 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
6002113 เกษตรกรรมยัง่ ยืนและสิ่ งแวดล้อมชุมชน
3(3-0-6)
6001114 วิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
6001115 การทาแผนแม่บทชุมชน
3(3-0-6)
6001131 สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1
3(1-4-4)
6001132 สัมมนาการทาแผนแม่บทชุมชน 1
3(1-4-4)
6002216 กองทุนและสวัสดิการชุมชน
3(3-0-6)
6002221 สัมมนาเกษตรยัง่ ยืน
3(1-4-4)
6003222 สัมมนาสุ ขภาพชุมชน 1
3(1-4-4)
6002233 สัมมนาเกษตรและสิ่ งแวดล้อม
3(1-4-4)
6002234 สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1
3(1-4-4)
6002242 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
6003317 สุ ขภาพและวิถีชุมชน
3(3-0-6)
6003318 เครื อข่ายชุมชน
3(3-0-6)
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6003323 สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 2
3(1-4-4)
6003324 สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
6003325 สัมมนาการทาแผนแม่บทชุมชน 2
3(1-4-4)
6003335 สัมมนาสุ ขภาพชุมชน 2
3(1-4-4)
6003336 สัมมนาการจัดการเครื อข่ายชุมชน 1
3(1-4-4)
6002343 การเป็ นวิทยากรกระบวนการ
3(3-0-6)
6003426 สัมมนาการจัดการเครื อข่ายชุมชน 2
3(1-4-4)
3) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ บังคับเรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
3500101 การจัดการธุรกิจ 1
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3500102 การจัดการธุรกิจ 2
4) กลุ่มวิชาสร้ างเสริมประสบการณ์ ชีวติ และงาน บังคับเรียน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
6001431 การสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตและงาน 1
3(270)
6002432 การสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตและงาน 2
3(270)
6003433 การสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิตและงาน 3
3(270)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปิ ดสอนไม่นอ้ ย
กว่า 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยน
โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็ จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
เฉลิม มลิลา (2530 : 997 – 1001 ) ทาการวิจยั เรื่ อง ลักษณะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจทัศนะความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารย์
หรื อผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ด้านการ
สอน ด้านบุคลิกภาพ ด้านสุ ขภาพทางกายและจิตใจ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณ
และความประพฤติ ด้านการวิจยั ค้นคว้า และการเผยแพร่ งานวิชาการ ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ด้านปรั ชญา และการด าเนิ น ชี วิ ตในสังคมประชาธิ ปไตย และด้านการอุ ทิศเวลาให้กับงานการ
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ให้บริ การนักศึกษาและชุมชน เพื่อจาแนกและจัดลาดับความสาคัญ ของคุณลักษณะของอาจารย์
มหาวิทยาลัยจากทัศนะความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อประมวลลักษณะเชิงพฤติกรรม ของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในทัศนะของประชากรชาวไทยกับหลักการหรื อทฤษฏี 3 ลักษณะดังนี้ 1)
ลักษณะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี เป็ นลักษณะทัว่ ไปที่สาคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน ได้แก่ มีการใฝ่ หาหลักการ วิชาการ และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ มีการใช้เทคนิคและ
ทักษะประกอบการสอนอย่างเหมาะสม มีการเตรี ยมการสอนอย่างละเอียดรอบคอบและสม่าเสมอ
และมีหลักและวิชาการสอนที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) ลักษณะเฉพาะด้านของอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการสอน คือ สอนดี และ 3) ลักษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
พึงประสงค์ คือ การมีความรู ้ดี มีวิธีการสอนดี เป็ นตัวอย่างที่ดีของศิษย์ มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงต่อ
เวลา อุ ทิศเวลาให้แก่ งานและส่ วนรวม ส่ วนลักษณะพิเศษของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ ชอบหรื อ
ประทับใจมาก ได้แก่ สอนได้ดี และมีวิธีสอนที่เข้าใจ รวมทั้งอุทิศเวลาในการสอน
สมคิด ธนะเรื องสกุลไทย (2532 : 226 – 229 ) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรมครู ป ระจ าการช่ า งเทคนิ ค อุ ต สาหกรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถภาพในการสอน มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรสาหรับใช้ฝึกอบรมเสริ มให้ครู ประจาการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
มีสมรรถภาพในการสอนสู งขึ้นสามารถนาไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ วิธีดาเนิ นการ
วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ การพัฒนาหลักสู ตร และการตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตร การ
พัฒนาหลักสู ตร เริ่ มจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักสู ตร ข้อมูล
ส่ วนที่เกี่ยวกับครู ประจาการช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับตัวครู ปั ญหาในสมรรถภาพ
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพในการสอน แล้วนาข้อมูล
เหล่านี้มาสร้างเป็ นหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้น ประกอบด้วยเนื้ อหาสาระ คือ กระบวนการเรี ยนการ
สอน การศึกษาหลักสู ตรการวิเคราะห์งาน การกาหนดวัตถุประสงค์การสอน วิธีการสอนสาหรับ
ช่างเทคนิ คอุตสาหกรรม สื่ อการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยน ปฏิบตั ิการวางแผนการสอน
และเตรี ยมการสอน ปฏิ บตั ิ การสอนแบบจุลภาค พร้ อมทั้งสร้ างเอกสารประกอบหลักสู ตร การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลัก สู ต รโดยน าหลัก สู ต รไปทดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งประชากรครู
ประจาการช่างเทคนิ คอุตสาหกรรม จานวน 20 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึ กอบรมรวม 5 วัน ผลการ
จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลัก สู ต รพบว่า หลัก สู ต รมี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ทุ ก
ประการ คื อ หลัง การฝึ กอบรม ครู ประจ าการช่ างเทคนิ ค อุ ตสาหกรรมที่ เข้ารั บ การฝึ กอบรมมี
สมรรถภาพในการสอนทุกด้านสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ได้คะแนนสมรรถภาพเฉลี่ยทุกด้านหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าร้อยละ 60 กับผลการใช้หลักสู ตร ทั้ง
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วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความเห็นว่าหลักสู ตรมีคุณภาพหรื อเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด
กาญจนา สันติพฒั นาชัย และคณะ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมิน
ความต้องการการพัฒ นาอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชนก เพื่อประเมิ นความ
ต้องการการพัฒนาอาจารย์ พบว่า ด้านความรู ้ ทักษะ ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิภารกิ จหลัก (งาน
สอน) ภารกิจรอง งานเสริ มและงานอื่นๆซึ่ งเป็ นความต้องการพัฒนาที่อาจารย์ควรได้รับ ได้แก่ 1)
ความรู ้ ท างวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ชาที่ ส อน 2) แผนพัฒ นาอาจารย์ที่เ กี่ ย วข้องกับ วิช าชี พ 3) ความรู ้
ทางด้านการศึกษาที่มิใช่เรื่ องการเรี ยนการสอนและวิธีการสอนทัว่ ๆไป 4) การสอน/วิธีการสอนที่
ทาให้เกิด Critical Thinking การสอนแบบ PBL 5) การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 6) ทักษะการนาความรู ้ ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานในคลิ นิกมาใช้ในการสอน 7)
เทคนิ คการเป็ นที่ ปรึ กษา การให้คาปรึ กษาแนะนา 8) วิธีการวิจยั แบบใหม่ๆ การเขียนบทคัดย่อ
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 9) การคิดวิเคราะห์เป็ น 10) การเขียนตารา บทความและ
เอกสารทางวิชาการ 11) การสื่ อสาร การพูด การเขียน และการอ่านบทความวิเคราะห์วิจารณ์ 12)
การใช้ภ าษาอัง กฤษ 13) ความรู ้ ใ นศาสตร์ อื่น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งด้านสัง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง
วิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ 14) ความรู ้ และทักษะความสามารถในงานบริ หาร 15) ความรู ้ และทักษะ
ความสามารถในงานธุ รการ 16) ความรู ้เฉพาะเรื่ องในศาสตร์ ของตนเองที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ท างานใน คณะกรรมการการบริ ห าร/ธุ ร การที่ น าไปใช้ใ นการประชุ ม บทบาทประธานและ
กรรมการที่ เ ข้าประชุ ม 17) ความรู ้ และทักษะความสามารถในการพัฒนาบุ คลากรในเรื่ องการ
ฝึ กอบรม 18) การให้บริ การชุมชนทั้งด้านการเป็ นวิทยากรการฝึ กอบรม และการให้บริ การสุ ขภาพ
ในชุมชน
ภัคพิสิฐฐา เสนาสวัสดิ์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ข องครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมในวิ ท ยาลัย เทคนิ ค สั ง กัด กรมอาชี ว ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 4 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของครู ช่างอุตสาหกรรมใน
วิทยาลัยเทคนิ ค สังกัดกรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 4 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดเนื้ อหา
สาระของหลักสู ตร 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) การจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ 4) การวัดและประเมินผล
และ 5) การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ จาแนกตามประสบการณ์ในการสอน กาหนดกลุ่มตัวอย่าง 166
คน การวิจยั พบว่า ครู ช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4 มี
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการปฏิบตั ิในระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ และครู ช่างอุตสาหกรรม
ในวิทยาลัยเทคนิ ค สังกัดกรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มี
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกัน
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รุ ้งรังสี วิบูลชัย (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการ
สอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กระบวนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ตัวแปรปั จจัยนาเข้า คุณสมบัติของผูส้ อน คือ มีความรู ้เกี่ยวกับศาสตร์ และ
เนื้ อหาการสอนเป็ นอย่างดี อีกทั้งมีศรัทธาต่อการสอน คุณสมบัติของผูเ้ รี ยน คือ มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยน ส่ วนตัวแปรแหล่งข้อมูลต้องมีความหลากหลายและทันสมัย ตัวแปรในกระบวนการ
สอน คือ เตรี ยมแผนการสอน ใช้กิจกรรมการสอนหลากหลายวิธี และใช้การประเมินผลหลากหลาย
วิธีตวั แปรผลผลิต คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลและความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะใน
การแก้ปั ญ หา มี ท ัก ษะคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการจัด การ ส่ ว นตัว บ่ ง ชี้ รวมคุ ณ ภาพการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ร่วม 12 ตัวบ่งชี้ เรี ยงลาดับตามน้ าหนักองค์ประกอบจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการสอน สนับสนุนผูเ้ รี ยนเชิงรุ ก
ยอมรับความสามารถและวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายของผูเ้ รี ยน ใช้ทกั ษะในการประเมินผลผูเ้ รี ยน
สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น ใช้เวลาและเนื้ อหาการสอนได้อย่างเหมาะสม ใช้ทกั ษะใน
การเสริ มแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน มีการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผูเ้ รี ยน เน้นความสาคัญเรื่ องระยะเวลากับการเรี ยนรู ้ มีการเตรี ยมแผนการสอน และมีเนื้ อหาวิชา
เป็ นอย่างดี ตามลาดับ
ขวัญตา บุญวาศ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
ทางการพยาบาลด้วยการสร้างความรู ้แบบร่ วมมือ การวิจยั ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ทางการพยาบาลด้วยการสร้างความรู ้แบบร่ วมมือ และการศึกษาประสิ ทธิภาพของ
รู ปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การสารวจ องค์ประกอบที่ 2 การ
กาหนดเป้ าหมาย องค์ประกอบที่ 3 การสื บค้น องค์ประกอบที่ 4 การทบทวน และองค์ประกอบที่ 5
การนาเสนอ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการสร้างความรู ้ของนักศึกษากลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีทกั ษะการสร้างความรู ้ ด้านการแสวงหาความรู ้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และสรุ ปความรู ้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทักษะความร่ วมมือในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษากลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีทกั ษะความร่ วมมือในการเรี ยนรู ้ ด้านการสื่ อสาร การแก้ปัญหา และการ
ทางานเป็ นทีมสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิเชียร ลัดกาวัลย์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ผลการวิจยั สรุ ปว่า ครู
ช่ า งอุ ต สาหกรรมในสถาบัน พัฒ นาฝี มื อ แรงงาน สั ง กัด กรมพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน มี ก ารจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการจัด
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เนื้ อหาสาระของหลักสู ตร, ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้, ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้, และด้านการ
จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ครู ช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการวัดและ
ประเมินผลครู ช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง ครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
จัดเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านการจัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ มีการปฏิบตั ิไม่แตกต่างกัน
ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
เน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู ้รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา และศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและคุณลักษณะอื่น ๆ ของผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนเน้นการ
ร่ วมมือกันเรี ยนรู ้ (CBI) ประกอบด้วย 7 ขั้น คือการเตรี ยมการ การนาเสนอบทเรี ยน การทากิจกรรม
กลุ่ มย่อย การทดสอบย่อย การซ่ อมเสริ ม การคิ ด คะแนนความก้าวหน้า และการยกย่องกลุ่ มที่
ประสบผลสัมฤทธิ์ เทคนิ คการทากิจกรรมกลุ่มย่อยสาหรับรู ปแบบ CBI ได้แก่เทคนิ คแบบเรี ยน
ร่ วมกัน แบบแบ่งสรรหน้าที่ แบบมีผเู ้ ชี่ยวชาญ และแบบแบ่งงานกันทา
จัน ทร์ ย งยุทธ บุ ญ ทอง (2547:
บทคัด ย่อ) ศึ กษาเรื่ อ ง การพัฒ นาตัว บ่ งชี้ ร่ ว ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้าง
ของตัวบ่งชี้รวมประสิ ทธิ ภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ตัวบ่งชี้รวมประสิ ทธิ ภาพการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ยอ่ ย 81 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการกาหนดเนื้ อหาสาระ 16 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน 17 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นการสอน จัด กิ จ กรรมให้สอดคล้อ งกับ ความถนัด ของผูเ้ รี ย น จัด กิ จ กรรม
คานึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุ คคล จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง จัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการนาความรู ้มาประยุกต์ใช้จริ ง นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นต้น ด้านการจัดสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ 12 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ใช้สื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ใช้สื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนการสอน ใช้สื่อให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ใช้สื่อที่หลากหลายเชื่ อมโยงกับประสบการณ์จริ ง ใช้สื่อที่ผลิตใน
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ท้องถิ่น ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกสื่ อ เป็ นต้น ด้านการวัดและประเมินผล 16 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
การวัดและประเมินผลให้เป็ นไปตามหลักการของหลักสูตร การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
เนื้ อหาวิชา การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ใช้เครื่ องมือการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย ใช้วิธีวดั และประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล เป็ นต้น ด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ 10
ตัวบ่งชี้ และด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองและชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการนาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนการสอน เปิ ดโอกาสให้
ผูป้ กครองและชุ มชนมี่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน เปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองและชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
ธวัช เติมญวน (2548 : บทคัดย่อ)ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรม
ศิลปากร พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพประกอบด้วย 1) ด้านหลักสู ตร
ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตร การประเมินหลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตร 2) ด้านอาจารย์ ได้แก่
การสรรหาอาจารย์ การกาหนดภารกิจของอาจารย์ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาจารย์ และการ
พัฒนาอาจารย์ 3) ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ได้แก่ การทาแผนการสอน การจัดทาประมวลการ
สอน การจัด ตารางสอน การจัด อาจารย์เ ข้า สอน วิ ธี ก ารสอน และการสอนซ่ อมเสริ ม 4) ด้า น
นักศึกษา ได้แก่การคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต 5 ) ด้านการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ หลักเกณฑ์การวัดและประเมิน และความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 6)
ด้านปั จจัยเกื้อหนุน ได้แก่ อาคารสถานที่ ห้องสมุด อุปกรณ์การสอน และห้องพยาบาล
สุ รี ขันธรักษวงศ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แผนการพัฒนาอาจารย์ของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า แผนพัฒนาอาจารย์มี
ความเหมาะสม/ความเป็ นไปได้ใ นการปฏิ บตั ิ ใ นระดับ มากถึ งมากที่ สุด แผนพัฒนาอาจารย์ที่
พัฒนาขึ้นด้านการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการสอนมีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู ้ และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2) การพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู ้ และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพภายใต้
ปรัชญาสาธารณสุ ขแนวใหม่ และ 3) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื บค้นข้อมูล วิธีการ 9 ข้อ ได้แก่ การจัดอบรมปฏิบตั ิการเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการที่เน้นการมีบทบาทของผูเ้ รี ยน และการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง การจัดอบรมปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาสาธารณสุ ขแนวใหม่ การ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งในระดับชุมชนและท้องถิ่น การจัด
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อบรมความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตรและการสอนระดับอุดมศึกษา การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการสื บค้นเพื่อการสื บค้นข้อมูลที่เป็ นองค์ความรู ้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ
การจัด ประชุ มวิ ชาการเกี่ ย วกับ การเสริ มสร้ า งสุ ขภาพภายใต้ปรั ชญาการสาธารณสุ ข แนวใหม่
การศึกษาดู งานในสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยี
สื บค้นด้วยตนเอง และการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นในสาขาที่เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรและการสอน
และมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ การมีทกั ษะการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การมีทกั ษะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาสาธารณสุ ขแนวใหม่ การมี
ทักษะการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งในระดับชุมชนและท้องถิ่น การมีทกั ษะการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยเน้นการสื บค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
สื บค้น
เสรี พงศ์พิศ (2550 : 15-19) ได้วิจยั และพัฒนาสื่ อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนา
หลักสู ตร “ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” และการฝึ กอบรมการจัดทาแผนชุมชนเพื่อแก้ไข
ปั ญหาความยากจนของเกษตรกร พบว่า การเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงแยกได้เป็ น 3
รู ปแบบ คือ การเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัย การเรี ยนรู ้นอกระบบ และการเรี ยนรู ้ในระบบ ก. การเรี ยนรู ้
ตามอัธยาศัย เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ของชุมชนตามความสนใจของแต่ละคน แต่ละครอบครัว เพื่อ
ตอบสนองปั ญหาและความต้องการของตนเอง ส่ วนหนึ่งเป็ นการขวนขวายหาข้อมูล หาความรู ้เอง
ของแต่ละคน แต่ละครอบครั ว หรื อว่าศูนย์เองจัดการให้มีการเรี ยนรู ้หลังจากได้ทาแผนแม่บท
ชุมชน แม้ว่าอาจจะไม่มีการเรี ยกร้องจากชุมชน แต่เห็นว่าเป็ นเรื่ องดีและชุมชนควรทา ศูนย์ก็ควร
เป็ นผูเ้ สนอให้มีการเรี ยนรู ้เอง เช่น กาหนดว่า วันไหน เวลาไหนจะมีวิทยากรผูร้ ู ้มาสอนและสาธิ ต
วิธีการทาแชมพู สบู่ น้ ายาล้างจาน มีผเู ้ ชี่ยวชาญมาสอนและสาธิ ตวิธีการทาแชมพูสนใจนาอุปกรณ์
มาคนละอย่างสองอย่าง ข. การเรี ยนรู ้นอกระบบ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ โดย
เน้น การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บตั ิ แ ละเพื่อ การปฏิ บตั ิ เรี ย นในชี วิต จริ ง ซึ่ งองค์ก รหรื อหน่ ว ยงาน
ภายนอกเข้ามามีบทบาทในการจัดหรื อร่ วมกับชุมชนให้เกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึน ซึ่งมีหลักสู ตรต่างๆ เปิ ด
ให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่น เช่น วิทยาลัยชุมชน หลักสู ตรศิลปศาสตร์
บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรื อที่เรี ยกกันว่า โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
หลักสู ตรปริ ญญาตรี เป็ นการศึ กษาระดับอุดมศึกษาสาหรั บผูใ้ หญ่ที่มีประสบการณ์ การทางาน
การเรี ยนรู ้ที่เน้นการจัดการความรู ้ การนาประสบการณ์มาเรี ยนรู ้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วนา
กลับไปใช้ในชีวิตและหน้าที่การงานของแต่ละคนเป็ นการเรี ยนรู ้อีกแบบหนึ่ง หลักสู ตรนี้ เป็ นความ
ร่ วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศ
โดยมีคณะกรรมการของชุมชุมในท้องถิ่นเป็ นเจ้าภาพ ร่ วมดาเนินการ
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งานวิจัยในต่ างประเทศ
Mistry (1976 : 703-A) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในปี ค.ศ.
1976 โดยจาลองโครงการพัฒนาอาจารย์สาหรับมหาวิทยาลัยอินเดี ยยูนิตารี พบว่า สถาบันส่ วน
ใหญ่จดั โปรแกรมในลักษณะปฐมนิ เทศ (Orientation Program) โปรแกรมการปฐมนิ เทศจะ
ครอบคลุมเรื่ องบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งผลประโยชน์
ตอบแทนที่ จ ะได้ รั บ จากการท างานในองค์ ก รนั้ น ประมาณครึ่ งหนึ่ งของสถาบัน ที่ ต อบ
แบบสอบถาม มีการจัดโปรแกรมในลักษณะการให้การฝึ กอบรมระหว่างปฏิบตั ิการ (In-service
Program) ประมาณ 30 % ของสถาบันที่ตอบแบบสารวจ บังคับให้อาจารย์ใ หม่ตอ้ งเข้าร่ วม
โปรแกรมการพัฒนาอาจารย์ และมีเพียง 2-3 สถาบันที่เปิ ดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วม ลักษณะ
ของการจัดโปรแกรมมีท้ งั แบบต่อเนื่อง แบบระยะสั้น และแบบผสมกันทั้งสองแบบโปรแกรมที่จดั
ส่ วนใหญ่จะเน้นวิธีการวางแผนการสอน การสอนเทคนิ คการสอนแบบต่างๆ และการประเมินผล
การสอนและ วิธีการอื่นๆ ที่ควรจัดทาได้แก่การส่ งเสริ มการสอน หรื อบริ การแนะแนวโดยจัดทา
โปรแกรมการฝึ กให้อาจารย์ใหม่ได้ศึกษาการสอนร่ วมกับอาจารย์อาวุโส เพื่อให้สอนแทนกันได้
(Understudy Program)
Fullen and Hargreaves (1992 : 571-587) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอาจารย์ โดยอ้างอิงจาก
การศึกษาของ Stallings ว่า การพัฒนาอาจารย์ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์เพื่อช่ วยให้ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนดี ข้ ึนได้น้ ันอาจารย์จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองและใช้แ นวคิ ด ใหม่ ภ ายใต้ส ถานการณ์ ต่ อ ไปนี้ อาจารย์จ ะต้อ งรู ้ ว่ า ตนเองนั้น ต้อ งการ
ปรับปรุ งอะไร โดยการวิเคราะห์จากการสังเกตข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง โดยการเขียนข้อตกลงที่จะ
ใช้แ นวคิ ด ใหม่ ใ นชั้น เรี ย นครั้ งต่ อ ไป ดัด แปลงแนวคิ ด ที่ ไ ด้จ ากการประชุ ม ปฏิ บ ัติ ก ารเพื่ อ ใช้
ปฏิบตั ิงานในชั้นเรี ยน นาแนวคิดต่างๆ มาใช้และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น สังเกตการสอนของ
อาจารย์ท่านอื่นๆ และวิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผลสาเร็ จและการล้มเหลวให้กลุ่มอาจารย์ได้ทราบ
ร่ วมอภิปรายปั ญหาและข้อแก้ไขเกี่ยวกับนักเรี ยนแต่ละคนและเนื้ อหาวิชาที่สอน โดยการใช้วิธีการ
ต่างๆในการเรี ยนการสอน ได้แก่ รู ปแบบต่างๆ สถานการณ์จาลอง วีดีโอเทปการวิเคราะห์วิจารณ์
เรื่ องที่ นาเสนอในการประชุ มปฏิบตั ิการ และอาจารย์เรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการของตนเอง โดยกาหนด
จุดมุ่งหมายใหม่เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
Ramsdem (1993 : 254-257) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องหลักการสอนที่ดีอย่างถูกต้องและรู ้สึกซึ้ ง
ในศาสตร์ ของการถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจผูเ้ รี ยนอันเป็ นหลักการสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพการ
เรี ยน พบว่า หลักการสอนที่มีคุณภาพมีดงั นี้ ด้านคุณภาพของการอธิบายของผูส้ อน และการกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดความสนใจได้ จะทาให้ผเู ้ รี ยนยอมทางานหนักเพื่อการเรี ยนในวิชานั้น ดังนั้นใน
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ชัว่ โมงแรกของวิชานั้นอาจารย์ควรอธิบายภาพกว้างๆ และผลประโยชน์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับเมื่อสาเร็ จ
ในวิชาที่อาจารย์สอนนอกจากนี้ แต่ละขั้นของการสอน ควรทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจ อยากรู ้
อยากเห็นเพิ่มขึ้น ผูส้ อนจะต้องตระหนักให้เกียรติผเู ้ รี ยน เนื่องจากการวิจยั พบว่า การตระหนักและ
ยอมรับผูเ้ รี ยนจะทาให้การสอนระดับอุดมศึกษามีประสิ ทธิผล การสอนที่ดีไม่ควรทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึก
ว่า การเรี ยนยากเย็น หรื อเขย่าขวัญลูกศิษย์ดว้ ยคาขู่ หรื อด้วยการอธิ บายที่ไม่รู้เรื่ อง อาจารย์จะต้อง
สนใจที่จะช่วยผูอ้ ื่นเรี ยนรู ้ให้เวลากับลูกศิษย์ มีความสุ ขที่จะสอน และทาให้ลูกศิษย์ มีความสุ ขที่จะ
เรี ยนไปด้วย การให้ขอ้ คิดเห็นเป็ นประโยชน์หลังจากการตรวจงานของลูกศิษย์เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะ
ผูเ้ รี ยนจะทราบข้อบกพร่ องในการเรี ยนที่จะต้องมีการประเมินที่เหมาะสม ในระดับอุดมศึกษาไม่
ควรวัดผลแต่ส่ิ งที่อาจารย์สอน แล้วให้ผเู ้ รี ยนท่องจามาตอบการสอนปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ ดังนั้น
การประเมินจึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการสอนผูส้ อนควรใช้วิจาร
ญาณในการเลือกวิธีประเมินให้ถูกต้องและเป็ นธรรมมากที่สุด การสอนควรมีการอธิ บายให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจอย่างแจ่มชัดก่อนว่า ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนอะไร และจะเรี ยนอย่างไร เพื่อที่จะได้เข้าใจความคิดหลัก
ของวิชานั้น เมื่อผูเ้ รี ยนเข้าใจจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้ว ผูส้ อนก็ตอ้ งพยายามทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึก
ว่า วิชาที่เรี ยนนั้นท้าทายสติปัญญา ชวนให้คิด น่าติดตาม และมีความสนุกที่จะค้นคว้าหาคาตอบให้
กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมในสาระที่จะเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนรู ้สึกกว่ามีอิสระในการ
เลือกหัวข้อที่จะศึกษาลึกลงไปมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมีอิสระอยู่ในเขตของหลักสู ตรที่ตรงกับระดับความ
สนใจของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนด้วยตนเองโดยอิสระ มีโอกาสในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ทารายงาน ค้นคว้าในสาระที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายทาให้มีความรู ้สึกซึ้ ง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาจารย์มีส่วนควบคุมอย่างอิสระให้ผเู ้ รี ยนรู ้อย่างเต็มที่จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย และการเรี ยนต้องเปิ ดโอกาสไปสู่ การเปลี่ยนแปลง อาจารย์ตอ้ งวิเคราะห์นกั ศึกเรี ยนรู ้
จากนักศึกษาว่าไม่เข้าใจสาระตอนใดแล้วรี บปรับปรุ งแก้ไข การเรี ยนรู ้จากผูเ้ รี ยนทาได้โดยการ
พูดคุย การตรวจงาน หรื อการสอบ ซึ่งจะทาให้อาจารย์ทราบว่า ผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจเนื้ อหาสาระของวิชา
ตอนใดบ้างจะได้สามารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง แก้ปัญหาการเข้าใจผิดอย่างรวดเร็ วทันการ
Astuto and others (1994 : 242-244) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องรากฐานของการปฏิรูปการศึกษา
ในประเทศต่าง ๆ พบว่าการศึกษา ที่พฒั นาโดยมากได้พยายามทาการปฏิรูปอุดมศึกษาให้เป็ นระบบ
ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดของโลกประเทศหนึ่ งนั้น ได้มีกระแสของการปฏิรูปการศึกษา
ออกมาตั้งแต่ 2 ทศวรรษมาแล้ว โดยการปฏิรูปอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
การปฏิรูปการบริ หารจัดการ และการปฏิรูปวิชาการ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับเปลี่ยนด้านการเรี ยน
การสอน สาหรับประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด์มีการปฏิรูปอุดมศึกษา เกี่ยวกับการ
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ปฏิรูปการสอน มีมาตรการที่จะธารงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพอุดมศึกษาเป็ นองค์กรที่ให้คาปรึ กษากับรัฐมนตรี
Ashworth and Harvey (1994 : 261-263) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องทิศทางและอนาคตของการ
อุดมศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาทีมีคุณภาพจาเป็ นจะต้องศึกษาองค์ประกอบด้านปั จจัยที่เป็ นตัว
ป้ อน ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและด้านผลผลิตได้แก่ 1) คณาจารย์ 2)สิ่ ง
เอื้ออานวยความสะดวก 3) วัสดุอุปกรณ์ 4) การสอน 5) ผลสัมฤทธิ์ 6) การจัดการและการควบคุม
คุณภาพ 7)นิ สิต/นักศึกษา ซึ่ งแต่ละองค์ประกอบมีดชั นี บ่งชี้ คุณภาพการศึกษาดังนี้ คุณภาพของ
อาจารย์นับว่า มี ค วามสาคัญอย่า งยิ่งต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสาหรั บดัชนี บ่ งชี้ ค วามมี คุณ ภาพของ
อาจารย์ได้แก่ 1)จานวนอาจารย์ที่มีความเชี่ ยวชาญในสาขาวิชาชี พ 2)ประสบการณ์ดา้ นวิชาการ
วิชาชี พ และการสอน 3)การพัฒนาคณาจารย์ 4)สัดส่ วนของอาจารย์ต่อนิ สิต/นักศึกษาสาหรับการ
สอนภาคทฤษฎีในชั้นเรี ยน 5)สัดส่ วนของอาจารย์ต่อนิ สิตนักศึกษาสาหรับการสอนภาคปฏิบตั ิ 6)
ผลงานวิจยั 7) ผลงานทางวิชาการ 8) อาจารย์มีความรู ้ที่ทนั สมัย 9) อาจารย์ได้รับเสรี ภาพตามสิ ทธิ
และเสรี ภ าพทางวิ ชาการ สิ่ ง เอื้ ออานวยความสะดวกในการจัดการศึ ก ษาจาเป็ นที่ ตอ้ งอาศัย สิ่ ง
เอื้ออานวยความสะดวกต่อการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งครอบคลุมทั้งสิ่ งเอื้ออานวยด้านทรัพยากร
บุคคล อาคารสถานที่สาหรับการเรี ยนและการสันทนาการ สาหรับดัชนีช้ ีวดั ความมีคุณภาพของสิ่ ง
เอื้ออานวยความสะดวกได้แก่ 1)จานวนและประเภทของสิ่ งเอื้ออานวยความสะดวก 2)ลักษณะ
ห้องเรี ยน ที่ นั่งเรี ยน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3)สภาพแวดล้อมทางสถานที่เพื่อการออก
กาลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 4)ความปลอดภัย 5)ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ 6)การ
บริ การด้า นวิ ชาการ 7)บรรยากาศที่ ก ระตุ น้ การเรี ย นรู ้ 8)ห้องสมุ ดและบริ การ จานวนหนังสื อ
วารสาร ขนาดของห้องสมุด และจานวนที่น่ังเพื่อการศึกษาค้นคว้า 9)ห้องปฏิบตั ิการ 10)บุคคล
สนับสนุนการทางานของคณาจารย์ได้แก่เลขานุการและนักเทคนิค วัสดุอุปกรณ์การจัดการศึกษาที่
มี คุณ ภาพจะต้องอาศัย วัสดุ อุ ปกรณ์ ท างการศึ ก ษาที่ มีจ านวนเพีย งพอและเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ สาหรับดัชนี บ่งชี้คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาได้แก่ 1)ความเหมาะสมของจานวนและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 2)
วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้หรื อไม่ 3)ระบบการให้บริ การแนะนาเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ 4) ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ 5)ความปลอดภัยในการใช้ 6)สัดส่ วนระหว่างจานวน
นักศึกษาต่ออุปกรณ์ คุณภาพการสอนนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิต สาหรับดัชนีบ่งชี้คุณภาพการสอนได้แก่ 1) รายละเอียดของเนื้อหา 2) ความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน 3) การแนะนาหนังสื ออ้างอิงที่ทนั สมัยให้นกั ศึกษาอ่านเพิ่มเติม 4)เนื้ อหาที่นามาสอนมีความ
ทันสมัยและตรงความเป็ นจริ งของหลักทฤษฎี 5) ท่าทางอิริยาบถเหมาะสม กระตุน้ ความสนใจ 6)
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นาเสนอหรื ออธิ บายได้เข้าใจแจ่มแจ้ง 7) กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและท้าทายการเรี ยนรู ้ 8) คานึ งถึง
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน 9)มี ทกั ษะในการใช้สื่อการสอน 10) เตรี ยมการสอนมาอย่างดี 11) มี
เอกสารประกอบการสอน 12) ผูเ้ รี ยนได้แสดงให้ทราบว่าเข้าใจบทเรี ยนอย่างแจ่มแจ้ง
Beck (1995 : 225-226) ได้ศึกษาวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนรับรู ้บทบาทของผูส้ อนว่าเป็ นผู ้
อ านวยให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ โดยการสนับ สนุ น ให้ก าลัง ใจ จัด หาทรั พ ยากร และผูใ้ ห้เ กิ ด
บรรยากาศการวิเคราะห์วิจารณ์บทเรี ยน ในขณะที่ผสู ้ อนรับรู ้ว่าตนมีบทบาท 5 ด้าน คือ บทบาทผู ้
วางแผน (Planner) เป็ นบทบาทที่สาคัญที่สุดในการจัดทาเนื้ อหาได้ครอบคลุมและทาให้การ
ดาเนิ นการในห้องเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ เช่น การเลือกหนังสื อที่มีมุมมองที่ต่างกัน สาหรับอ่าน
ล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรี ยน เพื่อใช้สาหรับการอภิปรายในชั้นเรี ยน ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน ฝึ กคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การแจ้งประเด็นอภิปรายล่วงหน้าประมาณหนึ่ งสัปดาห์ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมความรู ้
ก่อนเข้าชั้นเรี ยนและวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้ อหาส่ วนที่สาคัญของบทเรี ยนได้ดี บทบาทผูใ้ ห้ความ
กระจ่าง (Clarifier) บทบาทนี้ เกิดขึ้นเมื่อผูเ้ รี ยนขอคาอธิ บายในขณะที่ผสู ้ อนเดินตรวจการทางาน
กลุ่ม ได้แก่ การอธิ บายงานที่มอบหมายหรื อประเด็นอภิปรายให้เข้าใจง่ายขึ้นการขยายความเนื้ อหา
จากตาราที่ได้มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนอ่านล่วงหน้า บทบาทผูก้ ระตุน้ (Stimulator) ในขณะที่ผเู ้ รี ยน
อภิปรายในกลุ่มย่อย ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และใช้คาถามที่ยว่ั ยุความคิดในการ
อภิปรายในกลุ่มใหญ่ ผูเ้ รี ยนมักจะเห็ นด้วยกับความคิดของเพื่อนเสมอ จึงเป็ นโอกาสที่ผูส้ อนจะ
เสนอแนะมุมมองที่ตรงข้ามกัน และนาเสนอแนวคิดจากตาราหรื อเอกสารที่เกี่ ยวข้อง บทบาทผู ้
ประสานงาน (Coordinator) มีความสาคัญในการรักษาโครงสร้างและกิจกรรมในห้องเรี ยน ผูส้ อน
จะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม ระยะเวลาที่กาหนด วันกาหนดส่ งงาน ในขณะเดียวกันผูส้ อนควรมีความ
ยื ด หยุ่ น โดยเน้ น ที่ ก ารตอบสนองความต้อ งการของผู เ้ รี ย นในแต่ ล ะชั้น เรี ย น และบทบาทผู ้
ประเมินผล (Evaluator) ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยหลักการแล้วเป็ นบทบาทร่ วมระหว่างผูส้ อน
กับผูเ้ รี ยน ซึ่งอาจจะเป็ นการสร้างข้อตกลงในการเรี ยนร่ วมกัน โดยการประเมินโดยเพื่อนโดยตนเอง
และผูส้ อน
Owlia and Aspinwall (1996 : 315-318) ได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การศึกษาและทาการศึกษาวิจยั เรื่ องมิติคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ามิติคุณภาพ
การจัดการศึกษามี 6 มิติดงั นี้ มิติที่เน้นสิ่ งที่สมั ผัสได้ ซึ่งเป็ นคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์และ
สิ่ งเอื้ออานวยต่อการศึกษา ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1)ความเพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์ 2)ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ 3)วัสดุอุปกรณ์ง่ายต่อการใช้งาน 4) วัสดุอุปกรณ์และสิ่ ง
เอื้ออานวยต่อการศึกษาเร้าความสนใจในการใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์สะดวกต่อการนาไปใช้ มิติที่เน้น
คุณภาพของอาจารย์ ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1) จานวนอาจารย์มีเพียงพอ 2)
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อาจารย์มีความรู ้ทางทฤษฎีอย่างดีเยี่ยม 3) อาจารย์มีประสบการณ์ดา้ นปฏิบตั ิดีเยี่ยม 4) อาจารย์มี
ความรู ้ที่ทนั สมัย 5) อาจารย์มีความเชี่ ยวชาญในการสอนและติดต่อสื่ อสาร มิติที่เน้นเจตคติของ
อาจารย์ ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่1)เข้าใจความต้องการของนิสิต 2)มีความเต็มใจ
ในการช่วยเหลือนิ สิต 3)เอื้ออานวยความสะดวกและจัดเวลาให้นิสิตสาหรับให้คาปรึ กษา 4)ให้
ความใส่ ใจแก่นิสิตแต่ละบุคคล 5)มีอารมณ์มนั่ คงสุ ภาพ มิติที่เน้นเนื้ อหา ประกอบด้วยดัชนีที่บ่งชี้
คุณภาพ 6 ดัชนี ได้แก่ 1)รายวิชาในหลักสู ตรสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาชีพ 2)
หลักสู ตรมีความยืดหยุน่ 3) คุม้ ค่าต่อการลงทุนในการศึกษา 4) การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการ
ติดต่อสื่ อสารและ การทางานเป็ นทีม 5) พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ 6)บรรจุรายวิชาที่
เป็ นพื้นฐานความรู ้ทว่ั ไป มิติที่เน้นการถ่ายทอดความรู ้ ประกอบด้วยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 6 ดัชนีได้แก่
1)อาจารย์นาเสนอ อธิ บายและบรรยายได้ชดั เจนเข้าใจง่าย 2)เนื้ อหาที่สอนเรี ยงตามลาดับความยาก
ง่ายและความซับซ้อนของเนื้ อหา 3) ภาษาที่ใช้มีความคงเส้นคงวา 4) ประเมินผลด้วยความยุติธรรม
5)วิธีการสอนกระตุน้ เร้าความสนใจ 6) ให้ผเู ้ รี ยนประเมินผลการสอน และสุ ดท้ายมิติที่เน้นความ
น่าเชื่อถือ ประกอบด้วยดัชนี บ่งชี้คุณภาพ 4 ดัชนีได้แก่ 1)องค์ความรู ้ที่ถ่ายทอดให้นิสิตถูกต้องตาม
หลักทฤษฎี 2) เนื้ อหาที่ใช้สอนตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยน 3)เนื้ อหาที่ใช้สอนตรงตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4) ความรู ้และประสบการณ์ที่ให้กบั ผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาใน
สภาพจริ ง
Patrick and Stanley (1998 : 294-297) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนและ
คุณภาพการวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อการพัฒนา
ตัวบ่งชี้คุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 5,344 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่าของ Likert 5 ระดับใช้สถิติวิเคราะห์ตวั ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า ตัวบ่งชี้คุณภาพการ
สอนคือ 1) มีจุดมุ่งหมายชัดเจน/สอดคล้องกับหลักสู ตร 2) มีกิจกรรมสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน 3) จานวนครั้ง (ร้อยละ) ของการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 4) มีการประเมินผลผูเ้ รี ยน 5)
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน 6) มีระบบประเมินคุณภาพการสอนภายในสถาบัน
สาหรับตัวบ่งชี้วดั คุณภาพการวิจยั ประกอบด้วย 1) สถาบันมีนโยบายส่ งเสริ มการวิจยั 2) จานวน
ของงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ 3)จานวนของงานวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง 4) จานวนงานวิจยั ที่ได้รับ
รางวัล นอกจากนี้งานวิจยั ดังกล่าวยังได้เสนอแนะให้มีการหาความสัมพันธ์ของคะแนนคุณภาพการ
วิจยั กับการสอนว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตวั บ่งชี้
ควรใช้วิธีจดั กลุ่มสถาบันดีกว่า
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สรุ ปผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ใช้สาหรับการพัฒนา
พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีขอ้ สรุ ปที่สาคัญ ดังนี้
1) การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ที่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องได้รับการพัฒนา 4 ลาดับแรกคือ 1.1) ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 1.2) ด้าน
การใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 1.3) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 1.4)
ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ 2) การพัฒนารู ปแบบพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตควรปรับให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย และควร
ได้พฒ
ั นาอาจารย์ผูเ้ ข้ารับการอบรมที่เน้น รู ปแบบ วิธีการ และเนื้ อหาสาระการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ เป็ นสาคัญ และ 3) กิจกรรมและวิธีการสาหรับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตควรได้มีการพัฒนาขึ้ นด้วยกระบวนการเชิ งระบบ โดยมีการ
ประเมิ น ความต้องการจ าเป็ นในการอบรมพัฒนา การกาหนดแผนยุทธวิธีก ารพัฒนา และการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนา เพื่อนาผลมาปรับปรุ งแก้ไข ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาผลข้อสรุ ปดังกล่าว
ข้างต้น มาพิ จ ารณาจัด ทาเป็ นโครงร่ างรู ปแบบพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ย นรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต AKLIE Model ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น
(Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition: K) ขั้นที่ 3 การ
ออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) ดังจะกล่าวประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลของการพัฒนารู ปแบบในบทต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ด้วยการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Methods) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อการตอบคาถามการวิจยั ให้
มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการดาเนิ นงาน สรุ ปดังนี้ ซ่ ึ งผูว้ ิจยั ได้จดั ลาดับ
ขั้นตอนการวิจยั เป็ น 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิจยั (Research : R) เป็ นการศึกษาความต้องการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต (Need Assessment)ได้แก่ ศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็ นเอกสารตารา บทความงานวิจยั ต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้ในปั จจุบนั และสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการทาวิจยั และการทาวิจยั
สารวจสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และ
การศึกษา Best Practice การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้
ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D) เป็ นการสร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงกามหาวิทยาลัยชีวิต (Design & Develop)
ขั้นที่ 3 การวิจยั (Research : R) เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (Implementation)
ขั้นที่ 4 การพัฒนา (Development : D) เป็ นการประเมินรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (Evaluation)โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
รู ปแบบ จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต และผูบ้ ริ หารหลักสู ตรโครงการ
มหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ชัย ภู มิ ผูอ้ านวยการศู น ย์เ รี ย นรู ้ อาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษา
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
การดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สามารถอธิบายเป็ นขั้นตอนตามแผนภาพที่ 10
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นที
ั ่ 1 (Research : R)

นที
ั ่ 2 (Development : D)

นที
ั ่ 3 (Research : R)

นที
ั ่ 4 (Development : D)

การศึกษาความต้องการ
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ (NA)

สร้างรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ (D&D)

ทดลองใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู(I)้

ประเมินรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู(E)
้

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์อุดมศึกษาใน
ศูนย์เรี ยนรู้ / การจัดการ
ศึกษาในชุมชน การจัดการ
ศึกษาในศูนย์เรี ยนรู้โดย
ศึกษา หลักการ แนวคิด
และท ษ ี จากเอกสาร
ตารา บทความ งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง

1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ทดลองใช้รูปแบบตาม
วงจรรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่
พัฒนาขึ้น 5 ขั้นตอ คือ
AKLIE Model

การประเมินความ
เหมาะสมในการนาไป
ทดลองใช้ ปฏิบตั ิของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรูโ้ ครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ดาเนินการจัดเวทีการ
สัมมนารู ปแบบ และ
สอบถาม

2. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
สอดคล้องของ รู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้

ปรับปรุ งแก้ไข
2. สารวจสภาพการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ โดย
2.1 ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ของ
อาจารย์
2.1 ความต้องการรู ปแบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
2.2 การศึกษา Best
Practice
2.3 สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้
อาจารย์ และนักศึกษา

3. สร้างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
เครื่ องมือประกอบการจัด
กิจกรรมและเครื่ องมือ
ประเมินประสิทธิภาพของ
รู ปแบบ

4. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ของการนารู ปแบบไปใช้

ขั้นที่ 1 การศึกษาความ
ต้องการจาเป็ น
(Assessment of Need : A)

ขั้นที่ 2 การจัดความรู้
(Knowledge Acquisition :K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผน
(Learning Plan : L)

ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I)

รู ปแบบ บับสมบูรณ์

ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)

ปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที่ 10 กรอบการดาเนินการวิจยั พัฒารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
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ันที่ 1 กำรวิจัย (Research : R) เป็ นกำรศึกษำควำมต้ องกำรกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ อง
อำจำรย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
วัตถุประสงค์
การศึ กษาในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาหลักการ แนวคิด ท ษ ี และศึ กษา
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในปั จจุบ ัน
และความต้องการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practice) ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ระดับอุดมศึกษา/ในศูนย์เรี ยนรู ้ การจัดการศึกษาในชุมชน การจัดการศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้
โดยศึกษา หลักการ แนวคิด และท ษ ี จากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ผูว้ ิจยั ได้ทาวิจยั เกี่ยวกับการสารวจสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยกาหนดขอบขอบครอบคลุมตัวแปรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)
เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ และ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ผูว้ ิจยั ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต และความต้องการ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ และการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best
Practice)ของศูนย์เรี ยนรู ้ การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโครงการ กรรมการบริ หารหลักสู ตร ผูอ้ านวยการ
ศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และนาผลการศึกษามาสร้างเป็ นข้อ
คาถามเพื่อใช้ในการพัฒนารู ปแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญต่อไป
3. แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการวิจยั ตามขั้นนี้ มาจาก 6 แหล่งคือ 1) ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบัน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 คน 2) ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตและกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จานวน 13 คน 3) ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 8 ศูนย์การเรี ยนรู ้ โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 4) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
จานวน 33 คน (purposive sampling) 5) นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตรุ่ น 1 จาก 8 ศูนย์เรี ยนรู ้
จานวน 517 คน ใช้การสุ่ มอย่างง่าย (simple random sampling)ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (1966 : 330) ได้จานวน 217 คน 6) ศูนย์เรี ยนรู ้ Best Practice ของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้ โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 1

181
ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว ซึ่ งเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ที่มีความพร้อมด้านอาจารย์ผสู ้ อน
แหล่งเรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนที่ดี
4. การเลือกผูส้ ัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ Best Practice ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้
ผูว้ ิจยั กาหนด ดังนี้
4.1 ผูท้ รงคุ ณวุฒิจากสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน จานวน 3 คน โดยกาหนด
คุณสมบัติ ดังนี้ 1.1) มี วุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป 1.2) เป็ นคณะผูบ้ ริ หารบริ หารของ
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมีประสบการณ์การทางานกับสถาบันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
หรื อประสบการณ์ในการจัดการศึกษาในชุมชนรู ปแบบต่าง ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
4.2 ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชี วิตและกรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 13 คน
4.3 ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จานวน 8 ศูนย์เรี ยนรู ้ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
5. สอบถาม
การแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั กาหนด ดังนี้
5.1 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต จานวน 33 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้อาจารย์ที่สอนในรายวิชาเ พาะด้าน
5.2 นักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต รุ่ น 1 จาก 8 ศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 217 คน ใช้
การสุ่ มอย่างง่าย (sample random sampling)ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie
and Morgan (1966 : 330) ได้จานวน 217 คน รายละเอียดตามตารางที่ 5
6. สนทนากลุ่ม (Focus Group) ศูนย์เรี ยนรู ้ Best Practice โดยการเลือกแบบเจาะจง
(purposive sampling) จานวน 1 ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การ
วัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ และ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่าง
สนทนา ดังนี้
6.1 คณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 2 คน
6.2 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
6.3 นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 3 คน
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม และศูนย์เรี ยนรู ้ที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practice) สภาพปัญหา และความต้องการต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
กลุ่มผู้ให้ สัมภำษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
ผูบ้ ริ หารบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รวม
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
นักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รวม
กลุ่มสนทนำกลุ่ม
คณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู้
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู้
นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้
รวม
รวม

จำนวน (คน)

ร้ อยละ

3

1.06

13
8
24
จำนวน (คน)
33
217
250
จำนวน (คน)
2
3
3
8
282

4.60
2.83
8.49
ร้ อยละ
11.70
76.95
88.65
ร้ อยละ
0.70
1.06
1.06
2.82
100

เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขั้นนี้ มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ลักษณะของเครื่ องมือ การ
สร้างเครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมีข้นั ตอนดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงการสร้า งเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือแบบสั มภำษณ์ แบบมีโครงกำรสร้ ำง
ผูว้ ิ จยั สร้ า งขึ้น เพื่อสัมภาษณ์ สภาพการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ และความต้องการ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
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2. กาหนดข้อคาถามตามองค์ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3. น าเสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้
ปรับปรุ งตามคาแนะนาก่อนนาไปสัมภาษณ์
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และความต้องการรู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือแบบสอบถำม
ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น เพื่ อสอบถามสภาพการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละความต้องการ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
2. กาหนดข้อคาถามตามองค์ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ความ
ต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4)
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบ (Check list) ประกอบด้วย อาจารย์ และนักศึกษา จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นองค์ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จานวน 10 ข้อ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ จานวน
7 ข้อ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 8 ข้อ และ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
จานวน 8 ข้อ รวม 33 ข้อ เป็ นชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ พร้อมคาถาม
ปลายเปิ ดในตอนท้ายข้อความแต่ละข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรื อเหมาะสมมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมากหรื อเหมาะสมมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรื อเหมาะสมปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรื อเหมาะสมน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรื อเหมาะสมน้อยที่สุด
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เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของ
แต่ละระดับความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ลี่ยแบบต่อเนื่อง ตามแนวของ
Best (1981 : 179 – 187) ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรื อเหมาะสม
มากที่สุด
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมากหรื อเหมาะสมมาก
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรื อเหมาะสม
ปานกลาง
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรื อเหมาะสมน้อย
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรื อเหมาะสม
น้อยที่สุด
3. แบบสนทนากลุ่ม (focus group) เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และความ
ต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือแบบสนทนำกลุ่ม (focus group)
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และความ
ต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
2. กาหนดข้อคาถามตามองค์ประกอบภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)
เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษ ี นิพนธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาและ
ภาษาที่ใช้ ปรับปรุ งตามคาแนะนาก่อนนาไปสนทนา
4. การหาคุณภาพเครื่ องมือ ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
4.1 น าแบบสั ม ภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ ม เสนอผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จานวน 3 คน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity)
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และพิ จ ารณาความสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนา
กลุ่ม โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง(IOC) คานวณค่าตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 117)
IOC 

R
N

 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่ รวบรวมจากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดชั นี ความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนี ความ
สอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.66-1.00 และปรับปรุ งแก้ไขในด้านเนื้ อหา
และข้อความต่าง ๆ ให้กระชับมากยิ่งขึ้น โดยเ พาะบางคาถามที่ไม่ชดั เจน บางประเด็นจานวนข้อ
มากเกินไป ข้อที่มีลกั ษณะคาตอบเดียวกันให้ตดั ออก ลดจานวนข้อแต่ละด้านให้นอ้ ยลงด้านละไม่
เกิน 10 ข้อ
4.2 ผลการหาประสิ ทธิภาพเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้
4.2.1 แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
4.2.2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และความต้องการ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
4.2.3 แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ ยวกับสภาพการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
4.3 นาเ พาะแบบสอบถามที่ปรับปรุ งในด้านภาษาให้มีความกระชับมากยิง่ ขึ้น และ
ข้อความถามบางข้อกากวมและไม่ชดั เจน บางข้อเป็ นคาถามที่มีความหมายใกล้เคียงกันให้ตดั ออก
แล้วนาไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์โครงการ
มหาวิทยาลัยชิวิต ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 10 คน และนักศึกษา
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ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง โครงการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 20 คน รวมเป็ น
30 คน
4.4 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้ (try out) ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีหา
ค่าความสอดคล้องในแบบสัมประสิ ทธิอลั ฟ่ า (alpha – coefficient) ตามสู ตรของ Cronbach (1971 :
161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
รวมทุกด้าน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
4.5 นาแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการตรวจสอบ
แก้ไข ปรับปรุ งแล้วไปเก็บข้อมูลต่อไป
วิธีกำรเก็บรวบรวม ้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสัมภาษณ์ดว้ ยตัวเอง โดย
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน จานวน 3 คน ผูบ้ ริ หารบริ หารโครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต/หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 13 คน และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
จานวน 8 คน รวม 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ไปดาเนินการจากอาจารย์และนักศึกษา วิจยั
ส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ พร้อมทั้งได้แนบซองติดดวงตราไปรษณี ยากรจ่าหน้าซองถึงผูว้ ิจยั
เพื่อส่ งกลับคืน จานวนแบบสอบถามที่จดั ส่ งทั้งหมด จานวน 250 บับ ได้รับคืน 244 บับ
คิดเป็ นร้อยละ 97.60
3.
การสนทนากลุ่มกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อนามาใช้เป็ น
ฐานข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ เครื่ องบันทึกเสี ยง และสมุดจดบันทึก
กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
1. ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถาม แต่ ล ะ บับ ให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ดว้ ยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
และจากแบบสอบถามด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการหาค่าเ ลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดในแบบสัมภาษณ์ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอในรู ปตารางและความเรี ยง
4. วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มของศูนย์เรี ยนรู ้ที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี
(Best Practice) ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
ันที่ 2 กำรพัฒนำ (Development : D) เป็ นกำรสร้ ำงรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วยขั้นต่าง ๆ ดังนี้
ันที่ 1 พัฒ นาร่ างการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ยนรู ้ โ ครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
ในขั้น ตอนนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้น าผลการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ท ษฏี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
รู ปแบบ จากขั้นตอนที่ 1 เพื่อมากาหนดเป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยได้ร่างวงจรรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีรายละเอียด ดังภาพประกอบที่ 11
ันที่ 2 ตรวจสอบควำมเหมำะสม องรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ ใน
ศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่พฒั นาขึ้น
2. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
วิธีดำเนินกำร
1. ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 9 ท่าน (รายชื่อดังภาคผนวก ข)
2. ปรั บ ปรุ ง รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 6 แสดงสรุ ปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และศูนย์เรี ยนรู ้ที่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice)
ันที่
นที
ั ่ 1 กำรศึกษำควำมต้ องกำร
กำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ องอำจำรย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

แหล่ ง ้ อมูล

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล

การศึกษาในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลักการ
แนวคิด ท ษ ีและศึกษาสภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ และ Best Practice ของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ในปั จจุบนั และสภาพ
ปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้

1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
เกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา/ในศูนย์เรี ยนรู ้
การจัดการศึกษาในชุมชน การ
จัดการศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้ โดย
ศึกษา หลักการ แนวคิด และ
ท ษ ี จากเอกสาร ตารา
บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.ศึกษาสภาพการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การสอบถามความ
คิดเห็นและการสนทนากลุ่ม(Focus
Group) ศูนย์เรี ยนรู ้ Best Practice
ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต

1) ผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบัน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
2) ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตและกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
3) ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน
8 ศูนย์การเรี ยนรู ้ โดยวิธีการสุ่ ม
แบบเจาะจง
4) อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
5) นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตรุ่ น 1 จาก 8 ศูนย์เรี ยนรู ้
6) ศูนย์เรี ยนรู ้โดยศึกษา Best
Practice ของการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ กรรมการบริ หาร
ศูนย์ 2 คน อาจารย์ประจาศูนย์ 3
คน และนักศึกษา 3 คน

1. แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงการสร้าง
2. แบบสอบถามเป็ นชนิดมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี
5 ระดับ
3. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
(เครื่ องบันทึกภาพ เครื่ อง
บันทึกเสี ยง และสมุดจดบันทึก)

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์
และแบบสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) และจาก
แบบสอบถามด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใน
การหาค่าเ ลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม
สาหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากคาถาม
ปลายเปิ ดในแบบสัมภาษณ์ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
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เทคนิคการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้

เป้ ำหมำย - สภำพจริง

สื่ อและแหล่งเรี ยนรู้

ทักษะ

ความรู ้

ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้

ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น
(Assessment of Need : A)

เจตคติ
วิธีการ

ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I)

เนื้อหา/สาระ

ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู้
( Knowledge Acquisition : K)
รู ปแบบ

ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ (Learning Plan : L)
การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้

จิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่

แผนภาพที่ 11 ร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

190
แหล่ ง ้ อมูล
ผูว้ ิจยั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญเลือกแบบเ พาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกาหนดจานวน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 9 คน และมีคุณสมบัติดงั นี้
1. ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 2 คน โดยมี
คุณสมบัติดงั นี้
1.1 เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาในชุมชนเป็ นเวลา 15 ปี ขึ้นไป
1.2 เป็ นอาจารย์และมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกหรื อเป็ น
อาจารย์ระดับ 8 และระดับ 9 หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในชุมชน จานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนในชุมชนเป็ นเวลา 15 ปี ขึ้นไป
2.2 เป็ นอาจารย์แ ละมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกหรื อ เป็ น
อาจารย์ระดับ 8 และระดับ 9 หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2.3 ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และกรรมการบริ หารหลักสู ตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ จานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
2.3.1 เป็ นผูบ้ ริ หารระดับอธิการบดี รองอธิการ ผูช้ ่วยอธิการบดี คณบดี และเป็ น
ผูบ้ ริ ห ารบริ ห ารโครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต หรื อ ผูบ้ ริ ห ารบริ ห ารหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.3.2 เป็ นอาจารย์และมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกหรื อเป็ น
อาจารย์ระดับ 8 และระดับ 9 หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
3. ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
3.1 เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ อย่างน้อย 2 ปี
3.2 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกหรื อเป็ นระดับ 8 และระดับ 9
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4. อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
4.1 เป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตอย่างน้อย 2 ปี
4.2 เป็ นอาจารย์และมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกหรื อเป็ น
ระดับ 8 และระดับ 9
4.3 ยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในชุมชน
ผูบ้ ริ หารโครงการและกรรมการบริ หารหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รวม

จำนวน (คน)
2
2
2
1
2
9

เครื่องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบว่ามี ความเหมาะสมในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตให้เกิดขึ้นกับของอาจารย์หรื อไม่ เพียงใด
กำรเก็บรวบรวม ้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการประสานงานกับผูเ้ ชี่ ยวชาญล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลาในการนาส่ ง
และรับแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยตนเอง
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กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
การประเมิ น ความเหมาะสม เป็ นแบบประเมิ นชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่า (rating
scale) มี 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม โดยกาหนด
เกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของแต่
ละระดับความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ลี่ยแบบต่อเนื่ อง ตามแนวของ Best
(1981 : 179 – 187) ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตพิจารณาจากการตรวจสอบองค์ประกอบรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตว่ามีความเหมาะสมที่ค่าเ ลี่ย
ระดับมาก (3.50) ขึ้นไป
ันที่ 3 สร้ ำงและตรวจสอบควำมเหมำะสม องเครื่ องมือประกอบรู ปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ได้แก่ แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เอกสารที่ ใช้
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ประกอบการฝึ กอบรม แบบทดสอบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ
ประเมินทักษะการเขียนแผน แบบประเมินตนเองของอาจารย์ และทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
3. เพื่อปรับปรุ งเครื่ องมือ รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต จาแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้
1. เครื่ องมือประกอบการจัดอบรม ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต
1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการฝึ กอบรม ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม
2. เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1 เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3 การ
วัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ทดสอบก่อน (Pretest) – หลัง
(Posttest) เป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน จานวน 2 บับ ๆ ละ 40 ข้อ รวมเป็ น 80
2.2 แบบประเมิ น ทัก ษะการเขี ย นแผนการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
2.3 แบบประเมิ น ตนเองของอาจารย์จ ากการเข้า รั บ การอบรม “แผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต”
ทั้งนี้ เครื่ องมือดังกล่าวมีรายละเอียดในการสร้าง ดังนี้
1. เครื่ องมือประกอบการจัดอบรม (แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อกาหนดสาระการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดกิจกรรมฝึ กอบรม
และเวลาที่ใช้
1.1.2 เพื่อสร้างเครื่ องมือสาหรับใช้ในการจัดอบรม
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1.1.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบการจัดอบรม
1.2 วิธีการดาเนินการ
1.2.1 นาร่ าง “แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต” ที่ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้นแล้ว นามากาหนดเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ ของแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยมีเนื้ อหารู ปแบบและการพัฒนาแผนตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ของแต่ละหน่ วย
การเรี ยนรู ้ โดยกาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ประกอบด้วย เนื้ อหาสาระ 4 หน่ วย
จานวน 12 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 : เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เนื้ อหา
สาระประกอบด้วย
หัวข้อ 1 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และ บับแก้ไขเพิ่มเติม ( บับที่ 2) พ.ศ. 2545
หัวข้อที่ 4 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 6 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
หัวข้อที่ 7 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
หัวข้อที่ 8 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
หัวข้อที่ 9 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 10 การเรี ยนรู ้จากสังคม
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เนื้ อหาสาระ
ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
หัวข้อที่ 2 หลักการเลือกและ ใช้สื่อ
หัวข้อที่ 3 จิตวิทยาการใช้สื่อ
หัวข้อที่ 4 ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ที่ 4 : จิ ต วิ ท ยาการเรี ยนรู ้ ผู ้ใ หญ่ ใช้เ วลา 3 ชั่ว โมง เนื้ อ หาสาระ
ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน ท ษ ีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 2 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
1.2.2 แนวทางจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม กาหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หลักที่ ตอ้ งการให้ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมสามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตได้ ดังนั้น กิ จกรรมการ
ฝึ กอบรมจึ ง ได้จ ัด ขึ้ น ตามรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตที่พฒั นาขึ้น
1.2.3 ระยะเวลาการฝึ กอบรม เป็ นการก าหนดช่ ว งเวลาและระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้ อหาและวิธีการฝึ กอบรมในแต่ละคุณลักษณะที่กาหนดขึ้น
โดยกาหนดการฝึ กอบรมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553 ใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน จานวน
12 ชัว่ โมง มีเนื้อหาสาระ 4 หน่วย 23 หัวข้อย่อย ดังกล่าวข้างต้น
1.2.4 สื่ อการฝึ กอบรม กาหนดให้สอดคล้องกับเนื้ อหาสาระและกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม ตามขั้น ตอนรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตที่พฒั นาขึ้น โดยใช้สื่อการฝึ กอบรม ดังนี้
1.2.4.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์และเครื่ อง าย LCD
1.2.4.2 คลิบบอร์ด การดาษบรู๊ พ ปากกาเมจิก
1.2.4.3 คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
1.2.4.4 แบบทดสอบความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์
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1.2.4.5 แบบประเมินตนเองของอาจารย์จากการเข้ารับการอบรม
1.2.5 การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยมีข้นั ตอนและการดาเนินการ ดังนี้
1.2.5.1 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดย
กาหนดให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ตามหลักการแนวคิดการจัดการศึกษาของโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
1.2.5.2 นาผลการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ยวชาญจากขั้นที่ 2 เกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตและรายละเอียดเกี่ ยวกับ
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมาประกอบการ
จัด ทาแผนการจัด กิ จ กรรมการฝึ กอบรม คู่มือผูเ้ ข้ารั บการอบรมและคู่มือการใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม
1.2.5.3 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ชื่อ
หน่วยการเรี ยนรู ้ ระยะเวลา วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่ง
การเรี ย นรู ้ และการประเมิ น ผล และใบงานแบบบัน ทึ ก ผลการเรี ย นรู ้ แ ละแบบเสนอการเขี ย น
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หลังการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้
1.2.5.4 จัดทาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม เป็ นเอกสารสาหรับวิทยากรเพื่อใช้
ประกอบการฝึ กอบรมตามรู ปแบบการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิ ทยาลัยชี วิ ต ประกอบด้ว ย เหตุ ผลและความเป็ นมา จุ ด มุ่ งหมาย รู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต คุ ณสมบัติของวิทยากร
วิ ธี ด าเนิ น การ โครงสร้ า งแผนการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ตลอดจนก าหนดการจัด อบรมและ
เอกสารอ้างอิงสาหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
แหล่ ง ้ อมูล
ผูว้ ิจยั เลือกผูเ้ ชี่ ยวชาญเลือกแบบเ พาะเจาะจง (purposive sampling) โดยกาหนด
ประชากรและคุณสมบัติ ใช้ชุดเดียวกันกับขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เครื่องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตเป็ นแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบที่
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ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น เพื่อการประเมินองค์ประกอบของรู ปแบบแต่ละด้านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับการนาไปใช้ได้จริ งหรื อไม่ ซึ่งทาการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
กำรเก็บรวบรวม ้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการประสานงานกับผูเ้ ชี่ ยวชาญล่วงหน้าเพื่อนัดวันและเวลาในการนาส่ ง
และรับแบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตด้วยตนเอง
กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
การประเมินความเหมาะสมรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นแบบประเมินชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ
สอบถามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญว่าแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีความเหมาะสม โดย
กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของแต่ละ
ระดับความคิดเห็ น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ลี่ยแบบต่อเนื่ อง ตามแนวของ Best
(1981 : 179 – 187) ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัยชี วิ ตพิ จ ารณาจากการตรวจสอบองค์ป ระกอบรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตว่ามีความเหมาะสมที่ค่าเ ลี่ย
ระดับมาก (3.50) ขึ้นไป
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2. เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3)
การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ทดสอบก่อน (Pretest) –
หลัง (Posttest) เป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน จานวน 2 บับ ๆ ละ 40 ข้อ รวมเป็ น 80 ข้อ
2.1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบ
ประเมินไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ รวม 9 คน ทาการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคาถามและภาษาที่ใช้
จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบประเมินมาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.1.2 ผูว้ ิจยั นาแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ไปทดลองใช้กบั อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์เรี ยนรู ้
คอนสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ในวันที่ 29 – 30 พ ษภาคม 2553 ณ ศูนย์เรี ยนรู ้
นั้น ๆ
2.1.3 นาผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (r) และหาค่า
ระดับความยากง่าย (p) แล้วคัดเลือกเอาข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เทคนิค 27% ของ จุง
เต ฟาน (Chung - The Fan) (พิตร ทองชั้น 2544 : 224) ทั้ง 2 บับ ดังนี้
2.1.3.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ทดสอบก่อน (Pretest) มีค่าความยากง่าย (p) ที่ระดับ 0.35 – 0.73 และค่าอานาจจาแนก
(r) เท่ากับ 0.22-0.34
2.1.3.2 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ทดสอบหลัง (Posttest) มีค่าความยากง่าย (p) ที่ระดับ 0.20 – 0.70 และค่าอานาจจาแนก
(r) เท่ากับ 0.24-0.50
2.1.4 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบแบบทดสอบ โดยวิธีการหาค่า
KR - 20 ใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543:123) ราย บับ และหาความเชื่อมัน่
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
2.1.4.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ทดสอบก่อน (Pretest) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93
2.1.4.2 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ทดสอบหลัง (Posttest) มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.92
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2.1.4.3 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ทดลองก่อนเรี ยน (Pretest) และทดสอบหลัง (Posttest) มีค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.90
2.1.5 ปรับปรุ งแล้วจัดพิมพ์เป็ นแบบทดสอบ บับจริ ง เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2.2 แบบประเมิ น ทัก ษะการเขี ย นแผนการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต เป็ นแบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยแบบประเมิน
ทักษะความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ นี้ จะเป็ นติดตามผลหลังการฝึ กอบรม
อันจะส่ งผลต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 3 ครั้ง และมีการตรวจสอบประเมิน
ความสามารถจากวิทยากรด้านหลักสู ตรและการสอน ทั้งนี้ ลักษณะแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบ Scoring
Rubric จานวน 5 ประเด็น ได้แก่ 1)
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 2) เนื้อหาสาระ 3) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 4) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ และ 5) การ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ รวม 25 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 20 - 25 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนดี คิดเป็ นร้อยละ 80 - 100
คะแนน 15 -19 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 60 -79
คะแนน ต่ากว่า 15 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนปรับปรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 59
ลงมา
2.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบ
ประเมิน ทักษะการเขียนแผนการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญชุ ดเดี ยวกัน ทาการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคาถามและภาษาที่ใช้จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบประเมินมาปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2.2 ประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้อ ง (Item – Objective
Congruence = IOC) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรายการประเมินที่มีค่า 0.5 ขึ้นไป โดยมี
ค่าดัชนี ระหว่าง 0.88-1.00 และได้ปรับปรุ งแก้ไขบางข้อเป็ นคาถามที่มีประเด็นสองประเด็นในข้อ
เดียว แยกข้อ 2 ข้อ ตัดข้อรายการมีขอ้ ความใกล้เคียงกัน และเพิ่มด้านแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
2.2.3 ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ไป
ทดลองใช้อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ณ ศูนย์เรี ยนรู ้น้ นั ๆ เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถในการเขียน
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ได้รับการอบรมไปแล้วและเพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการฝึ กอบรม

200
กระบวนการเรี ยนรู ้ เอกสารประกอบการฝึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรมและกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์
ก่อนนาไปใช้จริ ง
2.3 แบบประเมิ นตนเองของอาจารย์ เป็ นแบบตนเองจากการเข้ารั บการอบรม
“แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ข องอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ” ในด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะ และ ด้านเจตคติของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นแบบประเมินชนิ ด
มาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
2.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) โดยนาแบบ
ประเมินตนเองของอาจารย์ ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกัน ทาการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อ
คาถามและภาษาที่ใช้จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบประเมินมาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.3.2 ประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนี ความสอดคล้อง (Item – Objective
Congruence = IOC) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรายการประเมินที่มีค่า 0.5 ขึ้นไป โดยมี
ค่าดัชนี เท่ากับ 1.00 และได้ปรับปรุ งแก้ไขบางข้อที่มีลกั ษณะคาถามใกล้เคียงกันควรรวมเป็ น ข้อ
เดียวกัน ปรับทักษะขึ้นก่อนด้านเจตคติ และเรี ยงลาดับความสาคัญ เช่น ด้านวัดประเมินผล ก่อน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2.3.3 ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินตนเองของอาจารย์ ไปทดลองใช้อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้
หนองบัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
ณ ศูน ย์เ รี ย นรู ้ น้ ัน ๆ เพื่ อตรวจสอบด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ของรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเอง ที่ได้รับการอบรมไปแล้วและเพื่อ นาผลมาปรั บปรุ งรู ปแบบการ
ฝึ กอบรมกระบวนการเรี ยนรู ้ เอกสารประกอบรู ปแบบ วิธีการดาเนิ นกิ จกรรมของรู ปแบบและ
กิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริ ง
ันที่ 4 ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็ นไปได้ องกำรนำรู ปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ ไปใช้
ขั้นที่ 1 ศึกษานาร่ อง (Pilot Study)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

201
วิธีดำเนินกำร
1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือประกอบการฝึ กอบรม ได้แก่ กาหนดการฝึ กอบรม คู่มือการใช้
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต สาหรั บ
วิ ท ยากรผูจ้ ัด อบรม และเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบ ได้แ ก่ แบบทดสอบความรู ้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และแบบประเมิ นตนเองของอาจารย์จากการเข้ารั บการอบรม
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. เตรี ยมอาจารย์ที่เข้าร่ วมศึกษานาร่ อง โดยชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
ของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กิจกรรม และการวัดและประเมินผล
3. ดาเนิ นการทดลองนาร่ องกับอาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า
และศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ จานวน 15 คน โดยจัดกิจกรรมตามแผนการฝึ กอบรมตามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา
ขึ้น
4. ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษานาร่ องมาปรับปรุ งเครื่ องมือประกอบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้และเครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้จริ ง
แหล่ ง ้ อมูล
อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์
จานวน 15 คน
กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
วิเคราะห์เนื้อหาจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมดที่ได้รับนาไปเป็ นข้อมูล
สาหรับการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
ขั้นที่ 2 ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมและเครื่ องมือประกอบรู ปแบบ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู ้ แ ละเครื่ อ งมื อ ประกอบรู ป แบบการเรี ย นรู ้ ก่ อ น
นาไปใช้ในการทดลองจริ ง
วิธีดำเนินกำร
ผูว้ ิจยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมด
ในการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้กลุ่มศึกษานาร่ องมาเป็ นข้อมูลสาหรับ
ปรับปรุ งเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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ตารางที่ 8 สรุ ปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 2 การสร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ันที่
นที
ั ่ 2 กำรสร้ ำงรู ปแบบกำร
พัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
องอำจำรย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
นที
ั ่ 1 พัฒนาร่ างการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต
นที
ั ่ 2 ตรวจสอบความ

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

แหล่ง ้ อมูล

เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต

นาผลการสังเคราะห์ หลักการ
แนวคิด ท ษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารู ปแบบ จาก
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อมากาหนดเป็ น
กรอบแนวทางการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต โดยได้ร่างวงจรรู ปแบบ

สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด
ท ษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รู ปแบบ จากขั้นตอนที่ 1

การสังเคราะห์เนื้อหา

วิเคราะห์เนื้อหา

1. ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบ
2. ปรับปรุ งรู ปแบบ

ผูเ้ ชี่ยวชาญเลือกแบบ
เ พาะเจาะจง (purposive
sampling) โดยกาหนดประชากร
และคุณสมบัติ จานวน 9 คน

แบบประเมินความเหมาะสม
ของรู ปแบบ มาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากจากแบบประเมิน
ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป

1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

เหมาะสมของรู ปแบบการจัด

ของรู ปแบบ ที่พฒั นาขึ้น

กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน

2. เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบ

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล

ในการหาค่าเ ลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม

ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต
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203
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ันที่
นที
ั ่ 3 สร้างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเครื่ องมือ
ประกอบรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต
3.1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

แหล่ง ้ อมูล

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล

1. เพื่อสร้างเครื่ องมือประกอบ
รู ปแบบ
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือประกอบรู ปแบบ
3.เพื่อปรับปรุ งเครื่ องมือรู ปแบบ

1. กาหนดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้
ของแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
2. แนวทางจัดกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม
3. ระยะเวลาการฝึ กอบรม
4. สื่ อการฝึ กอบรม
5. การประเมินผลการใช้รูปแบบ

ผูเ้ ชี่ยวชาญเลือกแบบ
เ พาะเจาะจง (purposive
sampling) โดยกาหนดประชากร
และคุณสมบัติ จานวน 9 คน

1) เครื่ องมือประกอบการจัด
อบรม
1.1) แผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
1.2)เอกสารที่ใช้ประกอบการ
ฝึ กอบรม
1.3)เอกสารที่ใช้ประกอบการ
ฝึ กอบรม ได้แก่ คู่มือการใช้
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
สาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม
2) เครื่ องมือประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ
2.1) แบบทดสอบความรู ้
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
2.2) แบบประเมินทักษะในการ
เขียนแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
2.3) แบบประเมินตนเองของ
อาจารย์จากการเข้ารับการอบรม

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากจาก
แบบประเมินด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ในการหาค่าเ ลี่ย
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม
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204
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ันที่
นที
ั ่ 4 ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของการนารู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ไปใช้ ประกอบด้วย
1. ศึกษานาร่ อง (Pilot Study)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือประกอบรู ปแบบ

วิธีกำร

1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือ
ประกอบการฝึ กอบรม
2. เตรี ยมอาจารย์ที่เข้าร่ วมศึกษา
นาร่ อง
2. ดาเนินการทดลองนาร่ อง
4. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
นาร่ องมาปรับปรุ ง ให้มีความ
สมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้
จริ ง

แหล่ง ้ อมูล

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล

อาจารย์ศนู ย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง
ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์
เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ จานวน 15
คน

รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากจาก
แบบประเมินด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ในการหาค่าเ ลี่ย
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม
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205
ตารางที่ 8 (ต่อ)
ันที่
2. ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการ
ทดลองจริ ง

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

แหล่ง ้ อมูล

เครื่องมือ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล

เพื่อปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนรู ้
และเครื่ องมือประกอบรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ก่อนนาไปใช้ใน

1. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมา
ปรับปรุ งเครื่ องมือประกอบ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ทาการปรับปรุ งเครื่ องมือ
ประกอบรู ปแบบการฝึ กอบรม
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

อาจารย์ศนู ย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง
ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์
เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ จานวน 15
คน

รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากจาก
แบบประเมินด้วยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ในการหาค่าเ ลี่ย
( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม
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ันที่ 3 กำรวิจัย (Research : R) เป็ นกำรทดลองใช้ รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
วัตถุประสงค์
การศึกษาในขั้นนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัยชี วิ ต ทาการทดลองใช้กับกลุ่ มตัว อย่าง ซึ่ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายในการใช้รูปแบบจริ ง โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิ งทดลอง แล้วน าข้อมูลจากการ
ทดลองใช้รูปแบบปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรในขั้นการนารู ปแบบไปใช้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ได้แก่ อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
จากศู นย์เรี ยนรู ้ 8 ศู นย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศู นย์เรี ยนรู ้ เมื องชัยภู มิ 16 คน ศูนย์เรี ยนรู ้ บา้ นเขว้า 10 คน
ศูนย์เรี ยนรู ้ หนองบัวแดง 12 คน ศูนย์เรี ยนรู ้ เทพสถิต-บ้านนา 10 คน ศูนย์เรี ยนรู ้ หนองบัวระเหว
13 คน ศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ 14 คน ศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ 11 คน และศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นแท่น 15 คน
ที่สอนในรายวิชาเ พาะ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรและสิ่ งแวดล้อม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
3) กลุ่มกองทุนและสวัสดิ การชุ มชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุ มชน และ 5) กลุ่มสุ ขภาพชุ มชน รวม
จานวน 107 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
จานวน 20 คน ได้แก่ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ 5 คน ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา 5 คน ศูนย์
เรี ยนรู ้หนองบัว ระเหว 5 คน และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ 5 คน ซึ่ งได้จากการสุ่ มแบบอาสาสมัครใน
แต่ละศูนย์เรี ยนรู ้ ดังแผนภาพที่ 12
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ประชากร : อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจาภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2552ศูนย์เรี ยนรู ้ 8 ศูนย์ จานวน 107 คน

ศูนย์เรี ยนรู้เมือง
ชัยภูมิ 16 คน

ศูนย์เรี ยนรู้บา้ นเขว้า
10 คน

ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัว
แดง 12 คน

ศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิตบ้านนา 16 คน

ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัว
ระเหว 13 คน

ศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ
14 คน

ศูนย์เรี ยนรู้คอน
สวรรค์ 11 คน

ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นแท่น
15 คน

ศูนย์เรี ยนรู้เมือง
ชัยภูมิ 5 คน

ศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิตบ้านนา 5 คน

ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัว
ระเหว 5 คน

ศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ
5 คน

กลุ่มตัวอย่าง : อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจาภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2552ศูนย์เรี ยนรู ้ 4 ศูนย์ จานวน 20 คน

แผนภาพที่ 12 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
แบบแผนกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นารู ปแบบไปทดลองใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยใช้แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการทดลองของขั้นตอนนี้ ดังนี้
แบบแผนการวิจยั One Group Pre test - Post test Design ดังที่แสดง (Creswell 2003 : 168)
แสดงรู ปแบบการทดลอง
O1X O2
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั
O 1 คือ การทดสอบก่อน
X คือ การทดลองใช้
O 2 คือ การทดสอบหลัง
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ระยะเวลำในกำรทดลอง
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ใช้รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ในขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) ในวันที่ 16
มิถุนายน 2553 ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Acquisition: K) ในวันที่ 19-20 มิถุนายน
2553 เป็ นเวลา 2 วัน และ ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
วันที่ 25 มิถุนายน 2553
ระยะที่ 2 ทดลองนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ไปใช้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนกรก าคมถึงกันยายน 2553 ซึ่ ง
เป็ นขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ (Implementation : I)
ระยะที่ 3 การประเมิ น รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ขั้น นี้ ได้จ ัด เวที สั ม มนา
รู ปแบบ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็ น ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เอกสารรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ แผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ คู่มือการใช้รูปแบบสาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และแบบประเมินตนเองของอาจารย์จากการเข้ารับการอบรม
2. แบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข อง
อาจารย์
วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพเครื่ องมือ ในขั้นตอนนี้ ดังนี้
1. แบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิ ทยาลัยชี วิ ต โดยใช้ประเมิ น อาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ 4 ศูน ย์ ได้แ ก่ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ เ มื อ งชัย ภู มิ
ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ จานวน 20 คน
โดยมีวิธีการสร้างดังนี้
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1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั และเครื่ องมือที่ เกี่ยวข้องกับ 1) เทคนิ ควิธีการการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
1.2 กาหนดข้อคาถามตามองค์ประกอบแบบประเมิ น ทักษะการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ แบบ Scoring Rubric ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ และ4) จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
1.3 นาแบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ Scoring Rubric เสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity) และพิจารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของ
เครื่ องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.88-1.00 และปรับปรุ ง
แก้ไขเพิ่มรายการประเมินในแต่ละด้านให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมองค์ประกอบของการประเมิน
1.4 เกณฑ์การประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ Scoring Rubric กาหนด
เกณฑ์ประเมิน ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เกณฑ์การประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้แบบ Scoring Rubric
รำยกำรประเมิน
เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู้

เกณฑ์ กำรประเมิน
3 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ 10 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ 5-9 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ น้อยกว่า 5 วิธีการ

สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

3 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ อย่าง/แหล่งขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3-5 อย่าง/แหล่ง
1 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ น้อยกว่า 3 อย่าง/แหล่ง

การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้

3 หมายถึง ใช้วธิ ีวดั และประเมินผล 9 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้วธิ ีวดั และประเมินผล 5-8 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้วธิ ีวดั และประเมินผลา 5 วิธีการ

จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

3 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ 10 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ 6-9 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ 6 วิธีการ
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สาหรับการให้ความหมายของค่าที่วดั ได้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนน
กาหนดคะแนนด้านละ 3 คะแนน รวม 12 คะแนน มีเกณฑ์การประเมินดังนี้
3 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี
2 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้พอใช้
1 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของแต่ละ
ด้าน ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้พอใช้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง
1.5 นาแบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบ Scoring
Rubric ที่
ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจยั จานวน 30 คน ประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์ จานวน 2 รายวิชา
1.6 นาแบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ที่แก้ไขสมบูรณ์
แล้วไปใช้จริ งในศูนย์เรี ยนรู ้
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข อง
อาจารย์ โดยใช้ประเมินอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ ศูนย์เรี ยนรู ้เทพ
สถิต-บ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ จานวน 20 คน โดยมีวิธีการสร้าง
ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั และเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
2.2 กาหนดข้อคาถามตามองค์ประกอบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
จานวน 8 ข้อ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ จานวน 5 ข้อ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
จานวน 7 ข้อ และ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ จานวน 4 ข้อ รวม 24 ข้อ เป็ นชนิ ดมาตราส่ วน
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ พร้อมคาถามปลายเปิ ดในตอนท้ายข้อความแต่ละข้อ โดย
กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรื อพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมากหรื อพึงพอใจมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรื อพึงพอใจปานกลาง
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คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรื อพึงพอใจน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรื อพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของ
แต่ละระดับความคิดเห็น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ลี่ยแบบต่อเนื่อง ตามแนวของ
Best (1981 : 179 – 187) ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดหรื อพึงพอใจ
มากที่สุด
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมากหรื อพึงพอใจมาก
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรื อพึงพอใจ
ปานกลาง
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรื อพึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดหรื อพึงพอใจ
น้อยที่สุด
2.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน (ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content
validity) และพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องระหว่าง 0.88-1.00 และปรับปรุ งแก้ไข
เนื้อหา และข้อความต่าง ๆ ให้กระชับมากยิง่ ขึ้น โดยเ พาะบางคาถามที่ไม่ชดั เจน บางประเด็นจานวน
ข้อมากเกินไป ข้อที่มีลกั ษณะคาตอบเดียวกันให้ตดั ออก และลดจานวนข้อแต่ละด้านให้นอ้ ยลง
2.4 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวแดง ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน ประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
จานวน 2 รายวิชา
2.5 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีหาค่าความสอดคล้องในแบบสัมประสิ ทธิอลั ฟ่ า
(alpha – coefficient) ตามสูตรของ Cronbach (1971 : 161) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้
เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76
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จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.75
รวมทุกด้าน
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.79
2.6 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้จริ งในศูนย์เรี ยนรู ้
กำรดำเนินกำรทดลอง
ในขั้นนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาประเด็นที่กาหนดจากขั้นตอนที่ 2 มากาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
วิจยั ดังนี้
1. ก าหนดรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต จากตัวแปรทั้ง 4 ด้าน ในหัวข้อ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดยมี
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ทดสอบความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ดว้ ยแบบทดสอบ
ความรู ้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ก่อนการฝึ กอบรม (Pretest)จานวน 40 ข้อ
3. การจัดทาเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการฝึ กอบรมและรายละเอียดเนื้ อหาแผนการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ครบทุกรายหัวข้อนาเสนอแผนการฝึ กอบรมและสื่ อต่าง ๆ เรี ยงลาดับหัวข้อ
4. ทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต โดยมีข้นั ตอนการดาเนินการดังนี้
4.1 ขั้น วางแผน (Planning) มี ก ารด าเนิ น การดัง นี้ 1) การประชุ ม ชี้ แ จงกับ ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง 2) เสนอโครงการเพื่ออนุ มตั ิ การใช้รูปแบบ “การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" 3) วางแผนการใช้รูปแบบ และ 4) จัดเตรี ยมเอกสาร แบบประเมิน
เครื่ องมือ และวัสดุอุกรณ์ต่าง ๆ
4.2 ขั้นปฏิ บตั ิการ (Doing) นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ผา่ นการประเมินประสิ ทธิภาพได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว
ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ จานวน 20 คน จากศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ
ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ เพื่อวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจ ของผูเ้ ข้ารับการทดลองก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลการทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม(Pre-test และ
Posttest) ด้วยค่า t-test (Dependent)
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check) แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
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4.3.1 ตรวจสอบระหว่างการฝึ กอบรม ผูว้ ิจยั ได้ประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และประเมินตนเองของอาจารย์จากการเข้ารับการอบรม
4.3.2 ตรวจสอบการนารู ปแบบไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
ของอาจารย์ ระยะเวลา 3 เดือน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 ในขั้นนี้ ใช้แบบประเมินการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ประเมินโดยผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษา และ
ผูว้ ิจยั และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ประเมินโดยตัวแทนนักศึกษาของศูนย์เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ศูนย์ ๆ ละ 10 คน รวมจานวน 40 คน
4.4 ขั้นปรับปรุ ง (Action) นาผลจากการประเมินในขั้นขั้นตรวจสอบ (Check) มา
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป ถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดไว้เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ในด้า นรู ป แบบ
องค์ป ระกอบ แผนการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ระยะเวลา การจัด กิ จ กรรม และรู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ต่อไป
กำรเก็บรวบรวม ้ อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ ำง
จากการศึกษารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต และสร้ า งเครื่ องมื อ ในการวิ จัย เรี ย บร้ อ ยแล้ว ผู ้วิ จัย ได้ใ ช้รู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตกับกลุ่มตัวอย่างศูนย์เรี ยนรู ้
4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และ
ศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ จานวน 20 คน เข้าอบรมแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นระยะเวลา 2 วัน
และเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กอบรมแล้ว กลุ่มตัวอย่างต้องนาความรู ้ที่ได้รับไปจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จริ งใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ศูนย์ ซึ่งการเก็บข้อมูลดาเนินการดังนี้
1. ก่ อ นอบรม เก็ บ ข้อ มู ล จากแบบทดสอบความรู ้ ค วามสามารถเกี่ ย วกับ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ (Pretest) จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ในวันที่ 19 มิถุนายน
2553
2. เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ได้ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จ ัย และวิ ท ยากรร่ ว มกัน ประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
แต่รายวิชา/กลุ่มวิชาในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั 3 ครั้ง จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองจาก
แบบประเมินตนเองจากการเข้ารับการอบรม รวมทั้งทาแบบทดสอบความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ (Posttest) จานวน 40 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที อีกครั้ง ซึ่ งเป็ น
ข้อสอบคู่ขนาน ในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
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3. ขณะที่อาจารย์ได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของตนเอง ผูว้ ิจยั ได้ประชุ ม
ชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ แก่ผอู ้ านวยการศูนย์
เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ศูนย์ ตัวแทนนักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ละ 4 คน รวมจานวนศูนย์เรี ยนรู ้ละ5 คน รวมเป็ น 20
คน เพื่อให้ทาการประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์กลุ่มรายวิชาเ พาะ 5 รายวิชา
4. หลังสิ้ น สุ ด การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใ นแต่ ละรายวิชา ได้แ จกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องมือแต่ละชุด ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เครื่ องมือที่วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการหาค่าเ ลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม
3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอในรู ปตารางและความเรี ยง
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ตารางที่ 10 แสดงสรุ ปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
นที
ั ่
นที
ั ่ 3 กำรทดลองใช้ รูปแบบ
ไปใช้ ในกำรพัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์
ในศูนย์ เรียนรู้โครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวติ

วัตถุประสงค์
เพื่อนารู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ไปใช้ทาการ
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการใช้
รู ปแบบจริ ง โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงทดลอง
แล้วนาข้อมูลจากการทดลอง
ใช้รูปแบบปรับปรุ งรู ปแบบ
ให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

วิธีกำร
1. กาหนดรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
2. ทดสอบความรู้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
3. การจัดทาเอกสารและสื่ อ
ต่าง ๆ เรี ยงลาดับหัวข้อ
4. ทดลองใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
4.1 ขั้นวางแผน (Planning)
4.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Doing)
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
1) ตรวจสอบระหว่างการ
ฝึ กอบรม
2) ตรวจสอบการนารู ปแบบ
ไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ในศูนย์เรี ยนรู้
4.4 ขั้นปรับปรุ ง (Action)

แหล่ ง ้ อมูล
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ 4 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ
ศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิต-บ้านนา
ศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว
และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ
จานวน 20 คน

เครื่องมือ
1. เอกสารรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
แผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ
สาหรับวิทยากรผูจ้ ดั อบรม
2. แบบทดสอบความรู้ ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3. แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผน
4. แบบประเมินตนเองของ
อาจารย์
5. แบบประเมินทักษะการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เครื่ องมือแต่ละชุด ให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
.2 เครื่ องมือที่วเิ คราะห์ดว้ ย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการหา
ค่าเ ลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ข้อเสนอแนะคาถามปลายเปิ ด
ในแบบสอบถามใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content
analysis)
3 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เสนอในรู ปตารางและความ
เรี ยง
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ันที่ 4 กำรพัฒนำ (Development : D) เป็ นกำรประเมินรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวติ
วัตถุประสงค์
การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
วิธีกำรดำเนินกำร
การประเมิ น รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตในการนาไปทดลองใช้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดเวทีการสัมมนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ จากความคิดเห็นของกรรมการบริ หาร
โครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. การสอบถามความคิดเห็นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
แหล่ ง ้ อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ขั้นนี้ ได้แก่ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
เรี ยนรู ้ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 16 คน
1. กรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 2 คน
2. ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 2 คน
3. อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 4 คน
4. นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจาก 4 ศูนย์เรี ยนรู ้ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นนี้ ได้แก่
1. การจัดเวทีสัมมนา เป็ นแบบบันทึกและแบบสรุ ปการสัมมนา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ตามรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยแบบบันทึกและสรุ ปการสัมมนามี
ลักษณะเป็ นปลายเปิ ด
2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
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วิธีกำรสร้ ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น ในขั้นตอน
นี้ ดังนี้
1. ก าหนดข้อ ค าถามตามองค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข อง
อาจารย์ จานวน 10 ข้อ เป็ นชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) มี 3 ระดับ พร้อมคาถาม
ปลายเปิ ดในตอนท้ายข้อความแต่ละข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ให้คะแนนความคิดเห็นดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ย เกณฑ์ในการพิจารณาค่าคะแนนเ ลี่ยของแต่ละ
ระดับความคิดเห็ น ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ลี่ยแบบต่อเนื่ องตามแนวของ Best
(1981 : 179 – 187) ดังนี้
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 หมายถึงเห็นด้วยมากหรื อเหมาะสมมาก
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลางหรื อเหมาะสมปานกลาง
ค่าคะแนนเ ลี่ย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยหรื อเหมาะสมน้อย
2. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน (ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content validity) และพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC : Index of Item Objective
Congruence) นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และปรับปรุ งแก้ไขข้อ
คาถามให้ครอบคลุมรู ปแบบ ควรใส่ รายละเอียดของข้อคาถามให้ชัดเจนเพื่อให้ผูต้ อบได้เห็ น
รู ปธรรม เช่น ขั้นตอนของรู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบ เป็ นต้น เพิ่มข้อคาถามเกี่ยวกับการ
นาไปใช้ต่อไป และลดข้อคาถามให้นอ้ ยลง เพราะได้ทาการสัมมนาแล้ว
3. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่แก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้จริ ง
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ั
นตอนด
ำเนินกำร
1. เชิ ญผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องที่ กาหนดไว้ แบบเจาะจง ได้แก่ กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 16 คน
2. ตั้งประเด็นคาถามรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ผลลัพธ์ดา้ นความรู ้ ทักษะ และเจตคติการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
3. ผูว้ ิจยั จดบันทึก และสรุ ปประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมผลลัพธ์
4. แจกแบบแบบสอบถามความคิ ดเห็ นที่ มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตแก่ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนา
5. เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการสัมมนาและแบบอบถาม
6. นาข้อมูลการสัมมนาและแบบสอบถามความคิดเห็ นมาวิ เคราะห์ในรู ปตารางและ
ความเรี ยง
ระยะเวลำ จานวน 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553
กำรเก็บรวบรวม ้ อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง ทั้ง การจัด เวที สั ม มนาและจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่ องมือแต่ละชุด ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.1 เครื่ องมือที่วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการหาค่าเ ลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อคาถาม และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)
1.2 นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอในรู ปตารางและความเรี ยง
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ตารางที่ 11 แสดงสรุ ปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 4 การประเมินรู ปแบบการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ันที่
นที
ั ่ 4 กำรประเมินรู ปแบบ
กำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ องอำจำรย์ ในศูนย์
เรียนรู้โครงกำรมหำวิทยำลัย
ชีวติ

วัตถุประสงค์

วิธีกำร

แหล่ง ้ อมูล

เครื่องมือ

เพื่อประเมินรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ เมื่อนาไปใช้

1. จัดเวทีการสัมมนารู ปแบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
ด้านความรู้ ทักษะ และเจต
คติการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
2. การสอบถามความคิดเห็นที่
มีต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ

กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้
อาจารย์และนักศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
จานวน 16 คนได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จานวน 2
คน ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
จานวน 2 คน อาจารย์โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ จานวน 4
คนและนักศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ จาก 4 ศูนย์
เรี ยนรู้ๆ ละ 2 คน รวม 8 คน

1. แบบบันทึกและแบบสรุ ป
การสัมมนา รู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
2. แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ

กำรวิเครำะห์ ้ อมูล
1. ค่าเ ลี่ย ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแต่ละข้อคาถาม และใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(content analysis)
2. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เสนอในรู ปตารางและความ
เรี ยง
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จะนาเสนอผลการวิจยั เป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพและความต้องการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 4 ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ความต้ องการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและศึกษาสภาพ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในปั จจุบนั และ
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
รวมทั้ง Best Practice ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้ มีผลการศึกษาสรุ ปเป็ น 3 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ได้ผลการวิจยั ดังนี้
จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในปั จจุบนั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
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(สสวช.), ผู ้บริ ห ารโครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ ปรากฏดังตารางที่ 12-16 ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงสถานภาพของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
สถานภาพ
อายุ
ต่ากว่า 35 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
54 ปี ขึ้นไป
รวม
วุฒิการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี โท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ
รวม
ประสบการณ์ในการทางานในชุมชน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
ประสบการณ์ในการทางานด้านการศึกษา
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (N=24)
จานวน
ร้อยละ
3
6
10
5
24

12.50
25.00
41.66
20.83
100

4
14
6
24

16.66
58.33
25.00
100.00

7
8
6
3
24

29.16
33.33
25.00
12.50
100

2
5
8
9
24

8.33
20.83
33.33
37.50
100.00
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จากตารางที่ 12 ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุ 45-50 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 41.66 รองลงมา คือ อายุ 35-44 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ วุฒิปริ ญญาเอก จานวน 6
คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 มีประสบการณ์ในการทางานในชุมชน 5-10 ปี มากที่สุด จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 33.33
รองลงมา คื อ น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 29.16 และมี
ประสบการณ์ในการทางานด้านการศึกษา มากกว่า 15 ปี มากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.50 รองลงมา คือ 11-15 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้

ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (N=24)
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
6
25.00
18
75.00
24
100
2. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4
16.00
20
83.33
24
100
3. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
8
33.33
16
66.66
24
100
4. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้เพื่อการรอบรู้
7
29.16
17
70.83
24
100
5. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
6
25.00
18
75.00
24
100
6. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
6
25.00
18
75.00
24
100
7. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
5
20.89
19
79.16
24
100
8. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
7
29.16
18
75.00
24
100
9. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้ตอบสนองความต้องการ
7
29.16
18
75.00
24
100
ของผูเ้ รี ยน
10. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้ที่ผสมผสานความรู้ดา้ น
5
20.89
19
79.16
24
100
ต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ดา้ นเทคนิ ค วิธีการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมไม่ปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อาจารย์ไม่จดั การเรี ยนรู ้
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แบบมี ส่วนร่ วม จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 ไม่จดั การเรี ย นรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ไม่จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จานวน 16 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.66 ไม่จดั การเรี ยนรู ้ เพื่อการรอบรู ้ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83 ไม่จดั การ
เรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชี วิตจริ ง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ไม่จดั การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ไม่จดั การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
79.16 ไม่จดั การเรี ยนรู ้ จากชุ มชน/สังคม จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.00 ไม่จดั การเรี ยนรู ้
ตอบสนองความต้อ งการของผูเ้ รี ย น จ านวน 18 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.00 ไม่ จัด การเรี ย นรู ้ ที่
ผสมผสานความรู ้ดา้ น ต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.16
และจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ดา้ นเทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ว่า อาจารย์ควรจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
จัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และสอดคล้องตอบสนองชีวิตจริ ง ของผูเ้ รี ยน เน้น
การปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี จัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน โดยใช้ฐานการเรี ยนรู ้จากชุมชน/สังคมในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนผูส้ อนต้องทราบว่า
ผูเ้ รี ยนต้องการอะไร ต้องจัดการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดการเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 14 แสดงความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (N=24)
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. อาจารย์จดั การเรี ยนรู้ไม่จากัดเฉพาะห้องเรี ยน
7
29.16
17
70.83
24
100
2. อาจารย์จดั แหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย และเพียง
9
37.50
15
62.50
24
100
พอที่ จะให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้แหล่ งการเรี ยนรู้ ตามความ
ถนัดและสนใจ
3. อาจารย์สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน 10
41.66
14
58.33
24
100
การจัดการเรี ยนรู้
4.อาจารย์ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ ที่สัมพันธ์กบั
11
45.83
13
54.16
24
100
เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่สอน
5. อาจารย์เลื อกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ ที่มีเนื้ อหา
8
33.33
16
66.66
24
100
ถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจและช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้ดี
6. อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
8
33.33
16
66.66
24
100
กับ วัย ระดับ ชั้น ความรู้ และประสบการณ์ ของ
ผูเ้ รี ยน
7. อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยูแ่ ละหา 11
45.83
13
54.16
24
100
ง่ายในท้องถิ่น

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ ด้านสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ โดยภาพรวมไม่ปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อาจารย์ไม่จดั การเรี ยนรู ้ ไม่จากัด
เฉพาะห้องเรี ยน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83 ไม่จดั แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และเพียง
พอที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ตามความถนัดและสนใจ จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
ไม่สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.33 ไม่ใช้
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้ อหาที่สอน จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54.16 ไม่เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่ าสนใจและช่ วยให้
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ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาวิชาได้ดี จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ไม่เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ไม่
เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายในท้องถิ่น จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.16
และจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ ด้านสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ ว่า อาจารย์ควรใช้แหล่งการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนและหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น
ตามความถนัดและสนใจ ซึ่ งต้องสอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาของแต่ละรายวิชา และจุดประสงค์ของแต่
ละรายวิชาหรื อควรใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย น่ าสนใจและช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายในท้องถิ่น

ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้

ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (N=24)
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

1. อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
2. อาจารย์ใ ห้ ผู้เ รี ยนมี ส่ ว นร่ ว มในการวัด และ
ประเมินผล
3. อาจารย์ว ดั และประเมิ นผลเป็ นไปตามเกณฑ์
หรื อแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
4. อาจารย์วดั และประเมินตามสภาพจริ ง
5. อาจารย์ ใ ช้ วิ ธี การวั ด และประเมิ นผลที่
หลากหลาย
6. อาจารย์วดั และประเมินผลด้วยความยุติธรรม
7. อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
8. อาจารย์ให้ผูเ้ รี ยนได้ประเมิ นตนเองเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จ

5

20.83

19

79.19

24

100

4

16.66

20

83.33

24

100

11

45.83

13

54.16

24

100

8
7

33.33
29.16

16
17

66.66
70.83

24
24

100
100

10
8

41.66
33.33

14
16

58.33
66.66

24
24

100
100

4

16.66

20

83.33

24

100
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จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมไม่ปฏิบตั ิ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อาจารย์ไม่ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.19
ไม่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 ไม่วดั และ
ประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.16 ไม่วดั และประเมินตามสภาพจริ ง จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ไม่ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83 ไม่วดั และประเมินผลด้วยความ
ยุติธรรม จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.33 ไม่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.66 ไม่ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33
และจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับอาจารย์ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ว่า อาจารย์ควรใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของ
แต่ละวิชา โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล และวัดและประเมินผลเป็ นไปตาม
เกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสู ตร วัดและประเมินตามสภาพจริ ง ของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ด้วยความยุติธรรม และควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสใน
การประเมินตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้าและความสาเร็ จในการเรี ยน

227
ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (N=24)
ปฏิบตั ิ
ไม่ปฏิบตั ิ
รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. อาจารย์ ใ ช้ กิ จกรรมที่ หลากหลาย และ
5
20.83
19
79.19
24
100
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. อาจารย์จัด การเรี ยนการสอนสอดคล้อ งกับ
7
29.16
17
70.83
24
100
ความรู้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
3. ว่า อาจารย์ใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวิต สภาพ 10
41.66
14
58.33
24
100
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
4. อาจารย์ใช้หลักความสอดคล้องกับปั ญหาความ
8
33.33
16
66.66
24
100
ต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน
5. อาจารย์ใช้หลักการเรี ยนรู้ร่วมกันและการมีส่วน 11
45.83
13
54.16
24
100
ร่ วมในชุมชน
6. อาจารย์ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้จาก
9
33.33
15
62.50
24
100
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
7. อาจารย์ได้จดั การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่าง
7
29.16
17
70.83
24
100
เต็มศักยภาพและมีความอิสระในการเรี ยนรู้
8. อาจารย์ไ ด้จัด บรรยากาศเอื้ อ อ านวยต่ อ การ
9
33.33
15
62.50
24
100
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ ด้านจิตวิทยาการ
เรี ย นรู ้ ผู ใ้ หญ่ โดยภาพรวมไม่ ปฏิ บ ัติ เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า อาจารย์ไม่ ใ ช้กิ จ กรรมที่
หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.19 ไม่
จัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความรู ้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83
ไม่ใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวิต สภาพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนจานวน 14 คน คิด
เป็ นร้อยละ 58.33 ไม่ใช้หลักความสอดคล้องกับปั ญหาความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน
จานวน 16 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.66 ไม่ ใช้หลักการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน และการมี ส่วนร่ ว มในชุ มชน
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จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.16 ไม่ได้จดั กิ จกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
ระหว่างผูเ้ รี ยน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ไม่ได้จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความอิสระในการเรี ยนรู ้ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.83 ไม่ได้จดั บรรยากาศ
เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
และจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.),
ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ ด้านจิตวิทยาการ
เรี ย นรู ้ ผูใ้ หญ่ ว่า อาจารย์ควรใช้กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ หลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งการเรี ยนรู ้ วัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน บูรณาการกับวิถีชีวิตของ
ผูเ้ รี ยน ทั้งสภาพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ปั ญหาความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน ใช้
หลัก การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน และการมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน จัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน อย่างเต็มศักยภาพ โดยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
โดยสรุ ปความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.), ผูบ้ ริ หาร
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต, กรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
พบว่า อาจารย์ยงั ไม่จดั การเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ยังไม่จดั การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ยังไม่
จัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง และไม่จดั การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะว่า อาจารย์
ควรจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และสอดคล้องตอบสนอง
ชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน เน้นการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี จัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยใช้ฐานการเรี ยนรู ้จากชุมชน/สังคมในท้องถิ่น
ของผูเ้ รี ยน 2) ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์ยงั จัดการเรี ยนรู ้เฉพาะห้องเรี ยน ไม่จดั
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่จะให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายในท้องถิ่น และจากข้อเสนอแนะ
พบว่า อาจารย์ควรใช้แหล่งการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนและหลากหลายที่มีอยูใ่ นชุมชน ท้องถิ่น ตามความ
ถนัดและสนใจ ซึ่งต้องสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาของแต่ละรายวิชา และจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชา
3) ด้า นการวัดและประเมิ นผลการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์ไม่ ใช้วิ ธีการวัด และประเมิ นผล
สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ไม่ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล ยังไม่
วัดและประเมินตามสภาพจริ ง และยังไม่ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย แ ล ะ จ า ก
ข้อเสนอแนะ พบว่า อาจารย์ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล วัดและประเมินตาม
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สภาพจริ ง และ ใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย และ 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ พบว่า อาจารย์ไม่ใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวิต
สภาพสิ่ งแวดล้อมและชุ มชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน และ ไม่ใช้หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมีส่วน
ร่ วมในชุมชน และจากข้อเสนอแนะ พบว่า อาจารย์ควรใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
และตอบสนองกับประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน บูรณาการกับวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน ทั้งสภาพสิ่ งแวดล้อม
และชุมชนท้องถิ่น ใช้หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมีส่วนร่ วมในชุมชน
ขั้นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ได้ผลการวิจยั ดังนี้
จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในปั จจุบนั ผลการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ และนั กศึ กษาโครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปรากฏดังตารางที่ 17-21
ตารางที่ 17 แสดงสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
สถานภาพ
สถานภาพ
อาจารย์
นักศึกษา
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม (อาจารย์และนักศึกษา (N=244))
จานวน
ร้อยละ
33
211
244

13.52
86.47
100

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ จานวน 33 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.52 และนักศึกษา จานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.47
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ตารางที่ 18 แสดงความคิดเห็นของเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้

1. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
2. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้
5. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
6. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
7. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
8. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้จากชุมชน/สังคม
9. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
10. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ที่ผสมผสานความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้อย่าง
สมดุลกันอย่างต่อเนื่อง
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม
(อาจารย์และนักศึกษา
(N=244))
S.D ระดับความ
X
คิดเห็น
2.66 0.94 ปานกลาง
3.10 0.92 ปานกลาง
3.27 1.02 ปานกลาง
2.82 1.04 ปานกลาง
2.83 0.98 ปานกลาง
2.78 0.95 ปานกลาง
2.49 1.01
น้อย
3.20 0.80 ปานกลาง
2.81 0.95 ปานกลาง
2.84
2.88

0.97
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็ นว่า อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็ นว่า ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.88, S.D = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่มีขอ้ ใด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับมากและมากที่สุด ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นข้อ 8 อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ ( X =2.49, S.D = 0.80) ที่อยูใ่ นระดับน้อย
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ตารางที่ 19 แสดงความคิดเห็นของเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

1. อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ไม่จากัดเฉพาะห้องเรี ยน
2. อาจารย์จดั แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และเพียงพอที่จะให้
ผูเ้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ตามความถนัดและสนใจ
3. อาจารย์สามารถใช้สื่ อและเทคโนโลยีต่ าง ๆ ในการจัดการ
เรี ยนรู ้
4.อาจารย์ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สัมพันธ์กบั เนื้ อหาบทเรี ยน
และจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่สอน
5. อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย
น่าสนใจและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
6. อาจารย์เ ลื อ กสื่ อ และแหล่ ง การเรี ยนรู ้ ที่ เ หมาะสมกั บ วัย
ระดับชั้น ความรู ้ และประการณ์ของผูเ้ รี ยน
7. อาจารย์เลื อกสื่ อและแหล่ งการเรี ยนรู ้ ที่ มี อยู่และหาง่ ายใน
ท้องถิ่น
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม
(อาจารย์และนักศึกษา
(N=244))
S.D ระดับความ
X
คิดเห็น
2.86 0.98 ปานกลาง
2.75

0.90

ปานกลาง

2.78

1.01

ปานกลาง

2.66

0.95

ปานกลาง

2.48

1.04

น้อย

2.48

0.98

น้อย

3.07
2.73

0.88
0.97

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็ นว่า อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็ นว่า ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.73, S.D = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่มีขอ้ ใดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
และมากที่สุด ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นข้อ 5 อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่
มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี ( X =2.48, S.D = 1.04) และ
ข้อ 6 อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยน ( X =2.48, S.D = 0.98) ที่อยูใ่ นระดับน้อย
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ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

1. อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของแต่ละรายวิชา
2. อาจารย์ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
3. อาจารย์วดั และประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิ
ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
4. อาจารย์วดั และประเมินตามสภาพจริ ง
5. อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
6. อาจารย์วดั และประเมินผลด้วยความยุติธรรม
7. อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
8. อาจารย์ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้า
และความสาเร็ จ
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม
(อาจารย์และนักศึกษา
(N=244))
S.D ระดับความ
X
คิดเห็น
2.74
2.40

0.84
0.92

ปานกลาง
น้อย

3.22
2.61
2.86
3.47

0.76
0.90
0.96
0.72

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.08

0.93

ปานกลาง

2.40
2.89

0.90
0.87

น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็ นว่า อาจารย์และนักศึ กษา โครงการมหาวิทยาลัยชี วิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็ นว่าด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =2.89, S.D = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่มีขอ้ ใดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มากและมากที่สุด ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง และยกเว้นข้อ 2. อาจารย์ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
ในการวัดและประเมินผล ( X =2.40, S.D = 0.92) และข้อ 8. อาจารย์ให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพื่อ
ทราบความก้าวหน้าและความสาเร็ จ ( X =2.40, S.D = 0.90) ที่อยูใ่ นระดับน้อย
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ตารางที่ 21 แสดงความคิดเห็นของเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

1. อาจารย์ใ ช้กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
2. อาจารย์จดั การเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความรู ้พ้ืนฐานเดิม
ของผูเ้ รี ยน
3. อาจารย์ใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวิต สภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
4. อาจารย์ใช้หลักความสอดคล้องกับปั ญหาความต้องการและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน
5. อาจารย์ใ ช้ห ลัก การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ชุมชน
6. อาจารย์ ไ ด้ จ ั ด กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
7. อาจารย์ได้จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีความอิสระในการเรี ยนรู ้
8. อาจารย์ได้จดั บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
รวม

ผูต้ อบแบบสอบถาม
(อาจารย์และนักศึกษา
(N=244))
S.D ระดับความ
X
ความคิดเห็น
2.71 0.96 ปานกลาง
2.90

1.04

ปานกลาง

2.92

0.94

ปานกลาง

2.67

0.89

ปานกลาง

3.09

0.78

ปานกลาง

3.25

0.86

ปานกลาง

3.11

0.92

ปานกลาง

2.46
2.92

0.98
0.94

น้อย
ปานกลาง

จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็ นว่า อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เห็นว่าด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ของอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =2.92, S.D = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ไม่มีขอ้ ใดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
และมากที่สุด ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้น ข้อ 8. อาจารย์ได้จดั บรรยากาศเอื้ออานวย
ต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ( X =2.46, S.D = 0.94) ที่อยูใ่ นระดับน้อย
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ขั้นที่ 3 ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และความต้องการรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ได้ผลการวิจยั ดังนี้
จากการวิ เคราะห์ การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ของศู น ย์ที่ มี แ นวปฏิ บ ัติ ที่ดี (Best
Practice) ศูน ย์เ รี ย นรู ้ ห นองบัวระเหว ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ย นรู ้ อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ในปั จจุบนั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ และกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้หองบัวระเหว ปรากฏดังนี้
1. ด้ านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญซึ่ ง สอดคล้องกับความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ย นรู ้ อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ ที่ได้กล่าวไว้วา่
“......อาจารย์ยงั ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนน้อยจัดกระบวนการเรี ยนรู้นอ้ ย บาง
ท่านยังมาบรรยายแล้วมอบหมายงานให้นกั ศึกษา ซึ่ งไม่ได้ให้นกั ศึกษาร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวงานที่ทาเสนอ
อาจารย์น่าจะสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาด้วยว่าจะต้องทางานอย่างไรดี เพื่อนักศึกษาจะได้ร่วมกันทาอย่าง
เต็มที่.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“.....อาจารย์บางคนยังไม่เข้าใจหลักการจัดการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้และพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีข้ ึน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง การศึกษาที่เน้นกระบวนการ
แก้ไขปัญหา บางท่านยังสอนเนื้อหามากกว่าการปฏิบตั ิ....”
(กรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“.....อาจารย์บ างท่ า นยัง สอนเนื้ อ หาทฤษฎี ม ากกว่ า ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บัติ จ ริ ง โดยน าเอา
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่มีประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันจากการทางานจริ งของนักศึกษาแต่ละคน แต่
ละอาชีพ.....”
(อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย)

สรุ ปรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชี วิต ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) อาจารย์ควรให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ 2) อาจารย์ควรทราบหรื อเข้าใจถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
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สาคัญ 3) อาจารย์ควรจัดกิจกรรมเนื้อหาที่ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 4) อาจารย์ควรจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง 5) อาจารย์ควรจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิ และ 5) อาจารย์ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการนาเอาประสบการณ์ของผูส้ อน และ
ผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน
2. ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรจัดสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
และเน้นสื่ อ และแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็ นของคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้
ที่ได้กล่าวไว้วา่
“ .....อาจารย์ส่วนใหญ่ยงั บรรยายในเนื้อหา ซึ่ งบางเรื่ องแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนก็มีอาจจะ
อยู่ไกลจากศูนย์แต่นักศึกษาก็สามารถเดิ นทางไปศึกษาดูงานได้ อาจารย์ควรศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ในชุ มชนว่ามี อะไร
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาบ้าง แล้วให้นกั ศึกษาไปศึกษาดูงานจริ ง ๆ .....”
(กรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“.....บางเนื้ อหาไม่น่าบรรยาย เช่ น วิชาวิสาหกิ จชุ มชน อาจารย์ควรนานักศึกษาไปศึ กษาจริ ง ๆ
เพราะทุกหมู่บา้ นชุมชนมีหมด ไปดูวา่ ที่ไหนทาดี ที่ไหนทาแล้วไม่ได้ลม้ เหลว ที่ดี ๆ จะได้มาเป็ นตัวอย่างของชุมชน
หมู่บา้ นตนเอง ที่ไหนไม่ดีจะได้ทราบปัญหา และนักศึกษาหลายคนก็เป็ นกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนสา มารถนาความรู้ไป
พัฒนาได้จริ ง ๆ ....”
(อาจารย์ศนู ย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“.....เอกสารบางเรื่ องเป็ นเนื้อหาสาระมากเกินไป ซึ่ งบางครั้งนักศึกษาที่มาเรี ยนต้องการนาไปใช้
จริ ง ๆ ในอาชีพตนเอง ถ้าให้อ่านทั้งหมดคงไม่ไหว เพราะนักศึกษาส่ วนมากมีอายุมากแล้ว มีครอบครัว มีอาชีพ อาจารย์
ที่แต่งเอกสารประกอบการเรี ยนน่าจะเลือกสรรเฉพาะเนื้อหาที่มีประโยชน์ จริ ง ๆ และนาไปใช้ได้จริ ง.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)

สรุ ปรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) อาจารย์ควรจัดเรี ยนรู ้เฉพาะห้องเรี ยนโดยเน้นด้านเนื้ อหา
มากกว่าการปฏิบตั ิ 2) อาจารย์ควรจัดแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้แก่ผเู ้ รี ยน 3) อาจารย์ควรใช้สื่อ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ 4) อาจารย์ควรใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สัมพันธ์กบั
เนื้ อหาบทเรี ยน 5) อาจารย์ควรเลือกหรื อแสวงหาแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่น่าสนใจ 6) อาจารย์ควรเลือกสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน 7) อาจารย์ควรเลือกใช้สื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายในท้องถิ่น
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3. ด้ านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้
อาจารย์ใ นโครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ควรจัด การวัด และประเมิ น ผลการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ เ น้ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์เ รี ย นรู ้ อาจารย์ป ระจ ามหาวิ ท ยาลัย และอาจารย์ป ระจ าศู น ย์เ รี ย นรู ้
นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ ที่ได้กล่าวไว้วา่
“ .....อาจารย์ย งั ใช้วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นของนัก ศึ ก ษาแบบทั่ว ๆ ไปเหมื อ น
นักศึกษาภาคปกติ คือ การรายงาน การเข้าชั้นเรี ยน การทางานกลุ่ม และการสอบปลายภาค ซึ่ งอาจารย์ควรเข้าใจ
ผูเ้ รี ยนว่ามีสมรรถนะอย่างไร และรายวิชาบางรายวิชามีเนื้ อหาเป้ ฯอย่างไร ต้องการให้นกั ศึกษาได้อะไร บางคน
ประสบความส าเร็ จ ในด้านครอบครั ว อาชี พ การงาน อาจารย์น่ าจะประเมิ นจากการปฏิ บตั ิ จริ งมากกว่าการ
ทดสอบข้อสอบ .....”
(กรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“ .....อาจารย์บางคนไม่ได้ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผลการเรี ยน คือ นาแผนการ
สอนให้ผเู้ รี ยนทราบว่าเราจะประเมินอะไรบ้างได้คะแนนเท่าไร จริ ง ๆ แล้วน่าจะให้ผเู้ รี ยนร่ วมกันเสนอว่าจะประเมิน
อะไรบ้าง วิชานี้ตอ้ งการอะไรเมื่อเรี ยนสิ้ นสุ ดแล้ว ผูเ้ รี ยนจะให้น้ าหนักคะแนนเท่าไร นักศึกษาจะได้ร่วมรับผิดชอบและ
ทราบเกณฑ์การประเมิน .....”
(อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย)
“.....นักศึกษาบางคนมีประสบการณ์ทางานที่ดีประสบความสาเร็ จในธุรกิจ อาชีพ อาจารย์
น่าจะให้เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ ไม่น่าสอบความรู้ให้มากเกิน…..”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“.....นักศึกษาไม่รู้วา่ บางครั้งคะแนนแต่ละส่ วนแต่ละงานมาได้อย่างไร ผลคะแนนออกมาทีเดียว
เป็ นเกรดต่าง ๆ เลย อาจารย์น่าจะเอาคะแนนดิบมาให้นกั ศึกษาดูดว้ ยว่า งานชิ้นนี้ คะแนนใครได้เท่าไร เพราะอะไร
จะได้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง และความผิดพลาดของตนเองเพื่อนาไปปรับปรุ งการเรี ยนในชั้นปี ต่อ ๆ ไป
และรายวิชาชื่น…..”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
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สรุ ปรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี้ 1) อาจารย์ควรใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและใช้การประเมินตามสภาพจริ ง 2) อาจารย์ควรจัดการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา และผูเ้ รี ยน 3) อาจารย์ควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
วัดและประเมินผล 4) อาจารย์ควรวัดและประเมินแบบโปร่ งใส ยุติธรรม 5) อาจารย์ควรมีการ
ประเมินเป็ นระยะ ๆ และแจ้งผลการประเมินให้ผเู ้ รี ยนได้รับทราบ ไม่ควรแบบกล่องดา (Black
Box) คือ ผูเ้ รี ยนไม่ทราบถึงคะแนนต่าง ๆ และความก้าวหน้าในการเรี ยน จะทราบเมื่อกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสิ้ นสุ ดภาคเรี ยนจึงรู ้ผลการเรี ยน
4. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ควรจัด การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ตามหลัก
จิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับความคิดเห็ นของคณะกรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาศูนย์เรี ยนรู ้ นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ ที่ได้กล่าวไว้วา่
“ .....อาจารย์ใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ไม่ที่หลากหลายมากนัก ยังคงใช้วิธีการสอนเดียว
หรื อแบบเดิม ๆ คือ การบรรยาย และอภิปราย รายงานเท่านั้น ยังไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักศึกษาเท่าที่ควร เพราะนักศึกษาเราเป็ นผูใ้ หญ่ควรให้นกั ศึกษามีกิจกรรมที่น่าสนใจเหมาะสมกับเขาให้มากขึ้น.”
(กรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“ .....บางครั้งเนื้อหาที่อาจารย์นามาสอนเป็ นเนื้อหาตามเนื้อหาของหลักสู ตรและระดับ
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนภาคปกติ ไม่ได้พิจารณาถึงความรู้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยนเท่าที่ควรว่าเขาเป็ นอย่างไร ช่วง
ห่างหายจากการศึกษาไปมากเท่าไร ควรมีการสอบถามความรู้เดิมของนักศึกษาก่อน.....”
(อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย)
“ .....เนื่ องจากนักศึกษามีความหลากหลายทั้งอายุ อาชีพ ฐานะ ประสบการณ์ ความรู้ อาจารย์น่าจะ
ศึกษาความถนัดของนักศึกษาและการนาไปใช้ให้มากกว่านี้ เพราะบางกิจกรรม เนื้ อหา ไม่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ไม่ตรง
ตามชีวิตที่เป็ นอยูแ่ ละอาชีพ.....”
(อาจารย์ศนู ย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
“ .....จริ ง ๆ แล้วในหมู่บา้ น ชุมชนก็มีผรู้ ู้ดา้ นต่าง ๆ เยอะ เช่น ด้านเกษตรกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หรื อ ด้านแพทย์แผนไทย ถ้าอาจารย์ให้บุคคลเหล่านั้นมาร่ วมสอนนักศึกษาจะได้รับความรู้จริ งจากผูร้ ู้คนนั้น.”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)
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สรุ ปรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังนี้ 1) อาจารย์ควรใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
ไม่ควรใช้วิธีการสอนเดียวหรื อแบบเดิม ๆ คือ การบรรยาย และอภิปราย รายงานเท่านั้น 2) อาจารย์
ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) อาจารย์ควรจัดการเรี ยนการ
สอนโดยพิจารณาถึงความรู ้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน 4) อาจารย์ควรบูรณาการการจัดการเรี ยนการ
สอน เนื้อหารายวิชากับวิถีชีวิต สภาพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน 6) อาจารย์ควรศึกษา
ความต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยนเพื่อนามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 7) อาจารย์ควรใช้
การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน กับ ชุ ม ชน บุ ค คลในท้อ งถิ่ น ปราชญ์ช าวบ้า น 8) อาจารย์ควรจัด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน 9) อาจารย์จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เต็มศักยภาพ ให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ และ 10) อาจารย์ควรใช้บรรยากาศการเรี ยนการสอนที่
น่าสนใจ เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความต้องการการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูล
การประชุ มสนทนากลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ความต้องการ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ดังนี้
1. ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์ควรจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมมากขึ้น โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และ
สอดคล้อ งตอบสนองชี วิ ต จริ งของผู ้เรี ย น เน้ น การปฏิ บ ัติ ม ากกว่ า ทฤษฎี จัด การเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยใช้ฐานการเรี ยนรู ้
จากชุมชน/สังคมในท้องถิ่นของผูเ้ รี ยนผูส้ อนต้องทราบว่าผูเ้ รี ยนต้องการอะไร ต้องจัดการเรี ยนการ
สอนที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้อย่าง
สมดุลกันอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์ควรใช้แหล่งการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนและ
หลากหลายที่มีอยูใ่ นชุมชน ท้องถิ่น ตามความถนัดและสนใจ ซึ่ งต้องสอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาของ
แต่ละรายวิชา และจุดประสงค์ของแต่ละรายวิชาหรื อควรใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย น่าสนใจและช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาวิชาได้ดี เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยู่
และหาง่ายในท้องถิ่น
3. ด้านการวัดและประเมิ นผลการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์ควรใช้วิ ธี การวัดและ
ประเมิ น ผลสอดคล้อ งกับ ธรรมชาติ ข องแต่ ล ะวิ ช า โดยให้ ผู ้เ รี ยนมี ส่ ว นร่ ว มในการวัด และ
ประเมินผล และวัดและประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสู ตร
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วัดและประเมินตามสภาพจริ ง ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม และควรให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสในการประเมิ นตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้าและ
ความสาเร็ จในการเรี ยน
4. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ พบว่า อาจารย์ควรใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งการเรี ยนรู ้ วัย และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ย น บู รณาการกับวิ ถี ชีวิ ต ของผูเ้ รี ย น ทั้ง สภาพสิ่ ง แวดล้อ มและชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ปั ญ หาความ
ต้องการและความถนัด ของผูเ้ รี ย น ใช้ห ลัก การเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน และการมี ส่ว นร่ ว มในชุ ม ชน จัด
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ร ะหว่างผูเ้ รี ย น อย่า งเต็มศัก ยภาพ โดยสร้ า ง
บรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
การศึกษาวิเคราะห์พฒั นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีวตั ถุประสงค์พฒั นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีผลการศึกษาสรุ ปเป็ น 4 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 ผลการพัฒนาร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
จากข้อสรุ ปผลการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการสนทนากลุ่มดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั
ได้นาข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุ ง รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่ งประกอบด้วย การกาหนดทิศทางและความสัมพันธ์ของ
รู ปแบบ ตัวรู ปแบบ เงื่อนไขของการใช้รูปแบบและผลการใช้รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1. ได้ทิศทางของรู ปแบบ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด หลักการและจุดมุ่งหมาย สาระความรู ้
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และเงื่อนไขการใช้รูปแบบของการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
2. ได้รูปแบบพัฒนาการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต AKLIE Model ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาความ
ต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition : K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
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3. ได้จดั ทาคู่มือการนารู ปแบบไปใช้ ประกอบด้วยเงื่อนไขและข้อเสนอแนะในการนา
รู ปแบบไปใช้
4. ผลที่เกิดจาการใช้รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ผลการพัฒนาได้รูปแบบพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีรายละเอียด ในแผนภาพที่ 13
ขั้นที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผูว้ ิจยั ได้นาร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งประกอบประกอบด้วย เหตุผลและความเป็ นมา แนวคิด ทฤษฏี
หลักการ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน การวัดและประเมินผลรู ปแบบ การนารู ปแบบไปใช้และผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม
ของร่ างรู ปแบบรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต มีผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงค่าความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ข้ อ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
1
2
3
4
5

องค์ประกอบของรู ปแบบมีความเหมาะสม
หลักการพัฒนารู ปแบบเหมาะสม
องค์ประกอบของรู ปแบบเหมาะสมกับแนวคิดทฤษฎี
องค์ประกอบของรู ปแบบมีความเหมาะสมกับนิยามและพฤติกรรม
วิธีดาเนิ นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
เหมาะสม
6 ขั้นตอนของรู ปแบบเหมาะสม
7 รู ปแบบมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ
8 การประเมินผลรู ปแบบมีความเหมาะสม
9 รู ปแบบสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในศูนย์เรี ยนรู้
10 สรุ ปภาพรวมของรู ปแบบมีความเหมาะสม
รวม

X

S.D.

4.33
4.22
4.33
4.11

0.50
0.44
0.50
0.50

ระดับ
ความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

4.56
4.00
4.22
4.11
4.22
4.33
4.24

0.73
0.67
0.60
0.93
0.44
0.63
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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รู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ สอนในศู นย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

หลักการ: การจัดกระบวนการเรียนรู้ ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เปนการจัดการเรียนรู้ ทเี่ อาชีวติ
เปนตัวตั้ง เอาชมชนเปนตัวตั้ง เน้ นชมชนท้ อง ิ่นมีส่วนร่ วมพัฒนาการเรียนรู้ ทยี่ งั่ ยืน
วัต ประสงค์ : เพือ่ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศู นย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ด้ วยรู ปแบบ วิธีการ และเนือ้ หาสาระ ทีเ่ หมาะสม

สาระความรู้

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
3. ด้ านวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่

เงือ่ น ขการนารู ปแบบ ปใช้
1. เงือ่ น ขการจัดการเรียนรู้ ตาม

รู ปแบบ AKLIE ของวิทยากร
2. เงือ่ น ขค สมบัตขิ องอาจารย์ ทเี่ ข้ า
ร่ วมโครงการ และเงือ่ น ขที่
3. เงือ่ น ขของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

AKLIE
Model

ขั้นที่ 1 การศก าความต้ องการ
จาเปน
(Assessment of Need : A)
ขั้นที่ 2 การเข้ า งความรู้
( Knowledge Acquisition : K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้
(Learning Plan : L)
ขั้นที่ 4 การป ิบัตกิ าร
(Implementation : I)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ของอาจารย์ ใน
ศู นย์ เรียนรู้

แผนภาพที่ 13 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต (AKLIE Model)
จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีระดับความเหมาะสมมาก ( X = 4.24, S.D =
0.58) โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ขึ้นไป และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ( X >3.50,
S.D < 1.00) วิธีดาเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้เหมาะสมที่มี
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรปรับการ
นาเสนอรู ปแบบให้มีความกระชับ ชัดเจนและให้ง่ายต่อการสื่ อสารทาความเข้าใจของผูท้ ี่นารู ปแบบ
ไปใช้
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ขั้นที่ 3 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วย
1. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาขึ้น โดยผ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและการน าไปทดลองใช้เ พื่อ
พิจารณาความเป็ นไปได้ เพื่อนามาปรับใช้ในรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น เรี ยกว่า AKLIE
Model ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1.1 หลักการ คือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่เอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง
ชุมชนเป็ นตัวตั้ง เน้นชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่ยง่ั ยืน
1.2 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ด้วยรู ปแบบ วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เหมาะสม
1.3 สาระความรู ้ ได้แก่ เทคนิ คและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
1.4 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการ
จาเป็ น (Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition : K) ขั้นที่ 3
การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
1.5 เงื่อนไขการนารู ปแบบไปใช้ ได้แก่ 1) เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ AKLIE
Model ของวิทยากร 2) เงื่อนไขคุณสมบัติของอาจารย์ที่เข้าร่ วมโครงการ และเงื่อนไขที่ 3) เงื่อนไข
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศก าความต้ องการจาเปน (Assessment of Need : A) ศึกษาสภาพความ
ต้องการจาเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ นด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านจิ ตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่และด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยอาจารย์ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 การเข้ า งความรู้ ( Knowledge Acquisition : K) การเข้าถึงความรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่ได้ประสบมาจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
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ศูนย์แต่ละด้าน เพื่อสร้ างความเข้าใจต่อประเด็นปั ญหานั้น ๆ และหาแนวทางการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยจัด “แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ” ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่และด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้โดยเนื้อหาการฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 4 หน่วย รวม 12 ชัว่ โมง ดังนี้
หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 : เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
หัวข้อ 1 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หัวข้อที่ 4 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 6 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
หัวข้อที่ 7 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
หัวข้อที่ 8 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
หัวข้อที่ 9 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 10 การเรี ยนรู ้จากสังคม
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
หัวข้อที่ 2 หลักการเลือกและ ใช้สื่อ
หัวข้อที่ 3 จิตวิทยาการใช้สื่อ
หัวข้อที่ 4 ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
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หัวข้อที่ 2 การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 : จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 2 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) กิจกรรม
ที่ผเู ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันระดมความคิดออกแบบการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยใช้ความรู ้ทกั ษะทั้ง 4 ด้านที่ได้รับมาออกแบบแผนการ
จัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยการเสนอเป็ นแผนการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช าที่
เหมาะสมและสอดคล้องของแต่ละรายวิชาและกลุ่มวิชา และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตร
และโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นที่ 4 การป ิบัติการ (Implementation : I) การนาเอาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตที่ผ่านการอบรมหลักสู ตร “การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ ได้ออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มวิชา/รายวิชาได้นาเอาหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี และการทักษะปฏิบตั ิไปใช้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยอาจารย์ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามแผนการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ได้ออกแบบร่ วมกัน เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) การประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ด้วยการ
สะท้อ นผลการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น แบบประเมิ น การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการสัมมนากลุ่มย่อยในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อให้เกิ ดการ
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้เป็ นไปตามที่จุดมุ่งหมาย
จากการตรวจสอบโครงสร้างเนื้อหาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 9
คน พบว่า เนื้ อหาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีความสอดคล้องครอบคลุมตามนิ ยามปฏิบตั ิการ
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และจุ ด มุ่ ง หมายของการพัฒ นารู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. เครื่ องมือประเมินผูเ้ ข้ารับการอบรมตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย
2.1 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
2.2 แบบประเมิ น ทัก ษะการเขี ย นแผนการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
2.3 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ เป็ นแบบตนเองจากการเข้ารับการอบรม
ทั้งนี้ เครื่ องมือทั้ง 5 ชุดข้างต้น ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 9 คน
สรุ ปผลปรากฏดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงค่าความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ข้ อ
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
1 ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็ นมา
2 ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย
3 ความเหมาะสมของเป้ าหมาย
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา
5 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผูใ้ ช้รูปแบบฯ
6 ความเหมาะสมของวิธีการใช้รูปแบบฯ
7 ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรร
8 ความเหมาะสมของวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรม
9 ความเหมาะสมของกาหนดการดาเนินการ
10 ความเหมาะสมของสื่ อ
11. ความเหมาะสมของการวัด และประเมิ น ผลการ
เรี ยนรู ้
12. ความเหมาะสมของหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 1 :
เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้

X
4.49
4.30
4.39
4.44
4.56
4.33
4.33
4.18
4.33
4.26
4.22

S.D.
0.53
0.52
0.62
0.58
0.52
0.64
0.58
0.52
0.50
0.51
0.64

ระดับความ
เหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.44

0.48

มาก
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ข้ อ
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
13 ความเหมาะสมของหน่ วยการเรี ยนรู ้หน่ วยที่ 2 :สื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้
14. ความเหมาะสมของหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ห น่ ว ยที่ 3 :
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
15. ความเหมาะสมของ หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 4 :
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
รวม

X
4.31

S.D.
0.57

ระดับความ
เหมาะสม
มาก

4.33

0.62

มาก

4.20

0.67

มาก

4.31

0.58

มาก

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า โดยรวมรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ทุ ก ประเด็น มี ร ะดับ ความเหมาะสมมาก ( X =4.31,
S.D=0.58) ยกเว้นความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู ้ใช้รูปแบบฯที่มีระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรปรับเนื้ อหาให้กระชับมากกว่านี้
บางเนื้อหามีจานวนมากเกินไปไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการอบรม ควรมีการประเมินด้านจิตพิสัย
กิจกรรมควรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมแดงผลงานให้มากที่สุด และควรมีการประเมินผลงานจากใบงาน
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อวิทยากร บางหน่ วยการเรี ยนรู ้ เช่น จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ควรมีวิดีทศั น์
ประกอบการบรรยาย
ขั้นที่ 4 ผลการศึกษาทดลองการใช้ (Pilot Study) รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผูว้ ิ จ ัย ได้นารู ปแบบการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ที่พฒั นาขึ้นไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริ ง วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบและเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ผลการทดลอง (Pilot Study)
กับอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 3 ศูนย์ ได้แก่อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้หนอง
บัวแดง ศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นเขว้า และศูนย์เรี ยนรู ้คอนสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน และ
วิทยากรจานวน 4 คน จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีผลปรากฏ ดังนี้
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1. ด้านเนื้ อหาการฝึ กอบรมที่กาหนดตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ มีรายละเอียด
เนื้ อหาแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ค่อนข้างมาก ซึ่ งไม่สามารถฝึ กอบรมได้ในช่วงเวลาระยะที่กาหนดใน
ตารางกิจกรรมได้ จึ งควรมีการกาหนดให้วิทยากรนาเสนอประเด็นที่สาคัญ ๆ และนาไปใช้จริ ง
ส่ วนผูเ้ ข้ารับการอบรมควรศึกษาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และทากิจกรรมด้วยตนเองก่อนเข้า
รับการอบรม เพื่อความเข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น อีกทั้งขณะทากิจกรรมนาเสนอควรมีการกาหนดเวลา
นาเสนอของแต่ละให้ชดั เจน เพราะบางกลุ่มอาจนาเสนอนานเกินไป วิทยากรควรวิพากษ์งานของ
และกลุ่มที่นาเสนอเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
2. ด้านเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบ มีเนื้ อหาค่อนข้างมาก เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้
รู ปแบบควรสรุ ปเป็ นแผนภาพ 1 หน้าเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ทาความเข้าใจในภาพรวมก่อนลงรายละเอียด
ของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและชัดเจนยิง่ ขึ้น
3. ด้านกิจกรรม ควรกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้มีความชัดเจน
และต่อเนื่องกันเพื่อให้อาจารย์สามารถดาเนินกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดเพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์ข้ ึน
ผูว้ ิจยั จึงได้นาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของรู ปแบบ
ให้มีความชัดเจนและมอบหมายให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ศึกษาเอกสารการอบรมมาเป็ นการล่วงหน้า
ตลอดจนการจัดเนื้อหาแยกตามกลุ่มวิชาที่สอนเพื่อการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบให้เหมาะสม
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ทาการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายในการใช้รูปแบบจริ ง โดยใช้กระบวนการวิจ ัยเชิ งทดลอง แล้วนาข้อมูลจากการ
ทดลองใช้รูปแบบปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
การทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ดาเนินการโดยยึดลาดับขั้นตอนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผ่านการทดลองนาร่ องเพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ก่อนไปทดลองใช้กบั อาจารย์ที่
สอนรายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา จานวน 20 คน จาก ศูนย์เรี ยนรู ้ 4 ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมือง
ชัย ภู มิ ศูน ย์เ รี ย นรู ้ เ ทพสถิ ต -บ้า นนา ศูน ย์เ รี ย นรู ้ ห นองบัว ระเหว และศู น ย์เ รี ย นรู ้ แ ก้ง คร้ อ เพื่ อ

248
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบฯว่าสามารถพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ได้
หรื อไม่ เพียงใด มีผลการศึกษาเป็ น 5 ขั้นดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) การทดลอง
2. ผลการวิเคราะห์ทกั ษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
3. ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารย์ต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
4. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัด กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) การ
ทดลอง
ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) การทดลอง
ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 24 - 25
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ตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest)
การทดลอง

ด้ าน
1. เทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
2. สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
3. การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู้
4. จิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
คะแนนรวม

จานวนด้ านละ 10 คะแนน รวม 40 คะแนน
คะแนนทดสอบก่อน คะแนนทดสอบหลัง
คะแนน
พัฒนาการ
S.D.
S.D.
X
X

พัฒนาการ
(ร้ อยละ)

6.70

0.57

9.10

0.55

2.40

24.00

6.50

0.61

9.00

0.65

2.50

25.00

5.60

0.60

8.05

0.22

2.45

24.50

7.15
25.95

0.59
1.70

9.80
35.95

0.41
1.09

2.65
10.00

26.50
25.00

จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมของอาจารย์จากการทา
แบบทดสอบความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.95 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 9.80, S.D = 0.41) ซึ่งสู งกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าอบรมที่มีค่าเฉลี่ย 25.95 โดยมีคะแนนพัฒนาการคิดเป็ นร้อยละ เท่ากับ 25.00 ดังนั้นแสดง
ว่าอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู ้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หลังสูงกว่าก่อนอบรม
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ตารางที่ 25 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ก่อนอบรม (Pretest) และหลังอบรม (Post-test)
“แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการทดสอบก่อนอบรม
ผลการทดสอบหลังอบรม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N (คน)

X

S.D.

t-test

Sig.

20
20

25.95
35.95

1.70
1.09

26.53*

.00

จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบก่อนและผลการทดสอบหลังอบรมด้วย
“แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ” คะแนน
วัดผลการทดสอบก่อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.70 คะแนนวัดผล
การทดสอบหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน จากการทดสอบสถิติ t – test (Dependent) พบว่า ค่า t = 26.53 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
อบรมสู งกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
ขั้นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการวิเคราะห์ ทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 26
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ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
(5 คะแนน) (คะแนนรวม 100)

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
(5 คะแนน) (คะแนนรวม 100)

S.D
%

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
(8 คะแนน) (คะแนนรวม 160)

X

เนื้อหาสาระ (4 คะแนน)
(คะแนนรวม 80)

X

จุดประสงค์การเรี ยนรู้ (3 คะแนน)
(คะแนนรวม 60)

จานวน 20 คน

ทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

54
2.66
0.47
88.88

72
3.56
0.50
88.88

143
7.17
0.48
89.58

98
4.89
0.30
97.77

78
3.89
0.30
77.77

รวมคะแนน
25 คะแนน

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)

445
23.17
1.25
88.66

1780
88.66
88.66

จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็ นว่า อาจารย์มีทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ได้คะแนนจากการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี โดยภาพรวม เฉลี่ย
23.17 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 88.66 แสดงว่ารู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ที่สร้ างขึ้นสามารถทาให้อาจารย์มี
ทักษะเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี สู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 80 ซึ่ งยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2
ขั้นที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารย์ต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารย์ต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านทักษะและด้านเจตคติได้ผล
ปรากฏดังตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 แสดงผลการประเมินตนเองของอาจารย์ต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ด้ านที่
รายการประเมิน
1 ด้านความรู ้
2 ด้านทักษะ
3 ด้านเจตคติ
รวม

X

4.37
4.35
4.43
4.38

S.D.
0.46
0.50
0.50
0.49

ระดับการประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่า การประเมินตนเองของอาจารย์ ด้านความรู ้ ทักษะ และเจต
คติต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก ( X =4.38, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
ขั้นที่ 4 ผลการวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต จากการนารู ปแบบไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของอาจารย์
ที่สอนรายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา จานวน 20 คน จากศูนย์เรี ยนรู ้ 4 ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้
เมืองชัยภูมิ ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิต-บ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ ใน
ระยะเวลา 1 เดื อ น ในภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2553 ในขั้น นี้ ใช้แ บบประเมิ น ทัก ษะการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ศูนย์ และตัวแทน
นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ละ 4 คน รวมจานวนศูนย์เรี ยนรู ้ละ 5 คน เป็ นผูป้ ระเมินอาจารย์ ได้ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 แสดงผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ค่าเฉลี่ย
(X)

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

1. ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3. ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
4. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
รวมทุกด้าน

2.88
2.92
2.86
2.96
2.91

0.17
0.10
0.17
0.08
0.28

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)
95.92
97.40
95.18
98.51
96.75

ระดับผล
การ
ประเมิน

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็ นว่า ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ศูนย์ และตัวแทน
นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ละ 4 คน รวมจานวน 20 คน ประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 20 คน ได้คะแนนจากการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
รวมทุกด้าน เฉลี่ย 2.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็ นร้อยละ 96.75 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ได้คะแนนมากที่สุดเฉลี่ย 2.96 คิดเป็ นร้อยละ 98.51
แสดงว่ารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ที่
สร้างขึ้นสามารถทาให้อาจารย์มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4
ขั้นที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จากการที่อาจารย์ได้นารู ปแบบไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้เมืองชัยภูมิ ศูนย์เรี ยนรู ้เทพสถิตบ้านนา ศูนย์เรี ยนรู ้หนองบัวระเหว และศูนย์เรี ยนรู ้แก้งคร้อ ในระยะเวลา 1 เดือน ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2553 ในขั้น นี้ ใช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ รู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยตัวแทนนักศึกษาศูนย์
เรี ยนรู ้ละ 10 คน รวมเป็ น 40 คน เป็ นผูป้ ระเมินอาจารย์ ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ข้ อ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความพงพอใจของนักศก าต่ อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ด้ านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
อาจารย์ได้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ งของ
นักศึกษา
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
อาจารย์ได้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ตรงตามประสบการณ์ของ
นักศึกษา
อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
อาจารย์ใช้เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจการใช้เทคนิควิธีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์
รวม
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
อาจารย์ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรี ยน
และจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่สอน
อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น ความรู้ และประการณ์ของนักศึกษา
อาจารย์ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหาถูกต้อง น่าสนใจ
และช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
อาจารย์ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
รวม

X

S.D

ระดับ
ความ
พงพอใจ

3.85
3.62
3.54

0.77
0.70
0.73

มาก
มาก
มาก

3.62
3.65

0.69
0.68

มาก
มาก

3.37
3.61
3.63

0.59
0.60
0.58

ปานกลาง
มาก
มาก

3.61

0.51

มาก

3.54

0.71

มาก

3.63

0.61

มาก

3.58
4.30

0.60
0.80

มาก
มาก

3.50

0.62

มาก

3.56

0.49

มาก
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ตารางที่ 29 (ต่อ)

ข้ อ

ความพงพอใจของนักศก าต่ อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
อาจารย์วดั และประเมินตามสภาพจริ งนักศึกษา
3.2 อาจารย์ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3.3 อาจารย์วดั และประเมินผลด้วยความยุติธรรม
3.4 อาจารย์ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้
3.5 ของนักศึกษา
3.6 อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้ทราบความก้าวหน้าในการเรี ยนเป็ น
ระยะๆ
3.7 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจการการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์
รวม
4 จิตวิทยาการเรียนรู้ผ้ ูใหญ่
4.1 อาจารย์ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักศึกษา
4.2 อาจารย์ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ระหว่างนักศึกษา
4.3 นักศึกษาได้เรี ยนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความอิสระในการ
เรี ยนรู้
4.4 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจในหลักการใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่ของอาจารย์
รวม
รวมทั้งหมด

X

S.D

ระดับ
ความ
พงพอใจ

4.05

0.49

มาก

3.75
3.06
2.96

0.59
0.75
0.69

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.82

0.84

ปานกลาง

3.09

0.59

ปานกลาง

3.30

0.42

ปานกลาง

4.23

0.56

มาก

4.05

0.54

มาก

3.61

0.59

มาก

3.17

0.58

ปานกลาง

3.77
3.56

0.41
0.31

มาก
มาก
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จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.56, S.D =0.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจมาก เว้น
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.30, S.D
=0.42) ซึ่งยอมรับสมติฐานข้อที่ 5
ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
โดยการประเมิ นความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์ และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิตที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ดา้ น
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ จากการนารู ปแบบไปใช้ และได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่สมบูรณ์
การศึกษาในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเมื่อนาไปใช้ ตามความคิดเห็นของกรรมการบริ หาร
โครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์ และนักศึกษา วิธีการดาเนิ นการประเมิน ของรู ปแบบฯ
ผูว้ ิจยั ดาเนินการ ได้แก่ 1) จัดเวทีการสัมมนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ 2) สอบถามความคิดเห็ นของ
กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์และนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จากความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องจานวน 16
คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตและกรรมการบริ หารหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จานวน 2 คน ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จานวน 2 คน อาจารย์ จานวน 4 คน
และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต 4 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน รวมเป็ น 8 คน มีผลการประเมินเป็ น 2 ขั้น
ดังนี้
1. การจัดเวทีการสัมมนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์
และนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 1 ผลการจัดเวทีการสัมมนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ได้ผลการวิจยั ดังนี้
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จากการจัดเวทีสัมมนา โดยมี กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์ และ
นักศึกษา จานวน 16 คน มาร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในด้านความรู ้ ทักษะและเจตคติ หลังจากที่อาจารย์ท้ งั 20
คน ที่ สอนใน 5 รายวิ ชาเฉพาะได้น ารู ป แบบไปใช้ใ นศูน ย์เรี ย นรู ้ ท้ งั 4 ศูน ย์แ ล้ว ผูว้ ิจ ัย ได้สรุ ป
ประเด็นจากการสัมมนา ปรากฏผลดังนี้
1. ด้า นความรู ้ เ กี่ ย วกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต อาจารย์ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิตมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้านการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ และด้านจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ ซึ่ งการวิเคราะห์ ผลความ
คิดเห็นปรากฎดังนี้
1.1 ความรู ้ ความเข้าใจด้านเทคนิ ควิ ธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หาร
โครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารย์
ได้รับความรู ้ดา้ นปรัชญาการจัดการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่เน้นการเรี ยนรู ้สู่ การปฏิบตั ิ
การปรับกระบวนทัศน์การเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......จากการได้พดู คุยกับผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้ ทาให้ทราบอาจารย์ได้ปรับวิธีสอน มีเทคนิค
การสอนที่เน้นนักศึกษาเป็ นสาคัญ เน้นให้นกั ศึกษาลงพื้นที่ในชุมชน ศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะวิชา
สัมมนาต่าง ๆ จากนั้นให้นกั ศึกษามานาเสนอผลการศึกษาชุมชนท้องถิ่น อภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน
ในแต่ละเขตหมู่บา้ น ชุมชน.....”
(กรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......เมื่อได้ใช้รูปแบบฯและเข้าร่ วมประชุมวางแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แล้ว ทาให้ผม
ได้เข้าใจถึงวิธีสอนที่เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น เข้าใจการเขียนแผน วางแผนการสอน มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
สอนต่าง ๆ ที่แตกต่างจากการให้ความรู้ที่เป็ นเนื้ อหา หลักการ แต่ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิการจริ ง ๆ นาประสบการณ์
มาแลกเปลี่ยนกันและกัน.....”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......ดูแล้วอาจารย์เข้าใจการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตยิ่งขึ้น เพราะให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู้ในชุมชน และเข้าใจผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่ จากเดิ มที่อาจารย์บางคนยังสอน
นักศึกษาเหมือนนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัย .........”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เมืองชัยภูมิ)
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1.2 ความรู ้ ความเข้าใจด้านสื่ อและแหล่ งการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ ห ารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีความรู ้
ในการจัดการสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย และใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่น เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บา้ นต่าง ๆ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
และรายวิชา ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......รายวิชาบางวิชาไม่ตอ้ งเรี ยนในห้องเรี ยน ไม่ตอ้ งเรี ยนหลักการ ทฤษฎีมานัก อาจารย์พา
นักศึกษาลงหมู่บา้ น ชุมชน มีวิทยากรเป็ นชาวบ้าน เจ้าของไร่ นา ธุ รกิจ กรรมการกองทุนหมู่บา้ น หรื อกรรมการ
กลุ่มวิสาหกิจ อาจารย์กใ็ ห้งาน นักศึกษาก็ไปซักถามเก็บเนื้อหาจากแหล่งนั้น ๆ ได้เลย.....”
(ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้)
“......อาจารย์ตอ้ งวิเคราะห์ก่อนว่าจะเลือกสื่ อและแหล่งเรี ยนรู้ใดที่เหมาะสมกับเนื้ อหารายวิชา
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดที่สุดแก่นกั ศึกษา ไปติดต่อประสานล่วงหน้า ออกแบบคาถาม รายงานให้นกั ศึกษาไปเก็บ
ข้อมูลที่ตวั บุคคลและแหล่งเรี ยนรู้ มานาเสนอ หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมก็ให้ไปเก็บข้อมูลอีกครั้งจนหมดข้อสงสัย
.....”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......เรี ยนแล้วไม่น่าเบื่อเลย สัปดาห์แรก อาจารย์จะสอนภาพรวม หลักการ เนื้ อหา สัปดาห์
ต่อมาก็จะให้ไปลงพื้นที่จริ ง ในหมู่บา้ นของตนเองบ้าง ของเพื่อนๆ นักศึกษาอื่นบ้าง ถ้ากลุ่มไหนมีผใู้ หญ่บา้ น กัน
หรื อ อบต.มาเรี ยนด้วยก็ได้รับความสะดวกหน่อย เก็บข้อมูลได้มาก ยืมผลงานมาเสนอให้องเรี ยนได้เลย.........”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิต-บ้านนา)

1.3 ความรู ้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีความรู ้
ในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการปฏิบตั ิจริ ง การประเมินจากการเปลี่ยนแปลงการดาเนิน
วิถีชีวิตของนักศึกษา โดยเฉพาะวิชาสุ ขภาพชุมชน ที่ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาพที่ดีข้ ึน มีโครงการเลิกเหล้า
บุหรี่ ดูและน้ าหนัก เป็ นต้น และประเมินผลจากการปฏิบตั ิและเห็นผลลัพธ์การดาเนิ นการจริ ง ดังที่ได้
กล่าวไว้วา่
“......ในวิชาสุ ขภาพชุ มชน นักศึกษาจะต้องทาโครงงานพัฒนาสุ ขภาพตนเอง หลายคนเลิก
เหล้า บุหรี่ และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ ฟุ่มเฟื อย ทาบัญชี ครั วเรื อน ค่าใช้ต่าง ๆ แต่ละคนก็มีเสนอผลการปฏิ บตั ิมี
ภาพประกอบ ดูแล้วนักศึกษาสนุกสนานดี อาจารย์กใ็ ห้ผลตามที่ปฏิบตั ิได้จริ ง.....”
(ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู้)
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“......สิ่ งหนึ่ งที่ ได้รับมากคือวิธีการวัดและประเมิ นผล เพราะไม่ได้จบมาทางครู เมื่ อได้เข้า
อบรมได้ท ราบถึ ง วิธี ว ดั ที่ เ น้น การวัดตามสภาพจริ ง และมี วิ ธี ว ดั ที่ ห ลากหลายนอกจากการทดสอบ รวมทั้ง
เครื่ องมือวัดมีท้ งั เป็ นระดับคะแนน และการให้คะแนน”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......สังเกตอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมรู ปแบบนี้ จะมีความพร้อมในการสอนมาก ๆ ดูแล้วมีการ
เตรี ยมความพร้อมและดาเนินการสอนได้ดี สังเกตจากเทคนิคการสอน การมอบหมายงานให้แก่นกั ศึกษาและการ
ประเมิน อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการวัดและการประเมิน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชดั เจน นักศึกษา
พอใจในการประเมินเช่นนี้.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้แก้งคร้อ)

1.4 ความรู ้ ความเข้าใจด้านจิ ตวิ ทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ กรรมการบริ ห ารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการอนที่ให้ผเู ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ เรี ยนรู ้ส่ิ งที่มีประโยชน์และนามาใช้
ได้จริ ง ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ ผูใ้ หญ่มีความสาคัญมาก เมื่ อเข้ารับการอบรมทาให้ทราบว่าผูใ้ หญ่
ต้องการมีส่วนร่ วมมาก ๆ และแสดงความรู้เดิมที่ตนมีอยูอ่ อกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสอนผูใ้ หญ่ผสู้ อนต้องคอย
ชี้แนะ แนะนา และให้คาปรึ กษา ให้เวลานักศึกษา ผลงานที่เรามอบหมายก็จะออกมาตามที่อาจารย์ตอ้ งการ...”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......อาจารย์จะให้นกั ศึกษาอภิปราย พูดคุยกันเกือบทุกครั้ง คนที่มีประสบการณ์ดา้ นนั้นๆ จะ
พูดเสนอความคิดได้ดี วนมากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ส่ วนผูท้ ี่ไม่ประสบการณ์ก็จะฟั งอย่างตั้งใจ ทาให้อาจารย์ไม่
ต้องบรรยายมาก บางครั้ง นักศึกษาคนนั้นก็เป็ นประธานกลุ่มวิสาหกิจเอง ก็อภิบายขั้นตอน ปัญหาอุปสรรคได้ดี..”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้แก้งคร้อ)

สรุ ปความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์ และ
นักศึกษาด้านความรู ้ของอาจารย์เกี่ยวกับจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า
อาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการ แนวคิ ด และปรั ชญาการจัดการศึ กษาของโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต โดยเฉพาะมีความรู ้ความเข้าใจด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์
จัดการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ จัดการเรี ยนรู ้ให้ผูเ้ รี ยนศึกษา
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องตอบสนองชี วิตจริ งของผูเ้ รี ยน เน้นการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี จัดการ
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เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนโดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ด้านสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ท้องถิ่น ตาม
ความถนัดและสนใจ สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาของแต่ละรายวิชา ด้านการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ พบว่า อาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจการใช้วิธีก ารวัด และประเมิ น ผลสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล วัดและประเมินตาม
สภาพจริ ง ใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย ด้วยความยุติธรรม และควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการ
ประเมินตนเอง ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ พบว่า อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจการใช้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย และตอบสนองการเรี ยนรู ้ วัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน บูรณาการ
กับวิถีชีวิตของผูเ้ รี ยน ทั้งสภาพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ใช้หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมี
ส่ วนร่ วมในชุ มชน จัดกิ จกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ด้านทักษะเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต อาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมากยิ่งขึ้น
ทั้งด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ซึ่งการวิเคราะห์ผลความคิดเห็นปรากฎดังนี้
2.1 ทักษะด้านเทคนิ ควิ ธี การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ ห ารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีทกั ษะ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดีย่ิงขึ้น มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้นการ
ปฏิบตั ิจริ ง การศึกษาดูงานในแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ดังที่ได้กล่าว
ไว้วา่
“......บางวิชาอาจารย์นาปราชญ์ชาวบ้านมาร่ วมบรรยาย สาธิ ตจากสื่ อในท้องถิ่นจริ ง ๆ เช่ น
รายวิชาสุ ขภาพชุมชน ที่ศึกษาสมุนไพรที่มีในชุมชน การนามาทายาหรื อป้ องกันสารพิษต่าง ๆ ทาให้นกั ศึกษาได้
ทาการเพราะปลูกในครัวเรื อนและสนใจสมุนไพรมากยิง่ ขึ้น นักศึกษาบางคนมีภูมิรู้เรื่ องดังกล่าวก็นาเสนอความรู้
ของตนเองได้ดีมาก ได้รับการชื่นชมจากเพื่อน ๆ ในห้องเรี ยน.....”
(กรรมการบริ หารหลักสูตร)
“......อาจารย์จะให้นักศึกษาทาบัญชี ครั วเรื อน ทาโครงการพัฒนาตนเอง และนาเสนอสิ่ งที่
ตนเองทาจริ ง ถ้าใครทาจริ งเมื่อมีการถามก็จะตอบได้ชดั เจน ฉะฉาน แต่ถา้ ใครทาไม่จริ งก็จะตอบอ้ าอึ้ง ทุกคนก็
จะรู้ ทาให้ได้คะแนนรายงานไม่ได้.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หองบัวระเหว)
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2.2 ทักษะด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีทกั ษะการใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ ที่เน้นการเรี ยนรู ้ในแหล่งชุมชน การนาปราชญ์ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการ
สอนรู ้ ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......อาจารย์สอนไม่น่าเบื่อ เมื่อถึงวันที่จะเรี ยน นักศึกษาก็จะไปแหล่งเรี ยนรู้น้ นั ตามที่กาหนด
ไว้ มี วิทยากรจากชุ มชน เช่ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเจ้าของสวนมาบรรยายให้ฟัง มี การร่ วมกิ นข้าว สอบถาม
วิทยากรอย่างสนุกสนาน จากนั้นก็แบ่งกลุ่มการนาเสนอการเรี ยนรู้ที่ได้รับในชัว่ โมงต่อไป นักศึกษาเรี ยนไม่เครี ยด
โดยเฉพาะวิชาสัมมนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพถิต-บ้านนา)

2.3 ทัก ษะด้ า นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีทกั ษะการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง และผลงานจากการปฏิบตั ิจริ ง ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
วัดและประเมินผล ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......การวัดและประเมินผล จะวัดความรู้เพียง 20 เปอร์ เซ็นต์ นอกนั้นจะวัดจากการปฏิบตั ิและ
ผลงานที่นาเสนอ บางรายวิชาก็จะวัดจากการพัฒนาการปฏิบตั ิ เช่น วิชากองทุนและสวัสดิการชุมชน ได้นาความรู้
ให้ใช้กองทุนที่ ตนเองเป็ นมาชิ กอย่างไรบ้าง อย่างไรบ้างในวิชานี้ นักศึกษาคนที่ เป็ นสมาชิ กก็ได้เปรี ยบเพราะ
ประเมินจากการปฏิบตั ิจริ ง เห็นเป็ นรู ปธรรม...”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......สังเกตอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมรู ปแบบนี้ จะมีความพร้อมในการสอนมาก ๆ ดูแล้วมีการ
เตรี ยมความพร้อมและดาเนินการสอนได้ดี สังเกตจากเทคนิคการสอน การมอบหมายงานให้แก่นกั ศึกษาและการ
ประเมิน อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการวัดและการประเมิน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชดั เจน นักศึกษา
พอใจในการประเมินเช่นนี้.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้แก้งคร้อ)

2.4 ทักษะด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีทกั ษะการใช้จิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น โดยการให้จดั การเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ใกล้ตวั นักศึกษา
เน้นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย และนาประสบการณ์ตรงมาจัดการเรี ยนรู ้ ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
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“......อาจารย์จะสอบถามก็วา่ ใครมีอาชีพอะไร สนใจในอาชีพอะไรชุมชน จากนั้นศึกษาปั ญหา
ของอาชีพนั้น โดยการทา SWOT และนามาพัฒนาอาชีพของตนเอง เหมือนการทาวิจยั ตนเอง ได้ทราบข้อดี ข้อเสี ย
โอกาส และอุปสรรค เป็ นการเรี ยนจากชีวิตตนเอง พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัว และชุมชนของตนเอง.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้แก้งคร้อ)
“......อาจารย์ที่สอนรายวิชาเฉพาะจะเตรี ยมการสอนมาดี จะเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมและมี
กิจกรรมให้ศึกษาดูงาน ลงพื้นในชุมชนเสมอ ๆ แล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เช่น วิชาแผนแม่บท
ชุมชน เมื่อนักศึกษาจัดทาแผนแม่บทชุมชนเสร็ จแล้ว ก็ให้ ผูน้ าชุมชน ชาวบ้านมาร่ วมฟั งและวิพากษ์แผนแม่บท
ของนักศึกษากันเลย หรื อในรายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชนก็ให้นกั ศึกษานาแผนของชุมชนมาวิพากษ์กนั ทาให้
การเรี ยนสนุกนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิต-บ้านนา)

สรุ ปความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์ และ
นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เกี่ ยวกับทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ พบว่า
อาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมากขึ้น ทั้งด้านเทคนิ ควิธีการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดยเฉพาะด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การใช้สื่อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการเรี ยนรู ้ในแหล่งชุมชน การนาปราชญ์ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลจากสภาพจริ งของการปฏิบตั ิงาน และเข้าใจธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. ด้า นเจตคติ เ กี่ ย วกับ รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์ เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์ และนักศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้งด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ซึ่งการวิเคราะห์ผล
ความคิดเห็นปรากฎดังนี้
3.1 เจตคติดา้ นเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดี
ต่อเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะอาจารย์ได้รับความรู ้ ทักษะที่มีความสาคัญต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนที่นักศึกษาเป็ นผูใ้ หญ่ มีความหลากหลายทั้งด้านอายุ
อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นฐานด้านการศึกษา ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทาให้อาจารย์
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ได้รับความรู ้มาก สามารถนาไปใช้ได้จริ ง และพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองได้ดีย่ิงขึ้น
ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......อยากให้มีการนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ น้ ี มาใช้กบั อาจารย์ทุกรายวิชา ไม่
จาเป็ นเฉพาะรายวิชาเอกเท่านั้น วิชาพื้นฐานหรื อบังคับควรให้อาจารย์ได้มีความรู้ และทักษะด้วย เพราะอาจารย์
บางคนยังใช้วธิ ีสอนแบบเดิม ๆ เหมือนนักศึกษาภาคปกติอยู.่ ......”
(กรรมการบริ หารหลักสูตร)
“......อยากให้จดั อบรมโดยใช้รูปแบบนี้ ทุก ๆ ปี เพราะจากการังเกตเห็นว่าอาจารย์ที่เข้าอบรมมี
การสอนที่ ดีข้ ึน มี เทคนิ ค มี ความเข้าใจผูเ้ รี ยน มี การวัดประเมิ นผลที่ ยุติธรรม อยากให้จดั อบรมแก่อาจารย์ทุก
รายวิชา และทุกศูนย์เรี ยนรู้.......”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้หนองบัวระเหว)

3.2 เจตคติดา้ นสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้เพราะอาจารย์ได้นาแหล่งการเรี ยนรู ้มาใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ และนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่ วมให้ความรู ้แก่นกั ศึกษา ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......เรี ยนแล้วไม่น่าเบื่อเลย สัปดาห์แรก อาจารย์จะสอนภาพรวม หลักการ เนื้ อหา สัปดาห์
ต่อมาก็จะให้ไปลงพื้นที่จริ ง ในหมู่บา้ นของตนเองบ้าง ของเพื่อนๆ นักศึกษาอื่นบ้าง ถ้ากลุ่มไหนมีผใู้ หญ่บา้ น กัน
หรื อ อบต.มาเรี ยนด้วยก็ได้รับความสะดวกหน่อย เก็บข้อมูลได้มาก ยืมผลงานมาเสนอให้องเรี ยนได้เลย.........”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิต-บ้านนา)
“......อาจารย์สอนไม่น่าเบื่อ เมื่อถึงวันที่จะเรี ยน นักศึกษาก็จะไปแหล่งเรี ยนรู้น้ นั ตามที่กาหนด
ไว้ มี วิทยากรจากชุ มชน เช่ นกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อเจ้าของสวนมาบรรยายให้ฟัง มี การร่ วมกิ นข้าว สอบถาม
วิทยากรอย่างสนุกสนาน จากนั้นก็แบ่งกลุ่มการนาเสนอการเรี ยนรู้ที่ได้รับในชัว่ โมงต่อไป นักศึกษาเรี ยนไม่เครี ยด
โดยเฉพาะวิชาสัมมนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพถิต-บ้านนา)

3.3 เจตคติ ด้า นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ กรรมการบริ หารโครงการ
ผูอ้ านวยการศูนย์อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดี
ต่อการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
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“......มี ความมัน่ ใจในการสอนมากยิ่งขึ้น ได้ทราบข้อบกพร่ องของตนเอง เพราะรู ปแบบมี
เครื่ องมื อ วิ ธี ก าร กิ จ กรรม และแบบประเมิ น ที่ เ ยอะมาก ประเมิ น ครบทุ ก ด้า น นัก ศึ ก ษาได้ป ระเมิ น ด้ว ย
ผูอ้ านวยการก็ประเมิน ทาให้เราได้รู้สิ่งที่ตอ้ งแก้ไขและพัฒนา การอบรมแบบนี้ น่าจะมีทุกปี การศึกษา ก่อนเปิ ด
เรี ยน และน่าจะจัดนอกถานที่เพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กลุ่มย่อยในช่วงเวลากลางคืน.......”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......เมื่ อปี ที่ ผ่าน ๆ ก็มีการจัดแต่จะเป็ นประชุ มก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน แต่เป็ นการประชุ มของ
รายวิชาแต่ละรายวิชาว่าจะสอนอะไรอย่างไร มีกิจกรรมให้นกั ศึกษาทาอะไร วัดและประเมินผลอะไรบ้าง คะแนน
เท่ าไรเท่ านั้น แต่ มี การอบรมโดยใช้รู ป แบบนี้ เหมาะสมมาก เพราะอาจารย์ห ลายคนไม่ ได้เป็ นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ได้จบทางครู ทาให้ได้รับความรู้มากขึ้นจริ ง ๆ.......”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)

3.4 เจตคติดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังที่ได้กล่าวไว้วา่
“......จิ ตวิทยาการเรี ยนรู้ ผูใ้ หญ่มีความสาคัญมาก เมื่ อเข้ารับการอบรมทาให้ทราบว่าผูใ้ หญ่
ต้องการมีส่วนร่ วมมาก ๆ และแสดงความรู้เดิมที่ตนมีอยูอ่ อกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสอนผูใ้ หญ่ผสู้ อนต้องคอย
ชี้แนะ แนะนา และให้คาปรึ กษา ให้เวลานักศึกษา ผลงานที่เรามอบหมายก็จะออกมาตามที่อาจารย์ตอ้ งการ...”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......อาจารย์ที่สอนรายวิชาเฉพาะจะเตรี ยมการสอนมาดี จะเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมและมี
กิจกรรมให้ศึกษาดูงาน ลงพื้นในชุมชนเสมอ ๆ แล้วก็ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เช่น วิชาแผนแม่บท
ชุมชน เมื่อนักศึกษาจัดทาแผนแม่บทชุมชนเสร็ จแล้ว ก็ให้ ผูน้ าชุมชน ชาวบ้านมาร่ วมฟั งและวิพากษ์แผนแม่บท
ของนักศึกษากันเลย หรื อในรายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชนก็ให้นกั ศึกษานาแผนของชุมชนมาวิพากษ์กนั ทาให้
การเรี ยนสนุกนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย.....”
(นักศึกษาศูนย์เรี ยนรู้เทพสถิต-บ้านนา)

สรุ ปความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์ และ
นัก ศึ ก ษาโครงการมหาวิ ทยาลัยชี วิ ต พบว่า ทุ กคนเห็ น ว่า อาจารย์มีเ จตคติ ที่ ดี ต่ อรู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เพราะรู ปแบบทาให้อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจ
ทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
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สรุ ป โดยรวม พบว่า ความคิ ดเห็ นของกรรมการบริ ห ารโครงการ ผูอ้ านวยการศู น ย์
อาจารย์ และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตที่มีต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ พบว่า 1) ด้านความรู ้ของอาจารย์เกี่ยวกับจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจารย์มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และปรัชญาการจัดการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มีความรู ้ความเข้าใจด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตอบสนอง
ชีวิตจริ งของผูเ้ รี ยน เน้นการปฏิบตั ิมากกว่าทฤษฎี ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ท้องถิ่น และใช้
วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา ใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย และตอบสนองการเรี ยนรู ้ วัย และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน อย่างเต็มศักยภาพ 2) ด้านทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมากขึ้น ทั้ง
ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และ 3) กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์ อาจารย์
และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตของอาจารย์เรี ยนรู ้ เพราะรู ปแบบทาให้อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัด
และประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์
เรี ยนรู ้ อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ได้ผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต หลังจากการจัดสัมมนา ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 30

266
ตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการ
ศูนย์เรี ยนรู ้ อาจารย์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ข้อ รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
1
2

3

4
5

เหตุผลและความเป็ นมาของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
การกาหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วย
2.1 ความรู้ความเข้าใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ครอบคลุม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
3.1ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู้
3.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
3.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
3.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
การดาเนินการกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ศนู ย์
เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต AKLIE Model ได้แก่
5.1ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น (Assessment of Need: A)
5.2 ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition: K)
5.3 ขั้นที่ 3การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ (Learning
Plan : L)
5.4 ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ(Implementation : I)
5.5 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.79

0.40

มาก

2.59

0.49

มาก

2.62

0.48

มาก

2.62

0.48

มาก

2.60

0.48

มาก
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ตารางที่ 30 (ต่อ)
ข้อ รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
6

ความสามารถในเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เกิดจากการปฏิบตั ิตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย
6.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู้
6.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
6.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
6.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
7 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตเกิดจากการปฏิบตั ิตามรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4
ด้านประกอบด้วย
7.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู้
7.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
7.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
7.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
8 อาจารย์มีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
9 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มีความสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
10 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

2.64

0.47

มาก

2.57

0.49

มาก

2.72

0.44

มาก

2.70

0.45

มาก

2.67

0.46

มาก

2.65

0.23

มาก

จากตารางที่ 30 แสดงให้เห็นว่า กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้
อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
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โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตโดยรวมทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ( X = 2.65, S.D =0.23) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 6
การนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ป
เผยแพร่ และขยายผล
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยการทดลองใช้รูปแบบฯ กับศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จานวน 4 ศูนย์เรี ยนรู ้ ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 และในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้นารู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ฯ โดยเฉพาะการนาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นขั้นที่ 2 การเข้าถึง
ความรู ้ ( Knowledge Acquisition : K) โดยการจัดอบรมอาจารย์ เป็ นระยะ 2 วัน จากนั้นได้ให้
อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาได้ประชุ มวางแผน ออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นขั้นที่ 3 การ
ออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) และนารู ปแบบไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เป็ นขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ (Implementation : I) ส่ วนขั้นที่
5 การประเมินผล (Evaluation : E ) ทางมหาวิทยาลัยได้ใช้แบบประเมิน การสอนของมหาวิทยาลัย
ประเมินโดยนักศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูว้ ิ จ ัยได้น ารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศู นย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ไปเผยแพร่ และขยายผลแก่สถาบันการเรี ยนรู ้เพื่อปวงชน (โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
(สสวช.) จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สุรเชษฐ เวชชพิทกั ษ์ เพื่อนา
ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในสถาบันต่อไป
ผลจากการนารูปแบบ ปใช้
ผลจากน ารู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ใ นโครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 พบว่า อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้อื่น ๆ อีก
12 ศูนย์เรี ยนรู ้ได้มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมากยิ่งขึ้น เข้าใจ
หลักการ แนวคิด และปรั ชญาของโครงการ อาจารย์มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเทคนิ คการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรและโครงการฯ การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เข้าถึงแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และเทคนิ คการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
แบบต่าง ๆ ได้นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะการทาแผนการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เข้า ใจถึ ง การน าสื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น มาใช้ใ นการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ รู ้ จ ัก วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ การวัด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และการ
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ประเมินผลจากการปฏิบตั ิจริ ง และที่สาคัญได้มีความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ การจัดการ
เรี ยนรู ้ให้นกั ศึกษาอย่างมีความหมายและตรงตามความต้องการของนักศึกษา ทาให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ เรี ยนอย่างมีความสุ ข เรี ยนอย่างมีความหมาย
พัฒนาชี วิต ชุมชน และท้องถิ่นของตนเอง ตรงตามปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ดังคา
กล่าวที่วา่
“......ดีใจที่ได้เข้าอบรมรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เพราะ
เมื่อปี ที่ผา่ น ๆ ก็มีการจัดแต่จะเป็ นประชุมก่อนเปิ ดภาคเรี ยน ครั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิ คการสอน
การใช้แหล่งเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการวัดและประเมินผล เป็ นประโยชน์มาก.......”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......อบรมก่อนเปิ ดภาคเรี ยนครั้งนี้ ได้รับสาระความรู้มาก โดยเฉพาะได้การปฏิบตั ิการเขียน
แผนฯ การใช้สื่อ และการประเมินผล โดยเฉพาะเข้าใจหลักจิตผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่มากยิง่ .......”
(อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)

ปั ญหาที่พบจากผลการนารู ปแบบไปใช้ของโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 พบว่า อาจารย์ที่เข้ามาใช้รูปแบบมีจานวนมาก รวม
ประมาณ 80 คน ทาให้การนาเสนอแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ไม่ทวั่ ถึง
เพราะมีเวลาจากัด วิทยากรประจากลุ่มมีจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถอธิบาย ชี้แนะได้ครบทุกกลุ่ม
วิทยากรประจากลุ่มบางคนยังไม่ชดั เจนในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามปรัชญาของโครงการบาง
ด้านทาให้ไม่สามารถให้คาชี้แนะ หรื อแนะนาได้ทุกด้าน โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริ ง ดัง
คากล่าวที่วา่
“......ถ้าเพิ่มเวลามากขึ้นน่ าจะได้ปฏิบตั ิมากกว่านี้ ระยะเวลาน้อยเกินไป บางเรื่ องควรมีเวลา
มากขึ้น จานวนอาจารย์เข้าอบรมเยอะ บางคนก็สนใจได้รับความรู้เต็ม ๆ แต่บางคนอาจจะไม่เข้าถึง ถ้ามีระยะมาก
ขึ้น และจานวนอาจารย์ไม่มากเกินจะทาให้มีประสิ ทธิภาพมากกว่านี้ .......”
(กรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)
“......ถ้าจัดนอกสถานที่ควรจะดีกว่านี้ จานวนวิทยากรประจากลุ่มน้อยเกินไป มีวิทยากรที่ให้
ความรู้ได้จริ ง ๆ เพียง 2-3 คน ถ้าวิทยากรมีความรู้ความชานาญทุก ๆ ด้าน มากกว่านี้ การอบรมใช้รูปแบบนี้ คงมี
คุณภาพมาก และได้ผลมาก ทาให้การจัดการเรี ยนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตร.......”
(กรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ด้วยการศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Methods) ร่ วมกับการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบคาถามการวิจยั ให้มี
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดขึ้น 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการ
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 2) เพื่อ
สร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 3)
เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
และ 4)
เพื่อประเมิ นรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจยั One Group Pre test Post test Design โดยทา
การทดลองใช้รูปแบบ AKLIE Model ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประจาภาคเรี ยนที่
1 ปี การศึกษา 2553 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เครื่ องมือการใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู ้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ แบบทดสอบก่อน (Pretest) และแบบทดสอบหลัง (Posttest) การทดลอง แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบการประเมินตนเองของอาจารย์ต่อ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ และแบบประเมิน
ความคิดเห็ นของกรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์และนักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลทดสอบ
ความรู ้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่าที(t-test แบบ Dependent) ค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีกรอบแผนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพและความต้องการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ควรได้รับการพัฒนามี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ คและ
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการวัดและประเมินผลการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2. ผลการสร้างและตรวจสอบร่ างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต พบว่า รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ เรี ยกว่า AKLIE Model ประกอบด้วย 1) หลักการ คือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในโครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ที่เอาชี วิตเป็ นตัวตั้ง ชุมชนเป็ นตัวตั้ง เน้นชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ที่ย ง่ั ยืน 2) วัตถุประสงค์ คื อ เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้วยรู ปแบบ วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เหมาะสม 3) สาระความรู ้ ได้แก่ เทคนิค
และวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และ จิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ 4) ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การศึกษาความ
ต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition : K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) และ 5) เงื่อนไขการนารู ปแบบ
ไปใช้ ได้แก่ 5.1) เงื่อนไขการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ AKLIE Model ของวิทยากร 5.2) เงื่อนไข
คุณสมบัติของอาจารย์ที่เข้าร่ วมโครงการ และเงื่อนไขที่ 5.3) เงื่อนไขการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพความเหมาะสมและความสอดคล้องของรู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต AKLIE Model พบว่า
องค์ประกอบด้านความสอดคล้องกับนิ ย ามและพฤติ ก รรมบ่งชี้ ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมาก ( X = 4.24, S.D = 0.58) ทุกองค์ประกอบ และรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยภาพรวมมี ความ
สอดคล้องกัน (IOC =0.96)
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ป ระเมิ น รู ป แบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (AKLIE Model) พบว่า
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ความเหมาะสมของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.31, S.D. = 0.58) ยกเว้นความเหมาะสมของ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าอบรมที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X =4.56, S.D. = 0.52)
3. ผลการศึกษาทดลองนาร่ อง (Pilot Study) การใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของรู ปแบบฯ ผล
การศึกษาทดลองนาร่ อง (Pilot Study) พบว่า รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศู นย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีจุดมุ่งหมายและเนื้ อหาสาระของการพัฒนาครอบคลุมในสิ่ งที่
อาจารย์ตอ้ งการ และนาไปใช้ปฏิบตั ิจริ งในศูนย์เรี ยนรู ้ รู ปแบบ AKLIE Model มีความเหมาะสมที่
จะพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทดลองนาร่ อง
พบว่า รู ปแบบดังกล่าวมีขอ้ จากัดในด้านเวลาในการพัฒนาเนื่องจากมีเนื้ อหาสาระค่อนข้างมากแต่มี
เวลาที่จะพัฒนาค่อนข่าง ข้อสรุ ปผลจากการสอบถามเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อรู ปแบบฯ คือ 1) การ
ฝึ กอบรมที่กาหนดตามแผน มีรายละเอียดเนื้ อหาแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ค่อนข้างมาก ซึ่ งไม่สามารถ
ฝึ กอบรมได้ใ นช่ ว งเวลาระยะที่ กาหนดในตารางกิ จ กรรมได้ จึ งควรมี ก ารกาหนดให้วิ ทยากร
นาเสนอประเด็นที่สาคัญ ๆ และนาไปใช้จริ ง ส่ วนผูเ้ ข้ารับการอบรมควรศึกษาแผนและทากิจกรรม
ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อความเข้าใจเนื้ อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งขณะทากิจกรรมนาเสนอ
ควรมีการกาหนดเวลานาเสนอของแต่ละให้ชดั เจน เพราะบางกลุ่มอาจนาเสนอนานเกินไป วิทยากร
ควร วิพากษ์งานของและกลุ่มที่นาเสนอเพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป 2)
เอกสารคู่มือการใช้รูปแบบมีเนื้ อหาค่อนข้างมาก เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้รูปแบบควรสรุ ปเป็ น
ภาพประกอบเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ทาความเข้าใจในภาพรวมก่อนลงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 3) ควรกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ให้มีความชัดเจนและต่อเนื่ องกันเพื่อให้อาจารย์สามารถดาเนิ นกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวได้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดเพื่อให้รูปแบบมีความสมบูรณ์ข้ ึน
สรุ ปผลการทดลองนาร่ องการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีความเป็ นไปได้สูงในการนาไปทดลองใช้จริ ง โดยการปรับ
รายละเอียดในขั้นที่ 2 ให้มีการศึกษามาก่อนล่วงหน้า และวิทยากรบรรยายอย่างกระชับ
4. ผลการศึกษาประเมินประสิ ทธิผลของการใช้รูปแบบ พบว่า
4.1
ผลการทดสอบก่ อ นและผลการทดสอบหลัง อบรมด้ว ย “แผนการจัด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ใ นศูน ย์เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต ” คะแนนวัดผลการ
ทดสอบก่อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.70 คะแนนวัดผลการ
ทดสอบหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
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การทดสอบสถิติ t – test (Dependent) พบว่า ค่า t = 26.53 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อน
อบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
4.2 อาจารย์มีทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี โดย
ภาพรวม เฉลี่ย 23.17 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 88.66 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2
4.3 การประเมินตนเองของอาจารย์ดา้ นความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งยอมรับสมติฐานข้อที่ 3
4.4 อาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชี วิต อยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย ทุกด้าน 2.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็ นร้ อยละ
96.75 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4
4.5 นักศึกษาประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งยอมรับสมติฐานข้อที่ 5
4.6 กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยรวมทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่งยอมรับสมติฐานข้อที่ 6
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต (AKLIE Model) มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ตามผลการศึกษาวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
จากผลการวิ จ ัย การจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ที่ จ าเป็ นต้องพัฒนาให้กับอาจารย์ในศู นย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต
เพิ่มเติมได้แก่ 1) ด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ทั้ง 4 ด้าน ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลัก สู ต รศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น คื อ เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี
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ความรู ้ ความสามารถ ในระดับวิชาชี พชั้นสู งนาความรู ้ไปในใช้ในการประกอบอาชี พได้ มีความรู ้
ความเข้าใจ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
นาวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเสริ มสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ลักษณะบูรณาการ และเชื่ อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิ ทธิ ภาพในการ
แก้ไขปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืน มีเหตุผล คุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ และเป็ นคนดีของ
สังคม ซึ่งอาจารย์ผสู ้ อนทุกคนควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ให้เกิดการปรับ
กระบวนทัศน์การเรี ยนการสอนใหม่ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2549 : หน้า) ที่กล่าวว่า
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป็ นการเรี ยนรู ้ใหม่ : กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ กระบวนทัศน์หมายถึง
วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ วิธีให้คุณค่า ซึ่ งตั้งอยู่บนฐานการมองโลกความเป็ นจริ งแบบหนึ่ ง โดยมีฐานคิด
หรื อปรัชญาของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ว่า 1) คนไม่ได้เกิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบงา 2) ทุกคนมี
ประสบการณ์ มีความรู ้อยู่ใกล้ตวั 3) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งเกิดมาจาก
“ข้างใน” แต่ละคน 4) มหาวิทยาลัยชีวิตเน้นการเรี ยนรู ้จกั ตนเองของผูเ้ รี ยน การค้นหารากเหง้าของ
ตนเอง ของชุมชน สื บค้นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น 5) การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิตเอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง
เอาชุ ม ชนท้อ งถิ่ น เป็ นฐานและเป็ นทุ น 6) มหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู ้ แ ละ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ใหม่เพื่อให้การเรี ยนรู ้เหมาะกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการค้นหา
ตนเอง ค้น หาศัก ยภาพ ค้น หาทุ น ค้นหาปั ญหาและความต้องการที่ แท้จริ งของตนเองและของ
ท้องถิ่น และนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาและของชุมชน และ 7) การเรี ยนรู ้
ในมหาวิทยาลัยชี วิตทาให้คนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนท้องถิ่น และรู ้จกั โลกเปิ ดโลกทัศน์ของตนเอง
ให้กว้างไกล เชื่ อมโยงกับโลกในยุคโลกาภิ วตั น์ที่ทุกอย่างสัมพันธ์กนั หมด การเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเป็ นผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะสามารถอยูร่ อดและมีศกั ดิ์ศรี
ในโลกที่ไร้พรมแดนนี้ ซึ่ งสอดคล้อง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษา แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้สถานศึกษา
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนิ นการ 1) จัดเนื้ อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึ กทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 3)
จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง 4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่าง
ได้สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา 5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวย
ความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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กระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เหตุที่ตอ้ งจัดกิจกรรมตามแนวทางนี้น้ นั เนื่องจากมีความคิดที่วา่ “ผูเ้ รี ยน
สาคัญที่สุด” สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543 : 40) ได้เสนอแนะกล
ยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่งต้องยึดแนวทาง 1) กิ จกรรมมี หลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่าง ระหว่างบุคคลได้ การสอนต้องสนองวิธีการงานของสมองที่แตกต่างกัน ลักษณะของจิตวิทยา
ที่แตกต่างกัน 2) การสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะการคิดระดับสู ง เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้
หลักเหตุ และผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ 3) การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน 4) ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนควรมีสิทธิ ในการกาหนดทิศทางในการ
เรี ยนรู ้ เสนอสิ่ งที่อยากเรี ยนรู ้ 5) ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา 6) การพัฒนาหลักสู ตร การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกัน 7) เน้นการสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดยจิตใต้สานึ ก
และจิ ตใต้สานึ ก 8) เวลาในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลาที่ ให้ผูเ้ รี ยนได้เป็ นผูอ้ อกหรื อทา
กิจกรรม ครู ลดบทบาทการควบคุมและการใช้เวลากากับดูแลและสั่งสอน และ 9) การสอนไม่จากัด
เฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น และสอดคล้องกับ การจัดการเรี ยนการสอนระดับศึกษาที่ สุ มิตร คุณานุกร
(2518 : 137), วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 10), บุญมี เณรยอด (2536 : 157) และทิศนา
แขมมณี (2545 : 26) ได้กล่าวว่า การเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาเป็ นการนากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดประสบการณ์ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีการต่างๆเพื่อช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาไปตาม
เป้ าหมายที่หลักสู ตรต้องการ โดยให้ท้ งั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน การจัดการ
เรี ยนการสอนจะเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน โดยพิจารณาจากหลักสู ตร ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน วิธีการสอน
และการประเมินผล ตลอดจนสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา
สันติพฒั นาชัย และคณะ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมินความต้องการการพัฒนา
อาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อประเมินความต้องการการพัฒนาอาจารย์
พบว่า ด้านความรู ้ ทักษะ ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิภารกิจหลัก (งานสอน) และชูใจ เอี้ยวอักษร (2543 :
103) ได้ศึกษา เรื่ อง กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกลาง ด้าน
การสอน ด้านการวิจยั และด้านการบริ การวิช าการแก่สังคม พบว่า ผูบ้ ริ หารและอาจารย์มีทศั นะต่อ
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการสอนมีความเหมาะสมระดับปานกลาง จึงควรดาเนิ นการในเรื่ อง
ต่อไปนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น คื อ การจัดฝึ กอบรมเทคนิ คการสอน จัดฝึ กอบรมการเขี ยน
บทความทางวิชาการ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ ้งรังสี วิบูลชัย (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษา เรื่ อง
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การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ตัวแปรปั จจัยนาเข้า คุณสมบัติของผูส้ อน คือ มีความรู ้
เกี่ยวกับศาสตร์ และเนื้ อหาการสอนเป็ นอย่างดี อีกทั้งมีศรัทธาต่อการสอน ให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยน
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการสอน สนับสนุ นผูเ้ รี ยนเชิ งรุ กยอมรับความสามารถและวิธีการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายของผูเ้ รี ยน ใช้ทกั ษะในการประเมินผลผูเ้ รี ยนสนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็น ใช้
เวลาและเนื้ อหาการสอนได้อย่างเหมาะสม ใช้ทกั ษะในการเสริ มแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยน มีการเตรี ยมความ
พร้อมผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ส่ งเสริ มการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน เน้นความสาคัญเรื่ องระยะเวลากับการ
เรี ยนรู ้ มีการเตรี ยมแผนการสอน และมีเนื้ อหาวิชาเป็ นอย่างดี
2. ผลการสร้างรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เป็ น
รู ปแบบการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ คและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการใช้สื่อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้ 3) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
โดยรู ปแบบดังกล่าวสร้างขึ้นจากการนา หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้
ระดับอุดมศึ กษา การจัดการศึ กษาในชุ มชน หลักจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ และแนวคิดการจัด
การศึกษาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มาเป็ นแนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ และได้นาหลักการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนของ Branch (2005 ; Clark 2005
; Glaser 1968 ; Dick and Carey 2001) มาสังเคราะห์กาหนดเป็ นหลักวิธีการสร้างรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วยการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน หรื อเรี ยกว่า AKLIE Model ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การศึกษาความ
ต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition : K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นผ่าการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการศึกษาอุดมศึกษา ด้านการศึกษา
ชุมชน และโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตทั้ง 9 คน ทุกประเด็นมีระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.31,
S.D=0.58) ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสามารถนาไปทดลองใช้ได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่ารู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ได้พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นระบบ และตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีของ
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน มีการดาเนิ นการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยนาผล
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การศึกษาในชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่การจัดการเรี ยนรู ้แบบต่าง ๆ
เช่ น การจัด การเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บตั ิ จากประสบการณ์ จากชี วิ ต จากชุ มชน/สังคม เป็ นต้น ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในครั้งนี้ รวมทั้งได้นากระบวนการวิจยั
และพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการของรู ปแบบเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
เป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ อาชี วิ ต เป็ นตัว ตั้ง เอาชุ ม ชนเป็ นตัว ตั้ง เน้น ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2550:27) มหาวิทยาลัยชีวิต
คือ “รู ปแบบ” หนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเอาชี วิตเป็ น “เนื้ อหา” มีการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ น
“กระบวนการ” ที่ไม่ใช่การไปสอนให้ท่องจา หรื อไปถ่ายทอดวิชาความรู ้ แต่เป็ นกระบวนการที่ทา
ให้ผูเ้ รี ย นคิ ด เป็ นและคิ ด เป็ นระบบได้ส ามารถสร้ า งความรู ้ ใ หม่ ไ ด้ ความรู ้ ที่ ส ร้ า งเองเช่ น นี้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง มี พลังที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงได้ เรี ยนในมหาวิทยาลัยชี วิตแล้วชี วิตดี ข้ ึน
ตั้งแต่ขณะที่เรี ยน เพราะการเรี ยนรู ้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง เรี ยนแล้วชีวิตต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดี
ในทันที เพราะการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเป็ นการระเบิดศักยภาพของคนจากภายใน ไม่ใช่การยัดเยียดจาก
ภายนอก ข้อมูลและความรู ้ เก่าที่ มีอยู่ในตาราก็ดี อยู่ในตัวอาจารย์ผูส้ อนก็ดี มีคุณค่าเพื่อเพียงให้
นักศึกษาได้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความรู ้ใหม่ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ภิญโญ สาธร
(2526 : 315) ที่กล่าวว่าแนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่ วนของ
สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาเป็ นหน่วยงานหนึ่งของสังคม โรงเรี ยน
จึงควรเป็ นโรงเรี ยนของชุ มชนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการรู ้เห็ นและความร่ วมมือของ
ประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญ เนื่ องจากทาให้ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เป็ นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และ
ความนิ ยมให้เกิดขึ้นในชุ มชน นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุ นให้ประชาชน ชุมชนได้เข้ามา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน การมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นจะทาให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู ้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ซึ่ง
จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถ มีทกั ษะที่จะดารงชีวิต และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน
ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ทาให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และเป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป และเพื่อให้รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยนรวมถึงแนวคิดการเรี ยนการสอนของ
ผูใ้ หญ่ที่ Roger (1969) ; Kidd (1973); Watson (1979) ; Knowles (1978) ; Brookfield (1986) ;
Imel (1998) ได้เสนอหลักการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
สาหรั บผูใ้ หญ่ควรเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง (เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ) ผูส้ อนเป็ นเพียง ผูอ้ านวย
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ความสะดวก ใช้ประสบการณ์ ของผูใ้ หญ่เป็ นทรั พยากรการเรี ยนรู ้ และเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนที่
เกี่ยวกับปั ญหาแวดล้อมในชีวิตประจาวัน รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ย งั เน้นถึงกระบวนการ
สู่ การนาไปปฏิบตั ิคือให้อาจารย์ได้ปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จริ งในศูนย์เรี ยนรู ้ จึงเป็ นส่ วน
สาคัญที่ทาให้ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robert M.
Gagne และคณะ (1992: 4-6) ที่กล่าวว่า การออกแบบการสอนควรจะทาโดยแนวทางของ
กระบวนการระบบ (systems approach) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่เริ่ มด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ
เป้ าหมายและจุ ด สุ ด ท้ายด้ว ยการประเมิ น ระบบของการสอนที่ แสดงความสาเร็ จในการบรรลุ
เป้ าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยูบ่ นพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Joyce
and Weil (1996: 7) ที่กล่าวว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอน (Model of Teaching) เป็ นรู ปแบบที่แท้จริ ง
ของการเรี ยนรู ้ที่ผสู ้ อนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาข้อมูล ความคิดทักษะ ค่านิยม แนวความคิดและ
การแสดงออก อีกทั้งองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
ยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ทุกองค์ประกอบ
3. ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
จาการน ารู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิ ทยาลัย ชี วิต ไปใช้ทดลองกับกลุ่ มตัวอย่าง การทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตได้ผล ดังนี้
3.1 ผลการทดสอบก่ อ นและผลการทดสอบหลั ง อบรมด้ ว ย “แผนการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ใ นศูน ย์เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต ” คะแนนวัดผลการ
ทดสอบก่อน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.70 คะแนนวัดผลการ
ทดสอบหลังอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 จากการทดสอบสถิติ t – test
(Dependent) พบว่า ค่า t = 26.53 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าอาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยส่ วนมาก เป็ นผูท้ ี่ทางานในหน่ วยงานของภาครัฐต่าง ๆ
เช่น เกษตรจังหวัด พัฒนากร วัฒนธรรมจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด หรื องค์การบริ หารส่ วนตาบล
เป็ นต้น ซึ่ งไม่ได้จบวุฒิทางการศึกษา จึ งไม่ได้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ด้านเทคนิ ควิธีการ สื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่ แต่อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท เมื่อได้รับ
การอบรมด้วยแผนการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ จึงทาให้ได้คะแนนแบบทดสอบหลังสู งกว่าก่ อน
อบรม ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่า แผนการจัด อบรมมี วิ ท ยากรที่ มี คุณ สมบัติ ตามที่ รู ป แบบก าหนด
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ครอบคลุมเนื้ อหาตามที่อาจารย์ตอ้ งการ และผูเ้ ข้าอบรมเป็ นผูท้ ี่
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อาสาสมัครเข้าร่ วม มีความตั้งใจจะพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับ
เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผใู ้ หญ่มีหลักสาคัญ เพื่อให้การ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ประสบผลสาเร็ จ คือการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยู่กบั แรงจูงใจ (Motivation)เมื่อเขาสนใจและมี
ความต้องการที่จะเรี ยน และเมื่อสิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้
ทันที รวมทั้งบทเรี ยนนั้นสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาที่มีอยูจ่ ริ งในสังคม การได้มีโอกาสฝึ กฝนแก้ปัญหา
(Problem solving) จะทาให้การเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น และยังสอดคล้องกับ สมคิด ธนะเรื องสกุลไทย
(2532 : 226 – 229 ) ทาการวิ จ ัยเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ประจาการช่ างเทคนิ ค
อุตสาหกรรม เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการสอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรสาหรับใช้
ฝึ กอบรมเสริ มให้ครู ประจาการช่ างเทคนิ คอุตสาหกรรมมี สมรรถภาพในการสอนสู งขึ้นสามารถ
นาไปใช้ในการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หลังการฝึ กอบรม ครู ประจาการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ที่เข้ารับการฝึ กอบรมมีสมรรถภาพในการสอนทุกด้านสู งกว่าก่อนการฝึ กอบรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และได้คะแนนสมรรถภาพเฉลี่ยทุกด้านหลังการฝึ กอบรมสูงกว่าร้อยละ 60 แต่ขดั แย้ง
กับมงคล หวังสถิตย์วงษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะด้านการสอนวิชาทฤษฎี สาหรั บอาจารย์ที่สอนวิชาชี พวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ระดับอุดมศึกษาผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเท่ากับร้อยละ 70.94 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ
80 ของคะแนนเต็ม อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหรื อคะแนนหลังการฝึ กอบรมเพิ่มขึ้น 82
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนฝึ กอบรม
ดังนั้นแสดงว่าอาจารย์ที่เข้ารั บการอบรมรู ปแบบมีความรู ้ ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้หลังสู งกว่าก่อนอบรมอาจเป็ นผลมาจากสาเหตุสาคัญ ดังนี้
3.1.1 กระบวนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ ตามรู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มี ความเหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ ข้าอบรม คือเป็ นผูใ้ หญ่ อีกทั้งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้และ
ประสบการณ์ การทางานมาก ทาให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดีเมื่อได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กนั โดยการนา
ประสบการณ์ มาอภิ ปราย นาเสนอและหาแนวทางการออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับเชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผใู ้ หญ่มีหลักสาคัญ
เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ประสบผลสาเร็ จ คือประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้ หญ่จะนา
ประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ของตน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้ปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ง
สิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที ควรใช้วิธีการหลายรู ปแบบ
ตามความเหมาะสม
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3.1.2 เนื้ อหาสาระของการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของอาจารย์ที่มี
จุดเน้นคือต้องการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิควิธีการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ ด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังจะเห็นได้จากเนื้ อหาสาระของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้มีเป้ าหมายที่
การพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติท้ งั 4 ด้านสู่ การปรับกระบวนทัศน์การเรี ยนการสอนในชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ว่า เน้นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาที่
เอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เรี ยนรู ้จากชีวิตจริ ง โดยความร่ วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถบูรณาการความรู ้ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวโยง
กันและสัมพันธ์กบั ชี วิตความเป็ นอยู่การประกอบอาชีพของท้องถิ่น รวมทั้งปั จจัยต่าง ๆ อย่างมีพลัง
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
3.1.3 ภูมิหลังพื้นฐานของอาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐาน
การศึกษาระดับปริ ญญาโท มีประสบการณ์การทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เช่น
พัฒนากร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสิ่ งแวดล้อม และสาธารณสุ ข เป็ นต้น อีกทั้งมีประสบการณ์
ในการสอนในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิตมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมี
ความมุ่ ง มั่น ตั้ง ใจที่ จ ะเข้า รั บ การพัฒ นาการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ เพราะเป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
อาสาสมัครจากศู น ย์เ รี ย นรู ้ ก ลุ่ มวิ ชาละ 1 คน จึ ง ทาให้ก ารท าแบบทดสอบความรู ้ ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีคะแนน
ค่อนข้างสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับเชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
ประสบผลสาเร็ จ คือประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้ หญ่จะนาประสบการณ์เดิมที่แตกต่าง
กันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ของตน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ได้ปฏิบตั ิจริ ง
3.2 อาจารย์มีทกั ษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้คะแนนจากการเขียน
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับดี โดยภาพรวม เฉลี่ย 23.17 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 88.66 แสดงว่า รู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สร้างขึ้นสามารถทาให้อาจารย์มีทกั ษะเขียนแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ดี ซึ่ งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าอาจารย์ส่วนมากมีประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตบ้างแล้ว เข้าใจถึงหลักการเรี ยนการสอน
ของโครงการแต่ยงั ไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของแผนการ
เรี ยนรู ้ และอาจารย์ส่วนมากเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีประสบการณ์ทางานในชุมชน
เพราะอาจารย์หลายคนมีอาชีพเป็ นพัฒนากร นักวิชาการเกษตร และสาธารณสุ ข เป็ นต้น เมื่อได้รับ
ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบตั ิการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ทาให้สามารถเขียน
เขี ย นได้ดี อี ก ทั้ง ความมุ่ ง มั่น ตั้ง ใจที่ จ ะพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ย นการสอนของโครงการ
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มหาวิทยาลัยชีวิตของแต่ละคนเมื่อมารวมตัวกันตามกลุ่มวิชา ความสนใจในกลุ่มถือเป็ นแรงผลักที่
จะเป็ นพลังความคิดนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้ดว้ ยแรงศรัทธาจากเพื่อนอาจารย์ที่ร่วมอาชีพด้วยกันที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน และจะก่อให้เกิดความสาเร็ จของการทางานด้านการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทาให้มีคะแนนโดยภาพรวมสู งจากคะแนนเต็ม ซึ่ งถือได้ว่าอาจารย์
ผูส้ อนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี แต่
อย่างไรก็ตามการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้อาจารย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามแผนที่ออกแบบ
เมื่อได้นาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง ทั้งวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธีการ สื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้
วิธีวดั และประเมินผล เพื่อให้สอคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนปรับกระบวนทัศน์ของตนเอง เรี ยนแล้วชีวิต
ต้องดีข้ ึน ชุมชนต้องดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535 : 81) และ ไพฑูรย์
สิ นลารัตน์ (2543 : 60 – 63) ที่กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพเป็ น
จุดมุ่งหมายต้องมีการวางแผนการบริ หารงานด้วยความร่ วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา เพราะใน
การจัดการเรี ยนการสอนต้องเกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอน การจัดแผนการสอน การจัดชั้นเรี ยนและ
การจัดผูส้ อนเข้าสอน องค์ประกอบด้านกระบวนการเรี ยนการสอนมี1) การทาแผนการสอน การทา
แผนการสอนเป็ นการขยายรายละเอียดของหลักสู ตรให้ไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ โดยกาหนดกิจกรรมและเวลา
ไว้อย่างชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ดังที่ สงัด อุทรานันท์ (2532 : 226 – 227) กล่าวว่าแผนการสอน
มีคุณค่าต่อการจัดการเรี ยนการสอนดังนี้ 1) เป็ นแนวทางในการสอน ซึ่ งจะช่วยให้ความสะดวกแก่
อาจารย์ผใู ้ ช้หลักสู ตรสามารถดาเนิ นการสอนให้ได้ผลตามความมุ่งหมายของหลักสู ตร 2) ให้ความ
สะดวกแก่ผบู ้ ริ หารและศึกษานิ เทศก์ในการช่วยเหลือแนะนาและติดตามผลการเรี ยนการสอน 3) เป็ น
แนวทางในการสร้างข้อทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรี ยนการสอนเพื่อให้มีความครอบคลุมกับเนื้ อหา
สาระที่ได้สอนไปแล้ว ดังนั้น แผนการสอนจึงเป็ นแนวทางในการใช้หลักสู ตรของอาจารย์ถา้ หากไม่มี
การจัดทาแผนการสอน การใช้หลักสู ตรก็จะเป็ นไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็ นเหตุให้เสี ยเวลา
หรื อบกพร่ องในการใช้หลักสู ตรเป็ นอย่างมากอัน จะส่ งผลต่อความล้มเหลวของหลักสู ตรในที่สุดการ
จัดแผนการเรี ยนนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ งจะจัดแตกต่างกันไปตามสภาพความพร้อมในด้านอาคาร
สถานที่วสั ดุอุปกรณ์ ตลอดจนครู อาจารย์ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิม มลิลา (2530 : 997 –
1001 ) ทาการวิจยั เรื่ อง ลักษณะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจทัศนะ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารย์หรื อผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ พบว่า
ลักษณะของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดี ที่เกี่ ยวข้องกับการสอน คือ มีการเตรี ยมการสอน
อย่างละเอียดรอบคอบและสม่าเสมอ และมีหลักและวิชาการสอนที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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และรุ ้งรังสี วิบูลชัย (2544 : บทคัดย่อ) ศึกษา เรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่
ตัวแปรปั จจัยนาเข้า คุณสมบัติของผูส้ อน คือ มีความรู ้เกี่ยวกับศาสตร์ และเนื้ อหาการสอนเป็ นอย่างดี
ตัวแปรในกระบวนการสอน คือ เตรี ยมแผนการสอน ใช้กิจกรรมการสอนหลากหลายวิธี และใช้การ
ประเมินผลหลากหลายวิธี ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์ยงยุทธ บุญทอง (2547: บทคัดย่อ)
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ร่วมประสิ ทธิภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กรุ งเทพมหานคร การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อพัฒนาและ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้รวมประสิ ทธิภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ด้านการกาหนด
เนื้ อหาสาระ 16 ตัวบ่งชี้ และธวัช เติมญวน (2548 : บทคัดย่อ) การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิ ทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร
พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน ได้แก่ การทา
แผนการสอน การจัดทาประมวลการสอน การจัดตารางสอน การจัดอาจารย์เข้าสอน วิธีการสอน และ
การสอนซ่อมเสริ ม และ Mistry (1970 : 703-A) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในปี
ค.ศ. 1976 โดยจาลองโครงการพัฒนาอาจารย์สาหรับมหาวิทยาลัยอินเดียยูนิตารี พบว่า โปรแกรมที่จดั
ส่ วนใหญ่จะเน้นวิธีการวางแผนการสอน การสอนเทคนิคการสอนแบบต่างๆ และการประเมินผลการ
สอน
3.3 อาจารย์ประเมินผลตนเองด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ งยอมรับสมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านครุ ศาสตร์หรื อ
ศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ทางานเกี่ยวกับการศึกษา เมื่อได้เข้ามาสอนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่ง
เป็ นการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทาให้จาเป็ นต้องเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงทาให้มีความสนใจที่จะแสวงหาความรู ้และเข้ารับการฝึ กอบรมของ
แผน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้และ
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ผูส้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตก่อให้เกิดประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม และ
ด้านทักษะ ความสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยได้ อยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ทั้งนี้ อาจารย์ที่เข้าอบรมได้รับความรู ้ จากการอบรมครั้ งนี้ อย่างมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกาญจนา สันติพฒั นาชัย และคณะ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประเมิน
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ความต้องการการพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อประเมินความต้องการ
การพัฒนาอาจารย์ พบว่า ด้านความรู ้ ทักษะ ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิภารกิจหลัก (งานสอน) ความ
ต้องการพัฒนาที่อาจารย์ควรได้รั บ ได้แก่ 1) ความรู ้ ทางวิชาชี พในสาขาวิชาที่สอน 2) แผนพัฒนา
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชี พ และชูใจ เอี้ยวอักษร (2543 : 103) ได้ศึกษา เรื่ อง กิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกลาง ด้านการสอน ด้านการวิจยั และด้านการ
บริ การวิชาการแก่สังคม พบว่า ผูบ้ ริ หารและอาจารย์มีทศั นะต่อกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการ
สอนมีความเหมาะสมระดับปานกลาง จึงควรดาเนิ นการในเรื่ องต่อไปนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
คือ การจัดฝึ กอบรมเทคนิ คการสอน จัดฝึ กอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ อีกทั้งธวัช เติมญวน
(2548 : หน้า) ได้ทาการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร พบว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านอาจารย์ ได้แก่ การสรรหาอาจารย์ การกาหนดภารกิจของอาจารย์ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาจารย์ และการพัฒนาอาจารย์ และสุ รี ขันธรักษวงศ์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง แผนการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่า แผนพัฒนาอาจารย์ที่พฒั นาขึ้นด้านการพัฒนาอาจารย์ดา้ นการสอนมีวตั ถุประสงค์
3 ข้อ ได้แก่ 1) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาสาธารณสุ ขแนวใหม่ และ 3) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื บค้นข้อมูล วิธีการ ได้แก่ การจัดอบรมปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนแบบบู รณาการที่ เน้นการมี บทบาทของผูเ้ รี ยน และการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง การจัดอบรม
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาสาธารณสุ ขแนวใหม่
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ งในระดับชุมชนและท้องถิ่น การจัด
อบรมความรู ้ เกี่ ยวกับหลักสู ตรและการสอนระดับอุดมศึกษา การจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการสื บค้นเพื่อการสื บค้นข้อมูลที่เป็ นองค์ความรู ้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเสริ มสร้างสุ ขภาพภายใต้ปรัชญาการสาธารณสุ ขแนวใหม่ รวมทั้ง
มงคล หวังสถิตย์วงษ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมเพื่อเสริ มสร้าง
สมรรถนะด้านการสอนวิชาทฤษฎี สาหรั บอาจารย์ที่สอนวิชาชี พวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใน
ระดับอุดมศึกษา ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเท่ากับร้อยละ 70.94 ต่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อย
ละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหรื อคะแนนหลังการฝึ กอบรมเพิ่มขึ้น 82
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคะแนนก่อนฝึ กอบรม
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3.4 อาจารย์มีทกั ษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต อยูใ่ นระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน 2.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็ นร้อยละ
96.75 อยูใ่ นระดับดี ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 4 โดยเฉพาะด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ และด้าน
จิตการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าอาจารย์ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้
ในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องในสาระเนื้ อหาวิชา
ต่าง ๆ จากการที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ทาให้ผลการประเมินการจัดการ
เรี ยนรู ้อยูร่ ะดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-7) กล่าวไว้วา่ “แหล่งเรี ยนรู ้จะอยู่
ที่ความหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง เพราะบุคคลมีความต้องการแตกต่างกันไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ หากสามารถดาเนินการจัดแหล่งความรู ้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
ก็สามารถส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และเกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ทุกหนทุกแห่ ง
ช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนการศึกษาในระบบ” และการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมนี้ ทาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ชุมชนและเห็นคุณค่าของชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับภิญโญ สาธร (2526 :
315) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาจะทาให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู ้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน ซึ่งจะทาให้
สามารถพัฒนาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาความสามารถ
ของชุมชนโดยรวม ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และเป็ นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่อไป จึ งอาจสรุ ปได้ว่ารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (AKLIE Model) สามารถพัฒนาจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ คและวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านการใช้สื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ ได้เป็ นอย่างดี อี กทั้งอาจเป็ นเพราะว่าอาจารย์ผูส้ อนได้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้ออกแบบไว้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ภูมิหลังพื้นฐานของอาจารย์ที่เข้าอบรมด้าน
การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การทางาน และประสบการณ์สอน รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่
จะเข้ารับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การปฏิบตั ิในศูนย์เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยดี และก่อให้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงทาให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มีคะแนนค่อนข้างสูง
3.5 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ งยอมรับสมติฐานข้อที่ 5 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิม มลิลา (2530 : 997 – 1001 ) ทาการวิจยั เรื่ อง ลักษณะของอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ดี พบว่า อาจารย์ควร มีการใช้เทคนิคและทักษะประกอบการสอน เตรี ยมการสอนอย่าง
ละเอียดรอบคอบและสม่าเสมอ มีหลักและวิชาการสอนที่ดี และถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรู ้ดี มี
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วิธีการสอนดี เป็ นตัวอย่างที่ ดีของศิษย์ มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ งานและ
ส่ วนรวม ส่ วนลักษณะพิเศษของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ชอบหรื อประทับใจมาก ได้แก่ สอนได้ดี และมี
วิธีสอนที่เข้าใจ รวมทั้งอุทิศเวลาในการสอนและวิเชียร ลัดกาวัลย์ (2546: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนา
ฝี มือแรงงานพบว่า ครู ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มี
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการ
จัดเนื้ อหาสาระของหลักสู ตร, ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้, ด้านการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้, และด้านการ
จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ครู ช่ างอุ ตสาหกรรมมี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านการวัดและ
ประเมิ น ผลครู ช่ า งอุ ต สาหกรรมมี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อี ก ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกั บ
Ashworth (1994 : 261-263) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องทิศทางและอนาคตของการอุดมศึกษา คุณภาพการสอน
นับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต สาหรับดัชนีบ่งชี้คุณภาพการสอน
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เนื้อหาที่นามาสอนมีความทันสมัยและตรงความเป็ นจริ งของหลักทฤษฎี
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและท้าทายการเรี ยนรู ้ และ คานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ
เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผใู ้ หญ่มีหลักสาคัญที่จะต้องพิจารณา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ประสบผลสาเร็ จ ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดี
เมื่อสิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที และผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดี
เมื่อบทเรี ยนนั้นสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาที่มีอยูจ่ ริ งในสังคม การได้มีโอกาสฝึ กฝนแก้ปัญหา (Problem
solving) จะทาให้การเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น รวมทั้ง Kidd ( อ้างถึงในสุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 77) ได้กล่าว
ว่า ผูส้ อนช่วยกระตุน้ และสนับสนุ นให้แต่ละบุคคลพยายามเพิ่มการช่วยเหลือตนเองหรื อการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-managing)
3.6 กรรมการบริ หารโครงการ ผูอ้ านวยการศูนย์และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตโดยรวมทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งยอมรับสมติฐานข้อที่ 6 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเป็ น
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่มีอยูแ่ ล้วมาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น
โดยการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ จากนั้นจึงนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
ออกแบบไว้ไปทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุ งให้ดียง่ิ ขึ้น โดยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการที่ดี
และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างหนึ่ งคือการใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ่งสอดคล้อง
กับ Branch (2005) ที่กาหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจาลอง ว่า ควรมี ขั้นวิเคราะห์ (Analyze) ขั้นการ
ออกแบบ (Design) พัฒนา (Develop) ในขั้นนี้ เป็ นการนาแบบการสอนไปใช้จริ ง ทั้งในห้องเรี ยน โดย
ผูส้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในสื่ อการสอนที่ใช้อย่างรอบรู ้ตรงกับเป้ าหมายของการสอน และให้
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แน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนสามารถถ่ายโยงการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ของงานการสอน และ ขั้นประเมินผล
(Evaluate) และ สอดคล้องกับ Robert and others (1992: 4-6) ที่กล่าวว่า การออกแบบการสอนอย่าง
เป็ นระบบสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการของบุคคล เหตุผลที่สาคัญคือเพื่อเป็ นการประกันว่า ไม่มีใคร
ที่เป็ นผูเ้ สี ยโอกาสทางการศึกษา และนักเรี ยนทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการใช้ศกั ยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ โดยแนวทางของกระบวนการระบบ (systems approach) ซึ่ งเป็ นแนวทางที่เริ่ ม
ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ เป้ าหมายและจุดสุ ดท้ายด้วยการประเมินระบบของการสอนที่แสดง
ความสาเร็ จในการบรรลุเป้ าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยูบ่ นพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
กล่า วได้ว่า รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต มีปัจจัยที่สาคัญที่จาเป็ นต้องแทรกอยูใ่ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต คือ 1) อาจารย์ที่มีความรู ้วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ตาม
เกณฑ์กาหนดของมาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา 2) อาจารย์มีประสบการณ์การทางานในกลุ่ม
วิชานั้น ๆ และทางานเกี่ ย วกับชุ มชน 3) อาจารย์มีความมุ่ งมัน่ ตั้งใจและมี ความใฝ่ รู ้ เ ข้ารั บการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ข้ อสั งเกตจากการวิจัย
1. ด้านอาจารย์ อาจารย์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการอาสาสมัคร เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
คุณวุฒิทางการศึกษาสู ง มีประสบการณ์ทางานในชุมชนและเกี่ยวกับวิชาที่สอนมีประสบการณ์การ
สอนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิ ต และมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมจึงมี
ความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาและดาเนิ นกิจกรรมตามรู ปแบบ เนื้ อหา วิธีการที่กาหนด โดยทุกคน
ได้เข้ารับการฝึ กอบรมทุกกิจกรรมด้วยความร่ วมมือร่ วมใจกันทางานอย่างมีความสุ ขและรับผิดชอบ
ทาให้ผลการประเมินออกมาสูง
2. ด้านนักศึกษา จากการที่อาจารย์ได้นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โดยการใช้เทคนิ ควิธีการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผู ้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ใช้ ห ลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ยนรู ้ ผู ้ใ หญ่ ที่ ใ ห้ ผู ้เ รี ยนได้แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ และใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยู่ในชุมชน ทาให้ผเู ้ รี ยนอยากที่จะเรี ยนรู ้ และได้นาเสนอ
ผลงานของตนเอง ร่ วมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ เช่น รายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชน
ที่ได้จดั การสัมมนาแผนของหมู่บา้ นที่ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่ วมกับนักศึกษา แต่ดา้ นการวัด
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ยงั ไม่ชดั เจเท่าที่ควรเพราะบางรายวิชายังเน้นที่การรายงาน
จากเอกสารและการสอบ ยังไม่ได้ประเมินตามสภาพจริ งหรื อการปฏิบตั ิเท่าที่ควร ทาให้ผลการ
ประเมินด้านการวัดและประเมินผลของอาจารย์อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. ด้านผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และผูบ้ ริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ ให้ความตระหนัก
ถึงความจาเป็ นของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป็ น
สิ่ งจาเป็ นมากของผูบ้ ริ หาร เพราะถ้าผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญจะทาให้เกิดผลต่อการเก็บข้อมูลและ
การทดลองรู ปแบบ สาหรับผูบ้ ริ หารโครงการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผูบ้ ริ หาร
ศูนย์เรี ยนรู ้ เป็ นผูท้ ี่สาคัญมากในการประสานงานด้านต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการวิจยั ศูนย์เรี ยนรู ้ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 ศูนย์ เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ เริ่ มแรกของการจัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัย ดังนั้น
ผูอ้ านวยการศูนย์จึงมีความเข้าใจถึง หลักการ แนวคิด และปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป้
นอย่า งดี และต้อ งการให้ ก ารจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องโครงการและหลัก สู ต รเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
4. ด้านหลักสู ตร ระยะเวลาในการให้การจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ พบว่า มีผลต่อการ
เรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิของอาจารย์ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมอบรมอาจารย์ควรจัดให้เหมาะสมกับความ
ยากง่ายของเนื้ อหาวิชา โดยพิจารณาจากความรู ้และประสบการณ์ของอาจารย์ที่มีอยูท่ ี่มีอยู่ ทั้งนี้ ใน
การจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ใน
ครั้งนี้ มีเนื้ อหาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ค่อนข้างมาก แต่จากัดด้วยระยะเวลาการอบรม คือ 2
วันเท่านั้น เนื่ องจากแต่ละคนทางานประจาในหน่วยงานราชการต่าง ๆ และอาจารย์ได้มีโอกาสฝึ ก
ปฏิบตั ิในเวลาจากัด ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในประเด็นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านต่าง ๆ ที่สนใจ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิบตั ิ
และข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถาบัน ส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (สสวช.) และมหาวิ ท ยาลัย ที่ จัด โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ควรนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนโครงการมหาวิทยาลัยในหลักสู ตร
อื่น ๆ ได้แก่ หลักสู ตรสุ ขภาพชุมชน ก่อนที่จะทาการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี การศึกษา
2. สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมหาวิทยาลัยที่จดั โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ควรได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
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โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยควรเน้นถึงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
เป็ นตัวตั้ง ใช้ชุมชนเป็ นตัวตั้ง ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญของการจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต โดยอาจประยุกต์รูปแบบ เนื้ อหา วิธีการตามรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ให้เหมาะสมกับสภาพบริ บทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้
3. มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาใดที่ทาการจัดการเรี ยนการสอนในชุ มชนด้วย
รู ปแบบโครงการต่ า ง ๆ สามารถน ารู ปแบบการจั ด กระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมหรื อการเรี ยนการสอนในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การอบรม การประชุมเพื่อการวางแผนเพื่อการออกแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาร่ วมกัน เพื่อเป็ นการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ข้ อเสนอแนะในการนารูปแบบไปใช้
1. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตนี้ มีจุดเน้นที่สาคัญคือ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ดังนั้น รู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ จึงเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ที่ได้จาก
การปฏิบตั ิ งานในชุ มชน ประสบการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนในศูนย์เรี ยนรู ้ ของผูเ้ ข้ารั บการ
อบรม ภายใต้คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและวิทยากร ด้วยการชี้ แนะ อานวยความสะดวกและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่สอนในกลุ่มวิชาอื่นและ ศูนย์เรี ยนรู ้อื่น โดยไม่
เน้นการให้ความรู ้ ทางเนื้ อหาวิชาการมากนัก โดยมีความเชื่ อว่าอาจารย์มีความรู ้วุฒิการศึกษาสู ง
ประสบการณ์ทางานในชุมชน และสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ยงั ขาดการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ดา้ นเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ และด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังนั้น ข้อปฏิบตั ิในการนารู ปแบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตไปใช้สาหรับการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์กลุ่มเป้ าหมายอื่นๆ ควรพิจารณาถึงฐานความรู ้และ
ประสบการณ์ ของอาจารย์เป็ นประเด็นที่สาคัญด้วย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในด้านการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์อย่างสมบูรณ์
2. ในการนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ไปใช้ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ ใน
สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) หรื อมหาวิทยาลัยที่จดั โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรได้
คานึ งถึงบริ บท ความต้องการของอาจารย์แต่ละศูนย์เรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับการพัฒนารู ปแบบการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ดว้ ย เพราะรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์
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เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตของแต่ละศูนย์เรี ยนรู ้อาจมีความแตกต่างกันตามบริ บทของการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
3. ปั จจัยความสาเร็ จประการหนึ่งที่จะทาให้รูปแบบสัมฤทธิ์ผลได้คือ การจัดหาวิทยากร
สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อจัดกิ จกรรมการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์เพราะจะช่วยให้เกิดการปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูท้ ี่ดาเนินการ
ควรได้มี ก ารจัด หาและอ านวยความสะดวกเพื่ อ ให้ อ าจารย์เ กิ ด การเรี ยนรู ้ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
เป้ าประสงค์ของโครงการได้
4. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชี วิ ต ควรได้มี ก ารจัด เสริ ม แรงจู ง ใจให้กับ อาจารย์เ พื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งทุ่ ม เท มี
ประสิ ทธิภาพและความรับผิดชอบในการพัฒนาอย่างจริ งจัง เช่น การให้ทุนสนับสนุน การประกาศ
เกียรติคุณ การให้รางวัลหรื อให้ไปศึกษาดูงาน เป็ นต้น ตลอดจนควรได้จดั ให้มีระบบการติดตามผล
การดาเนิ นโครงการในศูนย์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ การเยี่ยมและสังเกตการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การ
ประชุ มสัมมนาสรุ ปผลการดาเนิ น ของโครงการในศูนย์เรี ยนรู ้ ด้วย เพื่อการพัฒนาและให้ความ
ช่วยเหลือชี้แนะการดาเนิ นงานจากส่ วนกลาง คือ สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) หรื อ
มหาวิทยาลัยที่จดั โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตให้เกิดขึ้น โดยเน้นการออกแบบแผนการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ แ ละลงมื อปฏิ บตั ิ จ ริ ง ในศู นย์เ รี ย นรู ้ โดยกระตุ น้ อาจารย์ใ ห้เ กิ ด แรงขับภายในที่ ตอ้ งการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อคุณภาพของนักศึ กษาโครงการมหาวิทยาลัย ซึ่ งทาได้ใน
ระยะเวลาที่ จากัด จึ งควรทาการศึกษาและติดตามการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ย นรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ในลักษณะศูนย์เรี ย นรู ้ เป็ นฐาน โดยจัดให้มี อาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญในสถาบัน
ส่ งเสริ มวิสาหกิ จชุ มชน (สสวช.) หรื อมหาวิทยาลัยที่ จดั โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต เพื่อคอยให้
คาปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ และชี้ แ นะ ตลอดจนการพัฒ นาอาจารย์ร่ว มกัน เพื่อ สร้ า งเวที ใ ห้เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อการพัฒนาอาจารย์ที่ยงั่ ยืนและร่ วมกัน
อย่างมีระบบ
2. ควรมี การศึกษาวิจยั รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่สงั กัดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรื อของสถาบันการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อปวงชน
เอง เพือ่ การหาข้อสรุ ปเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพของรู ปแบบในวงที่กว้างและชัดเจนยิง่ ขึ้น
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3. ควรได้มีการศึ กษารู ปแบบการนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ เพื่อช่วยเหลือชี้แนะอาจารย์ให้สามารถดาเนิ นการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และแก้ปัญหาของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ ได้อย่างเหมาะสมและและมี
ประสิ ทธิภาพ
4. ควรได้มีการศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ทาให้ อาจารย์แต่ละคนมี การจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ใ นด้า นต่ า งๆ ที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น ด้า นเทคนิ ค การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ด้า นวัด และ
ประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
5. ควรได้มีการศึกษาด้านประสบการณ์การสอนและการอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ที่ส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในชุมชน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สวาสดิ์ พรรณนา
Philosophy of Doctor (Ph.D.) สาขาภาษาศาสตร์ (สันสกฤต)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดร. ประยูร เชาวนีนาถ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาภาษาอังกฤษ
คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัย ภู มิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและองค์ ประกอบของรูปแบบ
1. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
2. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
3. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
4. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
5. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
6. ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทางาน
คุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สวาสดิ์ พรรณา
Philosophy of Doctor (Ph.D.) สาขาภาษาศาสตร์ (สันสกฤต)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชยั ละแมนชัย
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ค.ด.) ขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ คุม้ ไข่น้ า
การศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (กศ.ด.) สาขาบริ หารการศึกษา
โครงการปริ ญญาเอก สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในชุมชน
รองศาสตราจารย์ สมประสงค์ น่วมบุญลือ
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) สาขาสังคมศึกษา
ข้าราชการบานาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาในชุมชน
อาจารย์สุเชษฐ เวชชพิทกั ษ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาสารนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีและการสื่ อสารการศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
(สสวช.)
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารหลักสูตรโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ดร. ทวิช บุญธิรัศมี
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
(สสวช.)
Philosophy of Doctor (Ph.D.) Community Development
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
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7. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
8. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ
9. ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
สถานที่ทางาน
ความเชี่ยวชาญ

ดร. สิ ริกร กาลังฤทธิ์
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศึกษา
ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้พระฤทธิฤาชัย โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รองศาตราจารย์ คะนองยุทธ กาญจนกูล
M.P.H. (Public Healthy Administration)
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
(สสวช.)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ดร. ประยูร เชาวนีนาถ
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาภาษาอังกฤษ
คณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัย ภู มิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
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ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
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คู่มอื การใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
สาหรับวิทยากรผู้จดั อบรม

โดย
นายชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
คู่มือวิทยากรสาหรับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัย ชี วิต ฉบับนี้ จัด ทาขึ้ น เพื่อให้วิทยากรได้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการและตามหลักสู ตรศิปศาสตรบัณฑิ ต สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ 3) ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาผูใ้ หญ่ รู ปแบบการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตฉบับนี้ เป็ นวิธีการ
พัฒนาอาจารย์ประกอบด้วยกัน 5 ขั้นตอน หรื อที่เรี ยกว่า AKLIE Model ได้แก่
ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น (Assessment of Need : A)
ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ ( Knowledge Acquisition: K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ (Implementation : I) และ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
เพื่ อ ให้ก ารใช้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุ ด ควรใช้วิ ท ยากรที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดไว้
วิทยากรและผูด้ าเนิ นการจัดฝึ กอบรมอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรศึกษา
คู่มือเล่มนี้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมให้คาแนะนา
จนทาให้คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเล่มนี้
มี ค วามสมบู ร ณ์ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม หากคู่ มื อ เล่ ม นี้ มี ข ้อ ผิ ด พลาดบกพร่ อ ง ผู ้วิ จ ัย ขอน้ อ มรั บ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้การใช้คู่มือนี้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
เหตุผลและความเป็ นมา
จุดมุ่งหมาย
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
วงจรรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ประกอบด้วย 5 ขั้น AKLIE Model
ขั้นที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็ น (Assessment of Needs : A)
กาหนดการอบรม
ใบงานที่ 1 แบบวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจาเป็ น
ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Acquisition : K)
โครงสร้างแผนการฝึ กอบรม
กาหนดการอบรม
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
กาหนดการ
ใบงานที่ 2 การออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ (Implementation : I)
แบบประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)
แบบประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

หน้ า
ก
ข
1
3
3
5
6
6
8
9
10
12
22
25
26
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30
34
36
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คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(สาหรับวิทยากรฝึ กอบรม)
1. เหตุผลและความเป็ นมา
การจัดการศึ กษาที่ สมบู รณ์ แบบ คื อ การศึ กษาที่ มุ่ งพัฒนาคนในทุ กมิ ติ ให้ เป็ นคนดี มี
ความสุ ข พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ คนกาหนดขึ้น และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ ดารงอยู่ เพื่อผลลัพธ์
สุ ดท้าย คือ ทาให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดสังคมชุมชนที่ใช้ฐานความรู ้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
(สุ มาลี สังข์ศรี 2547) ตามความมุ่งหมายและหลักการแห่ งพระราชบัญญัติการศึ กษา 2542 (ฉบับ
ปรับปรุ งแก้ไข 2545) ที่กาหนดให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมชุ มชนอื่ น ๆ รวมกันส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชน โดยการ “จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใน
ชุมชน” ในเบื้องต้นเป็ นการย้าเน้นให้สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกสถาบัน ซึ่งมีหน้าที่ในกฎหมาย
ชัดเจนได้ทาหน้าที่ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความหมาย
ของการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ (สุ มาลี สังข์ศรี 2540)
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไทยในอดีตขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
จัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา กับชุ มชน กับวิถีชีวิตในสังคมในทุกระดับการศึกษา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงไม่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง และปั ญหาที่เกิดในสังคมและชุมชนทาให้เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ โดยบทบาทที่แท้จริ งของสถาบันอุดมศึกษาทุก
ระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่มีแหล่งวิทยาการความรู ้ช้ นั สู ง มีเทคนิ ควิธีข้ นั สู ง สามารถเข้าไป
ช่วยแก้ไขปั ญหาและพัฒนาในชุมชนได้อย่างมาก แต่กย็ งั ไม่ได้ทาอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนท้องถิ่น และทุกส่ วนของสังคม มีส่วน
ร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากสถาบันการศึ กษาเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งของสั งคม
สถาบันการศึกษาจึงควรเป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการรู ้เห็น
และความร่ วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญ เนื่องจากทาให้
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา เป็ นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และความนิยมให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา ทั้งด้านการเงินวัสดุ
แรงงาน และกาลังใจ ส่ งเสริ มให้ประชาชน มีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา และถือเป็ น
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หน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่จะต้องให้ความสนใจ และมีส่วนร่ วมดูแลการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา (ไพรัช อรรถกามานนท์และมัทนา โชควรวัฒนกร 2545 : 2)
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานคิดหรื อปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยชีวิต 1) คนไม่ได้เกิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบงา ทาให้เชื่อสนิทว่าเป็ นเช่นนั้น
จริ ง (hegemony) แท้ที่จริ ง คนขาดโอกาสการเรี ยนรู ้และการพัฒนา สังคมไม่ให้ความเป็ นธรรม
และความเสมอภาค 2) “ไม่มีใครรู ้ทุกอย่าง และไม่มีใครรู ้อะไรเลย มีแต่คนที่รู้บางอย่างและไม่รู้
บางอย่าง” (เปาโล แฟรร์ ) มหาวิทยาลัยชีวิตเชื่อว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มีความรู ้อยูใ่ กล้ตวั ถ้า
หากมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั คนอื่น มีการ “จัดการความรู ้ ” อย่างมีหลัก มีเกณฑ์ มีหลักวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่า มหาวิทยาลัยชี วิตจึงเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู ้ และเคารพให้เกียรตินกั ศึกษาในฐานะ “ผูร้ ู ้” (บางเรื่ อง) ที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองร่ วมกับอาจารย์และคนอื่นๆ 3) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้
ใหม่ ซึ่ งเกิดมาจาก “ข้างใน” แต่ละคน 4) เน้นการเรี ยนรู ้จกั ตนเองของผูเ้ รี ยน การค้นหารากเหง้า
ของตนเอง ของชุมชน สื บค้นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ทาให้เกิดสานึก เกิดความภูมิใจในถิ่นฐานบ้าน
เกิด ภูมิปัญญาของปู่ ย่าตายายบรรพบุรุษ 5) การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิต เอาชีวิตเป็ นตัวตั้ง เอา
ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานและเป็ นทุน ไม่แยกการศึกษาและการพัฒนาออกจากกัน 6) มหาวิทยาลัย
ชีวิตสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อให้การเรี ยนรู ้เหมาะกับวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่งเป็ นการค้นหาตนเอง ค้นหาศักยภาพ ค้นหาทุน ค้นหาปั ญหาและความต้องการที่
แท้จริ งของตนเองและของท้องถิ่น และนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาและ
ของชุมชน 7) การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิตทาให้คนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนท้องถิ่น และรู ้จกั โลก
เปิ ดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล เชื่อมโยงกับโลกในยุคโลกาภิวตั น์ที่ทุกอย่างสัมพันธ์กนั หมด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็ นผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะสามารถ
อยูร่ อดและมีศกั ดิ์ศรี ในโลกที่ไร้พรมแดนนี้ (เสรี พงศ์พิศ 2552 : 5)
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์พิเศษจากหน่ วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่ วยงานราชการ
ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด องค์การปกครองส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
และหน่ วยงานทั้งรั ฐวิสาหกิ จและเอกชน ควรมี ความรู ้ วิชาการและทักษะต่ าง ๆ เกี่ ยวกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) จิตวิทยาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และ 3) เทคนิ คการใช้สื่อการสอนและการเรี ยนรู ้ และ 4)การวัดและประเมินผลการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนั้นอาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ท้ งั 4
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ด้าน เพื่อให้การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ให้ตรงตามหลักการ แนวคิด วิธีการ
ของหลักสู ตร และกระบวนทัศน์ใหม่

2. จุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ด้วยรู ปแบบการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (AKLIE Model)
เพื่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการจัดกระบวนการรู ้ 2) ด้าน
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และ 4) ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

3. รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ของอาจารย์ ส อนในศู น ย์ เ รี ย นรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต นี้
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาจากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารรายงานการวิจยั ในและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องและจากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ น (Needs Assessment) ของ
อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจากแหล่งของมูลต่าง ๆ ได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศู น ย์เ รี ยนรู ้ ซึ่ งในรู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบขั้นตอนการดาเนิ นการ 5 ขั้นตอน หรื อที่เรี ยกว่า AKLIE
Model ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้ องการจาเป็ น (Assessment of Need : A) กาหนดศึกษาสภาพ
ความต้องการจาเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต โดยศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในด้านต่าง ๆ โดย
อาจารย์ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 การเข้ าถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition: K) เข้าถึงความรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ด้วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่ได้ประสบมาจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์แต่ละ
ด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปั ญหานั้น ๆ และหาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยการรั บการอบรม “แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ” ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่และด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
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ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) กิจกรรมที่ผเู ้ ข้า
รับการอบรมร่ วมกันระดมความคิดออกแบบการจัดกิ จกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยใช้ความรู ้ทกั ษะทั้ง 4 ด้านที่ได้รับมาออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการเสนอเป็ นแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสม
และสอดคล้อ งของแต่ ล ะรายวิ ช าและกลุ่ ม วิ ช า และให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ต รและ
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการ (Implementation : I) เป็ นการนาเอาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตที่ผ่านการอบรม “แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
ได้ออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มวิชา/รายวิชาได้นาเอาหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี และการทักษะปฏิบตั ิไปใช้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยอาจารย์ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ไ ด้ออกแบบร่ ว มกัน เพื่อพัฒนาการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ใ นศูน ย์เ รี ย นรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) เป็ นการประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ด้วยการ
สะท้อ นผลการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น แบบประเมิ น การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการสัมมนากลุ่มย่อยในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ เพื่อให้เกิ ดการ
ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้เป็ นไปตามที่จุดมุ่งหมาย
รายละเอียดดังแผนภาพแสดงรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตดังนี้

323

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

หลักการ: การจัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เป็ นการจัดการเรียนรู้ทเี่ อาชีวติ
เป็ นตัวตั้ง เอาชุมชนเป็ นตัวตั้ง เน้ นชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมพั นาการเรียนรู้ทยี่ งั่ ยืน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ พั นาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ด้วยรูปแบบ วิธีการ และเนือ้ หาสาระ ทีเ่ หมาะสม

สาระความรู้

ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้

1. เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
3. ด้านวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่

เงือ่ น ขการนารูปแบบ ปใช้
1. เงือ่ น ขการจัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบ AKLIE ของวิทยากร
2. เงือ่ น ขคุณสมบัตขิ องอาจารย์ทเี่ ข้ า
ร่ วมโครงการ และเงือ่ น ขที่
3. เงือ่ น ขของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

AKLIE
Model

ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการ
จาเป็ น
(Assessment of Need : A)
ขั้นที่ 2 การเข้ าถึงความรู้
( Knowledge Acquisition : K)
ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้
(Learning Plan : L)
ขั้นที่ 4 การปฏิบัตกิ าร
(Implementation : I)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ใน
ศูนย์เรียนรู้

รูปแบบพั นาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(AKLIE Model)
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ประกอบด้ วย
5 ขั้น AKLIE Model ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นศึกษาสภาพและความต้ องการจาเป็ น (Assessment of Needs : A)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่ อ ให้ อ าจารย์ส ามารถวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและความต้อ งการจ าเป็ นในการจัด
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคนิ ค
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่และด้าน
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
เนือ้ หาสาระ :
1. สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. วิธีการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
3. หลักการ แนวคิดสู่การปฏิบตั ิการจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
คุณสมบัติของวิทยากร :
1. เป็ นผูอ้ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของมหาวิทยาลัย หรื อ
2. เป็ นคณะกรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของสถาบันวิสาหกิจชุมชน หรื อ
3. ประธานบริ หารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
4. ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์การบริ หารอย่างน้อย 3 ปี
วิธีดาเนินการ :
ในขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็ น (Assessment of Needs : A) วิทยากรและ
อาจารย์ที่เข้ารับการฝึ กอบรมร่ วมกันดาเนินการตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
1. จัดกลุ่มอาจารย์ตามกลุ่มวิชา ๆ กลุ่มวิชาละ 4 คน โดยเป็ นกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบสอนใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรและสิ่ งแวดล้อม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3) กลุ่มกองทุนและ
สวัสดิการชุมชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุมชน และ 5) กลุ่มสุ ขภาพชุมชน
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2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุ การกลุ่มเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่วิทยากร
มอบหมาย
3. วิทยากรชี้แจงผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิและกาหนดการอบรมตลอดการอบรม
4. มอบหมายภารกิจของกลุ่มเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในศูนย์เรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน และวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการ
อภิปรายในประเด็นดังกล่าวภายในกลุ่ม แล้วบันทึกลงใน ใบงานที่ 1 แบบวิเคราะห์สภาพปั ญหา
และความต้อ งการจ าเป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ ในศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตและนาเสนอให้แต่ละกลุ่มทราบ ตามใบงานที่ 1
5. เสริ มความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตให้อาจารย์ ในเรื่ อง “หลักการ
แนวคิ ดสู่ การปฏิ บตั ิ การจัดการศึ กษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
5.1 หลักการ แนวคิดของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
5.2 กระบวนทัศ น์ พ ัฒ นาการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
6. อาจารย์ผเู ้ ข้ารับการอบรมบันทึกผลการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
และความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตในศูนย์เรี ยนรู ้ตาม
ที่มานาเสนอและร่ วมกันสรุ ปรู ปแบบ วิธีการ เนื้ อหาสาระ วิธีการที่ตอ้ งการเพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงการ/หลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตรคือ นักศึกษา
ระยะเวลา :
ระยะเวลา 1 วัน
เครื่องมือที่ใช้ :
เครื่ องมือที่ใช้ในขั้นศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ น (Assessment of Needs :
A) เป็ นแบบบันทึกการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ผใู ้ นศูนย์เรี ยนรู ้
การประเมินผล :
ประเมินผลงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็ น
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กาหนดการอบรม
เรื่อง “สภาพปัญหาและความต้ องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
วันที่ .....................เดือน.......................................... พ.ศ. 2553
สถานที่........................................................................................................
วันเสาร์ ที่ .................................... พ.ศ. 2553
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.

ลงทะเบียนรายงานตัว และเอกสารการอบรม
วิทยากรกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
อบรม
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง
1. หลักการ แนวคิดของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. กระบวนทัศน์พฒั นาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรดาเนินกิจกรรมดังนี้
- แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ
- เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม
- แจกอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษชาร์ต ปากกา คลิปชาร์ต เป็ นต้น
ผูเ้ ข้ารับการอบรมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดงั นี้
- สภาพปัญหาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
- ความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
- หลักการ แนวคิดสู่การปฏิบตั ิ การจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ กลุ่มละ 10-15 นาที
วิทยากรร่ วมกับผูเ้ ข้าอบรมสรุ ปผลการนาเสนอ และรวบรวมข้อมูล
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ใบงานที่ 1
แบบวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้ องการจาเป็ นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ประเด็น
1. ด้านเทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้

2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

3. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่

4. ด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้

สภาพปัญหาปัจจุบัน

สภาพทีต่ ้ องการ
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ขั้นที่ 2 การเข้ าถึงความรู้
( Knowledge Acquisition : K)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่ อ เป็ นเข้า ถึ ง ความรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ด้ว ยการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่ได้
ประสบมาจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์แต่ละด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปั ญหา
นั้น ๆ และหาแนวทางการพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการรับการอบรม “แผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ” ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่และด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
เนือ้ หาสาระ :
1. ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ
4. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
คุณสมบัติของวิทยากร :
1. ด้ านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 เป็ นผูท้ ี่คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก สาขาหลักสูตรและวิธีสอน หรื อ
1.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาและโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
และ/หรื อการจัดการศึกษาในชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
2. ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
2.1 เป็ นผูท้ ี่คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก สาขาหลักสู ตรและวิธีสอน หรื อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา หรื อ
2.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา และโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
และ/หรื อการจัดการศึกษาในชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
3. ด้ านวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3.1 เป็ นผูท้ ี่ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาโท หรื อ ปริ ญ ญาเอก สาขาวัด และประเมิ น ผล
การศึกษาหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
3.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา และโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต และ/หรื อการจัดการศึกษาในชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
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4. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
4.1 เป็ นผูท้ ี่คุณวุฒิระดับปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก สาขาจิ ตวิทยาการศึกษาหรื อ
การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่องหรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
4.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาและโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
และ/หรื อการจัดการศึกษาในชุมชน อย่างน้อย 5 ปี
วิธีดาเนินการ :
ในขั้น นี้ เป็ นการอบรม “แผนการจัด กระบวนการเรี ยนรู ้ ใ นศู น ย์ เ รี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต ” ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) ด้านสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ และ 4) ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้
เกิดแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดยมี
วิธีการดาเนินการดังนี้
1. วิทยากรอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
1.3 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.4 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2. จากนั้นวิทยากรมอบหมายให้แต่ละกลุ่มวิชาออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4
ด้านโดยการสรุ ปเป็ นแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
3. แต่ละกลุ่มวิชาออกมาเสนอถึงแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละวิชาของกลุ่มวิชา
ที่ครอบคลุมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน
ระยะเวลา :
ระยะเวลา 2 วัน
เครื่องมือที่ใช้ :
“แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต”
การประเมินผล :
1. จากการสังเกตการณ์เข้าร่ วมอบรม การมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
2. สอบถามการเข้ารับการฝึ กอบรม
3. การประเมินแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
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โครงสร้ างและเนือ้ หาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงสร้างแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต แบ่ง
ออกเป็ น 4 หน่ วย คือ หน่ วยที่ 1 เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ หน่ วยที่ 2 สื่ อและแหล่ง
เรี ยนรู ้ และหน่วยที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 4 จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศูนย์เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย ชี วิ ต ตามแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้น้ ี ดาเนิ นการฝึ กอบรมตามรู ปแบบ AKLIE Model โดยใช้เทคนิคกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมด้วยกิ จกรรมกลุ่ม การนาเสนอและอภิปรายความคิดด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ และการเสริ มสร้างพลังอานาจ ด้วยการมอบหมาย
ความรับผิดชอบการมีส่วนร่ วม และการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิ ดการทางานตามภารกิ จที่ได้รับ
มอบหมาย
เนื้อหาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 4 หน่วย ดังนี้
หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อ 1 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หัวข้อที่ 4 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 6 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
หัวข้อที่ 7 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
หัวข้อที่ 8 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
หัวข้อที่ 9 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 10 การเรี ยนรู ้จากสังคม
หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรียนรู้ จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 หลักการเลือกและหลักการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 จิตวิทยาการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 4 ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
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หัวข้อที่ 5 ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อที่ 1 วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 2 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
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ขอบข่ ายเนือ้ หาสาระแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ดังนี้

หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
เนือ้ หาสาระ
1. ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
3.1 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
3.2 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
3.3 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
3.4 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
3.5 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
3.6 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
3.7 การเรี ยนรู ้จากสังคม
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิในการ
นาเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละเรื่ อง ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระดมความคิดเกี่ ยวกับเทคนิ ค
วิ ธี ก ารการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ พร้ อ มทั้ง เสนอเทคนิ ค วิ ธี ก ารการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับปรั ชญา วัตถุ ป ระสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัย ชี วิต และของแต่ ล ะ
รายวิชา โดยการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ อภิ ปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนในด้านของเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเสนอ
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในส่ วนของเทคนิควิธีการแต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดยเขียน
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่
ละรายวิชาของกลุ่มวิชา กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 1.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 1.2
การประเมินผล

1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นเทคนิ คและวิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการพัฒนา การเลือกและการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนต่าง ๆ ที่
เหมาะสม
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
เนือ้ หาสาระ

1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
2. หลักการเลือกและใช้สื่อ
3. จิตวิทยาการใช้สื่อ
4. ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
5. ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การพัฒนา การเลือกและการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ในแต่ละเรื่ อง ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดมความคิดเกี่ยวกับสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ที่หลากหลายเหมาะสม และ
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สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิ ชาและหลัก สู ตรพร้ อมทั้งเสนอสื่ อและแหล่ งการเรี ย นรู ้ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหา
ข้อสรุ ป เพื่อการออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ใช้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้และเสนอแผนการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้แต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดย
เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชา กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 2.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 2.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการใช้หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และเป็ นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสู ตรและมหาวิทยาลัย และเพื่อนาไปใช้
ในออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชา
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บท
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต
โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยน
เนือ้ หาสาระ
1. วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
2 . การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดมความคิดเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลที่ควรจะนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บท
ผูเ้ รี ยน รายวิชา หลักสูตรและโครงการ พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่
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เหมาะสม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และเสนอ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในส่ วนของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยเขียนรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน และรายวิชากลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 3.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ 3.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บ ายถึ ง การใช้ห ลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ผู ใ้ หญ่ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โ ครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต เพราะผูเ้ รี ยนในโครงการเป็ นผูใ้ หญ่ที่อยูท่ อ้ งถิ่นชุมชนของศูนย์การเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
และเพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยน
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยน
เนือ้ หาสาระ
1. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
2 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
3. เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
4. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ เพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดมความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ควรจะนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บท
ของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งเสนอเทคนิ ควิธีการออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ น
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ผูใ้ หญ่ในศูนย์เรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใช้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิ ปรายเพื่อออกแบบกิ จกรรมการจัดกรั บวนการเรี ยนรู ้ และ
เสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในส่ วนของจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดยเขียนรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบกิ จกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 4.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ 4.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
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ตารางการฝึ กอบรม “โครงการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
วันที.่ .....................เดือน.......................พ.ศ. 2553
เวลา (น.)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สถานที่
ทราบชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร Email ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม

08.00-08.30

ลงทะเบียน

08.30-09.00

พิธีเปิ ดและกล่าวต้อนรับ
กล่าวเปิ ดโดย ........................
ทดสอบความรู ้ก่อนฝึกอบรม
วิทยากรบรรยาย เรื่ อ ง เทคนิ ค 1. ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ผู ้เ ข้า ร่ วมอบรมมี ค วามรู ้ ค วาม
โดย ....................................... เข้ า ใจและมี ท ั ก ษะปฏิ บ ั ติ เ ทคนิ ค
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
แบ่ ง กลุ่ มตาม กลุ่ มวิชา ฝึ ก 1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
ปฏิ บ ัติ ก ารเขี ย นกระบวนการ เรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บ เทคนิ ค วิ ธี การจั ด
จัดการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
1.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอเทคนิค เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิด
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของการใช้เทคนิควิธีการจัด
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
กระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละละ
รายวิชา
รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรบรรยาย เรื่ องสื่ อและ ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมี ความรู ้ ความเข้าใจ
แหล่งการเรี ยนรู ้
และมี ทกั ษะปฏิ บตั ิ ก ารใช้ เลื อ กสื่ อ
โดย ......................................
และแหล่งการเรี ยนรู ้
แบ่ ง กลุ่ มตาม กลุ่ มวิชา ฝึ ก 1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
ปฏิบตั ิการเสนอการใช้และการ เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ เลื อก สื่ อและ
เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
แหล่งการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ

09.00-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-16.00
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ตารางการฝึ กอบรม (ต่ อ)
เวลา (น.)

กิจกรรม

1. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอการใช้
เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
18.30
รับประทานอาหารเย็น
วันที.่ .....................เดือน.......................พ.ศ. 2553
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-10.00
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง หลักการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
โดย ......................................
10.00-11.30
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ต า ม ก ลุ่ ม วิ ช า ฝึ ก
ปฏิ บ ัติ ก ารน าหลัก การวัด และ
ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
16.00-17.00

11.30-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิดของ
การใช้ เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

ยืนยันผูเ้ ข้ารับการอบรมอีกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและ
มีทกั ษะปฏิบตั ิการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้
1.เพื่ อ ระดมความคิ ด และแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการนาหลักหลักการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู ้
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. น าหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี สู่ ก าร
ปฏิบตั ิ
1 . ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม น า เ ส น อ เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิดของ
หลั ก การน าหลั ก การวัด และ หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ไปใช้ใน ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
แต่ละละรายวิชา
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง จิตวิทยา ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและ
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
มี ท ัก ษะปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยาการ
โดย ....................................... เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

สถานที่
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ตารางการฝึ กอบรม (ต่ อ)
เวลา (น.)
14.00-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00
17.00-17.30

กิจกรรม
แ บ่ ง ก ลุ่ ม ต า ม ก ลุ่ ม วิ ช า ฝึ ก
ปฏิบตั ิการนาหลักการจิ ตวิทยา
การเรี ย นรู ้ ผูใ้ หญ่ ไ ปใช้ใ นการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ การน าหลัก จิ ต วิ ทยา
การเรี ยนรู ้ ผู ้ใ หญ่ ไ ปใช้ ใ นการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
1.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหลักการ เพื่ อ น าเสนอผลการระดมความคิ ด
นาจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ผูใ้ หญ่ไป ของหลัก การนาจิ ตวิ ทยาการเรี ย นรู ้
ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ ไปใช้ในการจัดกระบวนการ
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
เรี ยนรู ้ของแต่ละละรายวิชา
เสนอแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
ทดสอบความรู ้หลังการ
ฝึ กอบรม

สถานที่
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ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L)
จุดประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่ อ ให้ ผู ้เ ข้า รั บ การอบรมร่ วมกั น ระดมความคิ ด ออกแบบการจัด กิ จ กรรมการจั ด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยใช้ความรู ้ทกั ษะทั้ง 4 ด้านที่ได้รับ
มาออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยการเสนอเป็ นแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่
ละรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องของแต่ละรายวิชาและกลุ่มวิชา และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรและโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เนือ้ หาสาระ
1. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
คุณสมบัติของวิทยากร (ควรเป็ นคนเดียวกับขั้นที่ 1) :
1. เป็ นผูอ้ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของมหาวิทยาลัย หรื อ
2. เป็ นคณะกรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของสถาบันวิสาหกิจชุมชน หรื อ
3. ประธานบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
4. ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์ ดา้ นการบริ หารอย่าง
น้อย 3 ปี
วิธีดาเนินการ :
ดาเนินการการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L) เพื่อการศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้านที่เหมาะสมกับรายวิชาของแต่ละรายวิชา
โดยการออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในรู ปของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
รายวิชา
ระยะเวลา :
ระยะเวลา 1 วัน หลังจากได้รับการอบรมหลักสูตรแล้ว ไม่ควรเกิน 1 อาทิตย์
เครื่องมือที่ใช้ :
แบบฟอร์มแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชา โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
การประเมินผล :
ประเมินผลจากแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และการนาเสนอผลการประชุม
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กาหนดการโครงการประชุ มปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่ การพั นาท้ องถิ่น
ภาคเรียนที่ ........ ปี การศึกษา 2553
วันที่ .................. เดือน.................................. พ.ศ. 2553
เวลา (น.)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สถานที่
08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.00-10.30

พิธีเปิ ดและกล่าวต้อนรับ
กล่าวเปิ ดโดย .......................
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง เรื่ อง
1. ความสาคัญของอาจารย์
มหาวิทยาลัยชีวิต
2. การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
โดย ..................................

10.00-10.30
10.30-12.00

พักรับประทานอาหารว่าง
แบ่งกลุ่มตามกลุ่มรายระดม
ความคิดการออกแบบแผนการ
จัดการเรี ยนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มย่อย (ต่อ)
ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหลักการนา
หลักการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
วิทยากรร่ วมสรุ ปผลกับอาจารย์
ปิ ดกิจกรรม

12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00

16.00-16.30

ทราบชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร Email ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
1. ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
2 . ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม ต ร ะ ห นั ก ใ น
ความสาคัญของบทบาทหน้าที่ของตน
3. เพื่อให้อาจารย์ทราบวัตถุประสงค์
โครงสร้างเนื้ อหารายวิชา การออกแบบ
การจัด กระบวนการเรี ยนรู้ สื่ อ และ
แหล่งการเรี ยนรู้ การใช้จิตวิทยาผูใ้ หญ่
และการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู้
ของแต่ละรายวิชา
เพื่อได้แผนการจัดการเรี ยนรู้ของแต่ละ
รายวิชา

เพื่อเสนอการออกแบบแผนการจัดการ
เรี ยนรู้
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ใบงานที่ 2
การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

-----------------------------------------------------------แผนการสอน ภาคเรียนที่ ……. ปี การศึกษา ……………….
รหัสวิชา……………….ชื่อวิชา ……………....( ทย) (อังกฤษ)…………… หน่ วยกิต ………
อาจารย์ ………………………………………………………….
------------------------------------------------------1.
คาอธิบายรายวิชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
2.1 ………………………………………………………………………………………
2.2 ………………………………………………………………………………………
2.3 ………………………………………………………………………………………
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3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ครั้งที่
(ว/ด/ป)

เนือ้ หาสาระ

การจัดกระบวนการเรียนรู้

สื่ อ/แหล่งเรียนรู้
วิธีวดั

การประเมินผล
เครื่องมือวัด

เกณฑ์
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ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการ (Implementation : I)
จุดประสงค์ การเรียนรู้:
เพื่อให้อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่ผา่ นการอบรม “แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” และได้ออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่ม
วิชา/รายวิชาได้นาเอาหลักการ แนวคิดและทฤษฎี และการทักษะปฏิบตั ิไปใช้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โดย
อาจารย์ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ได้ออกแบบร่ วมกัน เพื่อพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เนือ้ หาสาระ :
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละวิชา
ผู้ดาเนินการ :
อาจารย์ และนักศึกษาในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
วิธีดาเนินงาน
1. อาจารย์ดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
วิชาที่กาหนด ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ที่รับผิดชอบสอน
2. ขณะจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อาจารย์สังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนว่า มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ การส่ วนร่ วมกับผูส้ อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร แล้วบันทึกผลหลังการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกครั้งที่สอน เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง ในครั้งต่อไป
3. เมื่อสิ้ นสุ ดการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละวิชา อาจารย์จะให้นกั ศึกษาประเมินการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองทั้ง 4 ด้านตามแบบฟอร์มที่ให้
ระยะเวลา
1 ภาคการศึกษา ในแต่ละรายวิชาสอนวิชาละ 1 ครั้งต่อเดือน รวม 4 ครั้ง
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
2. แบบประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ท้ งั 4 ด้าน
การวัดและประเมินผล
จากแบบประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ท้ งั 4 ด้าน
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แบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(สาหรับผู้อานวยการศูนย์ เรียนรู้ และนักศึกษา)
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความที่ประเมินในแบบประเมินการปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ แล้วเขียนเครื่ องหมาย (  ) ลงในช่องระดับตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
เกณฑ์ การให้ คะแนนประเมิน
1. ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
3 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ 10 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ 6-9 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้เทคนิควิธีการ น้อยกว่า 5 วิธีการ
2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ เกณฑ์การประเมิน
3 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 6 อย่าง/แหล่งขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3-5 อย่าง/แหล่ง
1 หมายถึง ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ น้อยกว่า 3 อย่าง/แหล่ง
3. ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ เกณฑ์การประเมิน
3 หมายถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผล 9 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผล 5-8 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผลน้อยกว่า 5 วิธีการ
4. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ เกณฑ์การประเมิน
3 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ 10 วิธีการขึ้นไป
2 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ 6-9 วิธีการ
1 หมายถึง ใช้จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่ น้อยกว่า 6 วิธีการ
การกาหนดเกณฑ์ วเิ คราะห์ ค่าเฉลีย่ แบบต่ อเนื่อง
2.50 – 3.00 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดี
1.50 – 2.49 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ได้พอใช้
1.00 – 1.49 หมายถึง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง
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รายการปฏิบัติ
1. ด้ านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่านเห็นว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตใช้เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อไม่
1.1 กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
1.2 เน้นการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะการคิดระดับสูง
1.3 การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
1.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของตน
1.5 ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
1.6 การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกัน
1.7 เน้นการสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดยจิตใต้สานึกและจิตใต้สานึก
1.8 เวลาในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูอ้ อก
หรื อทากิจกรรม
1.9 การสอนไม่จากัดเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น
1.10 เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
1.11 เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
1.12 เรี ยนรู ้จากสภาพจริ ง
1.13 เรี ยนรู ้จากสังคม
รวม
คะแนนที่ ด้
2. ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
ท่านเห็นว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.1 สื่ อวัสดุ
2.2 สื่ ออุปกรณ์
2.3 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ
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รายการปฏิบัติ
2.4 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นแหล่งวิชาการ ได้แก่ สถานที่ต่าง ๆ ภายในชุมชน
2.5 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ
2.6 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ
2.7 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประ
การณ์ของผูเ้ รี ยน
2.8 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายในท้องถิ่น
รวม
คะแนนที่ ด้
3. ด้ านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ท่านเห็นว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ หรื อไม่
3.1 ประเมินการทดสอบ
3.2 ประเมินการการปฏิบตั ิ (Performance)
3.3 ประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้ (Process)
3.4 ประเมินผลงาน (Products)
3.5 แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio)
3.6 ผูเ้ รี ยนประเมินตนเองหรื อมีส่วนร่ วมในการประเมิน
3.7 ประเมินเจตคติ ความคิดเห็นหรื อความรู ้สึก
3.8ใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชา
3.9วัดและประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิของ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
3.10 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3.11 วัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม...
รวม
คะแนนที่ ด้

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
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รายการปฏิบัติ
4. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
ท่านเห็นว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตใช้จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ หรื อไม่
4.1 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้ามีส่วนร่ วม ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.2 มีจดั อุปกรณ์การสอน (หนังสื อเรี ยน)
4.3 ความรู ้ส่วนใหญ่น้ นั สอดคล้องกับความเชื่อเก่าที่มีอยูแ่ ล้ว
4.4 สร้างเข้าใจในบทเรี ยนชั้นต้น ก่อนที่จะเริ่ มบทเรี ยนใหม่ ๆ ต่อไป
4.5 ได้เรี ยนในสิ่ งที่สนใจได้กา้ วหน้าไปตามอัตราความสามารถของตนเอง
4.6 ใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
4.7 ใช้การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย (Use small groups)
4.8 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้
4.9 สนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือซึ่งกันและกันเมื่อเริ่ มกระบวนการ
เรี ยนรู ้
4.10 ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
4.11 ใช้กิจกรรมที่หลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
4.12 บูรณาการกับวิถีชีวิตสภาพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของ
ผูเ้ รี ยน
4.13 ใช้หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมีส่วนร่ วมในชุมชน
รวม
คะแนนที่ ด้
คะแนนรวม

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
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ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E)

จุดประสงค์ การเรียนรู้ :

1. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละด้านตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้และตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ออกแบบไว้
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของรายวิชา หลักสูตร และโครงการ
เนือ้ หาสาระ :
1. แบบประเมิน ความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. การสัมมนากลุ่มย่อยของแต่ละรายกลุ่มวิชา
คุณสมบัติของวิทยากร (ควรเป็ นคนเดียวกับขั้นที่ 1) :
1. เป็ นผูอ้ านวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของมหาวิทยาลัย หรื อ
2. เป็ นคณะกรรมการบริ หารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ของสถาบันวิสาหกิจชุมชน หรื อ
3. ประธานบริ หารหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัย
4. ผูอ้ านวยการศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์การบริ หารอย่างน้อย 3
ปี
วิธีการดาเนินงาน
1. น าผลจากการประเมิ น การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นแต่ ล ะรายวิ ช ามา
ประมวลผล และวิ เ คราะห์ ท้ ัง เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณ ภาพให้ อ าจารย์ไ ด้ท ราบถึ ง ผลการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง
2. จัดสัมมนากลุ่มย่อยและประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดย
อาจารย์วา่ มีขอ้ บกพร่ องตรงไหน อย่างไร แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข พัฒนาขึ้น
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3. การจัดทาฐานข้อมูลและเว็ปไซต์รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยน ทั้ง รู ปแบบ เนื้อหา วิธีการ ทั้ง 4 ด้าน และแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การจัดการบริ หารการเรี ยนการสอน และยังเป็ นช่ องทางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันระหว่าง
เครื อข่ายโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป
ระยะเวลา
หลังจากสิ้ นสุ ดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ ทุกรายวิชาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
2. แบบประเมินความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมิน ความคิดเห็นต่อการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ ทุกรายวิชาทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
2. การสัมมนากลุ่มย่อยของแต่ละรายวิชา
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แบบประเมินความคิดเห็นต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมินความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. แบบประเมินฉบับนี้ สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความคิดเห็นของ ผูบ้ ริ หารโครงการของ
มหาวิทยาลัย กรรมการบริ หารหลักสู ตร อาจารย์ นักศึกษาที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ขอให้ท่านได้ศึกษาแบบประเมินและให้ขอ้ มูลตามความเห็นที่เป็ นจริ งมากที่สุด พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ นเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์การพัฒนารู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสู ตรและการสอน
(กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
คาชี้แจง
1. กรุ ณาอ่านรายการประเมิ นแต่ละรายการของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วเขียนเครื่ องหมาย  แสดงความคิดเห็นที่
เป็ นจริ งที่สุด
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นแบบอันดับคุณภาพมาตราส่ วนประมาณ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
3. กรุ ณาเขียนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนาไปปรับปรุ งรู ปแบบให้มีคุณภาพสูงขึ้น
รายการประเมิน
1. เหตุผลและความเป็ นมาของรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง เขียนความสาคัญ
และความเป็ นมาของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้างอิงทั้งในด้าน
นโยบายและการปฏิบตั ิมากกว่า 5
แหล่ง
2 หมายถึง เขียนความสาคัญ
และความเป็ นมาของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้างอิงทั้งในด้าน
นโยบายและการปฏิบตั ิเท่ากับ
มากกว่า 5 แหล่ง
1 หมายถึง เขียนความสาคัญ
และความเป็ นมาของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้างอิงทั้งในด้าน
นโยบายและการปฏิบตั ินอ้ ยกว่า 5
แหล่ง
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2. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ประกอบด้ วย
2.1 ความรู ้ความเข้าใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ครอบคลุมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ท้งั 4 ด้ าน ด้ แก่
3.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการ
รู ้
3.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. การดาเนินการกิจกรรมตามรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบทั้ง 3
ด้าน
2 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบเพียง 2
ด้าน
1 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบเพียง 1 ด้าน
3 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ครบทั้ง 4 ด้าน
2 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้เพียง 3 ด้าน
1 หมายถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้เพียง 2 ด้าน

3 หมายถึง การดาเนินการกิจกรรม
ตามรู ปแบบครบตามขั้นตอนและ
สมบูรณ์
2 หมายถึง หมายถึง การดาเนินการ
กิจกรรมตามรู ปแบบครบตาม
ขั้นตอนและแต่ไม่สมบูรณ์
1 หมายถึง หมายถึง การดาเนินการ
กิจกรรมตามรู ปแบบปฏิบตั ิได้บาง
ขั้นตอนและไม่สมบูรณ์
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5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ AKLIE
Model ได้แก่
5.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น
(Assessment of Need : A)
5.2 ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้
( Knowledge Acquisition: K)
5.3 ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
5.4 ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และ
5.5 ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)
6. ความสามารถในเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เกิดจากการ
ปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4 ด้ านประกอบด้ วย
6.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการ
รู ้
6.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
6.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
6.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง ขั้นตอนที่ 1-5
มีความชัดเจนและสามารถนาไป
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตได้จริ ง
2 หมายถึง มีเพียง 3 ขั้นตอน
มีความชัดเจนและสามารถนาไป
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตได้จริ ง
1 หมายถึง มีเพียง 1 ขั้นตอน
มีความชัดเจนและสามารถนาไป
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ศูนย์เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ได้จริ ง
3 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนครบองค์ประกอบทั้ง 4
ด้าน
2 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนมีองค์ประกอบเพียง 3
ด้าน
1 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนมีเพียง 2 ด้าน
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7. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เกิด
จากการปฏิบัติตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4 ด้ าน
ประกอบด้ วย7.1ด้านเทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการรู ้
7.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
7.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
7.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
8. อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

9. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ มีความสอดคล้ องกับหลักการจัด
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

10. รู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ สามารถนา ปปฏิบัติ ด้ จริง

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมายถึง ความสามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ครบองค์ประกอบ
ทั้ง 4 ด้าน
2 หมายถึง ความสามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบ
เพียง 3 ด้าน
1 หมายถึง ความสามารถจัด
กระบวนการเรี ยนรู้เพียง 2 ด้าน

3 หมายถึง มีความรู้ ทักษะ และเจต
คติ
2 หมายถึง ความรู้ ทักษะ แต่ไม่มีเจต
คติ
1 หมายถึง มีความรู้ แต่ไม่มีทกั ษะ
และเจตคติ
3 หมายถึง มีความสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ครบทุกด้าน
2 หมายถึง มีความสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ เพียง 2 ใน 3
1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ เพียง 1 ใน 3
3 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
2 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ งมากกว่าร้อยละ75
1 หมายถึง รู ปแบบสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ งมากกว่าร้อยละ75
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

โดย
นายชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
คู่มือแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตตามเนื้อหาแผนที่กาหนด
การฝึ กอบรมอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์
ของโครงการและหลักสู ตร และเพื่อให้อาจารย์ได้มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของโครงการั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู ้ 2) ด้านสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ และ 4) ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
และสามารถนาความรู ้ความเข้าใจสู่ทกั ษะปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตรและโครงการ
โดยแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ของการอบรม
สาหรับวิทยากร และหน่ วยการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้าน ใบความรู ้ ใบงาน เอกสารประกอบการบรรยาย
Power Point พร้อมทั้งแบบประเมินและแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถได้เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ การอบรมครั้งนี้ เป็ นการอบรม
ปฏิบตั ิการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม
และการได้รับคาปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญประจากลุ่ม ดังนั้นผูเ้ ข้ารับการอบรมควรได้แสดงออกทาง
ความคิด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งกันและกัน การรับฟั งความคิดเห็นของกลุ่ม การมีส่วนร่ วม และ
น าอภิ ป รายการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องตนเองจากประสบการณ์ ที่ ผ่า นมาอย่า งเต็ม ความรู ้
ความสามารถเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิตเชื่ อมัน่ ว่า ผูส้ อนทุกคนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและมี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ในหน้าที่ของผูส้ อน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และคงถึงเวลาแล้วที่อาจารย์จะต้องร่ วมกันพัฒนาการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
นายชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรสารบัญ
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คาชี้แจง
1. คาชี้แจงสาหรับวิทยากร
1.1 วิทยากรควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
1.2 กาหนดภาระงานให้กบั ผูเ้ ข้ารับอบรมก่อนเข้ารับการอบรม คือ
1.2.1 สรุ ปปัญหาและความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
1.2.2 เตรี ยมแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
1.2.3 เตรี ยมเนื้อหาสาระของการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
1.3 รู ปแบบการจัดอบรมเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มตามกลุ่ม
วิชา
1.4 ควรมีวิทยากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาประกลุ่ม
1.5 วิทยากรควรเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาหนด
2. คาชี้แจงสาหรับผู้เข้ ารับการอบรม
2.1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมควรศึกษาเนื้อหา เอกสารการอบรมก่อนเข้ารับการอบรม
2.2 ผูเ้ ข้ารับการอบรมควรเตรี ยมงาน ดังต่อไปนี้
2.2.1 สรุ ปปัญหาและความต้องการจาเป็ นในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
2.2.2 เตรี ยมแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบสอน
2.2.3 เตรี ยมเนื้อหาสาระของการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
2.3 รู ปแบบการจัดอบรมเป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมควรได้
แสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งกันและกัน การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม การมี
ส่ วนร่ วม และนาอภิปรายการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาอย่างเต็ม
ความรู ้ความสามารถเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากที่สุด
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
1. เหตุผลและความเป็ นมาของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ คือ การศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติให้เป็ นคนดี มีความสุ ข
พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่คนกาหนดขึ้น และพัฒนาสภาวะแวดล้อมที่ดารงอยู่ เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือ ทา
ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดสังคมชุมชนที่ใช้ฐานความรู ้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ (สุ มาลี สังข์ศรี
2547 : 36-37) ตามความมุ่งหมายและหลักการแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 (ฉบับปรังปรุ ง
แก้ไข 2545) ที่กาหนดให้สถานศึกษาร่ วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
ชุ มชนอื่น ๆ รวมกันส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุ มชน โดยการ “จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุ มชน”
ในเบื้องต้นเป็ นการย้าเน้นให้สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกสถาบัน ซึ่ งมีหน้าที่ในกฎหมายชัดเจนได้
ทาให้ที่ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความหมายของการศึกษา
ที่สมบูรณ์แบบ (สุ มาลี สังข์ศรี 2540 : 47-48)
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาไทยในอดีตขาดความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
จัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษากับสังคมชุมชนกับวิถีชีวิตของสังคมชุมชนในทุกระดับ
การศึกษา กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงไม่สอดคล้องกับชีวิตจริ ง และปั ญหาที่เกิดในสังคมและชุมชน
ท าให้ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ การพัฒ นาสั ง คมชุ ม ชนและประเทศชาติ โดยบทบาทที่ แ ท้จ ริ งของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่มีความรู ้มาก มีเทคนิ ควิธีข้ นั สู ง สามารถเข้า
ไปช่วยแก้ไขปั ญหาและพัฒนาขึ้นในชุมชนได้อย่างมาก แต่กย็ งั ไม่ได้ทาอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษา คือ การให้ชุมชนและท้องถิ่น และทุกส่ วนของสังคม มีส่วน
ร่ ว มในการจัด การศึ ก ษา
ทั้งนี้ เนื่ องจากสถาบัน การศึ ก ษาเป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งของสั งคม
สถาบันการศึกษาจึงควรเป็ นสถาบันการศึกษาของชุมชนที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยการรู ้เห็น
และความร่ วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึงมีความสาคัญ เนื่องจากทาให้
ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา เป็ นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ความมัน่ ใจ และความนิยมให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็ นการสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา ทั้งด้านการเงินวัสดุ
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แรงงาน และกาลังใจ ส่ งเสริ มให้ประชาชน มีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา และถือเป็ น
หน้าที่ของประชาชนและชุมชนที่จะต้องให้ความสนใจ และมีส่วนร่ วมดูแลการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา (ไพรัช อรรถกามานนท์และมัทนา โชควรวัฒนกร 2545 : 2)
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็ นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานคิดหรื อปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยชีวิต 1) คนไม่ได้เกิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบงา ทาให้เชื่อสนิทว่าเป็ นเช่นนั้น
จริ ง (hegemony) แท้ที่จริ ง คนขาดโอกาสการเรี ยนรู ้และการพัฒนา สังคมไม่ให้ความเป็ นธรรม
และความเสมอภาค 2) “ไม่มีใครรู ้ทุกอย่าง และไม่มีใครรู ้อะไรเลย มีแต่คนที่รู้บางอย่างและไม่รู้
บางอย่าง” (Paulo Freire) มหาวิทยาลัยชีวิตเชื่อว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มีความรู ้อยูใ่ กล้ตวั ถ้า
หากมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั คนอื่น มีการ “จัดการความรู ้ ” อย่างมีหลัก มีเกณฑ์ มีหลักวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็ นองค์ความรู ้ที่มีคุณค่า มหาวิทยาลัยชี วิตจึงเน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู ้ และเคารพให้เกียรตินกั ศึกษาในฐานะ “ผูร้ ู ้” (บางเรื่ อง) ที่ตอ้ งการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองร่ วมกับอาจารย์และคนอื่นๆ 3) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการสร้างความรู ้ใหม่
ซึ่ งเกิดมาจาก “ข้างใน” แต่ละคน 4) เน้นการเรี ยนรู ้จกั ตนเองของผูเ้ รี ยน การค้นหารากเหง้าของ
ตนเอง ของชุมชน สื บค้นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น ทาให้เกิดสานึก เกิดความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด
ภูมิปัญญาของปู่ ย่าตายายบรรพบุรุษ 5) การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชี วิต เอาชี วิตเป็ นตัวตั้ง เอา
ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานและเป็ นทุน ไม่แยกการศึกษาและการพัฒนาออกจากกัน 6) มหาวิทยาลัย
ชีวิตสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่เพื่อให้การเรี ยนรู ้เหมาะกับวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ใหม่ ซึ่งเป็ นการค้นหาตนเอง ค้นหาศักยภาพ ค้นหาทุน ค้นหาปั ญหาและความต้องการที่
แท้จริ งของตนเองและของท้องถิ่น และนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาและ
ของชุมชน 7) การเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัยชีวิตทาให้คนรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ชุมชนท้องถิ่น และรู ้จกั โลก
เปิ ดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล เชื่ อมโยงกับโลกในยุคโลกาภิวตั น์ที่ทุกอย่างสัมพันธ์กนั หมด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็ นผลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างไร ทาอย่างไรจึงจะสามารถ
อยูร่ อดและมีศกั ดิ์ศรี ในโลกที่ไร้พรมแดนนี้ (เสรี พงศ์พิศ 2552 : 5)
อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชี วิต หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ
ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุ ขจังหวัด องค์การปกครองส่ วนจังหวัด เป็ นต้น
และหน่ วยงานทั้งรั ฐวิ สาหกิ จและเอกชน ควรมี ความรู ้ วิชาการและทักษะต่าง ๆ เกี่ ยวกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) การใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3) การวัดและประเมินผลการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ 4)จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ดังนั้นอาจารย์
โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ควรได้รับการฝึ กอบรมให้ความรู ้ท้ งั 4 ด้าน เพื่อให้การจัดกระบวนการ
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เรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ให้ตรงตามหลักการ แนวคิด วิธีการของหลักสู ตร และกระบวนทัศน์
ใหม่

2. จุดมุ่งหมายของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการเรี ยนในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู ้
2. ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3. ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
4. ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3. เป้าหมายของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู ้ ความ
เข้าใจ และทักษะ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เชิงปริมาณ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเกษตร
และสิ่ งแวดล้อม กลุ่มวิชาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิชาสุ ขภาพชุมชน กลุ่มวิชากองทุนและสวัสดิการ
ชุมชน กลุ่มวิชาเครื อข่ายชุมชน กลุ่มวิชาละ 4 คน รวมจานวน 20 คน
4. เนือ้ หาวิชาของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
หัวข้อ เนื้ อหาสาระของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต แบ่งออกเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ 4 หน่ วย ใช้เวลา
อบรม 2 วัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใช้ เวลา 3 ชั่วโมง เนือ้ หาสาระ
ประกอบด้ วย
หัวข้อ 1 ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หัวข้อที่ 4 ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
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หัวข้อที่ 5 ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 6 กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
หัวข้อที่ 7 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
หัวข้อที่ 8 การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
หัวข้อที่ 9 การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 10 การเรี ยนรู ้จากสังคม
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรียนรู้ ใช้ เวลา 3 ชั่วโมง เนือ้ หาสาระประกอบด้ วย
หัวข้อที่ 1 ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
หัวข้อที่ 2 หลักการเลือกและ ใช้สื่อ
หัวข้อที่ 3 จิตวิทยาการใช้สื่อ
หัวข้อที่ 4 ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 5 ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใช้ เวลา 3 ชั่วโมง เนือ้ หาสาระ
ประกอบด้ วย
หัวข้อที่ 1 วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 2 การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
หัวข้อที่ 3 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4 : จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ผู้ ใ หญ่ ใช้ เวลา 3 ชั่ ว โมง เนื้ อ หาสาระ
ประกอบด้ วย
หัวข้อที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 2 หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
หัวข้อที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
5. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการอบรม
การอบรมหลัก สู ต รการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ครั้งนี้ ได้กาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรมดังนี้
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมฯ ต้องเป็ นผูส้ อนหรื อผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ต่าง ๆ
ของ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์สงั กัดมหาวิทยาลัยหรื อเป็ นครู ผสู ้ อน เป็ นผูไ้ ม่มี
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วุฒิทางการศึกษา ซึ่ งทางานในหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น เกษตรจังหวัด/อาเภอ พัฒนาการ
จังหวัด/อาเภอ สารธารณสุ ขจังหวัด/อาเภอ วัฒนธรรมจังหวัด/อาเภอ หรื อ องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดหรื อตาบล เป็ นต้น
6. วิธีการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี้ ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้วิธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การสร้ างประสบการณ์ ความรู ้ โดยการจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมเกิ ดด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีการฝึ กอบรมและ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ อาจจัดสถานการณ์ ที่เป็ นเงื่ อนไข หรื อทากิ จกรรมตามสถานการณ์ ที่
กาหนด โดยให้สอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ในแต่ละ
หน่วยการเรี ยนรู ้ของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. การสรุ ปองค์ความรู ้ จัดกิจกรรมประสบการณ์ตรงด้านความรู ้ ทักษะ โดยใช้กิจกรรม
การฝึ กปฏิบตั ิตามเนื้ อหาวิชาที่กาหนด เช่ น กลุ่มวิชาเกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อม และวิสาหกิ จ
ชุมชนเป็ นต้น
3. การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นการจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กกอบรม
ได้มีการวางแผนเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการปฏิบตั ิ การสอนจริ งในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
7. รูปแบบกิจกรรมการฝึ กอบรม
การจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิ ตนี้ กาหนดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยยึดหลักวุฒิภาวะของผูเ้ ข้ารับการอบรม และ
หลักการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ซึ่งได้กาหนดกิจกรรมฝึ กอบรมไว้ ดังนี้
1. บรรยาย (Lecture) มีลกั ษณะการสอนโดยวิทยากรดาเนิ นการบรรยาย และอธิ บายตาม
หัวข้อที่ กาหนดไว้หรื อที่ ได้รับมอบหมาย โดยวิทยากรเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ให้แก่ ผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมโดยตรงเนื้ อหาความรู ้ที่ใช้ในการบรรยายเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ความจริ ง และ
เหตุผล บทบาทสาคัญนอกจากจะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้เนื้ อหาเป็ นอย่างดีแล้ว วิทยากรควรมีทกั ษะการ
พูดหรื อการบรรยาย การใช้การบรรยาย สามารถใช้กบั การฝึ กอบรมที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่มีความรู ้ที่หลากหลาย และมีจานวนมาก
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2. การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study) เป็ นเทคนิ ควิธีการที่ผฝู ้ ึ กอบรมมีความตระหนัก และ
ความรับผิดขอบต่อการเรี ยนของตนเอง เกิดการเรี ยนรู ้ ด้านความรู ้และความเข้าใจในสาระสาคัญใน
เรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดในวัตถุประสงค์ โดยใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนต่าง ๆ
จัดทาเป็ นใบความรู ้ เอกสารประกอบการฝึ กอบรม โดยให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษาด้วยตนเอง
3. การศึกษาเป็ นกลุ่ม (Group Study) เป็ นเทคนิ ควิธีการที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมศึกษา
ประเด็นหัวข้อใหม่ ๆ ร่ วมกัน กับผูเ้ รี ยนเพื่ออภิปรายหรื อพูดคุยเกี่ยวกับเนื้ อหาซึ่ งอบรมมา มีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ปัญหาของแต่ละคนที่คน้ พบ ผูเ้ ข้ารั บการอบรมได้ทากิ จกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้
พัฒนาเจตคติ การเข้าใจคน วิธีการแก้ปัญหา ทุกคนจะเกิ ดการหยัง่ รู ้และรับรู ้เรื่ องราวด้วยตนเอง
โดยอาศัยพฤติกรรมกลุ่ม
4. การอภิ ปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็ นเทคนิ คการฝึ กอบรมโดยการรวมกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าฝึ กอบรม จานวน 4-5 คน ในกลุ่มวิชานั้น
ๆ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่วิทยากรกาหนดให้อภิปราย หรื อเป้ ฯเรื่ องที่สนใจร่ วมกัน ข้อสรุ ปที่ได้จะ
เป้ ฯประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู ้ โดยปกติแล้วสมาชิกในกลุ่มจะเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ น
ผูน้ าอภิปราย คอยกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุ ปของ
กลุ่มแล้วนาผลไปเสนอกลุ่มใหญ่ต่อไป
5. การะดมสมอง (Brain Storming) เป็ นเทคนิคการฝึ กอบรมที่มุ่งให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ทุกคนได้เสนอความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรี ภาพ โดยกาหนดระยะเวลาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ ง
แล้วเปิ ดโอกาสให้เข้ารับการฝึ กอบรมทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่คานึ งว่าถูกหรื อผิด
อย่างไร ความคิดเห็นทุกเรื่ องจะได้รับการยอมรับจากกลุ่ม เมื่อเสร็ จสิ้ นการระดมความคิดเห็นของ
ทุกคนแล้ว จึงค่อยนาความคิดเห็นที่หลากหลายมาอภิปรายอีกครั้งเพื่อคัดสรร เลือกหาความคิดเห็น
ของกลุ่ม ที่กลุ่มเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และสามารถนาไปใช้ได้จริ งที่สุด การระดมสมองเหมาะสม
กับการฝึ กอบรมที่เป็ นกลุ่มเล็ก ๆ และมีการนาเสนอผลการระดมสมองให้กลุ่มใหญ่อีกครั้ง
โดยสรุ ป ในการฝึ กอบรมครั้งนี้ ได้ใช้เทคนิ ควิธีการฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับอาจารย์ผจู ้ ดั
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประกอบด้วย การบรรยาย การศึกษา
ด้วยตนเอง การศึกษาเป็ นกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม และการระดมสมอง โดยกาหนดให้เหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรม จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื้ อหาสาระ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ของ
แต่ละหัวข้อ เนื้อหาสาระของแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้น ได้สอดแทรกไว้ในกิจกรรมการฝึ กอบรมแต่ละหัวข้อซึ่งเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1-4
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8. วิธีการดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรม
1. นาเสนอรายละเอียด “โครงการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” เพื่อขอรับการอนุมตั ิโครงการ
2. คัดเลือกอาจารย์ผจู ้ ดั กระบวนการเรี ยนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต จานวน 20 คน
3. ประชุมผูเ้ ข้าร่ วมดาเนินการโครงการฯ กาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. ดาเนิ น การฝึ กอบรม การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ย น โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต โดยดาเนิ นการตามกิ จกรรมฝึ กอบรมที่กาหนดไว้ใน
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ฯ ตามลาดับดังนี้
4.1 พิธีเปิ ด “โครงการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” (เวลา 30 นาที)
4.2 ทดสอบความรู ้ก่อนฝึ กอบรม ทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ (เวลา 30 นาที)
4.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1 (เวลา 3 ชัว่ โมง)
4.4 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 2 (เวลา 3 ชัว่ โมง)
4.5 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 3 (เวลา 3 ชัว่ โมง)
4.6 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของหน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 4 (เวลา 3 ชัว่ โมง)
4.7 นาเสนอแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยรวม (เวลา 30 นาที)
4.8 ทดสอบหลังการฝึ กอบรม ทั้ง 4 ด้าน ๆ ละ 10 ข้อ รวม 40 ข้อ (เวลา 30 นาที)
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ตารางการฝึ กอบรม “โครงการฝึ กอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
วันที.่ .....................เดือน.......................พ.ศ. 2553
เวลา (น.)
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สถานที่
08.00-08.30

ลงทะเบียน

08.30-09.00

พิธีเปิ ดและกล่าวต้อนรับ
กล่าวเปิ ดโดย ........................
ทดสอบความรู ้ก่อนฝึกอบรม
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง เทคนิค
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
โดย .......................................

09.00-09.30
09.30-10.30

10.30-11.30

แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชา ฝึก
ปฏิบตั ิการเขียนกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้

11.30-12.00

1.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอเทคนิค
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล

12.00-13.00
13.00-14.00

รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรบรรยาย เรื่ องสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้
โดย ......................................
แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชา ฝึก
ปฏิบตั ิการเสนอการใช้และการ
เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

14.00-16.00

ทราบชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร Email ของผูเ้ ข้าร่ วมอบรม

1. ต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมอบรม
2. ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความ
เข้าใจและมีทกั ษะปฏิบตั ิเทคนิค
วิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิด
ของการใช้เทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของแต่ละละ
รายวิชา
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
และมีทกั ษะปฏิบตั ิการใช้ เลือกสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้
1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้ เลือก สื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
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ตารางการฝึ กอบรม (ต่ อ)
เวลา (น.)

กิจกรรม

1. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอการใช้
เลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
18.30
รับประทานอาหารเย็น
วันที.่ .....................เดือน.......................พ.ศ. 2553
08.30-09.00
ลงทะเบียน
09.00-10.00
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง หลักการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
โดย ......................................
10.00-11.30
แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาฝึก
ปฏิบตั ิการนาหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
16.00-17.00

11.30-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิด
ของการใช้ เลือกสื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู ้

ยืนยันผูเ้ ข้ารับการอบรมอีกครั้ง
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
และมีทกั ษะปฏิบตั ิการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้
1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการนาหลักหลักการ
วัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิด
ของหลักการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของแต่ละละรายวิชา

1. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
หลักการนาหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
รับประทานอาหารกลางวัน
วิทยากรบรรยาย เรื่ อง จิตวิทยา ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
และมีทกั ษะปฏิบตั ิเกี่ยวกับจิตวิทยา
โดย ....................................... การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

สถานที่
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ตารางการฝึ กอบรม (ต่ อ)
เวลา (น.)
14.00-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00
17.00-17.30

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สถานที่

แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาฝึก
ปฏิบตั ิการนาหลักการจิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ไปใช้ในการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการนาหลักจิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
2. นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่ การ
ปฏิบตั ิ
1.ตัวแทนกลุ่มนาเสนอหลักการ เพื่อนาเสนอผลการระดมความคิด
นาจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ไป ของหลักการนาจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ไปใช้ในการจัดกระบวนการ
2. วิทยากรร่ วมสรุ ปผล
เรี ยนรู ้ของแต่ละละรายวิชา
เสนอแผนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
ทดสอบความรู ้หลังการ
ฝึ กอบรม

9. สื่ อการฝึ กอบรม
1. สื่ อประกอบการบรรยาย โปรแกรมPower Point หน่วยเรี ยนรู ้ที่ 1-4
2. แบบบันทึกผลการเรี ยนรู ้ หน่วยที่ 1-4
3. ใบงานการปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 1-4
4. ใบงานแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชา
5. แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการฝึ กอบรม จานวน 40 ข้อ
10. การวัดและประเมินผล
1. แบบทดสอบวัดความรู ้ ความเข้าใจ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
2. แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้านความพึงพอใจในการฝึ กอบรม
4. แบบประเมินตนเองของอาจารย์จากการเข้าอบรม
5. แบบประเมินการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ของแต่ละรายวิชา
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โครงสร้ างของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ดังนี้

หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระยะเวลา

จานวน 3 ชั่วโมง

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึ งเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
เนือ้ หาสาระ
1. ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
6. ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
7. ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
8. กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
9. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
10.การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
11. การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
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12. การเรี ยนรู ้จากสังคม
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิในการ
นาเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละเรื่ อง ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่ มวิชาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ระดมความคิ ดเกี่ ยวกับเทคนิ ค
วิ ธี ก ารการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ พร้ อ มทั้ง เสนอเทคนิ ค วิ ธี ก ารการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต และของแต่ละรายวิชา
โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยน
ในด้านของเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเสนอ
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของเทคนิ ควิธีการแต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดยเขียน
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่
ละรายวิชาของกลุ่มวิชา กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 1.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 1.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดา้ นเทคนิ คและวิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 2 : สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการพัฒนา การเลือกและการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตร
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนต่าง ๆ ที่
เหมาะสม
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิ ต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
เนือ้ หาสาระ
1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
2. หลักการเลือกและใช้สื่อ
3. จิตวิทยาการใช้สื่อ
4. ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
5. ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การพัฒนา การเลือกและการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ในแต่ละเรื่ อง ตามขอบข่ายเนื้อหาที่กาหนด
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระดมความคิดเกี่ ยวกับสื่ อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ ที่หลากหลายเหมาะสม
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และสอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาและหลักสู ตรพร้อมทั้งเสนอสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหา
ข้อสรุ ปเพื่อการออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ใช้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้และเสนอแผนการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้แต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดย
เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชา กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 2.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 2.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการใช้หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และเป็ นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสูตรและมหาวิทยาลัย และเพื่อนาไปใช้ใน
ออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชา
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้หลักการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บท
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยน
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยน
เนือ้ หาสาระ
1. วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดมความคิดเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลที่ควรจะนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บท
ผูเ้ รี ยน รายวิชา หลักสู ตรและโครงการ พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่
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เหมาะสม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิ ปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้และเสนอ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในส่ วนของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยเขียนรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มนาเสนอผลการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน และรายวิชากลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 3.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ 3.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
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หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
ระยะเวลา จานวน 3 ชั่วโมง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บ ายถึ ง การใช้ห ลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ผู ใ้ หญ่ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โ ครงการ
มหาวิทยาลัยชี วิต เพราะผูเ้ รี ยนในโครงการเป็ นผูใ้ หญ่ที่อยูท่ อ้ งถิ่นชุมชนของศูนย์การเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
และเพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยน
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยน
เนือ้ หาสาระ
1. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
2. หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
3. เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
4. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
กิจกรรมการเรียนรู้
1. วิทยากรให้ความรู ้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการนาไปสู่ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ เพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
2. วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระดมความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ควรจะนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริ บท
ของผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งเสนอเทคนิ ควิธีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ น

382
ผูใ้ หญ่ในศูนย์เรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปรายและหาข้อสรุ ป เพื่อการ
ออกแบบกิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใช้ในแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3. แต่ละกลุ่มวิชาร่ วมกันอภิปรายเพื่อออกแบบกิจกรรมการจัดกรับวนการเรี ยนรู ้และเสนอ
แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของจิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่ โดยเขียนรายละเอี ยดตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
4. ให้ตวั แทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบกิ จ กรรมการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยน กลุ่มละ 10 นาที
5. วิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
2. Power point ประกอบคาบรรยาย
3. ใบงาน/ใบงานสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาสาระ 4.1
4. ใบงานการเขียนแผนการเรี ยนรู ้ ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ 4.2
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ตรวจผลงาน การนาเสนอกิจกรรม
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
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หน่ วยการเรียนรู้หน่ วยที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
หัวเรื่อง
1. ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1. ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้
2. ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้
3. กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด
4. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
5. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
6. การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
7. การเรี ยนรู ้จากสังคม
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึ งเทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรได้
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้เทคนิ ควิธีการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นได้
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรียนรู้ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ผูเ้ รี ยนสามารถนาเอาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ได้รับไป
ปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตนเอง ช่ วยให้เกิ ดความรู ้ ทักษะ เจตคติ เพิ่มขึ้ น และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ดว้ ย
ปรัชญาและความเชื่อจึงเป็ นเสมือนดาวเหนื อนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่สอดคล้องตรงตามปรัชญา
และความเชื่อที่ผนู ้ ้ นั ยึดถือ เช่นเดียวกับปรัชญาหรื อความเชื่อเกี่ยวกับดารจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
เรื่ อง “การคิดเป็ น” จึงเป็ นเสมือนดาวเหนื อนาทางในการพัฒนาหลักสู ตร สื่ อ แผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนและการประเมิน ฯลฯ ให้ไปสู่ จุดหมายปลายทางตามปรัชญา และความเชื่ อที่ว่า
มนุษย์เราทุกคนมีความแตกต่างกัน สิ่ งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันคือ “ความสุ ข” ความสุ ขของแต่ละ
คนก็มีระดับแตกต่างกันออกไป คนเราจะมีความสุ ขได้จะต้องรู ้จกั การ “ปรับตนเอง” และจะต้อง “คิด
เป็ น” แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยมีกระบวนการคิดและตัดสิ นใจอยูบ่ นพื้นฐาน “การมีขอ้ มูล” ที่
รวบรวมทั้งประกอบการคิดและการตัดสิ นใจอย่างน้อย 3 ด้าน คือข้อมูลจากตนเอง ข้อมูลด้าน
วิชาการ และข้อมูลด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม เมื่อนามาประมวลกันเข้าแล้วจึงตัดสิ นใจภายใต้กรอบ
แห่ งคุ ณธรรม เมื่ อตัดสิ นใจแล้วจึ งนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ต่อไป หากบรรลุเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ ก็ถือว่า
ประสบผลสาเร็ จ มีความสุ ข แต่ถา้ ตัดสิ นใจและนาไปปฏิบตั ิแล้ว ยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ก็ให้
กลับไปทบทวนแสวงหาข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ให้ครบถ้วน จนกว่าจะสามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหา ได้
สาเร็ จ และมีความสุ ขตามต้องการต่อไป (ทวีป อภิสิทธิ์ 2529 : 69)
การจัดการเรี ยนการสอนตามปรัชญาและความเชื่อ “คิดเป็ น” นี้ จึงต้องคานึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล ความสามารถในการเรี ยนรู ้ การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีอิสระในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที่มีหลากหลายในชุมชน เคารพในความรู ้
และประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนแต่ละคนมีอยูว่ า่ เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า
ดังนั้นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จึงกาหนดให้ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามความสนใจที่ แ ตกต่ า งกัน ของแต่ ล ะบุ ค คล และเพื่ อ ให้ มี ก ารถ่ า ยโอนแลกเปลี่ ย นความรู ้
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ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมี อยู่หรื อแสวงหามาได้ จึ งกาหนดให้ตอ้ งมี การพบกลุ่มเพื่อให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนถ่ายโยงความรู ้ซ่ ึงกันและกันในกลุ่มไว้ดว้ ย
จากปรัชญาความเชื่อ “คิดเป็ น” เมื่อนามาผสมผสานกับปรัชญาแนวคิดเรื่ อง “การจัดการศึกษา
ตลอดชี วิต” ที่เป็ นแนวคิดสากลในปั จจุบนั แล้ว จะเห็ นได้ว่า เป็ นปรั ชญาแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ในปัจจุบนั เช่น
1. หลักการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมนี้ มาจากความเชื่อที่ว่า การเรี ยนรู ้ของคนเราเป็ นกระบวนการ
สร้างความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองและผูเ้ รี ยนเอง โดยครู เป็ นผูช้ ่วยจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เอื้ออานวย
ให้เกิ ดการสร้ างความรู ้ มากกว่าการถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อนสู่ ผูเ้ รี ยน ดังนั้น กระบวนการสร้ าง
ความรู ้จึงต้องอ้างอิงจากประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นฝ่ ายกระทา ซึ่งจะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ พลวัตรของการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
การเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้ จึงเน้นในลักษณะทางสังคมของการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผลก็คือ เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายความรู ้
ที่ทุกคนมีอยูอ่ อกไปอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การพูดและการเขียน
เป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 159)
2. หลักการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง (Learning Center Approach)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทร่ วมกัน
ในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะกระบวนการมีส่วนร่ วมในการอแสดงออก การลง
มือปฏิบตั ิจริ ง การประกอยอาชี พระหว่างเรี ยน การทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มที่มีบรรยากาศเรี ยน
เป็ นประชาธิ ปไตย การแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองรวมถึ งการสอดแทรกกิ จกรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการพัฒนาลักษณะนิสยั บางอย่างลงไปในกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างผสมกลมกลืน
หลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางดังกล่าวนี้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนรู ้ (Participation) เกิดการรู ้จริ งเห็นจริ งด้วยตนเอง (Insight) มีความเป็ นตัวของตัวเอง
(Autonomy) มี เสรี ภาพแห่ งการเรี ยนรู ้ (Freedom) ด้วยการให้ความส าคัญแก่ กระบวนการเรี ยนรู ้
(Learning Process) เพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้พฒั นาไปตามศักยภาพของตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 185)

386
ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางนั้น จึ งถื อว่า การเรี ยนรู ้ ท้ ังมวลมี
ความหมายต่อผูเ้ รี ยน เป็ นทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะบุคคล ผูเ้ รี ยนจะต้องเป็ นผูท้ ากิจกรรมเพื่อให้เกิด
การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การจัดการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นแบบบูรณาการและพัฒนาการในตัวผูเ้ รี ยนอย่าง
สมบูรณ์ การเรี ยนรู ้ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างกว้างขวาง ผลสาเร็ จของการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถดูได้จากพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนรู ้โดยใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จึงมิใช่การปล่อยให้ผเู ้ รี ยนทาอะไรได้ตามใจชอบ แต่
ผู ้เ รี ยนจะรั บ ผิ ด ชอบการท างานและการเรี ย นรู ้ ต ามภาระหน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายที่ ต รงตาม
ความสามารถและความสนใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคน และเมื่อผูเ้ รี ยนแต่ละคนรับผิดชอบการ
เรี ยนรู ้ของตนเองแล้ว การจัดให้มีการพบกลุ่มเพื่อนาความรู ้ที่ได้ไปศึกษาด้วยตนเองมาอภิปราย ถก
แถลงกันในกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกัน เพื่อตรวจสอบความรู ้ ที่ศึกษามาได้ และวางแผนร่ วมกันที่ จะทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป จึงมีความจาเป็ นและสอดรับกับการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และยังช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจกระบวนการเรี ยนและการทากิจกรรม
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มจากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง สามารถแก้ปัญหาการทางานกลุ่มไม่มีประสิ ทธิ ภาพที่เป็ น
จุดอ่อนของคนไทยลงไปด้วย
3. หลักการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self Directed Learning)
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนี้ แท้จริ งแล้ว เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความอยู่รอดของมนุ ษย์เรา
นัน่ เอง เปรี ยบเทียบให้เข้าใจง่าย ๆ เหมือนกับการหิ วของมนุษย์เรา ถ้าผูใ้ ดหิ วอาการ ผูน้ ้ นั จะต้องไป
แสวงหาอาหารมากินเอง มิใช่ให้ผอู ้ ื่นไปกินแทน ซึ่ งก็จะให้ผหู ้ ิ วอาการหายหิ วได้ฉนั ใด การเรี ยนรู ้
จะต้องเกิดจากการแสวงหาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองฉันนั้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่
ยอมรับศักยภาพความแตกต่างและความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนว่าเป็ นผูม้ ีความสามารถที่จะเรี ยนรู ้
สิ่ งต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง เพื่อให้สามารถดารงตนเองอยูใ่ นสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุ ขได้ เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาทางจิตวิทยาที่วา่ “เมื่อเติบโตและเรี ยนรู ้มากขึ้น
คนเราก็จะเปลี่ยนบุคลิกภาพจากการพึ่งพาผูอ้ ื่นไปสู่ การรับผิดชอบพึ่งพาตนเองมากขึ้น และการมี
ความรับผิดชอบพึ่งพาตนเองได้ ก็คือการบ่งบอกให้รู้วา่ บุคคลผูน้ ้ นั ได้พฒั นาตนเองไปสู่ การเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเองนั้นเอง” การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองนี้ ได้ใช้เป็ นหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ และ
การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยนมาแต่ตน้ เพียงแต่ในระยะเริ่ มแรกนั้นสัดส่ วนของการให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองยังมีนอ้ ย
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แต่ยคุ ปั จจุบนั ความเข้าใจในเรื่ องการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนสื่ อเอกสาร เช่น แบบเรี ยน
และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการสื่ อสารทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ฯลฯ แพร่ หลายมากขึ้น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจึงเพิ่มสัดส่ วนให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากยิง่ ขึ้น
4. หลักการเรียนรู้ เพือ่ การรอบรู้ (Mastery Learning)
หลักการเรี ยนรู ้ เพื่อการรอบรู ้ น้ ี อยู่บนพื้นฐานความเชื่ อที่ว่า การเรี ยนรู ้เป็ นความสามารถ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และประสบผลสาเร็ จตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้โดยใช้
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน จึงไม่จาเป็ นต้องนาไปเปรี ยบเทียบหรื อแข่งขันกับ
ผูอ้ ื่น ซึ่ งจะช่วยสร้ างเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยความสมัครใจและประสบผลสาเร็ จได้ในที่สุด การเรี ยนรู ้จึงเป็ น
การสร้างความสุ ขและความสาเร็ จให้แก่คนทุกคน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้น้ ี ผูเ้ รี ยนจะอ่านหรื อศึกษาหาความรู ้จากแหล่งความรู ้
ต่าง ๆ เช่ น จากสื่ อ เอกสาร ตารา ชุดวิชา ศึกษาจากสื่ อบุคคล หรื อเรี ยนรู ้จากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ผูเ้ รี ยนจะรับทราบจุดประสงค์ ตลอดจนเกณฑ์ในการทารายงาน โดยจะมีการทดสอบความรู ้และแจ้ง
ผลการสอบให้ผเู ้ รี ยนทราบโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของตนเอง และ
สอบซ่อมให้ผา่ นเกณฑ์ต่อไป
หลักการเรี ยนรู ้เพื่อการรอบรู ้น้ ีเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อต่าง ๆ
เช่น สื่ อเอกสาร ตารา ชุดวิชา สื่ อบุคคล เช่น ภูมิปัญญา ผูร้ ู ้ในท้องถิ่น ฯลฯ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นต้น ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละคน ซึ่ งจะสอดคล้องกับหลักการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยนนอกโรงเรี ยนใน
ปัจจุบนั
5. หลักการเรียนรู้ ทตี่ อบสนองชีวติ จริง (Authentic Learning)
หลักการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองชีวิตจริ งนั้น เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่อยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อของ
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และใช้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีความเชื่อว่า การเรี ยนจะบรรลุได้ ถ้า
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริ ง และปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งกับผูเ้ รี ยน เนื้อหาที่นามาเรี ยนจึงเป็ น
เนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนอยากเรี ยนไม่ใช่เนื้อหาที่ครู คาดคิดว่าผูเ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้ หรื อเรื่ องที่ครู ถนัดสอนเหมือน
ที่ครู เคยจัดการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างที่เคยทามาในอดีต
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ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ด้วยผูบ้ ริ หารการศึกษา นักวิชาการศึกษาอีกทั้งสถาบันต่าง ๆในสังคมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ได้เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปวัฒนธรรมและ
วิธีการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุผลและความจาเป็ น คือ(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543ก : 4-6 )
1. เพือ่ พั นาคุณภาพของคน ทย
เพราะการปฏิ รูปวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ใหม่ จะช่ วยพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่ มีความรู ้ คู่
คุณธรรม ตระหนักในคุ ณค่าของตนเอง ผูอ้ ื่ น และสรรพสิ่ งทั้งหลาย รู ้ จกั ควบคุ มตนเองให้อยู่ใน
ครรลองแห่งความดีงาม รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคา
ระกฎหมายของสังคม มี ความขยัน ซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม มี ความสามารถในการใช้
ศักยภาพของสมองทั้งซี กซ้ายและซึ กขวา อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันคือความสามารถในก้านการใช้
ภาษาสื่ อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นระบบ สามารถใช้สติปัญญา
อย่างเฉลี ยวฉลาดลึ กซึ้ ง เพื่อเรี ยนรู ้ ให้บรรลุความจริ ง ความดี ความงามของสรรพสิ่ ง เป็ นคนที่ มี
สุ ขภาพกายและใจดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพร่ าเริ งแจ่มใส จิตใจอ่อนโยนและเกื้อกูล มนุษย
สัมพันธ์ดี เผชิญและเผด็จปั ญหาได้ ดารงชีวิตอย่างอิสระและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
2. เพือ่ เพิม่ พูนความเข้ มแข็งของสั งคม ทย
เพราะเมื่อสมาชิกของสังคมได้รับการพัฒนา ความตระหนักและจิตสานึกร่ วมกันในการเผชิญ
สถานการณ์ และแก้ปัญหาของส่ วนรวม คนทุกชุมชนย่อมพร้อมที่จะมีส่วนร่ วม ถักทอความคิด ร่ วม
จิ ตกันทางานอย่างไม่เห็ นแก่ ตวั มี การบริ หารจัดการอย่างถูกต้องแยบคายลดความขัดแย้งทุกคน
รับผิดชอบนาพาสังคมให้กา้ วหน้าด้วย ต่างก็รู้คุณค่าของตนเอง
3. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับวั นธรรมการเรียนรู้ ยุคโลกาภิวตั น์
เพราะในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต้องให้สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิ ว ตั น์อนั เป็ นยุค
อิเล็กทรอนิ กส์และใยแก้วนาแสงที่วิทยาการเจริ ญรุ ดหน้า ความรู ้และสรรพวิทยาการเดินทางไปถึงที่
ต่าง ๆด้วยความรวดเร็ ว ข้อมูลและสาระความรู ้ต่าง ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผูเ้ รี ยนทุก
วัยจึ งต้องมี โอกาสเรี ยนรู ้ จากแหล่ งความรู ้ ที่ มี อยู่รอบตัว ทั้งจากครู คน ครู เครื่ อง ครู ธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ผูเ้ รี ยนในยุคโลกาภิวตั น์จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษได้มากกว่าหนึ่งภาษาคือ ต้อง
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รู ้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่ อสารกับสากลได้ ต้องมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นประตูที่จะเปิ ดออก
ไปสู่ โลกกว้าง เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆและรู ้จกั สังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารเหล่านั้น มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบั ชีวิตของตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของทุกฝ่ าย
เพราะการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ จะเปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นการเปิ ดแนวทางใหม่ ๆ ให้แก่ครู พ่อแม่ ชุมชน
มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาจัดหลักสูตรและการบริ หารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้
ที่กลมกลืนกับท้องถิ่น ลดทอนกรอบกฎระเบียบคาสัง่ ของส่ วนกลางลง เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การปฏิบตั ิ เช่น การจัดชั้นเรี ยนและตารางเรี ยนที่ยดื หยุน่ และเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้การลดภาระเงินที่
ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครู มีเวลาสาหรับค้นคิด เพื่อวางแผนเตรี ยมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การสร้าง
บทเรี ยน การออกแบบแผนการเรี ยนที่ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาได้ร่วมกันคิดและเกื้อหนุนกันและ
กัน เป็ นต้น การสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 ที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข มีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน ได้พฒั นาสมองการคิด
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นหากครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ได้ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนการสอนของตนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 แล้ว เราจะมีโรงเรี ยนดี ๆ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกันเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน
5. เพือ่ ให้ สอดคล้องกับกฎหมาย
เพราะการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ถือเป็ นหัวใจของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
เป็ นภาพกิจที่มีกฎหมายรองรับ ครู อาจารย์และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องถือปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่นโยบายหรื อแผนงานที่ใครจะทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้ หรื อเปลี่ยนแปลงได้
ตามใจชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเหมือนอดีตที่ผา่ นมา
สรุ ปได้ว่า การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั ก็เนื่ องจากสังคมไทยประสบกับภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อง และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่พึง
ประสงค์ เพราะการจัดการศึกษาที่ผา่ นมาทาให้คนไม่รู้จกั คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
เป็ นเพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู หรื อเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ชุมชน ผูป้ กครอง
นักเรี ยน สังคม และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่เห็นความสาคัญอาจจะเป็ นได้ ผูเ้ รี ยนมีหน้าที่รับความรู ้ตามที่
ครู ถ่ายทอดให้เท่านั้น เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพคนไทย เพิ่มพูนความเข้มแข็งของสังคมไทย การ
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เรี ยนรู ้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในยุคสังคมโลกาภิวตั น์ สอดคลองกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ครู พ่อแม่ สังคมไทย และเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายการศึ กษาแห่ งชาติ โดยมี
เป้ าหมายหลักคือให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง และเป็ นคนมีความสุ ข จึงต้องปฏิรูปการศึกษาโดย
จะต้องทาการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ ขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2545 เป็ นต้นมา มีผลต่อเนื่ องสาหรับการจัดการศึกษา ทุก
ระดับสาระสาคัญในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ในส่ วนที่เป็ นเรื่ องการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
มีดงั นี้ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง
และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา ในระบบ
การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ต้อ งเน้น ความส าคัญ ทั้ง ความรู ้ คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึ กษาในเรื่ องต่อไปนี้
1) ความรู ้เรื่ องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ
และสังคมโลก รวมถึงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทย และระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข 2) ความรู ้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน มาตรา 24 ให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน
โดยคานึ งถึ งความแตกต่ างระหว่างบุคคล 2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้ อย่าง
ต่อเนื่ อง 4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวก
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรู ้ รวมทั้งสามารถใช้งานวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการ
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ประเภทต่าง ๆ และ 6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิ ด า มารดา ผูป้ กครอง และบุ คคลในชุ มชนทุ ก ฝ่ าย เพื่ อร่ ว มกัน พัฒนาผูเ้ รี ย นตามศักยภาพ
ใน มาตรา 25 รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและการจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุ ดประชาชน พิ พิธภัณฑ์ หอศิ ลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ และมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยน โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม
และการทดลองควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และ
รู ปแบบการศึกษา
1. การสารวจความต้ องการ
ขั้นแรก ควรศึ กษาธรรมชาติ และกาหนดความต้องการของผูเ้ รี ยนโดยการซักถาม สังเกต
สัมภาษณ์ พูดคุย หรื อทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อสร้าง กระตุน้ ความสนใจสารวจความสนใจและพื้น
ฐานความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน มีจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้อย่างไรและทาไมจึงต้องการอย่างนั้นเพื่อการ
วางแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้มีความต่อเนื่ อง เชื่ อมโยงกัน และหากเป็ นไปได้ควรเชื่ อมโยงและ
บูรณาการสาระการเรี ยนรู ้ แต่ละรายวิชาที่สัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน เพื่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริ ง และให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งให้มากที่สุด
2. การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่ งออกเป็ น
2.1 การเข้าสู่ บทเรี ยน ขั้นนี้ ครู ควรใช้ประเด็นคาถาม สถานการณ์ หรื อกิจกรรมที่กระตุน้ หรื อ
ท้าทายให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสงสัยใคร่ รู้โดยครู ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตรของผูเ้ รี ยนและทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าครู
คือเพื่อนที่ช่วยเหลือเขาได้ทุกที่ช่วยเหลือได้ในทุกเรื่ อง ครู ตอ้ รู ้จกั ผูเ้ รี ยนรายบุคคลได้เป็ นอย่างดี เพื่อ
ใช้ความถนัด ความสนใจ ลีลาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดกระตุน้ ศักยภาพของแต่ละบุคคล และดึงดูด
ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นและเต็มใจ
2.2 ขั้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู เป็ นบุ คคลที่ ส าคัญในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ให้สามารถพัฒนาธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพกิ จกรรมต้องสอดคล้องกับการ
ด ารงชี วิ ต ใช้สื่ อที่ หลากหลายในลักษณะขององค์รวม ที่ เหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยน
คานึ งถึงการใช้สมองของทุกส่ วน โดยผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทุก
ขั้นตอน สรุ ปความรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ท้ งั สมาชิ กภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการแสวงหาความรู ้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สมั ผัสกับสิ่ งแวดล้อมนอกห้องเรี ยน
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2.3 วิเคราะห์อภิ ปรายผลงาน องค์ความรู ้ที่สรุ ปได้จากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ครู และผูเ้ รี ยนรู ้
ร่ วมกันอภิปรายผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
ค้นพบองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูค้ อยสังเกตเพื่อให้ขอ้ มูลย้อนกลับให้องค์ความรู ้ที่ได้รับ
ชัดเจน เป็ นการเสริ มแรงและกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจการค้นหาความรู ้ต่อไป
3. การประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุมทุก
ด้านทั้งในส่ วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้านความรู ้ ด้านความรู ้ สึ ก และทักษะ ด้านการ
แสดงออก ทุกด้านและประเมินตามสภาพจริ ง ซึ่งในการประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรี ยน
การสอน และประเมินสรุ ปรวมโดยมีข้นั ตอนในการประเมินดังนี้
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการประเมิน
3.2 พิจารณาขอบเขตเกณฑ์ วิธีการและสิ่ งที่จะประเมิน
3.3 พิจารณากาหนดองค์ประกอบ และผูป้ ระเมินว่ามีใครบ้างที่จะเป็ นผูป้ ระเมิน เช่น นักเรี ยน
ประเมินตนเอง เพื่อนนักเรี ยน ครู ประจาชั้น ผูป้ กครอง ชุมชน หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
3.4 เลือกใช้เทคนิ คและเครื่ องมือในการประเมินหลากหลาย เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์ในการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบสารวจความคิดเห็น
บันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้อง แฟ้ มสะสมผลงาน ฯลฯ
3.5 กาหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรี ยนทากิจกรรม ระหว่าง
การทางานกลุ่ม โครงการวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เหตุการณ์ งานพิเศษ
3.6 วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยรายการกระบวนการแฟ้ มสะสม
ผลงาน การบันทึกข้อมูล
3.7 สรุ ปผลการประเมิน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งข้อบกพร่ องการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวมทั้งปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอน ในกรณี ที่เป็ นการประเมินสรุ ปรวมเพื่อพิจารณาตัดสิ นการ
เลื่ อนชั้น โดยเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที่ก าหนดให้นาผลการประเมิ นระหว่างเรี ยนมาประกอบการ
พิจารณา
4. สรุปและนา ปประยุกต์ ใช้
ขั้นตอนการตกผลึกของกระบวนการเรี ยนรู ้รายบุคคล กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเกิดการมอง
สิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นองค์รวม มองอย่างเชื่อมโยง หยัง่ รู ้ เกิดการค้นพบตนเองว่ามีความสามารถ มีจุดด้อย
ทางด้านใด ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆเหล่านี้ จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน หลังจากที่เขาได้ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการ
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แสดงออกตามกระบวนการด้งกล่าวข้างต้น ซึ่งพิจารณาได้จากการหาข้อสรุ ปจากบทเรี ยน โดยมีครู เป็ น
ผูช้ ้ ีแนะเพิ่มเติม การแลกเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ การสะท้อนความคิด การแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ
การแสดงออในลักษณะละครการนาข้อค้นพบการปรั บปรุ งตนเองของผูเ้ รี ยน เช่ น การปรั บปรุ ง
บุคลิกภาพ การเข้ากับคนอื่นการเข้าใจผูอ้ ื่น การเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ การเคารพใน
สิ ทธิ ผูอ้ ื่ น ตลอดจนการสร้ างสรรค์ส่ิ งใหม่ ๆ ที่ เกิ ดประโยชน์ต่อสังคม ชุ มชนและการดารงชี วิต
ประจาวัน
สรุ ปได้ว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
นั้น เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาคนและชีวิตของคน ให้มีความรู ้เต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยมีลกั ษณะของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เกิดได้ท้ งั ระดับผูเ้ รี ยน ระดับห้องเรี ยน และระดับนอกเหนือห้องเรี ยน ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้น้ ัน ต้องให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดเอง ผูส้ อนต้องคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
ความสามารถ สาระการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล สาระการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้ ตอ้ งคานึ งถึงศักยภาพของสมองผูเ้ รี ยน
ความหลากหลายของสติปัญญา การจัดประสบการณ์ตรง ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สาหรับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้
เกิ ดแก่ผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และเพื่อให้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนนั้น ครู ผูส้ อนจะต้องดาเนิ นการ
ตั้งแต่ การสารวจความต้องการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การเตรี ยมการศึกษาเนื้ อหาสาระตามหลักสู ตร การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมิน และการสรุ ปและนาไปประยุกต์ใช้
ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่สามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างครบถ้วนรอบด้านนั้น ครู ตอ้ งเป็ นกัลยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ ต่อนักเรี ยนทุกคน ดาเนิ นการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างมี ระบบ เป็ นขั้นตอนโดยต้องมี การวางแผนการสอนที่นาข้อมูลทั้งจาก
หลักสู ตร ความต้องการของนักเรี ยนและท้องถิ่นมาใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกคิด ปฏิบตั ิจริ ง แสวงหาความรู ้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู จดั การเรี ยนการ
สอนให้เชื่ อมโยงกับสภาพชุ มชนและสิ่ งแวดล้อมปลู กฝั งคุ ณธรรมจริ ยธรรม และลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ การจัดการเรี ยนการสอน จัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศให้นกั เรี ยนเกิดความสุ ข ความสาเร็ จ
และไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ใช้สื่อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย และประเมินผลการเรี ยนทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเครื่ องมือที่เหมาะสม (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2541 : 42)
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ลักษณะของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ น้ ัน จะเกิ ด ขึ้ น ได้ใ น 3 ระดับ ดังนี้ (ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 20-21)
1. ระดับผูเ้ รี ยน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดหมาย
กิ จกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้ ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเอง รวมทั้งร่ วมประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ตาม
ศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละคน
2. ระดับห้องเรี ยน
2.1 ผูเ้ รี ยน
2.1.1 ได้คิดเอง ทาเอง ปฏิบตั ิเอง และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ในเรื่ องที่
สอดคล้องกับการดารงชีวิตจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2.1.2 มีส่วนร่ วมในการกาหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้สามารถ
เรี ยนรู ้ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
2.1.3 มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้
2.2 ครู เป็ นผูว้ างแผนขั้นต้น ทั้งเนื้อหาและวิธีการแก่ผเู ้ รี ยน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ และช่วยชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู ้ที่ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ระดับนอกเหนือห้องเรี ยน
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง และชุมชนมีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการเรี ยนการสอน โดยคานึงถึงศักยภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการดารงชีวิตในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกขั้นตอน
ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั มีดงั นี้ (สกศ. 2543 : 21-22)
1. กระบวนการเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมีโอกาสคิด ทาสร้างสรรค์ โดยที่ครู ช่วยจัด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ จัดสื่ อ และสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. คานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม
ความพร้อมของร่ างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีที่หลากหลายและ
ต่อเนื่อง
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3. สาระการเรี ยนรู ้มีความสมดุล เหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเ้ รี ยน และความ
คาดหวังของสังคม ทั้งนี้ผลการเรี ยนรู ้จากสาระและกระบวนการจะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความคิด
ความสามารถ ความดี และมีความสุ ขในการเรี ยน
4. แหล่งเรี ยนรู ้ มีหลากหลาย และเพียงพอที่จะให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้แหล่งค้นคว้าหาความรู ้ตาม
ความถนัดความสนใจ
5. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู และระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน มีลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตรที่
ช่วยเหลือเกื้อกูล และห่ วงใย มีกิจกรรมร่ วมกันในกระบวนการเรี ยนรู ้คือแลกเปลี่ยนความรู ้ ถักทอ
ความคิด พิชิตปั ญหาร่ วมกัน
6. ศิษย์มีความศรัทธราต่อครู ผสู ้ อน สาระที่เรี ยน รวมทั้งกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนใฝ่ รู ้ มีใจรักที่เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ครู ตอ้ งมีความเชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ได้ และมีวิธีการเรี ยนรู ้
ที่แตกต่างกัน
7. สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวของผูเ้ รี ยน จน
ผูเ้ รี ยนสามารถนาผลจากการเรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริ ง
8. กระบวนการเรี ยนรู ้มีการเชื่อมโยงกับเครื อข่ายอื่นๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์และร่ วมมือกันให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้
สูงสุ ด

กลยุทธ์ ในการสอนรูปแบบใหม่ ทเี่ น้ นผู้เรียนสาคัญทีส่ ุ ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ ๆ
ซึ่งต้องยึดแนวทางดังนี้ (สกศ 2543 : 40)
1. กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลได้ การสอนต้องสนอง
วิธีการงานของสมองที่แตกต่างกัน ลักษณะของจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
2. การสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้หลัก
เหตุและผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
4. ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนควรมีสิทธิในการกาหนดทิศทางในการ
เรี ยนรู ้ เสนอสิ่ งที่อยากเรี ยนรู ้
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5. ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6. การพัฒนาหลักสู ตร การวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกัน
7. เน้นการสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดยจิตใต้สานึกและจิตใต้สานึก
8. เวลาในการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผูอ้ อกหรื อทากิจกรรม ครู ลด
บทบาทการควบคุมและการใช้เวลากากับดูแลและสัง่ สอน
9. การสอนไม่จากัดเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น
การเรียนรู้ จากการปฏิบตั ิ
1. ความหมายของการเรียนจากการปฏิบัติ
McGill and Beaty (1995) ได้ใ ห้ค วามหมายของการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ว่ า เป็ น
กระบวนการต่อเนื่ องทั้งการเรี ยนรู ้และการสะท้อนความคิด ที่ดาเนิ นการโดยผูร้ ่ วมกระบวนการ
เพื่อที่จะทาให้กระบวนการนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ ในทานองเดียวกัน Inglis (1994) เสนอว่าการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการที่น่าค้นมาร่ วมกันแก้ปัญหา ซึ่ งการดาเนิ นการนั้นจะช่วย
พัฒนาทั้งคนและองค์กร สาหรับ Gordon (1993) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ว่า
หมายถึ ง เป็ นกระบวนการที่ น่ า ค้น ที่ มี ท ัก ษะและประสบการณ์ ร ะดับ ต่ า งกัน มาร่ ว มกลุ่ ม กัน
วิเคราะห์ปัญหาในการทางาน แล้ววางแผนในการแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหา ที่
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ งระหว่างการดาเนิ นการแก้ปัญหากลุ่มผูเ้ รี ยนจะมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการแก้ปัญหา
ดั ง นั้ นสรุ ปได้ ว่ า การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ัติ เ ป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ น่ า ค้น ที่ มี ท ัก ษะ หรื อ
ประสบการณ์แตกต่างกันมาร่ วมกลุ่มเพื่อ เรี ยนรู ้เพื่อแก้ปัญหาที่เผชิญอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานจริ ง
โดยผูเ้ รี ยนในกลุ่มจะเป็ นทั้งผูเ้ รี ยนและ ผูส้ อนไปในตัว กล่าวคือ ผูท้ ี่มีความถนัดด้านใดก็จะดารง
บทบาทเป็ นผูส้ อน คนอื่ นๆจะเป็ นผูเ้ รี ยน จากนั้นจะเข้าไปปฏิบตั ิจริ ง และมีการพบปะกันเป็ น
ระยะเพื่อประเมินผลความก้าวหน้า จนได้ บทสรุ ปคือเกิดทักษะในการทางานครบถ้วน และเกิด
แนวทางในการแก้ปัญหาขององค์กรในที่สุด
2. แนวคิดพืน้ ฐานของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Revans (1982) นักวิชาการชาวอังกฤษเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มในการนาการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมา
ใช้ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเขาเสนอว่าการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการ

397
พัฒนาการจัดการและการพัฒนาองค์กร สาหรับแนวคิดขั้นพื้นฐานของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิน้ นั
เขาได้เสนอ สมการของการเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
L =
p
+
Q
(Learning) (Programmed) + (Questioning)
เมื่อ

P = ความรู ้ คาสอน คาชี้แนะแบบดั้งเดิมที่กาหนดไว้เป็ นแนวทาง
Q = มุมมองที่ได้จากการซักถาม การคิดใคร่ ครวญ
ต่อมา Marquard (1999) ได้เพิ่มเติมสมการให้ชดั เจน เป็ นระบบมีความต่อเนื่องมากขึ้น
ว่าดังนี้
L=P+Q+R+I+R
เมื่อ R = Reflection การคิดใคร่ ครวญ
I = Implementation การดาเนินการแก้ไข การทดลองเพื่อเรี ยนรู ้
จากสมการของ Revan และ Marquard สามารถสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเ้ ข้าร่ วม
กระบวนการเรี ยนรู ้ มีการตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้ผูร้ ่ วมเรี ยนรู ้ ได้คิดใคร่ ครวญถึ งเรื่ องที่ กาลัง
เรี ยนรู ้ และมีการปฏิบตั ิควบคู่กนั ไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้
3. ขั้นตอนของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Pedler (1986 cited in Mcgil & Beaty 1995: 31) ได้สรุ ป กระบวนการการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิไว้เป็ น 4 ขั้นตอน คือขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดยการ สังเกตและคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ที่ผ่านมาว่าทาสิ่ งใดลงไปและเกิ ดผลอย่างไรขึ้นเกิ ดความเข้าใจในสถานการณ์ น้ ัน
หลังจากการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นให้มีน้ นั และ
ขั้นลงเมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ซ่ ึงกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Pedler สรุ ปเป็ นแผนภูมิได้
ดังนี้
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1.ประสบการณ์
การสังเกตและคิดใคร่ ครวญเกี่ยวกับ
สถานการณ์เพื่อวิเคราะห์สิ่ง กระทาและผลที่
เกิดขึ้น

2.เกิดความเข้ าใจ
เกิดความเข้าใจใหม่ต่อสถานการณ์
นั้นอันเป็ นมาจากการวิเคราะห์
ประสบการณ์

4.การลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบตั ิ
ตามแผนนั้น

3.การวางแผน
วางแผนปฏิบตั ิการตาม
ความเข้าใจที่เกิดขึ้นใหม่

ในทานองเดียวกันจากบทความ “Action Learning Model” (2002) ได้สรุ ปรู ปแบบของ การ
เรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ขั้น ตอนที่ ส าคัญ คื อ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา (Problem
Analysis) การจัด ทาแผนปฏิ บตั ิ ก ารและการลงมื อ ปฏิ บ ัติก ารตามแผน (Action Planning and
Implementation) การตัดสิ นใจดาเนิ นการในขั้นต่อไป (Decisions on Next Step) และการคิ ด
ใคร่ ครวญและการประเมินผล (Reflection and Evaluation) ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้
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การวิเคราะห์ ปัญหา
Problem Analysis

การคิดใคร่ ครวญ
และการประเมินผล
Reflection and Evaluation

การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและการ
ลงมือปฏิบัติการตามแผน
Action Planning & Implementation

การตัดสิ นใจในการ
ดาเนินการขั้นต่ อ ป
Decisions on next Step

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิท้ งั สองแนวคิดสะท้อนว่าขั้นตอนหลักของ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนปฏิบตั ิการการปฏิบตั ิ การ
ตามแผน และการคิดใคร่ ครวญเพื่อตัดสิ นดาเนิ นการในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการ
หลายท่านที่เสนอขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้น เช่น Gordon (1993) ได้อธิ บายว่าหลังจากการ เผชิญกับ
ปัญหาแล้วจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนการเรี ยนรู ้ 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการกลุ่ม
2. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแต่ละกลุ่มให้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู ้ ความสามารถ
แตกต่างกันออกไป
3. ประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดประเด็นที่จะต้องเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิ
4. กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึ กทักษะตามที่กาหนดไว้
5. หากมีปัญหาที่จาเป็ นต้องศึกษาเป็ นกรณี พิเศษอาจจัดการเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อศึกษา
เฉพาะกรณี ข้ ึนได้
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6. ภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิได้ระยะหนึ่ง จะต้องจัดประชุมกลุ่มขึ้นอีกเพื่ประเมิน
ความ ก้าวหน้า และวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
7.ดาเนินการซ้ าตามกระบวนการเดิมจนกว่าประเด็นการเรี ยนรู ้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
8.จัดทาเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานใน
คราวต่อไป
Evergrard (2545) เสนอว่าขั้นตอนที่อาจเป็ นไปได้ของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการเรี ยนรู ้ออกเป็ นทีมๆ ละประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกว่า2 กลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มระบุวา่ ให้เป็ นเอกฉันท์วา่ จะศึกษาปัญหาใด ซึ่งปัญหานั้นทุกคนใน
ทีมจะต้องเข้าใจและยอมรับ
3. งานหน้าที่ของทีม คือ บรรยายสภาพปั ญหา อธิ บายสาเหตุของปั ญหา เสนอแนะ
แนว ทางแก้ไขปั ญหา และระบุแผนดาเนินการลงมือทดลองเพื่อแก้ปัญหา
4. แต่ ล ะกลุ่ ม จัด ท าแผนเป็ นโครงการ ระบุ เ ป้ าหมาย ผลผลิ ต การด าเนิ น การ
ระยะเวลา ดาเนินการ และงบประมาณ
5. เตรี ยมการนาเสนอ โดยการอภิปรายในที่ประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมองร่ วมกัน
กาหนด ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ วิธีการตรวจสอบความสาเร็ จ และวัดความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น และ
ส่ งผลให้เกิดความล้มเหลว
6. กาหนดช่วงของการแจงข้อมูลย้อนกลับซึ่งควรจะครอบคลุมประเด็น 2 ถึง 4
7. ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยการกลุ่มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ ควรแนะนาระบบการให้
เกรดที่ควรจะใช้ช่วงของการแจ้งผลสะท้อนกลับ
ส่ วนในประเทศไทยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน สานักงาน ก.พ. เป็ นหน่วยงานที่ นา
การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นางานอย่างต่ อเนื่ องรวมถึ งการพัฒ นางาน
ของหน่ ว ยงานราชการอี ก หลายแห่ ง สาหรั บขั้น ตอนของกระบวนการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ที่
สถาบันพัฒ นาข้า ราชการพลเรื อนน ามาประยุก ต์ใ ช้น้ ัน แบ่ งเป็ น 2 ขั้น ตอนที่ สาคัญคื อ การจัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) และการปฏิบตั ิจริ งในหน่ วยงานของตนเอง ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมี
กิจกรรมย่อยที่ชดั เจนดังนี้ (สุ ชาดา รังสิ นนั ท์ 2545)
1. ในตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในขั้นตอนนี้ ผดู ้ าเนิ นการ (หรื อที่ปรึ กษา) จะ
อธิ บาย หลักการการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจ จากนั้นผูด้ าเนิ นการจะใช้เทคนิ คการ

401
เรี ยนรู ้จาก การปฏิบตั ิ คือ การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มคิดใคร่ ครวญ แสดงความคิดเห็น ระดม
สมองเพื่ อ ค้น หาคาตอบอย่า งระมัด ระวัง ตั้งแต่ ก ารทบทวนเป้ าหมายในการทางานและความ
คาดหวังของ ผูเ้ กี่ยวข้อง การค้นหาสาเหตุของปั ญหา การค้นหาทางเลือกและประเมินทางเลือก การ
ทาแผน ปฏิบตั ิการ
2. การนาแผนปฏิบตั ิการที่ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วนามาคิดใคร่ ครวญเพือ่ ดาเนินการ ใน
ขั้นต่อไป
จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทยดังกล่าว สามารถนามา
เปรี ยบเทียบเป็ นตารางต่อไปนี้
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1.วิเคราะห์ประสบการณ์
การสังเกตและคิด
ใคร่ ครวญ
ถึงการกระทาและผลที่เกิด
ขึ้นในสถานการณ์ที่สนใจ
2.เข้าใจ: เกิดความเข้าใจ
ใหม่ต่อสถานการณ์น้ นั
อัน เป็ นผลมาจากการผ่าน
วิเคราะห์ประสบการณ์
3.การวางแผน: วางแผน
ปฏิบตั ิการตามความเข้าใจ
ใหม่
4.ลงมือปฏิบตั ิ:ปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบตั ิการนั้นๆ

1.การวิเคราะห์ปัญหา
2.การจัดทาแผน
ปฏิบตั ิการ และการลงมือ
ปฏิบตั ิการ ตามแผน
3.คิดใคร่ ครวญ และการ
ตัดสิ นใจดาเนินการ
ในขั้น ต่อไป
4. การคิดใคร่ ครวญและการ
ประเมินผล

1) กาหนดวัตถุประสงค์ของ
การเรี ยนรู้ตามกระบวนการ
กลุ่ม
2) จัดกลุ่มผูเ้ รี ยนโดยแต่ละ กลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มี ความรู้
และความสามารถ แตกต่างกัน
ออกไป
3)ประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนด
ประเด็นที่จะต้องเรี ยนรู้และ
ปฏิบตั ิ
4 )กลับเข้าที่ทางานเพื่อฝึ ก
ทักษะตามที่กาหนดไว้
5) หากมีปัญหาที่จาเป็ นต้อง
ศึกษาเป็ นกรณี พิเศษอาจจัด
การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยศึกษา
เฉพาะกรณี ข้ ึนได้
6) ภายหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิได้
ระยะหนึ่ง จะต้องจัดประชุมกลุ่ม
ขึ้นอีกเพือ่ ประเมินความก้าวหน้า
และวางแผนการเรี ยนรู ้ในขั้น
ต่อไป กาหนดตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

1) การแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้ารับการ เรี ยนรู ้
ออกเป็ นทีมๆ ละ
ประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกว่า 2 กลุ่ม
2) แต่ละกลุ่มระบุวา่ ให้เป็ น
เอกฉันท์วา่ จะศึกษาปั ญหา
ใด ซึ่งปั ญหานั้น ทุกคนใน
ทีมจะต้องเข้าใจและยอมรับ
3) งานหน้าที่ของทีมคือ
บรรยายสภาพปัญหา
อธิบายสาเหตุของปัญหา
เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา และระบุแผนดาเนิน
การ ลงมือทดลองเพื่อแก้
ปัญหา
4) แต่ละกลุ่มจัดทาแผนเป็ น
โครงการ ระบุเป้ าหมาย ผล ผลิต
การดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการและ
งบประมาณ

1.ขั้นตอนการจัดประชุมเชิง ปฏิบตั ิการ
เพื่อชี่แจงหลัก การการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจ แล้วใช้ คาถาม
กระตุน้ ให้กลุ่มคิด แสดงความคิดเห็น
ระดม สมองเพื่อค้นหาคาตอบ อย่าง
ระมัดระวัง ตั้งแต่การ ทบทวน
เป้ าหมายการทางาน
และความคาดหวังของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง การค้นหาสาเหตุ ของ
ปัญหา การค้นหาทาง
เลือกและประเมินทางเลือก
การทาแผนปฏิบตั ิการ2) การนา
แผนปฏิบตั ิการที่ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้ว
นามาคิดใคร่ ครวญเพื่อดาเนินการใน
ขั้นต่อไป

1.การปฐมนิเทศ ประกอบ
ด้วยกิจกรรม การแนะนา
ตัว การแบ่งกลุ่ม และการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์
2.การระบุปัญหาที่แท้จริ ง
3.การค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา
4.การค้นหาทางเลือกและ
ประเมินทางเลือก
5.การทาแผนปฏิบตั ิการ
6.การนาแผนปฏิบตั ิการที่
ได้ไปปฏิบตั ิจริ ง
7.นาผลที่เกิดขึ้นมาคิด
ใคร่ ครวญเพื่อดาเนินการ
ในขั้นต่อไป
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7) ดาเนินการซ้ าตาม
กระบวนการเดิมจนกว่าประเด็น
การเรี ยนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
8) จัดทาเอกสารเพือ่ บรรยาย
กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานใน
คราวต่อไป

5) เตรี ยมการนาเสนอการอภิปราย
ในที่ประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมอง
ร่ วมกันวิธีการตรวจสอบความสาเร็ จ
และวัดความเสี่ ยงที่อาจทาให้เกิดขึ้น
และส่ งผลให้เกิดความล้มเหลว
6) กาหนดช่วงของการแจ้งข้อมูล
ย้อนกลับซึ่งควรจัดครอบคลุม
ประเด็น 2 ถึง 4
7) ผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยการกลุ่ม
สนับสนุนการเรี ยนรู้ควรแนะนา
ระบบการให้เกรดที่ควรจะใช้ช่วง
ของการแจ้งผลสะท้อนกลับ

สุ ชาดา รังสิ นันท, (2545)
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จากแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการทั้งชาวต่ างประเทศ และชาวไทยดังกล่ า ว สามารถน ามา
กาหนดเป็ นขั้นตอนของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นปฐมนิ เทศ หมายถึง ขั้นตอนในการเตรี ยมความพร้ อมของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การแนะนา
ตัวการแบ่งกลุ่ม และทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่จะดาเนินการ
ขั้นระบุปัญหาที่แท้จริ งของการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผดู ้ าเนินการตั้งคาถาม
เพื่อให้กลุ่มระดมสมองเพื่อระบุปัญหาที่แท้จริ งในการปฏิบตั ิงาน
ขั้นค้นหาสาเหตุของปั ญหา หมายถึง ขั้นตอนที่ผูด้ าเนิ นการตั้งคาถามเพื่อให้กลุ่มระดม
สมองเพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาที่ระบุในขั้นระบุปัญหาที่แท้จริ งของการปฏิบตั ิงาน
ขั้นค้นหาทางเลือกและตัดสิ นทางเลือกในการแก้ปัญหา หมายถึง ขั้นตอนที่ผดู ้ าเนินการ ตั้ง
คาถามเพื่อให้กลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาทางเลือกและตัดสิ นทางเลือกในการแก้ปัญหา
ขั้นวางแผนปฏิบตั ิการ หมายถึง ขั้นตอนที่ผูด้ าเนิ นการตั้งคาถามเพื่อให้กลุ่มระดมสมอง
เพื่อกาหนดแนวทางในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ตามทางเลือกในการแก้ปัญหาที่กลุ่มตัดสิ นใจ
เลือกแล้วรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแผน
ขั้นปฏิบตั ิการตามแผน หมายถึง ขั้นตอนที่ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิการตามแผนที่วางไว้ รวมถึงกา
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการ
ขั้นนาเสนอผลการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง ขั้นตอนที่ผูด้ าเนิ นการให้กลุ่มนาเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงาน การคิดใคร่ ครวญ และการตัดสิ นใจดาเนินการในขั้นต่อไป
4 .องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ในการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ะต้อ งอาศัย องค์ป ระกอบส าคัญ 5 ประการ ดัง ต่ อ ไปนี้
(Spence 1998)
4.1 สภาพปั ญหา (Problem) สภาพปั ญหาที่ใช้ประกอบการเรี ยนรู ้จะต้องมีความสาคัญ ต่อ
ผูเ้ รี ยนหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือผลสรุ ปของการแก้ปัญหาจะเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูเ้ รี ยน สาหรับใน
กระบวนการเรี ยนนั้นผูเ้ รี ยนอาจจะเรี ยนรู ้ในปัญหาเดียวกัน หรื อเรี ยนต่างปั ญหาขึ้นอยู่ กับส่ วนขาด
ของผุเ้ รี ยนแต่ละคน นอกจากนี้ ปัญหาที่เผชิญจะเป็ นสิ่ งเริ่ มต้นว่าผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนสิ่ งใด (what to
do) และใช้วิธีการเรี ยนใด (how to do) อย่างไรก็ตามปั ญหาปั ญหาที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ไม่ควรที่จะ
ได้รับการแทรกแซงจากองค์กรที่เป็ นเจ้าของปัญหามากเกินไป
4.2 กลุ่มคน (The Set) หมายถึงกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีสมาชิกประมาณ 4-6 คน ที่รวมกลุ่มกัน เพื่อ
แก้ปัญหา ซี่ งผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะมีบทบาทเป็ นทั้งผูร้ ับคาปรึ กษา (Consultant) ที่ปรึ กษา (Advisor)
และผูค้ ิดค้าน (Devil’s Advocate) สาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนไม่จา เป็ นต้องเป็ น
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญ แต่ควรจะมีความสามารถในระดับหนึ่ งและเข้าร่ วมทั้งกระบวนการ และเพื่อให้มอง
ปั ญหาได้อย่างละเอียด และครอบคลุม สมาชิกแต่ละคนควรที่จะมาจากผูม้ ีความ รู ้ ความสามารถ
จากหลากหลายดาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mcgil and Beaty (1995: 26) ที่กล่าวว่า “สมาชิก
กลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (set) จะเป็ นใครก็ได้ ที่สามารถวิเคราะห์ ประสบการณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้” นอกจากนี้จากบทความ “Action Learning” (2002)
เสนอว่าสมาชิกกลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. มีพนั ธะสัญญาที่จะร่ วมกันแก้ปัญหา
2. มีความสามารถในการฟังและการตั้งคาถามกับตัวเอง และกับผูอ้ ื่น
3. มีความตั้งใจจริ งที่เปิ ดใจกว้างเพื่อเรี ยนรู ้จากสมาชิกคนอื่น
4. เห็นคุณค่าและเคารพในตัวผูอ้ ื่น
5. มีพนั ธะสัญญาที่จะลงมือปฏิบตั ิและดาเนินการจนสาเร็จ
6. ทราบถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของตนเองและของผูอ้ ื่น
4.3 เจ้าของงาน (The Client) หมายถึง ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของปั ญหา ซึ่งจะต้องเข้าร่ วมเป็ น สมาชิก
กลุ่มหรื อเป็ นผูส้ นับสนุนองค์กร
4.4 กลุ่ ม ผู ใ้ ห้ ค าปรึ ก ษา (The Set Advisor) เป็ นกลุ่ ม ที่ ค อยอ านวยความสะดวกใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ บทบาทที่สาคัญที่สุดคือเป็ นผูเ้ ริ่ มตนของกระบวนการ หลังจากนั้นกลุ่มผูเ้ รี ยน
จะเป็ นรั บผิดในการดาเนิ นการเอง สาหรั บการแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ ห้คาปรึ กษานั้นจะต้อง
พยายามสร้างกลุ่มให้เกิดความสามัคคีกนั โดยการอธิ บายให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจกระบวนการการเรี ยนรู ้
โดยการปฏิ บตั ิ อย่า งลึ ก ซึ้ ง และบางที่ อ าจจะต้อ งเสริ มสร้ า งทัก ษะกระบวนการกลุ่ มส าหรั บ ผู ้
เรี ยน นอกจากนี้ กลุ่มผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องเพิ่มความเชื่ อมัน่ และข้อตกลงของเจ้าของงาน เพื่อให้
สามารถสื่ อสารกับเจ้าของงานได้
4.5 กระบวนการ (Process) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการกาหนดประเด็นปั ญหา การวิพากษ์ และ
ตั้งสมมติฐาน และการลงมือปฏิบตั ิ การรวบรวมข้อมูลความเป็ นจริ งของปั ญหาต่างๆ ซึ่ งจะ ต้อง
ดาเนิ นการให้เป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ การวิพากษ์และการตั้งสมมติฐานจะต้องเกิดขึ้นทั้ง ก่อน
การดาเนิ นการภายหลัง รวมทั้งการระหว่างการประชุม การปฏิบตั ิอาจจะเกิดขึ้นทันที หลัง เกิดขึ้น
ภายหลังจากการเรี ยนรู ้
5. ประเภทของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Mcgil and Beaty (1995) ได้แบ่งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิตามลักษณะของการได้รับการ
สนับสนุนของสมาชิกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
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5.1 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร (Sets
Sponsored by Organization) หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บตั ิ เ กิ ด ขึ้น โดยสมาชิ ก ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรให้ดาเนินการ ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้เข้าร่ วมกระบวน
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิน้ ันอาจเป็ นไปใน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกคือกลุ่มคนนั้นเข้าร่ วม
เนื่ องจากเป็ นบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องจัดเพื่อพัฒนาที มงานและระบบบริ หารงานภาย
ในองค์กร ส่ วนลักษณะที่ สองคือกลุ่มคนเข้าร่ วมเพราะต้องการพัฒนาตนเองและระบบบริ หาร
อย่างไรก็ตามกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะต้องดาเนินการอย่างสร้างสรรค์และยัง่ ยืน
5.2 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) เข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างอิสระ
(Independent action learning sets) หมายถึ ง การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติเ กิ ด ขึ้ น โดยสมาชิ ก จัด
กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิข้ ึนตามความต้องการของตนเอง โดยไม่ขอรับการสนับสนุนหรื อ
การควบคมจากองค์กรเลย
5.3 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิประเภทกลุ่มคน (Set) เข้าร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ลักษณะอานวยความสะดวกในการดาเนินการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (Self-facilitated sets) หมายถึง การ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเกิดขึ้นโดยสมาชิกจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ข้ ึนโดยผูเ้ รี ยนทาหน้าที่ท้ งั เป็ นผู ้ ร่ วม
เรี ยนรู ้ และเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน
6. การประเมินผลการเรียนรู้ จากการปฏิบตั ิ
จากบทความใน ”Action Learning Model” (2002) กล่าวไว้วา่ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก การ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิมี 5 ประการดังนี้
6.1 การทางานที่ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
6.2 ประสบการณ์ในกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีการคิดใคร่ ครวญ และเป็ นระบบ (Reflective
and Systematic Learning Process) จะเป็ นคุณสมบัติติดตัวผูเ้ รี ยนอย่างยัง่ ยืน
6.3 การพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน
6.4 การพัฒนาวิชาชีพในลักษณะของการทางานร่ วมกัน
6.5 การพัฒนาโรงเรี ยน
ดังนั้นในการประเมินผลสาหรับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ สามารถที่จะประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การประเมินความยัง่ ยืนของทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ จาก
การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน การประเมินการพัฒนาตนเองของผูเ้ รี ยน การประเมินรู ปแบบการ ทางาน
ในลักษณะการมีส่วนร่ วมในหลากหลายสาขาวิชาชีพ
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7. ประโยชน์ ของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรุ ้เรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ความรู ้จากการเรี ยนรู ้ในแก้ปัญหาต่างๆ
ระหว่า งการปฏิ บตั ิ ง าน ซึ่ ง การเรี ยนรู ้ รูปแบบการฝึ กอบรมไม่ สามารถทาได้ (Lanhan and
Moldonado 1998) สาหรับการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพราะกระบวนการเรี ย นที่ มี ลกั ษณะให้ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ เ พื่อ แก้ปั ญ หาของตนเอง ผูเ้ รี ย น
จึ งสนใจในการเรี ยนรู ้ มากขึ้น (Mumford 1991) นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ ยงั มี ความ
สะดวกในการกาหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยน และสามารถออกแบบการเรี ยนรู ้ ได้อย่างยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสถานการณ์ (“What is Action Learning” 1996) และที่สาคัญการเรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิบตั ิไม่ได้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนเท่านั้น ยังช่วยในการพัฒนาระบบงานขององค์กร
ด้วย (Spence 1998)
8. ข้ อพึงระวังในการประยุกต์ ใช้ การเรียนรู้จากการปฏิบัตใิ นสั งคม ทย
เนื่ องจากสังคมมีลกั ษณะเฉพาะในหลายๆ ด้านซึ่ งอาจมผลต่อการนาการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้ ในเรื่ องนี้ วีระวัฒน์ ปี นันตามัย (2545) ได้เสนอข้อพึงระวังในการประยุกต์ใช้
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิในสังคมไทยดังนี้
8.1 วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ เดิ มของสมาชิ กทีมที่มีลกั ษณะรอรั บ รอฟั งแล้วพิจารณาจะทา
อะไรก็ส่ังมา ขออย่าให้คิด ทาแล้วไม่ยอมคิดใคร่ ครวญ เป็ นต้น และวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ของ
องค์กรที่เน้นเบื้องบน คิด-สั่ง ข้างล่างเป็ นฝ่ ายทา ผูท้ ี่อายุอาวุโสอ่อนที่สุดในกลุ่มรับภาระมากใน
การคิด เขียนเป็ นผูร้ ายงาน ซึ่ งลักษณะเหล่านี้ ขดั ขวาง หรื อไม่เอื้อต่อแนวทางของการเรี ยนรุ ้จาก
การ ปฏิบตั ิ ที่ทุกคนเสมอภาคกัน
8.2 การนาเวลาประชุ มของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ พูดคุยในสิ่ งที่ไม่เกี่ ยวกับประเด็น
ปัญหา เช่น นินทานาย คุยนอกเรื่ อง
8.3 การมุ่งคานึงถึงผลงานมากไป ไม่สนใจ ไม่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู ้

408
การเรียนรู้ จากประสบการณ์
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เป็ นแนวคิดหนึ่ งที่มีการนามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
บุคคล ทั้งนี้ จะนาเสนอสาระสาคัญใน 4 เรื่ อง ประกอบด้วย (1) ความหมายของการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ (2) ความสาคัญของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เรี ยนรู ้ (3) ลักษณะของการจัดการ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ และ (4) กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รายละเอียดแต่ละเรื่ องมีดงั นี้
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
การนิยามความหมายของการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ (Experience Based Learning)
พบว่า วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 41), สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2542: 39) ทิศนา แขมมณี (2550:
131) ให้ความหมายการเรี ยนรู ้ เน้นประสบการณ์ สรุ ปได้ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เดิ ม
หรื อลงมือปฏิบตั ิเพื่อการเรี ยนรู ้แล้ว สะท้อนการเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อการเรี ยนรู ้น้ นั เพื่อให้เกิดความคิดรวบ
ยอด สมมติฐานแล้วประยุกต์การเรี ยนรู ้สู่ สถานการณ์ใหม่ ๆ
ในส่ วนของนักการศึกษาต่างประเทศได้นิยามความหมายไว้คล้ายคลึงกับนักการศึกษาของ
ไทยดังที่กล่าวมา Bill and Roger (1990: 3-4) ให้ความหมายไว้สรุ ปประเด็นหลักเป็ น 4 ประการ คือ
การปฏิบตั ิ (doing) การเก็บข้อมูล และทบทวน (review) การเรี ยนรู ้จากข้อมูล (learn) การประยุกต์
การเรี ยนรู ้ (apply) กระบวนการดังกล่าวเป็ นวงจรการเรี ยนรู ้ที่ต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ ในขณะที่ McGill
lan and Brockbank (2004: 13-14) กล่าวให้ความหมายโดยเน้นการให้ความสาคัญกับการสะท้อน
(reflection) และการกระทา (action)
เมื่อพิจารณาความหมายของการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จะเห็นได้ว่าการเรี ยนรู ้มุ่งเน้นจาก
สิ่ งที่มีประสบการณ์ หรื อต้องสร้ างประสบการณ์ จากนั้นจึ งสะท้อนข้อเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์
นั้น ๆ เป็ นองค์ความรู ้และประยุกต์สู่การเรี ยนรู ้ใหม่หรื อการนาไปใช้ต่อไป สรุ ปเป็ นแผนภูมิ ดังนี้
ประสบการณ์ (เดิมหรื อไม่)
ทบทวน (การสะท้อน)

ประยุกต์ใช้/เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ
เรี ยนรู ้
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การเรี ยนรู ้ปัจจุบนั มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากผูเ้ รี ยนเอง ผ่านการปฏิบตั ิคิดใคร่ ครวญด้วย
ตนเองมากกว่าการเรี ยนรู ้จากภายนอก การอภิปรายจากผูอ้ ื่น และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์น้ ัน
ผูเ้ รี ย นได้ป ฏิ บ ัติ คิ ด สะท้อ นจนเกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ล้ว น าความรู ้ น้ ัน ไปการเรี ย นรู ้ ใ หม่ ห รื อ น าไป
ประยุกต์ใช้ จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถจดจาได้อย่างแม่นยา เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
มากกว่าเรี ยนรู ้ จากการบอกหรื ออภิปรายจากผูอ้ ื่น และเป็ นการถักทอประสบการณ์ความรู ้เดิ มสู่
ความรู ้ใหม่หรื อการนาไปใช้ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ อง ลึกซึ้ งไม่แยกเป็ นส่ วน ๆ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อการเรี ยนรู ้ที่ใช้สมองเป็ นฐาน
นอกเหนื อจากความรู ้ที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ดงั กล่าว การลงมือ
ปฏิ บ ัติ ด้ว ยตนเอง สร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง จะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะที่ น อกเหลื อ จากองค์
ความรู ้ สึกหลายประการ ได้แก่ (1) ความรู ้ (2) ทักษะ (3) เจตคติ (4) ค่านิ ยม (5) แรงจูงใจ (6)
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง และ (7) บุคลิกภาพ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2544: 41)
2. ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์
ลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ตามแนวคิดของวัฒนาพร
ระงับทุกข์ (2544: 41-46) และทิศนา แขมมณี (2550: 131-132) สรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน โดยผูส้ อนมีการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ (learning experience) ในเรื่ องที่เรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงไปประสบพบเห็นด้วยตนเอง
2. เป็ นการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก (active learning) ผูเ้ รี ยนต้องทากิจกรรมการเรี ยนไม่ได้นง่ั ฟั ง
บรรยายอย่างเดียว ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ ที่ทา้ ท้ายและต่อเนื่อง
3. มีปฎิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
4. ปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ เกิ ด การขยายตัว ของเครื อ ข่ า ยความรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นมี อ ยู่อ อกไป
กว้างขวาง
5. เป็ นการเรี ยนรู ้ที่อาศัยการสื่ อสารทุกรู ปแบบ การพูดหรื อการเขียนการวาดรู ป การแสดง
บทบาทสมมติ ซึ่งเอื้ออานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์การเรี ยนรู ้
3. กระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นประสบการณ์
จากการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้จากนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ พบว่ามีการเสนอ
แนวคิดระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ไว้ ดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 43) และ Bill and Roger (1990 : 18-20) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นประสบการณ์ไว้ 4 ขั้นตอน ซึ่งมีความสอดคล้องกัน
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1. ขั้นประสบการณ์
2. การสะท้อนประสบการณ์
3. เกิดการเรี ยนรู ้
4. ประยุกต์แนวคิดสู่การเรี ยนรู ้หรื อนาไปใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ขั้น ดังกล่าว สมศักดิ์ ภู่วภิ าดาวรรธน์ (2544 : 41-42) ได้เพิ่ม
ขั้นตอนการนาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อจากขั้นประสบการณ์อีกหนึ่งขั้น จึงเป็ น 5 ขั้น
4. องค์ ประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จากประสบการณ์
Doyle and Ward (อ้างถึงใน ราตรี ศรี สวัสดิ์ 2551 : 105) เสนอแนวคิดพื้นฐานของการ
จัดการเรี ยนรู ้เน้นประสบการณ์ไว้ ดังนี้
1. การเรี ยนรู ้จะมีประสิ ทธิผลสู งสุ ดนั้น ผูเ้ รี ยนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
การเรี ยนรู ้
2. ความรู ้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นได้ค ้น พบนั้น จะมี ค วามหมาย หรื อ ท าให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
3. การเรี ยนรู ้ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน ผูเ้ รี ยนจะต้องกาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้และมีการจูง
ใจให้ มี ส่ ว นร่ ว มภายใต้ก รอบการท างานที่ ไ ด้ก าหนดขึ้ น ร่ ว มกัน ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความ
รับผิดชอบให้เกิดขึ้นในผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ รู ปแบบประสบการณ์ยงั ช่ วยเสริ มสร้างให้ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ เกิดความรู ้สึกและอารมณ์ ความรู ้สึกภายในขึ้นจากการสะท้อนความคิดในเรื่ องที่ได้
กระทา และการสะท้อนการกระทา ช่วยสร้างความคิดรวบยอดหรื อสร้างความรู ้ใหม่ ๆ ได้ และได้
นาความรู ้ที่คน้ พบไปปฏิบตั ิทดลองจริ ง จึงช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ให้ผเู ้ รี ยนมากขึ้น
บุษกร โกมลภมร และสุ วาลี ชูเกียรติ (2547:45-51) ได้ศึกษาการเรี ยนวิชาไทยศึกษาโดยใช้
ชุ มชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ กับนักศึ กษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ต่อเนื่ อง 2 ปี ) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ชั้นปี ที่ 1 จานวน 104 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2546 โดยมี
พื้นที่ศึกษาใน 2 ชุ มชน คือ ชุ มชนบ้านพรุ เตาะ ตาบล น้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
ชุมชนคลอดโหนด ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะเวลาศึกษาชุมชนทั้งสองนี้ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2547 โดยมีข้นั ตอนการศึกษาวิจยั ได้แก่
1. วิเคราะห์ลกั ษณะวิชา วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
2. ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ให้สัมผัส
ชุมชนในสถานการณ์จริ ง
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3. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยผูส้ อนนาเสนอการออกแบบการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานแก่ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบ
กาหนดวิธีการเรี ยนรู ้ พร้อมจัดทาใบงานในการใช้เป็ นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลชุมชนในด้าน
วิถีการดาเนินชีวิต ปัญหาความต้องการของชุมชนและผูเ้ รี ยนนาเสนอโครงการ
การจัดการเรียนรู้ ตามสภาพจริง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง หมายถึง การดาเนิ นการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดย
การให้ผูเ้ รี ย นเข้า ไปเผชิ ญ สภาพการณ์ จ ริ ง ปั ญหาจริ ง ในบริ บ ทจริ ง และร่ ว มกัน ศึ ก ษาเรี ย นรู ้
แสวงหาความรู ้ ข้อมูล และวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหานั้น และได้รับผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริ ง ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้เรื่ องใด ๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์กบั บริ บทของเรื่ องนั้น ๆ การเรี ยนรู ้โดย
ค านึ ง ถึ ง บริ บทแวดล้อ มเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ความเป็ นจริ ง จึ ง สามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้
2. สภาพการณ์จริ ง ปั ญหาจริ ง เป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ซึ่งคนจะต้องเผชิญ ดังนั้นการให้
ผูเ้ รี ยนได้เผชิญกับสภาพการณ์จริ ง ปัญหาจริ ง จึงเป็ นโอกาสที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง
3. การเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ ง ของจริ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีความหมาย เพราะสามารถนาไปใช้
ได้ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จึงเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้อยากเรี ยนรู ้
4. การให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปั ญหาและแก้ปัญหา จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตจานวนมาก
ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดให้ผูเ้ รี ยนไปเผชิ ญปั ญหาในบริ บทจริ งได้ผูส้ อนสามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ งในห้องเรี ยนได้ โดยการจัดกิ จกรรมที่จาลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ งให้
ผูเ้ รี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรื อเข้าไปสวมบทบาทในสถานการณ์ จาลองและเรี ยนรู ้ ที่จะใช้
ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการเข้าใจสภาพความเป็ นจริ ง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ควรจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดขั้นสู ง ได้เรี ยนรู ้ความรู ้ในระดับลึกได้เชื่ อมโยงสิ่ งที่
เรี ยนรู ้กบั โลกแห่งความจริ งได้อภิปรายสนทนาในเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ และได้รับผลการตัดสิ นใจ
และการกระทาของตนจากสังคม หรื อตามเกณฑ์ มาตรฐานในชีวิตจริ ง
1. ผูส้ อนมีการนาผูเ้ รี ยนไปเผชิ ญสถานการณ์จริ ง ปั ญหาจริ งในบริ บทจริ ง และ /
หรื อผูส้ อนมีการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยนที่จาลองหรื อสะท้อนความเป็ นจริ ง ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันคิด
แก้ปัญหา หรื อเข้าไปสวมบทบาทในสถานการณ์น้ นั

412
2. ผูเ้ รี ยนมีการ่ วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู ้ ข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ
จากแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย ศึกษาทาความเข้าใจ ความรู ้และข้อมูล และนาข้อมูลความรู ้มาใช้ใน
การตัดสิ นใจแก้ปัญหา
3. ผูเ้ รี ยนมีการตัดสิ นใจกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกัน
4. ผูเ้ รี ยนได้รับผลการตัดสิ นใจและการกระทาของตนจากสังคม (ตามเกณฑ์
มาตรฐานในชีวิตจริ ง)
5. ผูเ้ รี ยนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู ้ความเข้าใจ สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ของตน
6. ผูส้ อนมีการวัดและประเมินผล ทั้งทางด้านความรู ้ทกั ษะและเจตคติ
การเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งนั้น ตามหลักการแล้วควรเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่แยกออกจากบริ บท
( Context ) เป็ นการเรี ยนรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งตามสภาพและบริ บทจริ งไม่ดึงเอาเรื่ องนั้นออกจาก
บริ บ ทที่ เ ป็ นอยู่ หากสามารถจัด ให้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ ๆ ที่ ค ล้า ยคลึ ง
เช่นเดียวกับที่เกิดในสภาพจริ ง ซึ่ งกอร์ ดอน (Gordon 1998 : 390 – 393 ) ได้วิเคราะห์หา
องค์ประกอบดังกล่าวได้ดงั นี้
1. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลมักเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ อยูเ่ สมอ เล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง
และจะต้องคิดตัดสิ นใจ และลงมือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง จึงต้องมี
ปัญหา การคิด การตัดสิ นใจ การกระทา และผลของการคิดการตัดสิ นใจ
2. ในการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง เมื่อมีปัญหาที่ ตอ้ งตัดสิ นใจแก้ไข บุคคลจะแสวงหา
ทางแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ตนมีอยู่หรื อหามาได้ บุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่จะ
ช่วยตนได้ในทางใดทางหนึ่ ง จะใช้ทรัพยากรรอบตัว เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จะนามาแก้ปัญหา ตามสภาพจริ งไม่มีการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นจากการที่นง่ั เรี ยนกันเป็ นแถวเหมือน
สภาพในห้องเรี ยน
3. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลใช้ความรู ้ ทักษะ และเกิดความรู ้สึกหรื อพัฒนาเจตคติ
ไปพร้ อม ๆกัน ตามสภาพจริ ง บุ คคลจะดาเนิ นการจัดการเมื่ อเกิ ดปั ญหาใด ๆ บุคคลจะต้องคิด
ตัดสิ นใจ โดยใช้ความรู ้ที่มีและแสวงหาข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจมาใช้ และตัดสิ นใจกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ตนเห็ นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ ดังนั้น การพัฒนาความรู ้
ทักษะและเจตคติต่าง ๆ ตามสภาพจริ ง จึงเป็ นการพัฒนาทีเกิดขึ้นในบริ บทตามสภาพจริ ง ๆ นั้น
4. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง บุคคลจะเลือกรับรู ้และเรี ยนรู ้เฉพาะสิ่ งที่มีความหมายกับ
ตัวเอง ซึ่ งมักจะเป็ นสิ่ วที่บุคคลจาเป็ นต้องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ทักษะในการเข้าใจผูอ้ ื่น การอยู่
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ร่ วมกับผูอ้ ื่น การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ เป็ นต้น ตามสภาพจริ งบุคคลไม่ได้รับรู ้หรื อเรี ยนรู ้ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามา
5. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง สิ่ งทั้งหลายจะเชื่อมโยงกัน ความรู ้ ทักษะ เจตคติ ที่เรี ยนรู ้
ในบริ บทหนึ่ ง จะได้รับการถ่ายโอนไปใช้ในบริ บทอื่น ๆ และจะได้รับการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ไปเรื่ อย ๆ ดังนั้น การเรี ยนรู ้จึงมีลกั ษณะของการพัฒนาแบบเป็ นเกลียว คือ จะมีการพัฒนาจากฐาน
เดิมเพิ่มขึ้นไปเรื่ อย ๆ
6. ในการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง เมื่อบุคคลกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งบุคคลมักจะได้รับข้อมูล
ย้อนกลับว่าสิ่ งที่ตนทาลงไปนั้นดี – ไม่ดี เหมาะ – ไม่เหมาะ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลดังกล่าว
ถือได้วา่ เป็ นมาตรฐานคุณภาพตามความเป็ นจริ งในชีวิตจริ ง ( real – life standards of quality )
การจัดการเรียนรู้ จากสั งคม
การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์เป็ นการเรี ยนรู ้จากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรมอันจะช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความคิด ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง จึงทาให้มีความหมายต่อตนเองและต้องการที่จะนาไปใช้
ประสบการณ์ ในด้านการรับใช้สังคม นับเป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสู งต่อการเรี ยนรู ้ การรับใช้
สังคมตามความต้องการของชุมชนและสังคม ( Erickson and Anderson 1997 และ Weigart 1998)
นอกจากจะเป็ นการช่ ว ยเหลื อสัง คมโดยตรงแล้ว ประสบการณ์ ที่ผูเ้ รี ย นได้รับยัง สามารถสร้ า ง
แรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตสานึ กในการช่วยเหลือสังคม และสามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะและเจตคติ
ของผูเ้ รี ยนได้อย่างดี การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นเป็ นการเรี ยนรู ้จากความเป็ นจริ งตามสภาพที่แท้จริ ง จึงเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสังคมได้จริ ง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบรับใช้สงั คม หมายถึง การดาเนินการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ โดย
การให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปมีประสบการณ์ในการรับใช้สังคม ทั้งนี้ ผเู ้ รี ยนจะต้องมีการสารวจความต้องการ
ของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เรี ยน และวางแผนการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ลง
มือปฏิบตั ิการรับใช้สังคมตามแผน และนาประสบการณ์ท้ งั หลายที่ได้รับมาคิดพิจารณา ไตร่ ตรอง
จนกระทัง่ เกิ ดความคิ ด รวบยอด หลักการ หรื อสมมติ ฐานต่างๆ ซึ่ งสามารถน าไปทดลอง หรื อ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้
1. ผูเ้ รี ยนมีการกาหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่กาหนด
2. ผูเ้ รี ยนมีการศึกษาความต้องการของชุมชน และเลือกกิจกรรมที่จะรับใช้สงั คม
3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนการรับใช้สงั คมในกิจกรรมที่เลือก
4. ผูเ้ รี ยนมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการรับใช้สงั คม
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5. ผูเ้ รี ยนมีการวิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิการรับใช้
สังคม และมีการคิดพัฒนา และสร้างข้อสรุ ปที่เป็ นความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐาน
6. ผูเ้ รี ยนมีการนาความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐานที่ได้ไปทดลองใช้ หรื อ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
7. ผูส้ อนมีการติดตามผลการนาความรู ้ / ความคิด / หลักการ / สมมติฐานไปใช้
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนผลการนาไปใช้ และอภิปรายหาข้อสรุ ป ความรู ้ ความคิดใหม่ ๆ หรื อ
ปรับเปลี่ยนความคิดตามความเหมาะสม
8. ผูส้ อนมีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยใช้ผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองของผูเ้ รี ยน ประกอบกับการประเมินผลของผูเ้ รี ยนด้วย และการวัดและประเมินผลจะต้อง
เป็ นไปตามจุดประสงค์ของเรื่ องที่เรี ยนรู ้ มิใช่วดั ผลการรับใช้สังคม
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กระทรวงศึกษาธิการ. เส้ นทางสู่ ความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ทย : แนวทางการดาเนินงาน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2542.
ทวีป อภิสิทธิ์. ยุทธ์ ศาสตร์ การสอน. กรุ งเทพฯ : เจริ ญวิทย์การพิมพ์, 2529.
ทิศนา แขมมณี . ศาสตร์การสอน. กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
วีรวัฒน์ ปันนิตามัย. ผู้นาการเปลีย่ นแปลง. กรุ งเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2544.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แอล ที
เพรสจากัด, 2542.
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธ์. การยึดผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง และการประเมินตามสภาพจริง. กรุ งเทพฯ:
ดวงกมลสมัย, 2544.
สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. การปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสาคัญทีส่ ุ ด. กรุ งเทพฯ:คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2543ก.
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. รายงานสรุปการสั มมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์ การ
เรียนรู้ ตลอดชีวติ . กรุ งเทพฯ:คุรุสภา ลาดพร้าว, 2543.
.รายงานสรุปการสั มมนานโยบายส่ งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ของประเทศ ทย.สถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
Gordon, S.E. We Do : Therefore We Learn. Training & Development. Vol. 47, no. 10, pp.
47-52, 1993.

415
Marquardt, M.J. Action learning in action: Transforming problems and people for worldclass organization learning. Palo Alto: Davies-Black Publishing, 1999.
McGill, I & Beaty, L. Action Learning, second edition: a guide for professional, management
and educational development. Kogan Page, London, 1995.
Mumford, E. Job satisfaction. London: Longman,1991.
Revans (1982, cited in The Action Learning Associates Website: www. alaint. demon.co.uk)

416
ใบงาน ที่ 1.1
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
การจัดกระบวนการเรียนรู้
เรื่องที่
1. ปรัชญา แนวคิด และหลักการเรี ยนรู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้

2. ความจาเป็ นการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้

3. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
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เรื่องที่
4. ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู ้

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
5. ปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนกระบวนการ ...........................................................................
เรี ยนรู ้
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
6. กลยุทธ์ในการสอนรู ปแบบใหม่ที่เน้นผูเ้ รี ยน ...........................................................................
สาคัญที่สุด
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
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เรื่องที่
7. การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

8. การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์

9. การจัดการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง

10. การเรี ยนรู ้จากสังคม

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
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………………………………………………….
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ใบงาน ที่ 1.2
แบบเสนอเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้
1. รายวิชา............................................................................................................................................
2. คาอธิบายรายวิชา............................................................................................................................
3. เนือ้ หาสาระการเรียนรู้.....................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้...................................................................................................................
5. เทคนิค วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสม
ครั้งที่ 1
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
............................................................................................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้
............................................................................................................................................................
ขั้นสรุป
............................................................................................................................................................
ครั้งที่ 2
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
............................................................................................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้
............................................................................................................................................................
ขั้นสรุป
............................................................................................................................................................
ครั้งที่ 3
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
............................................................................................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้
............................................................................................................................................................
ขั้นสรุป
............................................................................................................................................................

420

หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 2 : สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
หัวเรื่อง
1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่ อ
2. หลักการเลือกและหลักการใช้สื่อ
3. จิตวิทยาการใช้สื่อ
4. ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของแหล่งการเรี ยนรู ้
5. ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการพัฒนา การเลือกและการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ที่ ห ลากหลาย
เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรได้
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนต่าง ๆ ที่
เหมาะสมได้
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระการใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู ้ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น ได้
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สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้นบั ว่าเป็ นสิ่ งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรี ยนการสอนนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เนื่องจากเป็ นตัวกลางที่ช่วยให้การให้สื่อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจความหมายขงเนื้อหาของบทเรี ยนได้ตรงกับที่ผสู ้ อนต้องการ
ไม่วา่ สื่ อนั้นจะเป็ นสื่ อในรู ปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็ นทรัพยากรที่สามารถอานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ได้ท้ งั สิ้ น (กิดานันท์ มลิทอง. 2545 : 89) จึงขอนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้
ตามลาดับหัวข้อดังนี้
ความหมาย ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของสื่อ

1. ความหมายของสื่ อ
ทัศนีย ์ ศุภเมธี (2531 : 76) กล่าวถึง ความหมายของสื่ อการเรี ยนรู ้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้ หมายถึง สิ่ ง
ต่างๆ ที่ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุ นหรื อเป็ นตัวการทาให้การเรี ยนการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534 : 76) กล่าวถึงความหมายของสื่ อการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้
หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนนามาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยให้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ดาเนิ นไปสู่ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ วัตถุส่ิ งของที่มีอยู่ในธรรมชาติหรื อมนุ ษย์
สร้างขึ้นมารวมทั้งวิธีการสอนและกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ
Brown and others (อ้างถึงใน กมล เวียสุ วรรณ 2539:39) กล่าวถึงความหมายของสื่ อการ
เรี ยนรู ้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้ หมายถึง อุปกรณ์ท้ งั หลายที่สามารถช่วยเสนอความรู ้ให้แก่ ผูเ้ รี ยนจนเกิดผล
การเรี ย นที่ ดี ทั้ง นี้ รวมถึ งกิ จกรรมต่ างๆ ที่ ไ ม่เฉพาะแต่ส่ิ งที่ เป็ นวัสดุ หรื อเครื่ องมื อเท่านั้น เช่ น
การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์ เป็ นต้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้ หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยนาถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อนหรื อ
แหล่งความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งช่วยอธิบายและขยายเนื้ อหาบทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจเนื้ อหา
ง่ายขึ้น เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
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2. ความสาคัญของสื่ อ
สื่ อการเรี ยนรู ้มีความสาคัญอย่างมากในการที่จะนาความรู ้จากผูเ้ รี ยนไปยังผูส้ อนในการ
จัดการเรี ยนการสอน ก็เช่นเดียวกันสื่ อการเรี ยนรู ้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการทาความเข้าใจ และ
การปฏิบตั ิให้เกิดความชานาญ
กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 98) กล่าวถึงความสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้วา่
1. สื่ อกับผูเ้ รี ยน
1.1 เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 สื่ อจะช่วยกระตุน้ และสร้างความสนใจกับผูเ้ รี ยน
1.3 การสื่ อจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจตรงกัน
1.4 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้น
1.5 ช่วยสร้างเสริ มลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้
1.6 ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อการศึกษา
รายบุคคล
2. สื่ อกับผูส้ อน
2.1 การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นการช่วยให้
บรรยากาศในการสอนน่าสนใจขึ้น
2.2 สื่ อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้ อนในด้านการเตรี ยมเนื้อหา
2.3 เป็ นการกระตุน้ ให้ผสู ้ อนตื่นตัวอยูเ่ สมอในการเตรี ยมและผลิตวัสดุใหม่ๆ
เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอน
Kinder (อ้างถึงใน กมล เวียสุ วรรณ 2539 : 43) กล่าวถึงความสาคัญของสื่ อการเรี ยนรู ้วา่
1. สื่ อการเรี ยนรู ้สามารถเอาชนะข้อจากัดเรื่ องความแตกต่างกันของประสบการณ์
ดั้งเดิมของผูเ้ รี ยน คือเมื่อใช้สื่อการเรี ยนรู ้แล้วจะช่วยให้เด็กที่มีประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน เข้าใจ
ได้ใกล้เคียง
2. ขจัดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรื อการเรี ยนรู ้
3. ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่ งแวดล้อมและสังคม
4. สื่ อการเรี ยนรู ้ทาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็ นอย่างเดียวกัน
5. ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
6. ทาให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรี ยนในเรื่ องต่างๆ มากขึ้น เช่น การอ่าน
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา เป็ นต้น
7. เป็ นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ
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8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์จากรู ปธรรมสู่ นามธรรม
ดังนั้นจึงกล่าวสรุ ปได้วา่ สื่ อการเรี ยนรู ้เปรี ยบเสมือนพาหะของความรู ้ ที่มีความสาคัญอย่าง
ยิง่ ต่อการนาความรู ้จากผูส้ ่ งคือ ครู ไปยังผูร้ ับ คือ ผูเ้ รี ยน เพื่อให้กระบวนการเรี ยนรู ้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ประเภทของสื่ อ
ในการจาแนกประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถจาแนกได้ตาม ประเภท ลักษณะ และ
วิธีใช้สื่อการเรี ยนนั้น มีการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้ซ่ ึงผูว้ ิจยั ขอนาเสนอไว้ดงั นี้
Dale (1965 : 42-43) แบ่งสื่ อการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. สื่ อการสอนประเภทวัสดุ หมายถึง สิ่ งที่เก็บความรู ้ได้ดว้ ยตนเองแยกเป็ น
1.1 สื่ อการสอนประเภทวัสดุ หมายถึง สื่ อที่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จะต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยอื่นช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก เป็ นต้น
1.2 วัสดุที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ได้ดว้ ยตนเองจะต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นช่วย เช่น
แผ่นเสี ยง และฟิ ล์ม เป็ นต้น
2. สื่ อประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวอย่างที่จะทาให้ขอ้ มูลจากวัสดุสามารถใช้ใน
การเรี ยนรู ้ได้ ได้แก่ เครื่ องฉาย และวิทยุ เป็ นต้น
3. สื่ อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สิ่ งที่มีลกั ษณะเป็ นความคิดรู ปแบบการจัดการ
สอนซึ่งไม่ใช้วสั ดุอุปกรณ์ เช่น การสอนแบบศูนย์การเรี ยน และการสาธิต เป็ นต้น
หลักการเลือกและใช้ สื่อ
1. หลักการเลือกสื่ อ
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงหลักการเลือกสื่ อการเรี ยนซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอ ดังนี้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง (2532 : 55-56) กล่าวถึงการจัดระบบสื่ อการเรี ยนรู ้
และคุ ณค่าในการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ พอสรุ ปได้ว่า การจัดสื่ อระบบการเรี ยนรู ้ เป็ นวิธีการกาหนด
ขั้นตอนการผลิต การเลือกใช้สื่อการเรี ยนรู ้ตอ้ งสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และการประเมินผลด้วย การจัดระบบสื่ อการเรี ยนรู ้ให้มีคุณค่าในการจัดระบบสื่ อการ
เรี ยนรู ้ คือ
1. เป็ นแนวทางในการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้
2. ช่วยประหยัดเวลา
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3. ช่วยการผลิตสื่ อและการใช้สื่อการเรี ยนรู ้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
4. ช่วยให้ผลิตและใช้สื่อการเรี ยนการสอนแต่ละประเภทมีความสัมพันธ์กนั
ไชยยศ เรื องสุ วรรณ (2533 : 94-97) กล่าวถึง การเลือกสื่ อให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการ
เรี ยนรู ้ เป็ นหลักการเบื้องต้นในการพัฒนารู ปแบบการเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่งควรปฏิบตั ิเป็ นขั้นตอน
ดังนี้
1. ประเมินสื่ อที่มี
2. เลือกสื่ อที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์การสอน
3. พิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาระบบสื่ อนั้นๆ มาใช้ใน
การเรี ยนการสอน
4. พิจารณาระบบการเรี ยน
Davies (อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง. 2536 : 84) การเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้เพื่อนามา
ประกอบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง โดยในการ
เลือกสื่ อผูส้ อนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมในการเรี ยนให้แน่ นอนเสี ยก่อน เพื่อให้ใช้
วัตถุประสงค์น้ ันเป็ นตัวชี้ ในการเลือกส่ อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีหลักการอื่นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
1. สื่ อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่สอน
2. เลือกสื่ อที่มีเนื้ อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อการเรี ยน การ
สอนมากที่สุด ช่วยให้ผเู ้ รี ยน ได้เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็ นลาดับขั้นตอน
3. เป็ นสื่ อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
4. สื่ อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีการใช้ซบั ซ้อนยุง่ ยากจนเกินไป
5. ต้องเป็ นสื่ อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็ นจริ ง
6. มีราคาที่ไม่แพงเกินไป หรื อถ้าจะผลิตเองควรคุม้ ค่ากับเวลาและการลงทุน
ดังนั้นกล่าวสรุ ปได้ว่า การเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ สาหรับใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั ประเด็นที่สาคัญที่ผสู ้ อนจะต้องพิจารณาคือ วัตถุประสงค์
เชิ งพฤติกรรมในการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ เพื่อใช้วตั ถุประสงค์น้ ันเป็ นตัวชี้ นาในการเลือกสื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
2. หลักการใช้ สื่อ
เมื่อผูส้ อนได้พิจารณาแล้วว่าจะเลือกใช้สื่อประเภทใดในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ลาดับต่อไปสาหรับผูส้ อนคือต้อง
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ทราบถึงหลักในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้น้ นั ๆ มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงหลักการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ซึ่งขอ
นาเสนอไว้ดงั นี้
สุ นนั ท์ สังข์อ่อง (2536 : 17) กล่าวถึงการเสนอแนะนาผูส้ อนในการใช้สื่อ ไว้ดงั นี้
1. ครู ควรกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้สื่อการเรี ยนรู ้แต่ละครั้งและใช้สื่อการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะกับเวลา สถานการณ์การเรี ยนรู ้
2. กาหนดจะให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะอะไรได้บา้ งขณะใช้สื่อการเรี ยนรู ้น้ นั
3. เลือกสื่ อการเรี ยนรู ้เหมาะสม ใช้ได้ดีและใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้บรรลุประสงค์
4. ครู ควรทดลองใช้สื่อการเรี ยนรู ้น้ นั ก่อนใช้จริ ง
Brown (อ้างถึงใน กิดานันท์ มลิทอง 2536 : 90 - 91) กล่าวว่า หลังจากที่ผสู ้ อนได้เลือก
หรื อตัดสิ นใจแล้วว่าจะใช้สื่อประเภทใดในการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จากการถ่ายทอด
เนื้อหาของสื่ อนั้นได้ดีที่สุดผูส้ อนจาเป็ นต้องมีหลักในการใช้สื่อการสอนตามลาดับ ดังนี้
1. เตรี ยมตัวผูส้ อน (Prepare Yourself) เป็ นการเตรี ยมตัวในการอ่าน ฟังหรื อดูเนื้ อหาที่มีอยู่
ในสื่ อที่จะใช้ว่ามีเนื้ อหาถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับที่ตอ้ งการหรื อไม่ ถ้าสื่ อนั้นมีเนื้ อหาไม่ครบ
ผูส้ อนจะเพิ่มเติมโดยวิธีการใดในจุดใดบ้าง จะมีวิธีการใช้สื่ออย่างไร
2. เตรี ยมจัดสภาพแวดล้อม (Prepare the Environment) โดยการจัดเตรี ยมวัสดุเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ให้พร้อม ตลอดจนเตรี ยมสถานที่ห้องเรี ยนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ด้วย
3. เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน (Prepare the Class) เป็ นการเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน โดยมีการแนะนาหรื อให้
ความคิ ดรวบยอดว่าเนื้ อหาในสื่ อเป็ นอย่างไร เพื่อให้ผูเ้ รี ย นเตรี ย มพร้ อมในการฟั ง ดู ห รื ออ่าน
บทเรี ยนจากสื่ อนั้นให้เข้าใจได้ดี และสามารถจับประเด็นของเนื้ อหาได้หรื อหากผูเ้ รี ยนมีการใช้สื่อ
ด้วยตนเอง ผูส้ อนต้องบอกวิธีการใช้ในกรณี ที่เป็ นอุปกรณ์ที่เรี ยนยังไม่เคยใช้มาก่อน และผูส้ อน
ควรบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าหลังจากการเรี ยนหรื อใช้สื่อเหล่านี้แล้วผูเ้ รี ยนจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น
มีการทดสอบ การอภิปราย การแสดง หรื อการปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมตัวได้ถูกต้อง
4. การใช้สื่อ (Use the Item) ผูส้ อนต้องใช้สื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนที่เตรี ยมไว้แล้ว
เพื่อให้ดาเนินการไปอย่างราบรื่ น และต้องควบคุมการเสนอสื่ อให้ถูกต้อง
5. การติดตามผล (Follow Up) หลังจากมีการเสนอสื่ อแล้ว ควรมีการติดตามผลโดยการให้
ผูเ้ รี ยนตอบคาถาม อภิปราย หรื อเขียนรายงานส่ ง เพื่อเป็ นการทอสอบว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนและ
เรี ยนรู ้ จากสื่ อที่ เสนอไปนั้นอย่างถูกต้องหรื อไม่ เพื่อผูส้ อนจะได้สามารถทราบจุดบกพร่ องและ
แก้ไขปรับปรุ งการเสนอของตนได้
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ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ ของแหล่งการเรียนรู้

การเรี ยนรู ้ในโลกปั จจุบนั นั้น มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยไม่จาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้หรื อได้รับความรู ้จากครู ในห้องเรี ยนเท่านั้น แต่สามารถเรี ยนรู ้ได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มี
อยูร่ อบตัว ได้แก่ พ่อแม่ ชุมชน เพื่อน สถาบันทางศาสนา การอ่านหนังสื อพิมพ์ ดูโทรทัศน์และทัน
สมัยที่สุดคือ การใช้คอมพิวเตอร์และข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งทุกคนจะได้รับความรู ้ตามที่
ตนเองต้องการ การเรี ยนรู ้จึงสนุก ไม่เกิดความเครี ยด (ชัยพจน์ รักงาม 2542 : 31-32)
1. ความหมายของแหล่ งเรียนรู้
ผูร้ ู ้ นักการศึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรี ยกชื่อแหล่งเรี ยนรู ้ในลักษณะที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ความหมาย วิธีดาเนินการ และเป้ าหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างก็คล้ายคลึงกัน ดังนี้
Good (1959 : 114) ให้ความหมายของคาว่า แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน หมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่มีอยูใ่ นชุมชน เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าทางการศึกษาที่สามาถนาเอาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้
เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงมหรสพ ห้องสมุด สวนสาธารณะ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมถึงบุคคลหรื อกลุ่ม
คนที่อยูใ่ นชุมชนด้วย
Wittich and Schuller (1962 : 229) ให้ความหมายคาว่าแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน หมายถึง
ประชาชน สถานที่และสิ่ งของที่อยูใ่ นชุมชน ซึ่งสมารถนาเอามาใช้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีประสบการณ์ตรง
Nichols (1971 : 341-347) ให้ความหมายคาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชน
หมายถึงแหล่งที่เป็ นวิชาการสาหรับโรงเรี ยน ประกอบด้วย ประชาชน สถานที่ สิ่ งต่าง ๆ และ
กิจกรรมทั้งหลายที่นามาใช้ในการศึกษาของนักเรี ยน เพื่อให้เป็ นพลเมืองดี
แสงจันทร์ อินทนนท์ (2532 : 25) ให้ความหมายคาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชนหมายถึง
สถานที่รวมของสื่ อทุกชนิดที่ให้บริ การเพื่อการเรี ยนรู ้ดา้ นข้อมูลข่าวสาร สรรพวิทยาการในรู ปแบบ
ของความบันเทิงและเนื้อหาสาระแก่ประชาชนที่ตอ้ งการศึกษาหาความรู ้ได้ตลอดเวลา
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ให้ความหมายของคาว่า แหล่งความรู ้หรื อแหล่งวิทยาการ
หมายถึง สถานที่ร่วมกิจกรรมที่กระตุน้ เตือนให้เกิดความสานึ กและตระหนักถึงความจาเป็ นที่
จะต้องศึกษาหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา แหล่งเรี ยนรู ้จะอยูท่ ี่ไหน รู ปร่ างหน้าตาอย่างไรนั้นขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจาเป็ นในแต่ละท้องถิ่น
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นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-13) ให้ความหมายคาว่า แหล่งวิทยาการในชุมชนหมายถึง
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเรา สามารถกระทบด้วยประสาทสัมผัสได้ท้ งั ทางตา ทางจมูกทางหู ลิ้น
กายและใจ ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ความเท่ากัน ความเป็ นไปและการเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัว ช่วยให้เป็ นคนทันโลกแห่ งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็ นสุ ขตามสมควรแก่
อัตภาพ
จากความหมายของแหล่งเรี ยนรู ้ ซึ่งอาจใช้ชื่อเรี ยกต่าง ๆ กัน ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า
นักการศึกษาส่ วนใหญ่จะใช้คาว่า แหล่งความรู ้ในชุมชนหรื อแหล่งวิทยาการในชุมชนเนื่องจากใน
อดีตหรื อแม้แต่ในปั จจุบนั สรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งความรู ้ในชุมชน หรื อแหล่งวิทยาการ
ในชุมชนต่างก็มีความมุ่งหมายเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ชื่อเรี ยกต่างกันซึ่งหมายถึงสิ่ งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ได้แก่ บุคคล สถานที่ สถาบันต่าง ๆ สิ่ งของ ธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผเู ้ รี ยนเข้าไปปฏิสัมพันธ์และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรงและได้ความรู ้ใหม่ที่มีคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
สรุ ปได้ว่า อาจารย์และบุคลากรทุกคนทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายการปฏิรูปการ
เรี ยนการสอน และแผนการดาเนิ นงานพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในสถานศึกษาและชุมชน โดย
นาเอาสื่ อ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและ
น่ าสนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และมีโอกาสแสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง
2. ประเภทของแหล่ งเรียนรู้
เนื่องจากแหล่งเรี ยนรู ้หรื อแหล่งความรู ้ในชุมชนหรื อแหล่งทรัพยากรในชุมชนมี
ความหมายที่กว้างขวางมาก จึงมีนกั การศึกษาจาแนกประเภทแหล่งเรี ยนรู ้ไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
Ramirez (1954 : 386) จาแนกแหล่งความรู ้ในชุมชนออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งความรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น้ า เป็ นต้น
2. แหล่งความรู ้ที่เป็ นบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในชุมชน
3. แหล่งความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี ได้แก่ แหล่งความรู ้ที่เกิดจากความเจริ ญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ การคิดประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น เครื่ องยนต์
4. แหล่งความรู ้ที่เป็ นสถาบัน ได้แก่ สถาบันต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่นโรงเรี ยน โบสถ์
เป็ นต้น
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Jarolimek (1969 : 189) จาแนกแหล่งความรู ้ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ประเภทที่เป็ นวัสดุในการอ่าน (Reading Materials) ได้แก่ หนังสื อ จุลสารวารสาร
หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
2. ประเภทที่ไม่ใช้วสั ดุในการอ่าน (Non-Reading Materials) ได้แก่ ภาพยนตร์รูปภาพ ฟิ ล์ม
สตริ ป เครื่ องบันทึกเสี ยง แผนที่ ลูกโลก และแหล่งวิทยาการอื่น ๆ
Nichols (1971 : 341-347) ได้แบ่งประเภทของแหล่งความรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชน ดังนี้
1. ผูช้ านาญการ เช่น นักดนตรี จิตรกร ผูช้ านาญงานพิเศษ นักกีฬา พนักงานซื้ อ-ขาย และ
บริ การ พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร นักอุตสาหกรรม ชาวนา
2. พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
3. ตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ตัวแทนของสังคม เทศบาล ศูนย์
วัฒนธรรมหรื อหน่วยงานอื่น ๆ
4. ผูแ้ ทนทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ บุคคล ที่ทางานทางด้านธุรกิจการค้าขาย
หรื อโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริ ษทั ขนส่ ง เหมืองแร่ บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ
5. ผูแ้ ทนรัฐบาล เช่น ตารวจ เทศมนตรี เจ้าหน้าที่อนามัย เป็ นต้น
6. คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแนะนาแก่ประชาชน เช่ นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึ กษาโรงเรี ยน คณะครู ภายในโรงเรี ยน เป็ นต้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้วย พืช สัตว์ป่า น้ า ดิน แร่ และวัสดุชนิดต่าง ๆ ทาง
ธรรมชาติ
8. สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารสถานที่ เครื่ องบิน ถนน รถไฟ ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ ปู
ชนียสถาน เป็ นต้น
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-13) ให้จาแนกแหล่งวิทยาการที่มีอยูใ่ นชุมชนที่จะ
สามารถนามาประกอบการเรี ยนการสอนได้ ดังนี้
1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนนั้น
2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
3. ประเภทสื่ อต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่ งประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ
สรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูร่ อบๆ ตัวเราทุกหนทุกแห่ ง จะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
มากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถจาแนกเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดงั นี้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น ครู เพื่อนในห้องเรี ยน เพื่อต่างระดับ บุคลากรในโรงเรี ยน
ผูป้ กครอง คนในชุมชน เป็ นต้น
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2. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นแหล่งวิชาการ ได้แก่สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรี ยนและชุมชนเช่น
ห้องสมุด วัด ตลาด ร้านค้า สถานีตารวจ สถานีอนามัย โบราณสถาน สวนสัตว์ เป็ นต้น
3. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง อ่างเก็บน้ า สวนสาธารณะป่ า ต้นไม้
ใบไม้ อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ เช่น สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า เป็ นต้น
4. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น หนังสื อ ตารา วารสาร
นิตยสาร สิ่ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ แผ่นปลิว ป้ ายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์เสี ยงตามสาย
เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นต้น
3. วัตถุประสงค์ การจัดตั้งแหล่ งเรียนรู้
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ได้กล่าวถึงการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ของกรมการศึกษานอก
โรงเรี ยน ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ 5 ประการ คือ
1. เพื่อพัฒนาแหล่งวิทยาการของหมู่บา้ น เช่น ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาหมู่บา้ นและที่อ่าน
หนังสื อที่วดั หรื อโรงเรี ยน ให้เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ น สามารถให้บริ การแก่ประชาชนได้ทุกกลุ่ม
ทุกเพศ ทุกวัย
2. เพื่อจัดตั้งแหล่งความรู ้ หมู่บา้ นขึ้น ในพื้นที่ซ่ ึ งยังไม่เคยมีการจัดตั้งแหล่งวิทยาการ
รู ปแบบใดมาก่อน
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า
หาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างกว้างขวางตลอดเวลา ได้รับการบริ การทางการศึกษาในรู ปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตตามความพร้อมและ
ตามความต้องการของตน
4. เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารกิ จกรรมการศึกษาด้วยตนเองโดย
อาศัยองค์กรท้องถิ่นหรื อตัวแทนของประชาชนในหมู่บา้ น เช่น กลุ่มนักศึกษาทางไกล กลุ่มพลัง
มวลชนและอาสาสมัครในหมู่บา้ น
5. เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการระดมทรัพยากร และการทางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ของรัฐ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บา้ น และหน่วยงานภาคเอกชนตามแนวนโยบายการ
พัฒนาชนบทแห่งชาติ
สรุ ปได้ว่า การจัดตั้งแหล่งความรู ้ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากสื่ อและกิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ความสามารถและคุณภาพชี วิต ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
มาใช้ในการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน
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ความสาคัญและรูปแบบการจัดแหล่งการเรียนรู้
1. ความสาคัญของแหล่ งเรียนรู้
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
การศึกษาหรื อการเรี ยนรู ้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับในรั้วโรงเรี ยนเท่านั้นไม่ได้ ทุกคน
จะต้องศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื่องต่อไปตลอดชีวิต ดังนั้นแหล่งความรู ้ต่าง ๆ จึงมีความสาคัญและ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองตามความต้องการความสนใจ
ความถนัดและความพร้อม ดังที่ผรู ้ ู ้และนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
แสงจันทร์ อินทนนท์ (2532 : 68) กล่าวว่า การจัดแหล่งความรู ้หมู่บา้ นเป็ นการวางพื้นฐาน
เบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพัฒนาด้านความเป็ นอยูใ่ ห้เขา “อยูด่ ี”
สามารถดารงชีวิตในชุมชนได้อย่าง “มีความสุ ข” มีความประพฤติที่ถูกต้อง มีความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวิต
2. ช่วยให้ประชาชนรู ้จกั การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาชุมชนมีความมุ่งหมายให้ประชาชนได้
ช่วยตนเองมากที่สุด และเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง
3. ช่วยให้คนคิดเป็ น คนที่คิดเป็ นนั้นเป็ นผูท้ ี่สามารถปรับปรุ งตนเองและสิ่ งแวดล้อมให้
ผสมกลมกลืนกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ปัญหา
นั้น โดยเลือกทางตัดสิ นปั ญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบนั ของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
4. ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน อันเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกประการหนึ่ง ปั ญหา
ความยากจนเป็ นปั ญหาสาคัญประการหนึ่งของประเทศและมีความเกี่ยวข้องกับปั ญหาเรื่ องความไม่
รู ้ของประชาชน การมีศูนย์รวมความรู ้ในหมู่บา้ นก็เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชี้นาให้เขามีโอกาสรู ้ในเรื่ อง
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และหาทางช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได้
นฤมล ตันธสุ รเศรษฐ์ (2533 : 6-7) กล่าวไว้วา่ แหล่งความรู ้หรื อแหล่งวิทยาการในชุมชน มี
ความสาคัญ คือ
1. เป็ นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู ้ต่าง ๆ ได้ดว้ ย
ตนเองตลอดเวลา โดยไม่จากัดเพศและวัย
2. เป็ นแหล่งที่ช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนการศึกษาในระบบ
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3. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสมั พันธ์เพื่อหาความรู ้จากแหล่งกาเนิดได้เช่น การเข้า
ไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุหรื อศาสนสถาน การศึกษาพันธุ์ไม้ หรื อการศึกษาพันธุ์สัตว์
สภาพชีวิตความเป็ นอยูต่ ามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ถึงแหล่งที่อยูอ่ าศัยในป่ า
4. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง หรื อลงมือ
ปฏิบตั ิจริ งได้ เช่น การแก้เครื่ องยนต์ การประดิษฐ์ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ การทาอาหาร
ขนม หรื อดอกไม้ประดิษฐ์ เป็ นต้น
5. เป็ นแหล่งที่ประชาชนจะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้ความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ที่มี
การคิดค้นขึ้น และยังไม่มีของจริ งให้เห็น เช่น การศึกษาถึงประดิษฐ์กรรมขึ้นใหม่ โดยดูจากวีดิทศั น์
ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งวิทยาการประเภทนี้ จะเป็ นสื่ อ
ต่าง ๆ ซึ่งมีความสาคัญเฉพาะในหลายด้าน คือ
5.1 เป็ นแหล่งให้ข่าวสาร เปิ ดโลกทัศน์ของผูศ้ ึกษาให้กว้างไกลกว่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นของตน ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่ องที่สาคัญ ช่วยยกระดับความมุ่งมัน่ โดยการเสนอ
ภาพในอุดมคติหรื อเสนอผลสาเร็ จ และความก้าวหน้าของงานและบุคคลต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศของการพัฒนาด้วย
5.2 เป็ นสิ่ งช่ วยเปลี่ยนทัศนคติและค่านิ ยมเพื่อให้เกิ ดการยอมรั บสิ่ งใหม่ ๆ
แนวความคิดใหม่ เกิดมุมมองใหม่ข้ ึน
5.3 เป็ นสื่ อการสอนสมัยใหม่ที่ให้ท้ งั ความรู ้ ก่อให้เกิดทักษะ ช่วยให้การเรี ยนรู ้เร็ ว
ขึ้น
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู ้จะอยูท่ ี่ความหลากหลาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เพราะบุคคลมีความต้องการแตกต่างกันไปตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ หากสามารถดาเนินการจัดแหล่งง
ความรู ้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ก็สามารถส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
และเกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ได้ทุกหนทุกแห่ง
นิวตั ิ อรรถบลยุคล (2536 : 15-16) กล่าวไว้ว่า แหล่งความรู ้มีความสาคัญ คือเป็ นสถานที่ที่
ประชาชนในหมู่บา้ นได้ร่วมแรง ร่ วมคิด ร่ วมทา โดยได้มีการบริ จาคทรัพย์สิ่งของร่ วมมือเสี ยสละ
กาลังกายในการจัดสร้างอาคารสถานที่ข้ ึนมา สาหรับเป็ นสถานที่ให้ความรู ้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แก่
ประชาชน โดยมีสื่อประเภทสิ่ งพิมพ์และอาจมีสื่อเทคโนโลยี วิทยุ โทรทัศน์ ของจริ ง ของจาลอง
การแสดง การสาธิตต่าง ๆ ไว้บริ การ สื่ อบางส่ วนได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานของราชการและ
เอกชนต่าง ๆ และสื่ ออีกบางส่ วนได้รับการบริ จาคจากประชาชนทัว่ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บา้ นได้มีโอกาสฝึ กอ่าน เขียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ นึ
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สรุ ปได้วา่ แหล่งความรู ้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีข้ นึ การดารงชีวิตประจาวันก็
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้จากสิ่ งที่อยูร่ อบตัว ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้จากสิ่ งที่อยูร่ อบตัวโดย
ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ทาให้การเรี ยนมีคุณค่า
ส่ งเสริ มสภาพการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่ ทุกคนจึงต้องช่วยกันพัฒนาแหล่งความรู ้ให้มีจานวนมาก
และหลายหลายขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนรู ้แก่ทุกคนตลอดชีวิต
2. รูปแบบการจัดแหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ เพื่อกระตุน้ ส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นให้บุคคลเกิดการเรี ยนด้วยตนเอง การจัดแหล่งความรู ้จะต้องอาศัยความร่ วมมือและ
ประสานกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจัดแหล่งความรู ้สามารถดาเนิ นการได้ในหลาย
รู ปแบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละท้องถิ่น จึงควรคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 140-145) ได้กล่าวถึงการจัดรู ปแบบแหล่งความรู ้ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรี ยน ซึ่งกาหนดรู ปแบบแหล่งความรู ้ไว้ 4 รู ปแบบ คือ
1. แหล่งความรู ้ที่พฒั นาจากที่อ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้ นให้ดีข้ ึน
2. แหล่งความรู ้หมู่บา้ นที่จดั ขึ้นในวัด วัดในชนบทโดยทัว่ ไปถือเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญแห่ ง
หนึ่งของชุมชน เป็ นสถานที่ที่ประชาชนมาพบปะกันเพื่อประกอบศาสนกิจร่ วมกัน โดยมีพระเป็ น
ผูใ้ ห้การอบรมเทศนา ซึ่งเป็ นกระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้ประการ
3. แหล่งความรู ้ที่จดั ขึ้นในโรงเรี ยน โดยเฉพาะมีอาคารสถานที่พร้อม มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยน
หรื อสามารถจัดเป็ นห้องสมุดโรงเรี ยนที่ให้บริ การแก่ประชาชนในชุมชนได้ โดยจัดทาเป็ นแหล่ง
ความรู ้ให้แก่ชาวบ้านเข้ามาใช้บริ การโดยไม่จากัดเวลา เพศ และวัย
4. แหล่งความรู ้ที่จดั ขึ้นในสถานที่สาธารณะหรื อที่ที่ประชาชนบริ จาคให้ในหมู่บา้ น ให้
เป็ นแหล่งความรู ้หมู่บา้ นได้ โดยสถานที่ดงั กล่าวจะต้องอยูใ่ นหมู่บา้ น ประชาชนทุกคนสามารถมา
ใช้บริ การได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
สุ จิต ศิลารักษ์ (ม.ป.ป. : 2-4) ได้กาหนดรู ปแบบแหล่งความรู ้ออกเป็ นแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
1. แหล่งเสนอข้อมูลข่าวสาร คือ เป็ นที่รวบรวมข่าวสารที่เป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนในชนบท ซึ่งอาจประกอบด้วยหนังสื อพิมพ์ สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นปลิว
แผ่นพับและเอกสารทุกอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้
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2. แหล่งที่เป็ นสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น โบสถ์ วัด และศิลปะที่มีคุณค่า
ที่ควรอนุรักษ์ไว้ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นผลส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ช่วยให้เกิดการหวงแหนในคุณค่าทาง
วัฒนธรรม อันเป็ นมรดกของคนไทย
3. แหล่งที่เป็ นบุคคลหรื อกลุ่มคน หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น บุคคลเหล่านี้ สาคัญมาก เพราะมีความชานาญและ
ความเชี่ยวชาญ มีความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหล่านี้ สามารถหาได้ในท้องถิ่นควร
นาเข้ามาช่วยให้ความรู ้แก่บุคคลอื่น
4. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตลอดจนหัตถกรรมพื้นเมือง จะเห็นได้ว่ามีอยู่
กระจัดกระจายทัว่ ไปและแตกต่างออกไปแต่ละหมู่บา้ น แหล่งความรู ้ชนิ ดนี้ ช่วยให้มองเห็ น
ความสาคัญของท้องถิ่นตนเอง ช่วยให้เกิดความอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นให้มีประโยชน์สืบไป
5. แหล่งส่ งเสริ มกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมทางอนามัย อาชีพ นิทรรศการการอภิปราย
การให้ความรู ้บางเรื่ องเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจและนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน เป็ นการเพิ่มเติม
ความรู ้เดิมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
สรุ ปได้ว่า การจัดแหล่งความรู ้สามารถดาเนิ นการได้หลายรู ปแบบ แต่ท้ งั นี้ จะต้องอาศัย
ความร่ วมมือจากทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องและต้องคานึ งถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ความ
หลากหลายและความคุม้ ค่า หากจัดแหล่งความรู ้แล้ว แต่ไม่มีผสู ้ นใจ
เอกสารอ้างอิง
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ใบงาน ที่ 2.1
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
เรื่องที่
1. ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของ
สื่ อ

2. หลักการเลือกและหลักการใช้สื่อ

3. จิตวิทยาการใช้สื่อ

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
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เรื่องที่
สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
4. ความหมาย ประเภท และวัตถุประสงค์ของ ...........................................................................
แหล่งการเรี ยนรู ้
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
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…………………………………………………..
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5. ความสาคัญและรู ปแบบการจัดแหล่งการ ...........................................................................
เรี ยนรู ้
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ใบงาน ที่ 2.2
แบบเสนอสื่ อและแหล่งการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
1. รายวิชา............................................................................................................................................
2. คาอธิบายรายวิชา............................................................................................................................
3. เนือ้ หาสารการเรียนรู้.......................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้...................................................................................................................
5. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสม
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สื่ อที่ใช้ ........................................................................................................................
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สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
1. สื่ อ
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หน่ วยการเรียนรู้หน่ วยที่ 3 : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หัวเรื่อง
1. วิธีวดั และประเมินผลการเรี ยนรู ้
2. การสร้างเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
3. การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประเมินผลการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บายถึงการใช้หลักการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
และเป็ นไปตามหลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักสู ตรและมหาวิทยาลัย และเพื่อนาไปใช้
ในออกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละรายวิชาได้
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลัก การวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ โดยการเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บท
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนได้
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยนได้
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ด้ านวัดและประเมินผล

วิธีวดั และประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนการจัดการเรี ยน
การสอนจะต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด การจัดการเรี ยนการสอนจะต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้คุณธรรม กระบวนการ
เรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ การศึกษาการประเมินผลผูเ้ รี ยนพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม และการทดลอง
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนการสอน
1. ความหมายของการวัดผล
มีนกั ศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของ “การวัดผล (Measurement)” ซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอไว้
ดังนี้
บุญชม ศรี สะอาด (2543 : 21) กล่าวถึงความหมายของการวัดผลว่า การวัดผล หมายถึง
การกาหนดตัวเลขหรื อสัญลักษณ์อื่นๆ แทนปริ มาณหรื อคุณภาพหรื อคุณลักษณะ
อานวย เลิศชยันตี (2542 : 7) กล่าวถึงความหมายของการวัดผล หมายถึง กระบวนการที่
ได้มาตรฐานที่ตอ้ งมีเครื่ องมือของการวัดเป็ นสิ่ งที่จะกาหนดคุณลักษณะของสิ่ งที่จะวัด (objects) ผล
ที่ได้ออกมาจะเป็ นปริ มาณ (Quantity) ซึ่งก็คือจานวนเลข (Number)
ดังนั้นจึงกล่าวสรุ ปได้ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการบอกปริ มาณหรื อคุณภาพของสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่ตกลงกันไว้แล้ว ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั คุณลักษณะของสิ่ งที่จะ
วัดและวัตถุประสงค์ของการวัด
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2. ความหมายของการประเมิน
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลซึ่งผูว้ ิจยั ขอนาเสนอดังนี้
ภัทรา นิคมานนท์ (2543 : 12) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การประเมินผล
หมายถึ ง การนาเอาข้อมูลที่ ได้จากการวัดทั้งหลายมาใช้ในการตัดสิ นโดยการหาข้อสรุ ปตัดสิ น
ประเมินค่าหรื อตีราคาโดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ หรื อเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 :124) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การ
ประเมินผล หมายถึง การตัดสิ นใจว่าผูเ้ รี ยนมีคุณภาพอย่างไร เมื่อนาคะแนนที่ได้จากการวัดผลมา
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
ดังนั้นจึงกล่าวสรุ ปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสิ นคุณภาพผูเ้ รี ยนโดย
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

กระบวนการและระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

1. กระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลจะมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยการประเมินเกี่ยวกับ
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การวัดและประเมินผลจะดูทุกด้าน ทั้งด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์
ด้านสังคมและสติปัญญา จะใช้เ ครื่ องมือที่ หลากหลาย เช่ น วัดจากการทดสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และจากแฟ้ มสะสมผลงานของผูเ้ รี ยน เมื่อทาการวัดและประเมินผลแล้วจะนาข้อมูลมา
พิจารณาเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่พบแล้วจะพัฒนานวัตกรรมนามาใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนต่อไป (สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรี ยนรู ้ 2543 : 98)
2. ระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สมบูรณ์ ชิตพงศ์ (2543 : 487 - 488) กล่าวถึงระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาว่า
ระบบใหญ่ๆ ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีอยู่ 2 ระบบที่สาคัญคือระบบการวัดแบบอิง
กลุ่มและระบบการวัดแบบอิงเกณฑ์ กล่าวคือ
2.1 ระบบการวัดแบบอิงเกณฑ์ (Criterion – referenced Measurement) เป็ นระบบที่
มุ่งเน้นการกาหนดเกณฑ์ในการยอมรั บว่าบุคคลมีความสามารถหรื อคุณลักษณะที่ตอ้ งการแล้ว
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พยายามพัฒนาบุคลให้ถึงซึ่ งเกณฑ์ดงั กล่าว ซึ่ งเมื่อไรการพัฒนาบุคคลทาได้ถึงเกณฑ์กาหนด ก็เป็ น
ที่ยอมรับได้วา่ บุคคลนั้นมีความสามารถหรื อคุณลักษณะตามที่ตอ้ งการแล้ว
2.2 ระบบการวัดแบบอิงกลุ่ม (Norm – referenced Measurement)เป็ นระบบที่มุ่งเน้นการ
เปรี ยบเทียบความสามารถหรื อคุณลักษณะของบุคคลโดยอาศัยกลุ่มอ้างอิง (Referenced Group)เป็ น
หลักความสาเร็ จของบุคคลในระบบนี้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า ความสามารถหรื อคุณลักษณะทีตอ้ งการนั้นๆ เขา
มีอยูเ่ หนือผูอ้ ื่นมากน้อยแค่ไหน ถ้าเหนือกว่าผูอ้ ื่นมากก็ถือได้วา่ มีความสาเร็ จในระดับสูง แต่ถา้
เหนือกว่าผูอ้ ื่นไม่มากก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสาเร็ จ
2.3 หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล หลักเกณฑ์ รู ปแบบการวัดการประเมินผล และวิธีการ
ประเมินผลที่ชดั เจน ประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้
2.3.1 รู ปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน
2.3.2 น้ าหนักในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่วน
2.3.3 เงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ
2.3.4 เวลาเข้าชั้นเรี ยน
2.3.5 รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนที่จะประเมิน เช่น กาหนดเวลาการส่ งงาน รู ปแบบ
รายงานเนื้อหาของรายงานแต่ละชิ้น ปริ มาณงาน เวลาของงานที่ควรใช้ในแต่ละชิ้น โทษของการส่ ง
งานเกินเวลาที่กาหนด ความสามารถในการเขียนรายงาน
2.3.6 ขั้นตอนการส่ งงาน สถานที่ส่งและรับงานที่ตรวจสอบแล้ว
2.3.7 การปรับคะแนนดิบเป็ นคะแนนมาตรฐาน
2.4.8 เกณฑ์ข้นั ต่าที่ผา่ นการประเมิน
องค์ประกอบเหล่านี้ จะต้องมีการปรึ กษาหารื อ และตกลงให้ความเห็นชอบร่ วมกันของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอน โดยแจ้งให้ผเู ้ ข้าเรี ยนทราบภายในสัปดาห์แรกของการเปิ ดเรี ยนใน
แต่ละภาคการศึกษา
1. ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล ในการวัดและประเมินผลนั้นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ
ตามลาดับชั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนได้ตามกระบวนการต่างๆ ที่ได้มีการ
ปรึ กษาหารื อและตกลงกันไว้ดงั นี้
2. คณะกรรมการบริ หารวิชาการหรื อสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดให้มีการสอบไล่ เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาตามเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา และมีหน้าที่
ตรวจสอบการทบทวนระดับขั้นการวัดผลการศึกษา โดยการตรวจสอบว่าคณะ/ภาควิชาได้ดาเนินการ
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดหรื อไม่การตรวจสอบนี้จะมีข้ ึนก็ต่อเมื่อนิสิตมีความคับข้องใจในระดับ
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ขั้นที่ตนได้รับว่าไม่สะท้อนความสามารถที่แท้จริ งของตนและนิสิตได้ดาเนินการอุธรณ์ตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลระดับภาควิชา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ตรวจรับรองข้อสอบและตรวจรับรองผลการสอบก่อนนาเสนอกรรมการประจาคณะ
4. หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบทัว่ ไปในการวัดผลและประเมินผลของนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาของภาควิชาทุกระดับการศึกษา มีหน้าที่กากับวิธีการประเมินผลและมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ เพื่อ
กาหนดระดับขั้นคะแนน โดยการประสานงานปรึ กษาหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลระดับภาควิชา
5. อาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายวิชาที่ตนสอนภายใต้วิธีการและกฎเกณฑ์
มาตรฐานที่ภาควิชา/คณะกาหนด แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้นิสิตทราบตั้งแต่สัปดาห์แรกของภาคเรี ยน ให้
เวลานิสิตเข้าพบปรึ กษาหารื อ ช่วยแก้ปัญหาและจัดสอบอย่างเป็ นธรรมปราศจากอคติ
6. นิสิต/นักศึกษา มีความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับคาสั่งที่เป็ นส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องการเขียน ส่ งรายงานที่ได้รับ
มอบหมายจากอาจารย์ ข้อสอบจะต้องมีความเป็ นกลางในเนื้ อหาวิชา มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา คาสั่งและ/หรื อคาถามของข้อสอบต้องชัดเจน กะทัดรัด ไม่กากวมและไม่
ผิดพลาด ใช้ถอ้ ยคาถูกต้องและเหมาะสมกับรายวิชาคาถามต้องเป็ นธรรมสามารถตอบได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ มีเหตุผล และสามารถทาข้อสอบเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
ไพศาล หวังพานิช (2526 : 11-15) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์หรื อองค์ประกอบที่ถือว่าเป็ นหลัก
ของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาไว้ดงั นี้
1. วัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการวัดแต่ละครั้งต้องมัน่ ใจว่าสามารถวัดสิ่ งที่ตอ้ งการจะวัด
ได้อย่างแท้จริ งเช่นถ้าต้องการว่าผูเ้ รี ยนนาความรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ไปในชีวิตประจาวันได้หรื อไม่แต่
ออกข้อสอบวัดความจาลักษณะนี้เรี ยกว่าวัดได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
2. ใช้เครื่ องมือที่ดี ในการวัดแต่ละครั้งย่อมขึ้นกับคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้เป็ นอย่างมาก ถ้า
เครื่ องมือมีคุณภาพดี ผลการวัดย่อมดีเชื่อถือได้ ในการวัดผลการศึกษาซึ่งต้องการนาผลการวัดไปใช้
แปลความสามารถของบุคคลหรื อไปใช้ในการประเมินผลหรื อใช้เพื่อการวิจยั จะต้องเริ่ มต้นด้วยการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เช่น ต้องใช้เครื่ องมือที่มีความเที่ยงตรง เชื่อมัน่ ได้ มีความเป็ นปรนัยมี
อานาจจาแนกสูงและเหมาะสมกับระดับของบุคคลที่จะวัด
3. มีความยุติธรรม ในการวัดผลการศึกษาการที่จะนาผลการวัดมาเปรี ยบเทียบกันในกลุ่มหรื อ
จะนาไปเทียบกับมาตรฐานอย่างอื่น เพื่อจะตัดสิ นระดับสูงต่าของความสามารถในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
จะต้องเป็ นผลการวัดที่ได้มาจากการวัดที่ยตุ ิธรรมกับทุกคน
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4. แปลผลได้ถูกต้อง ผลการวัดที่ได้ในแต่ละครั้งเพื่อนาผลที่ได้ดงั กล่าวไปใช้อธิบาย หรื อ
เปรี ยบเทียบกัน เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในด้านต่างๆ การนาผลไปใช้อธิ บายหรื อเปรี ยบเทียบ
ความสามารถต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนนั้นจะกระทาได้ถูกต้องเพียงใด ย่อมขึ้นกับหลักเกณฑ์ที่ใช้และความ
สมเหตุสมผลว่ามีมากน้อยเพียงใด
5.
ใช้ผลการวัดได้คุ ม้ ค่ า การวัดผลที่ ดี มิ ได้มี ความมุ่ งหมายแต่ เพี ยงการตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามีคุณภาพเป็ นเช่นไรได้หรื อตกเท่านั้นควรจะมุ่งหวังที่จะค้นหาความเด่น
หรื อด้อยของผูเ้ รี ยน เพื่อจะได้พฒั นาหรื อปรับปรุ งความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้ดีข้ ึน
สรุ ป การวัดและประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที่จะเป็ น
ตัวชี้วดั ถึงคุณภาพของบัณฑิต โดยจะต้องคานึงถึงการประเมินผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพวัดให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ ใช้เครื่ องมือที่ดีและมีความยุติธรรม แปลผลได้อย่างถูกต้อง
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริ ง คือการวัดอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ งตลอดกระบวนการไม่วา่ จะเป็ นด้านการนาเสนอความรู ้ความเข้าใจ การจัดระบบข้อมูล
ความรู ้ การแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม ดังนั้นการประเมินผลอาจจัดในลักษณะของการทาแฟ้ มบันทึก
ผลการทางานของผูเ้ รี ยน การปฏิบตั ิจริ ง การจดบันทึก รายการที่สังเกตได้ การบันทึกพฤติกรรม
การสังเกตเป็ นต้น ด้วยการทดสอบหรื อประเมินลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่จะเลือกใช้ให้
เหมาะสมจึ ง จัด ได้ว่าการประเมิ นผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น
โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตจะมีส่วนประเมินมากขึ้นคือ ผูเ้ รี ยน เพื่อน และ
ผูส้ อน มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปปรับปรุ ง พัฒนาตนเองมากกว่าการถูกผิด สอบได้ไม่ได้
ผูส้ อนจะไม่มีหน้าที่ประเมินผลฝ่ ายเดียวเหมือนที่ผา่ นมา
การประเมินผลตามสภาพจริ งมีผใู ้ ห้ความหมายหลายแง่มุมตามแต่นกั การศึกษาแต่ละท่าน
จะเน้นโดยให้ความหมายต่าง ๆ กันไป ดังนี้
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 :85) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ งเป็ นวิธีการ
ประเมินที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม และทักษะที่จาเป็ นของนักเรี ยนและเป็ นวิธีการ
ประเมินโดยเน้นงานที่นกั เรี ยนแสดงออกในด้านภาคปฏิบตั ิ (Performance) เน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
(Process) ผลผลิต (Products) แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio)
อุทุมพร จามรมาน (2540 : 2 ) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ ง หมายถึง การวัดและ
ประเมินกระบวนการทางานของสมองและจิตใจของผูเ้ รี ยนอย่างตรงไปตรงมา ตามสิ่ งที่เขาทาโดย
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พยายามตอบคาถามว่า เขาทาอย่างไร และทาไมถึงทาอย่างนั้นการได้ขอ้ มูลว่าเขาทาอย่างไร และ
ทาไมจะช่วยให้ผสู ้ อนได้ช่วยผูเ้ รี ยนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเขาและการสอนของตนเอง ทาให้การ
เรี ยนการสอนมีความหมายและทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนรู ้ต่อไป
กรมวิชาการ (2542 : 6) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริ ง หมายถึงกระบวนการสังเกต
การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นกั เรี ยนทาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นผล
การศึกษาของผูเ้ รี ยน
จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริ ง สรุ ปได้ว่าการประเมินผลตามสภาพจริ ง
หมายถึง การสังเกต การบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทางานการปฏิบตั ิงานหรื อปฏิบตั ิ
กิจกรรม และผลงานของนักเรี ยน
เทคนิ คและยุทธวิ ธีใ นการประเมิ นผลตามสภาพจริ ง และผลสัมฤทธิ์ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2542 : 6) กล่าวถึงการประเมินผลตามสภาพจริ ง มีเทคนิคและยุทธวิธีการ
ประเมินดังนี้
1. การทดสอบอย่างเป็ นทางการเป็ นการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานจัดทาขึ้นโดย
หน่ วยงานสาหรั บพัฒนาข้อสอบมาตรฐานโดยเฉพาะหรื อโรงเรี ยนกาหนดให้มีการสอบเพื่อดู
คุณภาพการศึกษา เช่น ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ข้อสอบวัดความพร้อม เป็ นต้น
2. การประเมินอย่างไม่เป็ นทางการยุทธวิธีการประเมินที่ไม่เป็ นทางการ จะเน้น 4 “ P ”
ของกระบวนการประเมิลผลจากสภาพจริ ง คือ Performance, Process, Products และ Portfolio (การ
แสดง กระบวนการ ผลผลิต และแฟ้ มสะสมงาน) การประเมินเหล่านี้แม้จะไม่เป็ นทางการแต่จะต้อง
กาหนดเกณฑ์รูบริ ค (Rubric) เพื่อความมัน่ ใจในความยุติธรรม และสามารถแปลผลได้
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. เส้ นทางสู่ ความสาเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ทย : แนวทางการดาเนินงาน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2542.
บุญชม ศรี สะอาด . การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาส์น, 2543.
ไพศาล หวังพานิช. การวัดผลการศึกษา. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2526.
ภัทรา นิคมานนท์. การประเมินผลการเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุ งเทพ ฯ : ทรัพย์วิสุทธิ์, 2540.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แอล ที
เพรสจากัด, 2542.
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ใบงาน ที่ 3.1
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เรื่องที่
สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
1. กระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการ ...........................................................................
............................................................................
ศึกษา
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
2 . ระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ...........................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
3. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ...........................................................................
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
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ใบงาน ที่ 3.2
แบบเสนอการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
1. รายวิชา............................................................................................................................................
2. คาอธิบายรายวิชา............................................................................................................................
3. เนือ้ หาสาระการเรียนรู้ .....................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ...................................................................................................................
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสม
ครั้งที่ 1
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีวดั
เครื่องมือวัด
เกณฑ์ เชิงปริมาณ
เกณฑ์ เชิงคุณภาพ

ครั้งที่ 2
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีวดั
เครื่องมือวัด

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

เกณฑ์ เชิงคุณภาพ

ครั้งที่ 3
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีวดั
เครื่องมือวัด

เกณฑ์ เชิงปริมาณ

เกณฑ์ เชิงคุณภาพ
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หน่ วยการเรียนรู้หน่ วยที่ 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
หัวเรื่อง
1. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
2. หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
3. เทคนิควิธีสอนผูใ้ หญ่
4. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ฝึกอบรมหน่ วยการเรี ยนรู ้น้ ี แล้ว จะเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ดังนี้
1. สามารถอธิ บ ายถึ ง การใช้ห ลัก จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ้ ผูใ้ หญ่ ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้ โ ครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต เพราะผูเ้ รี ยนในโครงการเป็ นผูใ้ หญ่ที่อยูท่ อ้ งถิ่นชุมชนของศูนย์การเรี ยนรู ้น้ นั ๆ
และเพื่อนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัยของ
ผูเ้ รี ยนได้
2. สามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระได้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยนได้
3. สามารถปฏิบตั ิการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดย
การเชื่อมโยงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้ อหาสาระด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ได้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริ บทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้ รี ยนได้
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จิตวิทยาการเรียนรู้ ผ้ ูใหญ่
แนวคิดพืน้ ฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
การพัฒนาแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้จาเป็ นต้องคานึงถึง
หลักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สาหรับการสร้างหลักสู ตรต้องสร้างความตระหนักให้อาจารย์ผูส้ อนพัฒนา
ให้เกิดความรู ้ (knowledge) ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมอย่างต่อเนื่องสาหรับชีวิตอาจารย์ผสู ้ อนยุคใหม่
นาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development)
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เป็ นการจัด การศึกษาในรู ปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรี ยน (Formal
Education) การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน (Non - Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education) โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาใน
ปั จจุบนั แท้จริ งแล้วแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมิใช่เรื่ องใหม่ แต่มีมานานแล้ว นักศึกษาในสมัยนั้น
ได้พดู ถึงรายละเอียด ของกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตว่าควรจัดให้มีโรงเรี ยน สาหรับทุกคน ในการ
ประชุมระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาผูใ้ หญ่ (World Conference on Adult Education) ที่จดั โดย
UNESCO ที่กรุ งมอนตรี อลั ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1960 ที่กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1972 และที่
กรุ งไนโรบี ค.ศ. 1986 ได้พฒั นาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตอันมีสาระสาคัญดังนี้
1. มนุษย์แสวงหาความรู ้ และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพราะมนุษย์เราเรี ยนรู ้จากธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ เช่น จากการ ทามาหากิน การเล่น การพักผ่อน การเข้าร่ วมพิธีกรรม
และการสมาคม เป็ นต้น
2. การศึกษาที่แท้จริ งไม่ได้จากัดแต่เพียงในโรงเรี ยนแต่ครอบคลุมถึง การศึกษานอกโรงเรี ยน
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเกิดได้ตามโอกาส จึงไม่มีวนั สิ้นสุ ด
3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิ ดโอกาสให้คนทัว่ ไปได้รับการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรี ยนตาม
รู ปแบบที่ตนต้องการ ยืดหยุน่ ได้ตามโอกาส ทุกคน สามารถ เรี ยนรู ้ได้จากทุกแห่ งตามโอกาสจะ
อานวย ฉะนั้น มนุษย์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการศึกษาอย่างไม่มีจุดจบไป
ตลอดชีวิต
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แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตได้นาไปใช้โดยจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุของบุคคลในรู ปแบบ
ต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้จะต้องปรับโครงสร้าง
ขององค์กรที่จดั การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยยึดการบูรณาการ
ความเสมอภาค ความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ที่ตอ้ งพัฒนาตนเองให้ได้รับ
ความรู ้ในทุกรู ปแบบ เพื่อให้ได้รับความรู ้ที่เท่าทันต่อสถานการณ์ นาไปสู่ การแก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน ให้มีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของสหราชอาณาจักรทั้ง 10 ประการนี้ ที่สามารถ จุดประกาย
ทางความคิดให้แก่คนไทยในการจัดการศึกษาอบรมได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การวางกรอบของหลักการ ได้แก่ การร่ วมกันสร้างวิสัยทัศน์การเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิตของประชาชนที่ชดั เจน ให้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาภายหลังออกจาก
โรงเรี ยน ภายใต้แก่นของหลักการ 8 ประเด็นคือ ความต่อเนื่อง ความเสมอภาค ให้ความสาคัญกับ
ผูเ้ รี ยนและการเรี ยนรู ้ หลากหลายหนทางและรู ปแบบ เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานของรัฐ มีคุณภาพและ
ความยืดหยุน่ การร่ วมงานกันอย่างมีประสิ ทธิผล พึงแบ่งปันความรับผิดชอบ
2. ยุทธศาสตร์การปฎิวตั ิทางความคิด เน้นการรณรงค์ทวั่ ประเทศ เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ทางความคิด ให้เห็นถึงประโยชน์และความจาเป็ นของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ การยกย่องและให้รางวัลแก่สถาบัน หรื อองค์กรที่ดาเนิ นการเพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และประสบความสาเร็ จ
4. ยุทธศาสตร์การให้ความสาคัญของบ้าน ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อทาให้การเรี ยนรู ้
เกิดขึ้นได้ในทุกที่
5. ยุทธศาสตร์ ความคล่องตัว โดยลดขั้นตอนความยุง่ ยากของระบบราชการ ให้เข้าใจง่าย
โปร่ งใส และยืดหยุน่ เท่าที่จะเป็ นไปได้
6. ยุทธศาสตร์ ความร่ วมแรงร่ วมใจ โดยการสร้างหุ ้นส่ วนให้เกิดขึ้นในทุกระดับจัดประชุม
เพื่อทาความเข้าใจ เปิ ดเส้นทางการเรี ยนรู ้ และติดตามความก้าวหน้า
7. ยุทธศาสตร์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รัฐต้องทุ่มเทให้บริ การที่มีคุณภาพสู งเพื่อให้ทุกคนได้
รับรู ้ขอ้ มูลและคาปรึ กษา โดยมีจุดบริ การที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
8. ยุทธศาสตร์ความถูกต้องของข้อมูล ต้องมีขอ้ มูลที่ทนั สมัยถูกต้อง และแม่นยา
9. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มี
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
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10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินทุน ผูด้ ูแลงบประมาณ ผูจ้ ดั สรรเงินทุน และผูอ้ ุปถัมภ์ดา้ นการ
เรี ยนรู ้ ควรที่จะปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิ รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจให้กลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
แนวความคิดในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อการศึกษาผูใ้ หญ่น้ นั ประกอบกันแนวคิดทั้งด้าน
ปรัชญา ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์ที่มีอิสระในทางความคิด และการตัดสิ นใจอีก
ด้านหนึ่ งคือ ความเชื่ อทางจิตวิทยาเกี่ยวกับลักษณะของผูใ้ หญ่ และการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับ
ผูใ้ หญ่ การจัดการศึ กษานอกโรงเรี ยนได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นพื้นฐานในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ สรุ ปได้ 5 ประการดังนี้
1. ความเชื่อด้านพฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายการเรี ยนรู ้ว่า พฤติกรรม
ของคนเกิดจากการเร้า ของสิ่ งเร้าคนที่จะมีปฏิกิริยาตอนสนองต่อสิ่ งเร้า ถ้าปราศจากสิ่ งเร้าก็จะไม่เกิด
การตอบสนอง เช่ น ครู จดั สื่ ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็ นขั้นตอน มีการเสริ มแรงเป็ น
ระยะ ๆ ก็จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์
2. ความเชื่อด้านมนุษย์นิยม (Humanism) มนุษยนิยม ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมใน
วงการศึกษานอกระบบเป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่า พฤติกรรมเป็ นผลจากจิตใจของมนุษย์ ซึ่งมีความต้องการ มี
การจูงใจมีเสรี ภาพสามารถเลือกกระทาได้ การเรี ยนรู ้จึงเกิดจาการเลือกสรรของผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนจะไม่
เลือกเรี ยนสิ่ งที่ไม่มีความหมายสาหรับตนเอง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จึงต้องให้ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนและจูงใจผูเ้ รี ยน
3. ความเชื่อตามทฤษฎีความสู่ ความเข้าใจ (Cognitive Theory) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้นในเรื่ อง
การแก้ปัญหาต้องการหยัง่ เห็น (Insight) การเรี ยนการสอนจึงต้องเน้นให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งต่าง ๆเพราะจะทาให้สามารถมองเห็นวิธีแก้ปัญหาได้ การเรี ยนรู ้จะเกิดจากการหยัง่ เห็นของ
ผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะมองดูสถานการณ์ท้ งั หมดและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบต่าง ๆ
ของสถานการณ์น้ นั และจะคิดขึ้นได้เองว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร การจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องจัดให้
ผูเ้ รี ยน เรี ยนจากส่ วนรวมมาหาส่ วนย่อย และให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่เรี ยน
4. ความเชื่อด้านหลักวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ (Andagogy) หลักวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มีความเชื่อ
ว่ า การเรี ย นรู ้ ของผูใ้ หญ่ ไม่ เหมื อนกับเด็ ก เพราจะมี ความแตกต่ างกัน ทั้งมโนทัศน์ ของผูเ้ รี ย น
ประสบการณ์ผเู ้ รี ยน ความพร้อมของผูเ้ รี ยนและแนวทางในการเรี ยนรู ้ซ่ ึงหลักวิชาการดังกล่าวแล้ว จะ
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เป็ นประโยชน์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยนเป็ นวิธีการที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมได้แสดงออกและแนะนา
ตนเอง
5. แนวคิดเรื่ องคิดเป็ น เป็ นแนวคิดของ ดร. โกวิท วรพิพฒั น์ นักการศึกษาไทย ซึ่งได้แนวคิด
มาจากหลักปรั ชญาทางพุทธศาสนาที่ว่า การดับทุกข์ได้จะต้องรู ้สาเหตุของความทุกข์น้ ัน ๆ โดยมี
องค์ประกอบของการคิดสาคัญอยู่ 3 ประการ คือ
5.1 ความรู ้ที่เป็ นความรู ้ดา้ นวิชาการ (Academic Knowledge)
5.2 ความรู ้ดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Knowledge of Society and Environment)
5.3 ความรู ้เกี่ยวกับตนเอง (Knowledge of Self)
ความเชื่อพื้นฐานหรื อปรัชญาการศึกษาผูใ้ หญ่ คือ ความสุ ข และความพอใจของคนเรา ซึ่งจะ
มีความสุ ขได้ก็เนื่ องจากเป็ นคนคิดเป็ น ตัดสิ นใจ และสามารถแก้ปัญหาได้จะทาให้เกิ ดความผสม
กลมกลืนเข้ากันได้ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม พบความต้องการตามที่ปรารถนานั้นหมายความเราต้อง
มีการศึกษาตลอดชีวิต จึงจะสามารถมีความคิดพอที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ครู ผสู ้ อนผูใ้ หญ่ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนผูใ้ หญ่ว่ามีความแตกต่าง
จากเด็ก ดังนี้ (เกียรติชยั พงษ์พานิช 2518 : 15-17)
1. การเข้าใจตนเอง ผูใ้ หญ่มีความเป็ นตัวของตัวเอง รู ้ตนเองว่าอยู่ในสถานภาพใดในสังคม
เมื่อมาเรี ยน จึ งไม่ตอ้ งการให้ผูส้ อนตักเตือนว่ากล่าว ตาหนิ แต่หากต้องการการยอมรับจากกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนด้วยกันและให้ครู ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2.ประสบการณ์ ผูใ้ หญ่มีอาชีพ มีความรู ้เรื่ องชีวิตมากกว่าเด็ก ๆ เข้าใจปั ญหาต่าง ๆ ได้เร็ ว
จัดเป็ นแหล่งความรู ้ ที่มีคุณค่ายิ่ง และสามารถนาประสบการณ์ เดิ มสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ ใหม่
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้
3.ความพร้อมที่จะเรี ยน ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้เพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหา
ของตน
4. เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ ผูใ้ หญ่มาเรี ยนเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาในปั จจุบนั
ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุ่งมัน่ จัดหลักสู ตรที่เน้นปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นจริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้อง
กับ ลักษณะของวัยผูใ้ หญ่ไว้หลายแนว เช่น
Rogers (1965 : 121) ได้นาทฤษฎีการบาบัดโดยให้คนไข้เป็ นศูนย์กลาง (Theory of Clientcentered Therapy) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องการเรี ยนการสอน โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบการ
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เรี ย นด้ว ยตนเอง จัด เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ถื อ ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง (Student-centered
Approach) ครู เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก ซึ่ งจะต้องใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ที่จะช่ วยให้การ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้รวมกันระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน แนวคิดตามทฤษฎีของ
Rogers ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เราไม่สามารถสอนผูอ้ ื่นได้โดยตรง เพียงแต่ช่วยอานวยความสะดวกให้การเรี ยนรู ้ของ
เขาง่ายขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนจะเลือกเรี ยนในสิ่ งที่มีความหมายและส่ งเสริ มโครงสร้างของตัวเขา
3. ทุกสิ่ งที่พวั พันเกี่ยวข้องในการจัดระบบใหม่ของผูเ้ รี ยน มีแนวโน้มที่จะถูกขีดขวาง
4.การเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ขดั แย้งหรื อไม่ลงรอยกับความคิดของผูเ้ รี ยนสามารถทาได้โดยหาทาง
ลดความตึงเครี ยดหรื อความกังวลในตัวผูเ้ รี ยน การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นได้
5. การเรี ยนรู ้จะได้ผลมากที่สุดถ้าลดการข่มขู่ และมาสร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเองระหว่าง
การเรี ยน
6. เพื่อที่จะให้การเรี ยนรู ้เกิดผลจะต้องใช้วิธีการให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
เกียรติชยั พงษ์พานิ ช และมานพ กาละดี (2518 : 71 ; 2515 : 97) ได้ให้แนวคิดที่สอดคล้อง
กันว่า ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีถา้ เขาต้องการที่จะเรี ยน เขาจะเรี ยนเฉพาะสิ่ งที่ความจาเป็ น การเรี ยนรู ้โดย
การกระทาเป็ นสิ่ งที่ดีสาหรับผูใ้ หญ่ จุดศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ควรเป็ นปั ญหาที่เป็ นความจริ ง การ
สอนควรใช้วิธีหลากหลายและบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นกันเอง เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับการเรี ยนรู ้
ของผูใ้ หญ่
พัฒน์ น้อยแสงศรี (2515 : 67-70) ได้ให้แนวคิดว่าสิ่ งสาคัญสาหรับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ คือ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อม และได้กล่าวว่า “สิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นและ
ควรคานึ งถึงอย่างมากในการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น”
กล่าวโดยสรุ ปกระบวนการเรี ยนการสอน ที่มีประสิ ทธิภาพควรจะต้องสร้างสถานการณ์การ
เรี ยนรู ้ดงั นี้
1. การเรี ยนรู ้จะเริ่ มที่ผเู ้ รี ยน จากสภาพที่เป็ นอยู่
2. ความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถของผูเ้ รี ยน
3. เวลาที่เหมาะสมที่สุดของการเรี ยนรู ้ คือ เวลาที่บุคคลต้องการสิ่ งนั้น
4. การเรี ยนรู ้จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ดังนั้นจะต้องมีระบบและมีความหมาย
5. ความพึงพอใจจะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรี ยน
6. สร้างบรรยากาศที่เป็ นกันเอง
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7. สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
8. เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยนต้องกระทาด้วยตนเอง

หลักการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ได้มีผใู ้ ห้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไว้หลายประการ
ตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ดังนี้ โมหัมมัด อับดุลการณ์เดร์ ( อ้างถึงใน อรพรรณ สมานทรัพย์
2530 : 20) ได้กล่าวถึงหลักที่จะทาให้ผใู ้ หญ่เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี ดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีถา้ เขามีส่วนร่ วมอย่าง
2. จัดอุปกรณ์การสอน (หนังสื อเรี ยน) ที่ช่วยให้เขาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันจริ ง ๆ
ของเขา
3. ผูใ้ หญ่จะรับรู ้ได้เร็ วกว่า ถ้าหากว่าความรู ้ส่วนใหญ่น้ นั สอดคล้องกับความเชื่อเก่าของเขาที่
มีอยูแ่ ล้ว
4. จะต้องศึกษาความต้องการพื้นฐานของผูใ้ หญ่เพื่อจะได้นาไปเป็ นแนวทางในการจัดหา
ประสบการณ์เพื่อการเรี ยนรู ้แก่เขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
5. จะต้องช่วยกันสร้างความสาเร็ จในบทเรี ยนชั้นต้นให้แก่ผใู ้ หญ่ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาน้อย ๆ
ก่อนที่จะเริ่ มบทเรี ยนใหม่ ๆ ต่อไป
6. ช่ วยให้ผูใ้ หญ่ ได้เรี ยนในสิ่ งที่ เขาสนใจให้มากที่ สุ ด ให้เขาได้ก้าวหน้าไปตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง กับช่วยให้เขาสามารถหาคาตอบต่าง ๆ ด้วย
7. นักศึกษาผูใ้ หญ่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในโรงเรี ยนมาก่อน จึงควรสร้างประสบการณ์ที่
เรี ยนสบาย ๆ อย่าให้เขารู ้สึกซ้ ารอยในประสบการณ์เก่า ๆ ที่ผา่ นมา
8. การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีจุดหยุดนิ่ง
9. ควรมีการทบทวนถึงวัตถุประสงค์ในการเรี ยนเสมอว่า เราเรี ยนไปทาไม และขณะนี้ ได้
ก้าวไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยแค่ไหนแล้ว
Mc.Clelland (1970 : 74-76) ได้พฒั นายุทธศาสตร์ที่ได้ประสบผลสาเร็ จอย่างสู งสาหรับการ
ช่วยให้ผใู ้ หญ่พฒั นาตัวเอง ซึ่งเขาเรี ยกว่า “แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์” (Achievement Motives) คือ
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1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใดให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี โดยความพยายามที่จะบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความสาเร็ จ และมีความวิตกกังวลเมื่อพบความล้มเหลว
2. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะเป็ นที่ยอมรับของ
คนอื่น ต้องการเป็ นที่นิยมหรื อรักใคร่ ชอบพอของคนอื่น สิ่ งเหล่านี้เป็ นแรงจูงใจที่
จะทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากบุคคลอื่น
3. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาที่จะทาให้ได้มาซึ่งอานาจจะ
เป็ นผูท้ ี่พยายามควบคุมสิ่ งต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความต้องการที่จะมีอานาจเหนื อกว่าบุคคลอื่น
และได้อธิบายถึงลักษณะของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูงไว้ดงั นี้
3.1 เป็ นผูท้ ี่มีความพยายามบากบัน่ กระทากิจกรรมต่างๆ ให้สาเร็ จมากกว่าที่จะกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลว
3.2 จะเลือกทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองให้ประสบความสาเร็ จ
ดังนั้น การกาหนดเป้ าหมายการทางานจึงไม่ยากหรื อง่ายต่อความสาเร็ จมากเกินไป
3.3 เป็ นผูท้ ี่มีความคิดว่า งานทุกอย่างจะสาเร็ จก็เพราะความตั้งใจจริ งของตนเองเท่านั้น
มิใช่เพราะว่าโอกาสอานวยให้
3.4 การกระทากิจกรรมใดๆ นั้น มุ่งหวังเพื่อให้บรรลุมาตรฐานของตนเองไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายหลักอยูท่ ี่รางวัลหรื อชื่อเสี ยง
Rogers (1969 : 87-89) ได้เสนอแนวคิดในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่น้ นั ครู
ต้องมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกให้ผใู ้ หญ่ได้เรี ยนรู ้อย่างเติมศักยภาพของตนเอง และมีความเป็ นอิสระในการเรี ยนรู ้ การจัด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้จึงต้องดาเนินการดั้งนี้
1. จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม สนับสนุนการเรี ยนรู ้
2. กาหนดจัดประสงค์ให้ชดั เจน
3. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
4. สร้างความสมดุลระหว่างความรู ้กบั อารมณ์
5. จัดใหม่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยนโดยไม่ครอบงา
นอกจากนี้ในกระบวนการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่น้ นั Rogers เสนอว่าจะต้องดาเนินการในประเด็น ที่
สาคัญ 3 ประการคือ
1. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งในกระบวนการเรี ยนรู ้ และมีการควบคุมสิ่ งแวดล้อม
และทิศทางการเรี ยนรู ้
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2. มีกระบวนการพบปะ ฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการทางสังคม และการคนหาปัญหา
3.การประเมินผลตนเอง เพื่อทราบความก้าวหนาและความสาเร็ จ
Kidd (1973 : 56-58) ได้เสนอว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มกั จะเกี่ยวพันกับการงาน ความ
เป็ นอยู่ บทบาท และภารกิ จของบุคคลนั้น ฉะนั้นลักษณะของกิ จกรรมีที่เหมาะสมสนองตอบ
ความ ต้องการของผูใ้ หญ่ และสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี ได้แก่
1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สนองความต้องการของผูใ้ หญ่โดยตรง
2. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ชดั เจน
3. เป็ นกิจกรรมที่ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลาหรื อกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
4. เป็ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่เ กี่ ย วกับปั ญหาแวดล้อมในชี วิตประจาวัน ของผูใ้ หญ่ และ
ผูใ้ หญ่เห็นว่าจาเป็ น สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้น
6. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ไม่ตอ้ งใช้พละกาลังมาก โดยเฉพาะผูใ้ หญ่ในวัยกลางคน
7. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวกับปัญหา และการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วงวัย
Knowles (1978 : 65-68) ได้สรุ ปทฤษฎี การเรี ยนรู ้ สาหรับผูใ้ หญ่สมัยใหม่ (Modern
AdultLearning Theory) ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ หญ่จะถูกชักจูงให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าหากว่าสิ่ งที่เรี ยนตรงกับความต้องการและ
ความสนใจในประสบการณ์ที่ผา่ นมา
2. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีถา้ หากสิ่ งทีเรี ยนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเขา หรื อถือเอาผูใ้ หญ่เป็ น
ศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ (Life-centered)
3. เนื่ องจากผูใ้ หญ่มีประสบการณ์เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จึง
ควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ หญ่วิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ทีสง่ั สมมา
4. ผูใ้ หญ่มีความต้องการเป็ นนาตนเอง ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ ผูส้ อนจึง เป็ น
เพียงผูร้ ่ วมเรี ยนหรื อร่ วมสื บค้นเท่านั้น (Mutual Inquiry)
5. ควรคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นจะเกิดความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้นด้วย
Brookfield (1986 : 84-56) ได้เสนอว่าในกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จะเกิดได้ดีข้ ึน โดย
มีปัจจัย ที่เกี่ยวข้องต่อการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ ที่มีความสาคัญจานวน 7 ประการ ดังนี้
1. ผูใ้ หญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้
2. ผูใ้ หญ่ได้รับการกระตุน้ ให้เรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง
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3. หน้าที่ของนักการศึกษาผูใ้ หญ่เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก มากกว่าที่จะทาหน้าที่ ใน
การสอน
4. ต้องพิจารณาความต้องการของผูใ้ หญ่เป็ นรายบุคคล
5. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
6. ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่ในอดีตจะมีผลช่วยให้การเรี ยนรู ้มีความก้าวหน้า
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งเกี่ยวข้องกับสภาวะและเหตุการณ์ของผูใ้ หญ่
Imel (1998) ได้วิเคราะห์แนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ของ Brookfield (1986);
Drapper (1992) ; Draves (1997) ; Grissom (1992) ; Imelforcoming Knowles (1992) ; Vella
(1994) แล้วนามาสรุ ปเป็ นหลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ดงั นี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่การวางแผนการเรี ยนรู ้
และการปฏิ บตั ิ ตามแผนการเรี ยนรู ้ (Involve learners in planning and implementing learning
activities)
2. ใช้ ป ระสบการณ์ ข องผู ้เ รี ยนเป็ นทรั พ ยากรการเรี ยนรู ้ ที่ ส าคั ญ ( Draw upon
learners’experiences as a resource)
3. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง (Cultivate Self-direction in Learners)
4. สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ (Create a climate that encourages
and supports learning)
5. สนับสนุ นให้เกิดความร่ วมมือซึ่ งกันและกันเมื่อเริ่ มกระบวนการเรี ยนรู ้ (Foster a spirit
of collaboration in the learning setting)
6. ใช้การเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย (Use small groups)
จากแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการหลายท่ า น ได้แ ก่ Roger (1965, 1969), Watson (1979),
Knowles (1978), Brookfield (1986) และ Imel (1998) จึงได้สรุ ปเป็ นแนวคิดสาหรับการจัดการ
เรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่ได้ดงั นี้
1. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรับผูใ้ หญ่ควรให้ผใู ้ หญ่เรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั อย่างทัว่ ถึง
2. ควรเตรี ย มความพร้ อม (Readiness) ของผูใ้ หญ่ ท้ งั ด้านสติ ปั ญญา ความสนใจ และ
ความรู ้พ้ืนฐานจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ง่ายขึ้น
3. กาหนดจุดประสงค์ให้ชดั เจน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ว่าสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นเรื่ องอะไร
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากเพียงใด ถ้าไม่สอดคล้องจะได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
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4. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนาตนเอง หรื อการเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนเป็ น
เพียงผูอ้ านวยความสะดวก
5. ใช้ประสบการณ์ของผูใ้ หญ่เป็ นทรัพยากรสาหรับการเรี ยนรู ้ เนื่ องจากวัยผูใ้ หญ่สะสม
ประสบการณ์มาเป็ นเวลานาน ซึ่งประสบการณ์ดงั กล่าวจะช่วย
6. การสร้างความคิดรวบยอดจาเป็ นต้องยกตัวอย่างมากๆ
7. การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้
8. จัดหาทรัพยากรในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสม
9. พฤติ กรรมที่ ได้รับการผลักดันหรื อยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่ วยทาให้เกิ ด
พฤติกรรมนั้นซ้ าขึ้นอีก
10. กิจกรรมที่จดั ต้องไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา หรื อควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
11. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่เกี่ยวกับปัญหาแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ จากการเป็ นผูพ้ ่ งึ พาหรื อขึ้น ต่อผูอ้ ื่น เป็ นผูท้ ี่มีอิสระหรื อเป็ นผูท้ ี่
นาตนเองได้ มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์จะเป็ นผูท้ ี่คน้ หา แสวงหาประสบการณ์ จนเปี่ ยมไปด้วย แหล่งของ
การเรี ยนรู ้พฒั นาตนเอง ยึดปั ญหาเป็ นศูนย์กลาง (Problem-centered) มากกว่าการยึดเนื้ อหาสาระเป็ น
ศูนย์กลาง (Subject-centered) และผูใ้ หญ่จะมีแนวโน้มที่จะทาตามสิ่ งจูงใจภายในตนเองมากกว่า
สิ่ งจูงใจ ตามทฤษฎีดงั กล่าวผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้สึกอยากเรี ยน เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวก
ความพร้อม มีเป้ าหมาย ในการเรี ยนของตนเอง ยอมรับที่จะมีความรับผิดชอบในการวางแผนการเรี ยน
ของตน และปฏิบตั ิในการเรี ยนรวมทั้งแสดงความก้าวหน้าในการเรี ยนของตน อย่างไรก็ตาม การที่ผทู ้ ี่
ศึกษาด้วยตนเองจะเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นกับองค์ประกอบการเรี ยนการสอนที่
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กนั คือ ผูส้ อน เนื้ อหา และผูเ้ รี ยน ซึ่งแม้ว่า การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการศึกษาที่
ผูเ้ รี ยน และผูส้ อนไม่มีปฏิสัมพันธ์กนั โดยตรงมากนัก แต่ก็มี ปฏิสัมพันธ์กนั ทางอ้อมโดยผ่านสื่ อที่
ถ่ายทอดเนื้ อหาและประสบการณ์โดยผูส้ อน บทบาทการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จึงอยูท่ ี่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง ที่จะ
สร้างปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ โดยการปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมในการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ให้มาก
ที่สุด
วัตถุประสงค์การสอนผู้ใหญ่
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ได้เสนอวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ไว้ดงั นี้
Malcolm S. Knowles (อ้างถึงใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 59-60) ได้เสนอแนวคิดสาหรับ
ผูส้ อนนักศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
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1. ผูส้ อนควรเรี ยนรู ้ความต้องการของผูเ้ รี ยนเพื่อจะได้เริ่ มต้นกิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้อง
กับความต้องการนั้น ๆ
2. ผูส้ อนควรจัดหน่วยการเรี ยนโดยยึดหลักสถานการณ์ท้ งั หลายที่เกี่ยวข้องชีวิตของผูใ้ หญ่
เป็ นสาคัญมิใช่เน้นที่เนื้อหาวิชา
3. ผูส้ อนต้องถือว่าประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่าควรกระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนได้นาประสบการณ์น้ นั ๆ มาสัมพันธ์กบั การเรี ยน
4. ผูส้ อนต้องคานึ งถึงว่าผูใ้ หญ่น้ ันต้องการนาตัวเองไม่ใช่ ให้ครู เป็ นผูน้ าหรื อตัดสิ นใจให้
ผูส้ อนควรร่ วมในกระบวนการสื บหรื อค้นหาคาตอบร่ วมกับผูเ้ รี ยนมากกว่าเป็ นผูบ้ อกหรื อตัดสิ นใจ
ผูเ้ รี ยน
5. ผูส้ อนต้องระลึ กไว้เสมอว่าผูใ้ หญ่ที่มาเรี ยนมีความแตกต่างกัน ทั้งวัย ประสบการณ์
ความคิดความสามารถ ดังนั้นต้องจัดเตรี ยมรู ปแบบการสอน เวลาสถานที่ให้เหมาะสม และให้ผใู ้ หญ่
ได้เรี ยนตามความสามารถของแต่ละคน
จากการที่ได้ทราบถึงลักษณะของผูใ้ หญ่ หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ไปแล้วนั้นทาให้ทราบว่า
สภาพการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับนักศึ กษานั้นมี ขอ้ บกพร่ องที่ เป็ นข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซึ่ ง
นักศึกษาอาจประสบความสาเร็ จในการเรี ยนได้ หากได้รับการปฏิบตั ิจากครู ผสู ้ อนตามแนวคิดของ
ศาสตราจารย์ Kidd (อ้างถึงในสุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 77) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ดงั นี้
1. โดยการเพิ่มระดับของการใช้ส่ิ งเร้าให้สูงมากขึ้นกว่าปกติ เช่น การให้แสงสว่างสาหรับผู ้
ที่มีสายตามีปัญหาและการแลเห็นผิดปกติ
2. โดยการให้นกั ศึกษามีเวลาได้เรี ยนรู ้เนื้อหาวิชามาก่อนล่วงหน้าหรื อการให้อ่านมาก่อนเพื่อ
ช่วยให้ทราบถึงสภาพการณ์การเรี ยนรู ้ใหม่ ๆ
3. อนุญาตให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนรู ้ไปตามความสามารถของตนเอง
4. โดยการพยายามให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบผลของการเรี ยนรู ้ในทันทีทนั ใด
5. โดยการพยายามขจัดแต่ละองค์ประกอบด้านสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สุข
สบายความเหน็ดเหนื่อย ความเคร่ งเครี ยด
6. โดยการให้แรงเสริ ม (Reinforcement) แก่พฤติกรรมทั้งหลายที่ประสบผลสาเร็ จ
7. ช่วยกระตุน้ และสนับสนุนให้แต่ละบุคคลพยายามเพิม่ การช่วยเหลือตนเองหรื อการจัดการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-managing)
เชียรศรี วิวิธศิริ (2534 : 138-139) ได้กล่าวถึงวิธีการให้ความรู ้แก่ผใู ้ หญ่มีหลักสาคัญที่
จะต้องพิจารณาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ประสบผลสาเร็ จ ดังนี้
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1. การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั แรงจูงใจ (Motivation) แรงจงใจเป็ นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วในผูใ้ หญ่ เพียงแต่
ว่าเรายังไม่รู้จกั ใช้ให้เหมาะสมเท่านั้น
2. การเรี ยนรู ้ ข้ ึ นอยู่กับความสามารถในการเรี ยนรู ้ (Capacity) บุ คคลจะมี ความสามารถ
แตกต่างกันและความสามารถในการเรี ยนรู ้จะเพิม่ มากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น
3. การเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้ หญ่จะนาประสบการณ์เดิม
ที่แตกต่างกันมาใช้ในการเรี ยนรู ้ของตน
4. การเรี ยนรู ้ ข้ ึ นอยู่กับการมี ส่ วนร่ วมของผูเ้ รี ยนจะเรี ยนได้ดี ก็ต่ อเมื่ อได้มี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรม ได้ปฏิบตั ิจริ งซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในการที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
5. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อเขาสนใจและมีความต้องการที่จะเรี ยน
6. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อสิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ได้
ทันที
7. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อบทเรี ยนนั้นสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาที่มีอยู่จริ งในสังคม การได้มี
โอกาสฝึ กฝนแก้ปัญหา (Problem solving) จะทาให้การเรี ยนรู ้เพิ่มพูนขึ้น
8. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีเมื่อได้ใช้ความรู ้ความสามารถ ความถนัด และเวลาของตนอย่างเต็มที่
9. ผูใ้ หญ่จะเรี ยนได้ดีในบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นกันเอง และมีอิสรเสรี ในการกระทา
10.การสอนที่สอดคล้องกับลักษณะที่สาคัญเฉพาะของผูใ้ หญ่ จาทาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สูงขึ้น
11. ประสิ ทธิผลของการเรี ยนขึ้นอยูก่ บั การประเมินผลการเรี ยนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทราบว่าตนก้าวหน้าไปสู่ เป้ าหมายมากน้อยแค่ไหน ควรปรั บปรุ งอย่างไร เป็ นการทบทวน
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาด้วย
12. ผูใ้ หญ่ตอ้ งการแนะแนวมิใช่การสอน บอกให้จาหรื อทาแบบทดสอบ
13. การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่สามารถเพิ่มพูนขึ้นจากความรู ้ความคิดใหม่ ๆ ความหลากหลาย
ความท้าทาย และมีโอกาสศึกษาได้ดว้ ยตนเอง สิ่ งเหล่านี้จะช่วยเร้าให้ผเู ้ รี ยนอยากรู ้มากขึ้น
14. การเรี ยนการสอนผูใ้ หญ่ ควรใช้วิธีการหลายรู ปแบบตามความเหมาะสม และตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ และควรเป็ นการสร้างความสาเร็ จในการเรี ยนบทเรี ยนต้น ๆ ให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มี
พื้นความรู ้นอ้ ย เพื่อสร้างความภูมิใจมัน่ ใจในการศึกษาบทเรี ยนที่ยากต่อไป
โดยสรุ ปหลักการจัดการเรี ยนรู ้ยงั่ ยืนให้กบั ผูเ้ รี ยนมีลกั ษณะ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนจากสิ่ งที่มีความหมายตามสภาพจริ ง
3. กิจกรรมที่เรี ยนตรงกับการปฏิบตั ิตามสภาพจริ ง
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4. กาหนดเป้ าหมายหรื อผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องทาได้
5. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
6. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้วิธีการเรี ยน
7. ให้ขอ้ ติชมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบจุดเด่น จุดด้อย และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่ และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การจัดการศึ กษาโครงการมหาวิทยาลัยชี วิตนั้น กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ รี ยน คือ ผูใ้ หญ่ ดังนั้น
ผูส้ อนผูใ้ หญ่จาเป็ นต้องทราบและเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นอย่างดีซ่ ึ งจะมีส่วน
ทาให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จ ในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและพิจารณา
นาเสนอเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
ในเรื่ องเกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ได้มีนกั ศึกษาผูใ้ หญ่ไทย
เช่น เชียรศรี วิวิธศิริ และอุ่นตา นพคุณ ( อ้างถึงใน สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ 2524 : 2-3) ได้กาหนดเกณฑ์
พิจารณาบุคคลที่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญอยู่ 3 ประการดังนี้
1. ลักษณะทางอายุ ในประเทศไทยนั้นทางกระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดให้ผทู ้ ี่มีอายุย่าง
เข้าปี ที่ 15 (14 ปี บริ บูรณ์) เข้าสู่ สภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่ โดยเปลี่ยนคานาหน้าชื่อจาก ด.ช. เป็ นนาย
และจาก ด.ญ. เป็ น น.ส. และการสอนนักศึกษาผูใ้ หญ่ของกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนก็ใช้เกณฑ์
ดังกล่าว สาหรับหน่วยราชการอื่น ๆ ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับอายุแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความเหมาะสม
ของกิจกรรมเหล่านั้น
2. ลักษณะทางอารมณ์และสติปัญญา นักจิตวิทยาพัฒนาการจะพิจารณาความเป็ นผูใ้ หญ่ โดย
คานึงถึงวุฒิภาวะด้านจิตใจ ความพร้อมทางสติปัญญาและความรับผิดชอบในภารกิจที่ตอ้ งใช้ท้ งั ด้าน
อารมณ์และสมองควบคู่กนั ถ้าหากบุคคลใดมีความสามารถมากพอก็ยอมรับว่าสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว
3. ลักษณะของบทบาทหน้าที่ทางสังคมและประกอบอาชีพ นับว่าเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
ที่มีความสาคัญมาก ทั้งนี้ เพราะว่าผูใ้ หญ่จะต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่แน่นอนมัน่ คง และ
สามารถจะทาหน้าที่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยเริ่ มจากการมีบทบาทในครอบครัว อาจจะเป็ น พ่อ
แม่ ทาหน้าที่พลเมืองดีในการเสี ยภาษีอากรให้แก่รัฐบาลตลอดจนอื่น ๆ ในสังคมตามความสามารถ
และความสนใจ
จิ ตวิ ทยาการเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ การให้ความรู ้ และฝึ กทักษะต่าง ๆ แก่ กลุ่ มเป้ าหมาย จึ ง
จาเป็ นต้องคานึงถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่เป็ นสาคัญ ลักษณะของผูใ้ หญ่โดยทัว่ ไปมีดงั นี้
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1. มีความเคยชินกับเรื่ องที่เคยปฏิบตั ิมาและไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2. มีร่างกายอ่อนล้าง่าย เคลื่อนไหวช้าลง สายตาเริ่ มไม่ดี
3. มีความคิดว่าตนเองไม่ทดั เทียมผูอ้ ื่น ไม่ชอบมีสงั คม
4. มีความลังเลใจ ไม่ค่อยกล้าพูดหรื อกล้าแสดงออก แต่ชอบเล่าเรื่ องอดีต
5. มีความสนใจเรี ยนรู ้ช่วงระยะสั้น ไม่ตอ้ งการใช้เวลานานและต้องการเรี ยนรู ้เฉพาะเรื่ องที่
จะใช้ประโยชน์ได้ทนั ทีเท่านั้น
6. ไม่ชอบเรี ยนรู ้ในสภาพชั้นเรี ยนเพราะทาให้ขาดอิสระ
7. ไม่ค่อยสนใจการทากิจกรรม ส่วนใหญ่มกั ปลีกตัวออกมา
8. มีความต้องการการยอมรับนับถือจากผูอ้ ื่น
9. มีประสบการณ์ชีวติ ในแง่มุมที่แตกต่างกัน
10.เรี ยนรู ้ได้ชา้ และจดจาได้ไม่นาน
11.มีความวิตกกังวล เมื่อต้องเริ่ มต้นทาสิ่ งแปลกใหม่ในชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
2543 : 8-9)
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ใบงาน ที่ 4.1
แบบบันทึกผลการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 4
จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
เรื่องที่
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

2 . แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่

3. หลักการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
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………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
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เรื่องที่
4. วัตถุประสงค์การสอนผูใ้ หญ่

5. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้ หญ่และจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่

สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………….

467
ใบงาน ที่ 4.2
แบบเสนอการนาจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
1. รายวิชา............................................................................................................................................
2. คาอธิบายรายวิชา............................................................................................................................
3. เนือ้ หาสาระการเรียนรู้ .....................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้...................................................................................................................
5. จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทเี่ หมาะสม
ครั้งที่ 1
ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นสรุ ป
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ครั้งที่ 2
ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นสรุ ป
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ครั้งที่ 3
ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
ขั้นสรุ ป
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ที่ใช้ ....................................................................................
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ภาคผนวก
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ใบงานที่ 5
การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

-----------------------------------------------------------แผนการสอน ภาคเรียนที่ ……. ปี การศึกษา ……………….
รหัสวิชา……………….ชื่อวิชา ……………....( ทย) (อังกฤษ)…………… หน่ วยกิต ………
อาจารย์ ผู้สอน ………………………………………………………….
------------------------------------------------------3. คาอธิบายรายวิชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
4.1 ………………………………………………………………………………………
4.2 …………………………………………………………………………………………
4.3 …………………………………………………………………………………………
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5. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ครั้งที่
เนือ้ หาสาระ
(ว/ด/ป)

การจัดกระบวนการ
เรียนรู้

สื่ อ/แหล่งเรียนรู้/
ปราชญ์ ชาวบ้ าน

วิธีวดั

การประเมินผล
เครื่องมือวัด

เกณฑ์

470

471

แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ชื่อ ………………………………………….. นามสกุล …………………………………………..
รายวิชา..............................................................กลุ่มวิชา....................................................................
คาชี้แจง
แบบประเมินผลนี้เป็ นแบบติดตามผลหลังการฝึ กอบรม เรื่ อง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการสอน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 20 - 25 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนดี คิดเป็ นร้อยละ 80 - 100
คะแนน 15 -19 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 60 -79
คะแนน ต่ากว่า 15 หมายถึง มีความสามารถในการเขียนแผนปรับปรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 59 ลงมา
ที่
รายการประเมิน
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 ครอบคลุมสมรรถภาพการเรี ยนรู้
ความคิด ความสามารถในการปฏิบตั ิ
และความรู้สึกค่านิยม
1.2 สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ความต้องการของท้องถิ่น
1.3 สอดคล้องกับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. 2. เนือ้ หาสาระ
2.1 ครอบคลุมกับคาอธิบายรายวิชา
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.3 สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ความต้องการของท้องถิ่น
2.4 เน้นความรู้ทกั ษะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน

มี

ม่ มี

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
2. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
3. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

1. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
2. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
3. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
4. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

คะแนน
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ที่
รายการประเมิน
มี
3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
3.2 ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระ
3.3 มีหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่
3.4 ให้ผเู้ รี ยนศึกษาความรู้ดว้ ยตนเอง
3.5 เน้นการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
3.6 เน้นการเรี ยนรู้จากสังคม
3.7 เน้นการเรี ยนรู้จากสบการณ์จริ ง/ชีวิตจริ ง
3.8 ผูเ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น
4. สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้
4.2 สามารถจัดทา จัดหา ได้จากแหล่งเรี ยนรู้
หรื อแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น
4.3 สอดคล้องกับสภาพการดารงชีวติ ของ
ชุมชน
4.4 ใช้แหล่งการเรี ยนรู้ในท้องถิ่น/ชุมชน
4.5 เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
5.2 เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
5.3 เหมาะสมกับจิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
5.4 ครอบคลุมสมรรถภาพการเรี ยนรู้ทุกด้าน
5.5 ใช้วิธีการที่หลากหลาย
คะแนนรวม
คิดเป็ นร้ อยละ

ม่ มี

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. มี 8 ประเด็นได้ 8 คะแนน
2. มี 7 ประเด็นได้ 7 คะแนน
3. มี 6 ประเด็นได้ 6 คะแนน
4. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
5. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
6. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
7. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
8. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

คะแนน

1. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
2. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
3. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
4. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
5. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

1. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
2. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
3. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
4. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
5. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินตนเองของอาจารย์ ผ้ สู อนจากการเข้ ารับการฝึ กอบรม
“แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผ้ ูสอนในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ผสู ้ อน มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และทักษะ โปรดทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิ
และความคิดเห็นของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง มีระดับระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็นอยูร่ ะดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีระดับระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง มีระดับระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีระดับระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง มีระดับระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
จากการเข้ ารับการฝึ กอบรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ แล้ว
1.1 ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ตามรู ปแบบในระดับใด
1.2 ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเชื่อมโยง
สาระความรู ้จากชีวิต ประสบการณ์จริ ง และการ
ปฏิบตั ิได้ระดับใด
1.3 ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบ
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเชื่อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น ได้ระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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รายการประเมิน
1.4 ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับใด
1.5 ท่านมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู ้ในระดับใด
1.6 ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ในระดับใด
1.7 ท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในระดับใด
2. ด้ านทักษะ
2.1 ท่านสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยได้ระดับใด
2.2 ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงสาระความรู ้จากชีวิต
ประสบการณ์จริ ง และการปฏิบตั ิได้ระดับใด
2.3 ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ได้
ระดับใด
2.4 ท่านสามารถออกแบบเทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรี ยนรู ้ในระดับใด
2.5 ท่านสามารถออกแบบสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ในระดับใด
2.6 ท่านสามารถใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ในระดับใด
2.7 ท่านสามารถออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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รายการประเมิน
3. ด้ านความคิดเห็น
3.1 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเป็ น
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและอาจารย์ผสู ้ อน
ในระดับใด
3.2 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตทาให้ท่านเกิด
ความรู ้ ทักษะในระดับใด
3.3 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตก่อให้เกิด
ประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมกับท่านระดับใด
3.4 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท่านมีความ
พึงพอใจในระดับใด
3.7 ท่านสามารถออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ในระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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ภาคผนวก ง
ข้ อมูลแสดงความสอดคล้องของเครื่องมือ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง
สภาพและความต้ องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

1.

ด้ านเทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
1.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.3 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.4 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้เพื่อการรอบรู้
1.5 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
1.6 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
1.7 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
1.8 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
1.9อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
1.10 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ผสมผสานความรู้ดา้ นต่าง ๆ
ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ไม่จากัดเฉพาะห้องเรี ยน
2.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย และเพียง
พอที่จะให้ผเู้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู้ตามความถนัดและ
สนใจ
2.3 อาจารย์ผสู้ อนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
จัดการเรี ยนรู้
2.4 อาจารย์ผสู้ อนใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั
เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้ อหาที่สอน
2.5 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหา
ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้
ดี

.2.

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน
ที่1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
2
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00

1

0

1

2

0.66

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

2

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00
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2.6 อาจารย์ผสู ้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
กับวัย ระดับชั้น ความรู ้ และประการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.7 อาจารย์ผสู ้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละ
หาง่ายในท้องถิ่น
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ผสู ้ อนใช้วิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
3.2 อาจารย์ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและ
ประเมินผล
3.3 อาจารย์ผสู ้ อนวัดและประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อ
แนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสู ตร
3.4 อาจารย์ผสู ้ อนวัดและประเมินตามสภาพจริ ง
3.5 อาจารย์ผสู ้ อนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย
3.6 อาจารย์ผสู ้ อนวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม
3.7 อาจารย์ผสู ้ อนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
3.8 อาจารย์ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จ
จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
4.1 อาจารย์ผสู ้ อนใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.2 อาจารย์ผสู ้ อนจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความรู ้
พื้นฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
4.3 อาจารย์ผสู ้ อนใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวิต สภาพ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
4.4 อาจารย์ผสู ้ อนใช้หลักความสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน
4.5 อาจารย์ผสู ้ อนใช้หลักการเรี ยนรู ้ร่วมกันและการมีส่วน
ร่ วมในชุมชน

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R

IOC

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1.00
1.00
1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

2

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

0

1

2

0.66

1

1

1

3

1.00
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4.6 อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
4.7 อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั การเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความอิสระในการเรี ยนรู ้
4.8 อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R

IOC

1

1

1

3

1.00

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. เนื้อหา และข้อความต่าง ๆ ให้กระชับมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะบางคาถามที่ไม่ชดั เจน
2. บางประเด็นจานวนข้อมากเกินไป ข้อที่มีลกั ษณะคาตอบเดียวกันให้ตดั ออก

480
ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
สภาพและความต้ องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
ข้ อ
ที่

รายการประเมิน

1.

ด้ านเทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
1.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.3 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.4 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้เพื่อการรอบรู้
1.5 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
1.6 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
1.7 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
1.8 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
1.9อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
1.10 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ผสมผสานความรู้ดา้ นต่าง ๆ
ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ไม่จากัดเฉพาะห้องเรี ยน
2.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย และเพียง
พอที่จะให้ผเู้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู้ตามความถนัดและ
สนใจ
2.3 อาจารย์ผสู้ อนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
จัดการเรี ยนรู้
2.5 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหา
ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้
ดี
2.6 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัย ระดับชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้ รี ยน

2

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน
ที่1 ที่ 2 ที่ 3

∑R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
2
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00
1.00

1

0

1

2

0.66

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

2

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00
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2.7 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยูแ่ ละหาง่ายใน
ท้องถิ่น
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
3.2 อาจารย์ผสู้ อนให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
3.3 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อแนว
ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
3.4 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินตามสภาพจริ ง
3.5 อาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3.6 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม
3.7 อาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3.8 อาจารย์ผสู้ อนให้ผเู้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพือ่ ทราบ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จ
จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
4.1 อาจารย์ผสู้ อนใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
4.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความรู้พ้นื ฐาน
เดิมของผูเ้ รี ยน
4.3 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวติ สภาพสิ่ งแวดล้อม
และชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
4.4 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักความสอดคล้องกับปั ญหาความต้องการ
และความถนัดของผูเ้ รี ยน
4.5 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักการเรี ยนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน
4.6 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
4.7 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความอิสระในการเรี ยนรู้
4.8 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ

∑R

IOC

1

1

1

3

1.00

1
1

1
1

1
1

3
3

1.00
1.00

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

2

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1

0

1

2

0.66

1

1

1

3

1.00

1

1

1

3

1.00

1
1

1
1

1
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. เนื้อหาของคาถามปรับให้มีลกั ษณะเป็ นกลาง ๆ ที่อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจความหมาย
ตรงกันในการตอบ
2. ข้อความต่าง ๆ ให้กระชับมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะบางคาถามที่ไม่ชดั เจน
3. ลดจานวนข้อแต่ละด้านให้นอ้ ยลงด้านละไม่เกิน 10 ข้อ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
สภาพและความต้ องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
ข้ อ
ที่

1
2
3
4

รายการประเมิน

ด้านเทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่

คะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ
คน คน คน
ที่1 ที่ 2 ที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

∑R

IOC

3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ปรับให้มีลกั ษณะคาถามกว้าง ด้านละ 1 ข้อ และคาถามให้ผตู ้ อบตอบได้หลาย ๆ ลักษณะ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองของอาจารย์
รายการประเมิน
1. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ
ด้านความรู้ความเข้าใจ
2. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ
ทักษะ
3. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. บางข้อที่มีลกั ษณะคาถามใกล้เคียงกันควรรวมเป็ น ข้อเดียวกัน
2. ควรนาด้านทักษะขึ้นก่อนด้านความคิดเห็น
3. ควรเรี ยงลาดับความสาคัญ เช่น ด้านวัดประเมินผล ก่อนจิตวิทยา
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของของแบบประเมินทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
รายการประเมิน

1. ความสอดคล้องกับประเด็น
การประเมินผลเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับสาระสาคัญของ
รายวิชา
3. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของรายวิชา
4. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการ
เรี ยนรู้ของรายวิชา
5. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
รายวิชา

1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
1. บางข้อเป็ นคาถาม 2 ประเด็นในข้อเดียว ควรแยกข้อ 2 ข้อ
2. บางรายการมีขอ้ ความใกล้เคียงกัน เช่น เนื้อหาสาระ
3. เพิ่มด้านแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
รายการประเมิน

1.ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินด้าน
เทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้
2.ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินด้านสื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู้
3. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินด้านการ
วัดและประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู้
4. ความสอดคล้องของ
ประเด็นการประเมินด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่

1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
ควรเพิ่มรายการการประเมินในแต่ละด้านให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมองค์ประกอบของ
การประเมิน
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
รายการประเมิน

1. ด้ านเทคนิคและวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
1.1 อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้
1.2 อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.3 อาจารย์ได้จดั กระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
ของนักศึกษา
1.4 อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง
1.5 อาจารย์ได้จดั กระบวนการ
เรี ยนรู้ตรงตามประสบการณ์
ของนักศึกษา
1.6 อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้
เรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
1.7 อาจารย์ใช้เทคนิควิธีการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย
1.8 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจ
การใช้เทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของ
อาจารย์
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 อาจารย์ใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั เนื้อหา
บทเรี ยนและจุดมุ่งหมาย

1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
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รายการประเมิน

เนื้อหาที่สอน
2.2 อาจารย์เลือกสื่ อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ระดับชั้น ความรู้ และประ
การณ์ของนักศึกษา
2.3 อาจารย์ใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ที่มีเนื้ อหาถูกต้อง
ทันสมัย น่าสนใจและช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ดี
2.4 อาจารย์ใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
2.5 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจ
การใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ให้นกั ศึกษามีส่วน
ร่ วมในการวัดและประเมินผล
3.2 อาจารย์วดั และประเมิน
ตามสภาพจริ งนักศึกษา
3.3 อาจารย์ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย
3.4 อาจารย์วดั และ
ประเมินผลด้วยความยุติธรรม
3.5 อาจารย์ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา
3.6 อาจารย์ให้นกั ศึกษาได้
ทราบความก้าวหน้าในการ
เรี ยนเป็ นระยะๆ
3.7 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจ
การการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์
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รายการประเมิน

จิตวิทยาการเรียนรู้ผ้ ูใหญ่
4.1 อาจารย์ใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักศึกษา
4.2 อาจารย์ได้จดั กิจกรรม
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่าง
นักศึกษา
4.3 นักศึกษาได้เรี ยนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความอิสระ
ในการเรี ยนรู้
4.4 โดยรวมนักศึกษาพึงพอใจ
ในหลักการใช้จิตวิทยาการเยรู้
ผูใ้ หญ่ของอาจารย์
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คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. เนื้อหา และข้อความต่าง ๆ ให้กระชับมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะบางคาถามที่ไม่ชดั เจน
2. บางประเด็นจานวนข้อมากเกินไป ข้อที่มีลกั ษณะคาตอบเดียวกันให้ตดั ออก
3. ลดจานวนข้อแต่ละด้านให้นอ้ ยลง
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ค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รายการประเมิน

1. เหตุผลและความเป็ นมาของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ประกอบด้วย
2.1 ความรู้ความเข้าใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ครอบคลุมกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ท้ งั 4 ด้าน ได้แก่
3.1ด้านเทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการรู้
3.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
3.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่
3.4 ด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้
4. การดาเนินการกิจกรรมตาม
รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
5. ความชัดเจนของขั้นตอนการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ของ
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อาจารย์ศูนย์เรี ยนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ AKLIE
Model ได้แก่
5.1ขั้นที่ 1 การศึกษาความ
ต้องการจาเป็ น (Assessment of
Need: A)
5.2 ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู้ (
Knowledge Acquisition: K)
5 . 3 ขั้ น ที่ 3ก า ร อ อ ก แ บ บ
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
(Learning Plan : L)
5.4 ขั้น ที่ 4 การปฏิ บ ัติ ก าร
(Implementation : I)
5.5 ขั้นที่ 5 การประเมิ นผล
(Evaluation : E)
6. ความสามารถในเขียน
แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ เกิดจากการ
ปฏิบตั ิตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรี ยนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย
6.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการรู้
6.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
6.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่
6.4 ด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้
7. ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ในศูนย์
เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ เกิดจากการปฏิบตั ิตาม

1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
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8

∑R

IOC

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1.00
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รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4
ด้านประกอบด้วย
7.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัด
กระบวนการรู้
7.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้
7.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่
7.4 ด้านวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้
8. อาจารย์มีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติต่อรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ในศูนย์
เรี ยนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ
9. รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ มี
ความสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลัย
ชีวติ
10. รู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง

1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่
2
3
4
5
6
7
8

∑R

IOC
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ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. ข้อคาถามควรถามให้ครอบคลุมรู ปแบบฯ
2. ข้อคาถามมีจานวนมากเกินไปควรถามให้นอ้ ย เพราะได้ทาการสัมมนาแล้ว
3. ควรใส่ รายละเอียดของข้อคาถามให้ชดั เจนเพื่อให้ผตู ้ อบได้เห็นรู ปธรรม เช่น ขั้นตอน
ของรู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบฯ เป็ นต้น
4. ควรเพิ่มข้อคาถามเกี่ยวกับการนาไปใช้ต่อไป
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แบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ างและแบบสอบถาม
แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสั มภาษณ์แบบมีโครงสร้ างและ
แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตในปั จจุบนั และสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจักระบวน
การเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัด และประเมินผลการจัดการ
เรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ในการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC :
Index of Item Objective Congruence) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
ข้ อที่

1.

รายการประเมิน

ด้ านเทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
1.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.3 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.4 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้เพื่อการรอบรู้
1.5 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
1.6 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
1.7 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์
1.8 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้จากชุมชน/สังคม
1.9อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
1.10 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู้ที่ผสมผสานความรู้
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกันอย่างต่อเนื่อง

ระดับความ
สอดคล้อง
1 0 -1

ข้ อเสนอแนะ
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2.

3.

รายการประเมิน

สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนรู ้ไม่จากัดเฉพาะห้องเรี ยน..
2.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย และเพียง
พอที่จะให้ผเู้ รี ยนได้ใช้แหล่งการเรี ยนรู้ตามความถนัดและ
สนใจ
2.3 อาจารย์ผสู้ อนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การจัดการเรี ยนรู้
2.4 อาจารย์ผสู้ อนใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั
เนื้อหาบทเรี ยนและจุดมุ่งหมายเนื้ อหาที่สอน
2.5 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหา
ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาวิชา
ได้ดี
2.6 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
กับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้ รี ยน
2.7 อาจารย์ผสู้ อนเลือกสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีอยูแ่ ละหา
ง่ายในท้องถิ่น
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 อาจารย์ผสู้ อนใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
3.2 อาจารย์ผสู้ อนให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและ
ประเมินผล
3.3 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินผลเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อ
แนวปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
3.4 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินตามสภาพจริ ง
3.5 อาจารย์ผสู้ อนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
3.6 อาจารย์ผสู้ อนวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรม
3.7 อาจารย์ผสู้ อนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3.8 อาจารย์ผสู้ อนให้ผเู้ รี ยนได้ประเมินตนเองเพื่อทราบ

ระดับความ
สอดคล้อง
1 0 -1

ข้ อเสนอแนะ
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ความก้าวหน้าและความสาเร็ จ
จิตวิทยาการเรียนรู้ผ้ ูใหญ่
4.1 อาจารย์ผสู้ อนใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
4.2 อาจารย์ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความรู้
พื้นฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
4.3 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักบูรณาการกับวิถีชีวติ สภาพ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน
4.4 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักความสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน
4.5 อาจารย์ผสู้ อนใช้หลักการเรี ยนรู้ร่วมกันและการมีส่วน
ร่ วมในชุมชน
4.6 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
4.7 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั การเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความอิสระในการเรี ยนรู้
4.8 อาจารย์ผสู้ อนได้จดั บรรยากาศเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน

ระดับความ
สอดคล้อง
1 0 -1

ข้ อเสนอแนะ
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาของแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตในปั จจุบนั
และสภาพการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการจักระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ผสู ้ อนในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อ
และแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัด และประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดย
กาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
ข้ อที่
1.

2

รายการประเมิน
ด้ านเทคนิคและวิธีการการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผ้สู อน
1.1 ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบนั อาจารย์ผสู้ อน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตได้จดั กระบวนการ
การเรี ยนรู้ในศูนย์เรี ยนรู้อย่างไร
1.2 ท่านเห็นว่า อาจารย์ผสู้ อนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตควรจัดกระบวนการการเรี ยนรู้
ในศูนย์เรี ยนรู้อย่างไร เพื่อให้ผเู้ รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัย
ท่ านเห็นว่ า ด้ านสื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบนั อาจารย์ผสู้ อน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตได้ใช้สื่อและแหล่ง
การเรี ยนรู้อย่างไร
2.2 ท่านเห็นว่า อาจารย์ผสู้ อนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ควรใช้สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนและโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

ระดับความสอดคล้อง
1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อที่
3

4

รายการประเมิน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบนั อาจารย์ผสู้ อน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตได้มีวิธีการหรื อใช้
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร
3.2 ท่านเห็นว่า อาจารย์ผสู้ อนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตควรมีวิธีหรื อใช้วิธีการวัด
และประเมินผลอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับ
การเยนรู้ของผูเ้ รี ยน
จิตวิทยาการเรียนรู้ผ้ ูใหญ่
4.1 ท่านเห็นว่า สภาพปัจจุบนั อาจารย์ผสู้ อน
ได้ใช้หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ อย่างไร
4.2 ท่านเห็นว่า อาจารย์ผสู้ อนโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตควรใช้หลักจิตวิทยาการสอน
ผูใ้ หญ่อย่างไรในการจัดกระบวนการการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน

ระดับความสอดคล้อง
1
0
-1

ข้ อเสนอแนะ
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ อง
ของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ท ยาลัย ชี วิ ต ฉบับ นี้ ส าหรั บ ผูเ้ ชี่ ย วชาญใช้ป ระเมิ น ความเหมาะสมของ
องค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องอาจารย์ใ นศู น ย์เ รี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
ขอให้ท่านผูเ้ ชี่ยวชาญได้กรุ ณาพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตโดยการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรู ปแบบฯ
ว่าเหมาะสมเพียงใดในองค์ประกอบต่อไปนี้
1. เหตุผลและความเป็ นมา
2. จุดม่งหมาย
3. เป้ าหมาย
4. เนื้อหาวิชา
5. คุณสมบัติของผูเ้ ข้าอบรม
6. วิธีการอบรม
7. แผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
8. วิธีการดาเนินการตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
9. กาหนดการดาเนินการ
10. สื่ อตามแผนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
11. การวัดและประเมินผล
12. หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 1 : เทคนิคการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
13. หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 2 :สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
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14. หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่3: การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
15. หน่วยการเรี ยนรู ้หน่วยที่ 4: จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
วิธีประเมินความเหมาะสม ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่ามีความคิดเห็นตรง
กับคาตอบใดก็ให้ทาเครื่ องหมาย ลงในช่องนั้น
5
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

1. ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็ นมา
1.1 ความจ าเป็ นที่ ตอ้ งพัฒ นารู ป แบบ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์
ในศูน ย์เ รี ย นรู ้ โครงการมหาวิ ทยาลัย
ชีวิต
1.2 ความสมเหตุ ส มผลที่ ต ้อ งพัฒ นา
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ ใ นศู น ย์ เ รี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
1.3 ปั ญหาสอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็ น
1.4 แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
1.5 หลักการของรู ปแบบนาไปใช้ได้
2. ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย
2.1 ความชัดเจน
2.2 ความเป็ นไปได้
2.3 ความเหมาะสมกับผูใ้ ช้รูปแบบ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

3. ความเหมาะสมของเป้าหมาย
3.1 ความชัดเจน
3.2 ความเป็ นไปได้
4. ความเหมาะสมของเนือ้ หาวิชา
4.1 ตอบสนองกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของ
รู ปแบบฯ
4.2 การจัดเรี ยงเนื้อหา
4.3 เนื้อหาครอบคลุม
5. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
5.1 ความชัดเจน
5.1 ความเป็ นไปได้
6. ความเหมาะสมของวิธีการอบรม
6.1 ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะบรรลุ ต าม
จุดมุ่งหมาย
6.2 ความเหมาะสมของวิธีการอบรม
6.3 การนาไปใช้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
ได้
6.4 กระตุ ้น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้เ ข้า
อบรม
6.5 น่าสนใจ
7. ความเหมาะสมของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
7.1 ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะบรรลุ ต าม
จุดมุ่งหมาย
7.2 ความเหมาะสมของแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

7.3 การนาไปใช้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
ได้
7.4 กระตุ ้น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้เ ข้า
อบรม
7.5 น่าสนใจ
8. ความเหมาะสมของวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรม
8.1 ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะบรรลุ ต าม
จุดมุ่งหมาย
8 . 2 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง วิ ธี ก า ร
ดาเนินการจัดกิจกรรม
8.3 การนาไปใช้จดั กระบวนการเรี ยนรู ้
ได้
8.4 กระตุน้ การมีส่วนร่ วม
8.5 น่าสนใจ
9. ความเหมาะสมของกาหนดการดาเนินการ
9.1 ระยะเวลาเหมาะสมกั บ เนื้ อหา
กิจกรรม
10. ความเหมาะสมของสื่ อการฝึ กอบรม
10.1 มีความเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม
10.2 ส่ งเสริ มให้ให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายได้
10.3 เหมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
11. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
11.1 ตรวจสอบการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของรู ปแบบได้
11.2 ความเป็ นไปได้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

12. ความเหมาะสมของหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
12.1 ระยะเวลา
1.2.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
12.3 เนื้อหาสาระ
12.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
12.5 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
12.6 การประเมินผล
13. ความเหมาะสมของหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 2 :สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
13.1 ระยะเวลา
13.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
13.2 เนื้อหาสาระ
13.3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
13.4 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
13.5 การประเมินผล
14. ความเหมาะสมของหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 3 : สื่ อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
14.1 ระยะเวลา
14.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
14.3 เนื้อหาสาระ
14.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
14.5 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
14.6 การประเมินผล
15.ความเหมาะสมของ หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
15.1 ระยะเวลา
15.2 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
15.3 เนื้อหาสาระ
15.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
15.5 สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
15.6 การประเมินผล

ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ …………………………………………………………………..
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ของแบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
โปรดพิ จ ารณาแบบประเมิ น ผลและให้ ค ะแนนความสอดคล้อ งของแบบประเมิ น ผล
ความสามารถในการเขียนแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยกาเครื่ องหมาย
( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อ
ประเด็น
ระดับความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1
1 ความสอดคล้องกับประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับสาระสาคัญของรายวิชา
3 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
4 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
5 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมินผล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
รายวิชา
หมายเหตุ

+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ของแบบประเมินตนเองของอาจารย์ จากการเข้ ารับการฝึ กอบรมแผน
“การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบประเมินและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบประเมิน ตนเองของ
อาจารย์จากการเข้ารั บการฝึ กอบรมแผน “การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของอาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะ และเจตคติ โดยกาเครื่ องหมาย
( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อ

ประเด็น

1

ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
เกี่ยวกับด้านความรู ้
ความสอดคล้อ งของประเด็น การประเมิ น
เกี่ยวกับทักษะ
ความสอดคล้อ งของประเด็น การประเมิ น
เกี่ยวกับเจตคติ

2
3

หมายเหตุ

+1
0
-1

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

ข้ อเสนอแนะ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ของแบบทดสอบก่ อนก่ อน (Pretest) –แบบทดสอบหลัง (Posttest)
การฝึ กอบรม แผน“การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
โปรดพิจ ารณาแบบประเมิ นผลและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบทดสอบก่ อ น
(Pretest) –แบบทดสอบหลัง (Posttest) โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยกาเครื่ องหมาย ( / ) ลงใน
ช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
+1
หมายถึง
เห็นด้วย
0
หมายถึง
ไม่แสดงความคิดเห็น
-1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
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แบบทดสอบก่ อน Pretest
หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. ด้ านเทคนิควิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิ บ ายถึ ง เทคนิ ค
วิธีก ารการจัดกระบวนการ
เ รี ย น รู ้ ใ น ศู น ย์ เ รี ย น รู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตที่
หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชา
และหลักสูตรได้

ข้ อคาถาม
1. ระบบการศึกษาที่กาหนดไว้ใน
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3
มาตรา 15 ว่ า การศึ ก ษามี 3
รู ปแบบ คือ
2. แนวการจัดการศึกษาในหมวด
4 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวา่ อย่างไร
3. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการ
ปฏิรูปการศึกษา
4.ข้อใดไม่ใช่เจตนารมณ์ของ
แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2545-2559)
5. พฤติกรรมใดที่แสดงว่าผูเ้ รี ยน
ได้นาสิ่ งที่เรี ยนรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6.ข้อใดไม่ใช่แนวทางการ
ดาเนินงานการจัด การศึกษาตาม
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
7. ข้อใดไม่ใช่การสอนแบบ Child
center
8.วิธีการสอนใดที่นิยมการจัดการ
เรี ยนการสอนในโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
9.ในการเรี ยนการสอนการศึกษา
ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สิ่ ง
ที่ผสู้ อนต้องคานึงถึงมากที่สุดคือ
ข้อใด
10. กิจกรรมการเรี ยนรู้ในข้อใด
ไม่ถกู ต้อง

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
+1 0
-1
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้

ข้ อคาถาม

11. ข้อใดให้ความหมายของ
“แหล่งเรี ยนรู้” ได้สมบูรณ์ที่สุด
12. แหล่งเรี ยนรู้มีความสาคัญต่อ
ผูเ้ รี ยนในข้อ ใดมากที่สุด
จุดประสงค์ การเรียนรู้
13. ข้อใดเป็ นการจาแนกประเภท
สามารถอธิบายถึงการพัฒนา ของแหล่งเรี ยนรู้ตามลักษณะที่ต้ งั
การเลือกและการใช้สื่อและ ได้ถกู ต้อง
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพื่อ 14. วัตถุประสงค์ของการจัด
แหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ่น คือข้อใด
ใช้ประกอบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์ 15. ข้อใดคือการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ใน
เรี ยนรู ้ โครงการ
ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยชีวิตที่
16. แหล่งความรู้ที่สาคัญที่สุดและ
หลากหลาย เหมาะสม และ ดีที่สุดตามหลักปรัชญาการศึกษา
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
และหลักสูตรได้
17. การใช้สื่อในข้อใดไม่
เหมาะสม
18.ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์การ
หลักการเลือกสื่ อการเรี ยนรู้
19. สื่ อการเรี ยนที่สาคัญต่อการ
เรี ยนรู้มากที่สุดควรเป็ นลักษณะใด
20. ลาดับความสาคัญของหลักใน
การใช้สื่อการสอนตามลาดับ
1. เตรี ยมตัวผูส้ อน
2. เตรี ยมจัดสภาพแวดล้อม
3. เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน
4. การใช้สื่อ
5. การติดตามผล

2. ด้ านสื่ อและแหล่งการ
เรียนรู้

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
+1 0
-1
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้

3. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้
ผู้ใหญ่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เพราะผูเ้ รี ยนในโครงการ
เป็ นผูใ้ หญ่ที่อยูท่ อ้ งถิ่น
ชุมชนของศูนย์การเรี ยนรู ้
นั้น ๆ และเพื่อนาไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยน
ได้

ข้ อคาถาม
21. ข้อใดคือคากล่าวถูกต้องที่สุด
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้
22. ข้อใดไม่ใช่วธิ ี การโน้มน้าว
จูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความต้องการที่
จะเรี ยนรู้
23. การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเป็ นการ
จัดการศึกษาในรู ปแบบใด
24. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของ
การศึกษาตลอดชีวิต
25. ครู สมชาย จะสอนเรื่ องที่
ผูเ้ รี ยนสนใจและเลือกด้วยตนเอง
ครู สมชายใช้แนวคิดของทฤษฎีใด
ในการจัดการเรี ยนรู้
26. ครู คนใดไม่ใช้หลักการสอน
ตาม ความเชื่อ ด้านหลักวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ (Analogy)
27. ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่าง
ระหว่างคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน
ผูใ้ หญ่ และเด็ก
28. การจัดการเรี ยนรู้ของใครที่ไม่
เหมาะสาหรับผูใ้ หญ่
29. ข้อใดคือหลักสาคัญในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ การศึกษานอก
โรงเรี ยน
30. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับวิธี
การศึกษาผูเ้ รี ยน

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
+1 0
-1
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้

4. ด้ านวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลักการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน และเป็ นไปตาม
หลักการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย และเพื่อ
นาไปใช้ในออกแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
รายวิชาได้

ข้ อคาถาม
31 . ข้อใดกล่าวเป็ นคากล่าวที่ไม่
ถูกต้อง เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล
32. ข้อใดกล่าว ไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับ
การเรี ยนการสอน
33. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล
34.ข้อความใดเป็ นความหมาย
ของการประเมินตามสภาพจริ ง
35. ท่านคิดว่าลักษณะของการ
ประเมินตามสภาพจริ งมี
ความหมายตรงกับข้อใด
36. ในการประเมินตามสภาพจริ ง
ข้อมูลที่เรานามาประเมินผูเ้ รี ยน
ควร รวบรวมมาจากแหล่งใด
37. การปรับปรุ งการประเมินผล
การเรี ยนการสอนตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษาควรยึดหลักการ
อย่างไร
38. การประเมินตามสภาพจริ ง
เป็ นการมุ่งที่จะพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นการ
ประเมินควรให้ครอบคลุม
องค์ประกอบใด
39. การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์สิ่งสาคัญที่ควร
คานึงถึง คือข้อใด
40 .ในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินที่ดีควรเป็ นอย่างไร

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
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แบบทดสอบหลัง Posttest
หน่ วยฝึ กอบรม/
ข้ อคาถาม
ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
+1 0 -1
1. ด้ านเทคนิควิธีการจัด 1. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง เกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้น
กระบวนการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ
จุดประสงค์ การเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้
สามารถอธิบายถึงเทคนิค
3. บทบาทของผูส้ อนในการ
วิธีการการจัดกระบวนการ สนับสนุน ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
สามารถเป็ นผูน้ าตนเอง (self
เรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้
Directing) ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
โครงการ
4. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยชีวิตที่
หลากหลาย เหมาะสม และ โดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
5. ในการจัดทาแผนการสอนที่ดี
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
ควรมีข้ นั ตอนในข้อใด
และหลักสูตรได้
6.ในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น
แผนการสอนเปรี ยบเสมือนสิ่ งใด
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
เกี่ยวกับความหมายของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
8. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง เกี่ยวกับ
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอน
9. สิ่ งใดที่จะทาให้การเรี ยนการ
สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็ จ
10. กิจกรรมการเรี ยนรู้ในข้อใด
ไม่ถกู ต้อง
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้
2. ด้ านสื่ อและแหล่งการ
เรียนรู้

ข้ อคาถาม
11. การใช้แหล่งการเรี ยนรู้ในการ
จัดการเรี ยนรู้จะต้องใช้แหล่ง
เรี ยนรู้อย่างไร
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดประสบการณ์
13. ข้อใดเป็ นข้อดีของการบูรณา
การแบบสหวิทยาการ
(Multidiscipline)
14. การเลือกสื่ อการเรี ยนรู้ใด
สาคัญที่สุดที่นามาประกอบการ
สอนเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
15. ข้อใดไม่ใช่สื่อการสอน

จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิบายถึงการพัฒนา
การเลือกและการใช้สื่อและ
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เพือ่
ใช้ประกอบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตที่หลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหา
16. ข้อใดไม่ใช่ความสาคัญของ
รายวิชาและหลักสูตรได้
สื่ อการเรี ยนรู้

17. ข้อใดเป็ นหลักการเลือกสื่ อการ
เรี ยนที่สาคัญที่สุด
18. ข้อใดเป็ นหลักการใช้สื่อการ
เรี ยนรู้ที่สาคัญที่สุด
19. ถ้าต้องการศึกษา
ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมของ
ชุนชมหนองบัวแดง ควรศึกษา
แหล่งรู้จากที่ใดที่สาคัญที่สุด
20. ข้อใดไม่ใช่สื่อการเรี ยนรู้

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
+1 0 -1
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้
3. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้
ผู้ใหญ่
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
เพราะผูเ้ รี ยนในโครงการ
เป็ นผูใ้ หญ่ที่อยูท่ อ้ งถิ่น
ชุมชนของศูนย์การเรี ยนรู ้
นั้น ๆ และเพื่อนาไปใช้ใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับวัยของผูเ้ รี ยน
ได้

ข้ อคาถาม
21. อ้อยมีความปรารถนาที่จะ
กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดให้สาเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี แสดงว่ามีแรงจูงใจใด
22. ข้อใดคือ องค์ประกอบที่
สาคัญของการ เรี ยนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
23. ข้อความใดไม่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับวุฒิภาวะ
24. กิจกรรมการเรี ยนรู้ใดไม่
เหมาะสมกับวัยผูใ้ หญ่
25. ครู ผสู้ อนควรปฏิบตั ิอย่างไร
ต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ผูใ้ หญ่
26. กระบวนการเรี ยนการสอน
ผูใ้ หญ่ ที่มีประสิ ทธิภาพควร
จะต้องสร้างสถานการณ์การเรี ยนรู้
ที่สาคัญที่สุด
27. การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
ของผูใ้ หญ่ควรจัดอย่างไรให้มี
ประสิ ทธิภาพ
28. ข้อใดสาคัญที่สุดของลักษณะ
การเรี ยนรู้ของวัยผูใ้ หญ่มีลกั ษณะ
สาคัญ
29. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนของผูใ้ หญ่ที่สาคัญที่สุด คือ
ข้อใด
30. หลักการจัดการเรี ยนรู้ที่ยงั่ ยืน
ให้กบั ผูเ้ รี ยนข้อใดสาคัญมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
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หน่ วยฝึ กอบรม/
จุดประสงค์ การเรียนรู้
4. ด้ านวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลักการวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน และเป็ นไปตาม
หลักการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ หลักสูตรและ
มหาวิทยาลัย และเพื่อ
นาไปใช้ในออกแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ในแต่ละ
รายวิชาได้

ข้ อคาถาม
31.ข้อใดเป็ นการตั้งเกณฑ์การ
ประเมินในภาพรวมที่ถกู ต้อง
32. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล
33. ข้อใดเป็ นการประเมินการ
ปฏิบตั ิ
34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ
การประเมินตามสภาพจริ ง
35. ปัญหาที่สร้างขึ้นเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนแก้ในการประเมินตาม
สภาพจริ งควรมีลกั ษณะอย่างไร
36. ในการจัดทาแผนการสอนจะ
ไม่บรรลุผลสาเร็ จถ้าขาดข้อใด
37. ข้อใดไม่ใช่เครื่ องมือสาหรับ
ใช้ในการประเมินตามสภาพจริ ง
38. การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์สิ่งสาคัญที่ควร
คานึงถึง คือข้อใด
39. ในการตรวจการให้คะแนน
ข้อสอบแบบอัตนัยควรยึด
หลักเกณฑ์ในข้อใด
40.ข้อใดเป็ นการตั้งเกณฑ์การ
ประเมินในภาพรวมที่ถกู ต้อง

ระดับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบประเมินและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชี วิต ซึ่ งครอบคลุมทั้งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)
เทคนิ ควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 2) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ 3) การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ 4) จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ โดยกาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบ
ประเมินในแต่ละข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ข้ อ

ประเด็น

1

ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้อ งของประเด็น การประเมิ น
ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้อ งของประเด็น การประเมิ น
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
ความสอดคล้อ งของประเด็น การประเมิ น
ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

2
3
4

หมายเหตุ
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แบบประเมินค่ าดัชนีความสอดคล้ อง
ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับเชี่ยวชาญ)
คาชี้แจง
โปรดพิจารณาแบบประเมินและให้คะแนนความสอดคล้องของรู ปแบบการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยกาเครื่ องหมาย ( / ) ลงในช่อง
คะแนนของแบบประเมินในแต่ละข้อและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ข้ อ

ประเด็น

1

เหตุผลและความเป็ นมาของรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต

2

การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ประกอบด้วย
2.1 ความรู ้ความเข้าใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู ้

3

ระดับความคิดเห็น
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ข้ อ

4

5

6

ประเด็น
3.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
3.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
การดาเนินการกิจกรรมตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของอาจารย์ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต AKLIE Model ได้แก่
5.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจาเป็ น
(Assessment of Need : A)
5.2 ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู ้
( Knowledge Acquisition: K)
5.3 ขั้น ที่ 3
การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
5.4 ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการ
(Implementation : I) และ
5.5 ขั้นที่ 5 การประเมินผล
(Evaluation : E)
ความสามารถในเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตเกิดจากการปฏิบตั ิตาม
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย
6.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู ้
6.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้

ระดับความคิดเห็น
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ข้ อ

ประเด็น

ระดับความคิดเห็น
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6.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
6.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
7 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเกิด
จากการปฏิบตั ิตามรู ปแบบการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย
7.1 ด้านเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการรู ้
7.2 ด้านสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
7.3 ด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
7.4 ด้านวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
8 อาจารย์มีความรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อ
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
9 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตมีความสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
10 รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิตสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
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แบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม (Pretest)
“ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม)
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย จำนวน 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง
2. แบบทดสอบ มีท้ งั หมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน คือ
2.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 10 ข้อ
2.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู จำนวน 10 ข้อ
2.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ จำนวน 10 ข้อ
2.4 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 10 ข้อ
3. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ระบบการศึกษาที่กาหนดไว้ ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด
3 มาตรา 15 ว่ า การศึกษามี 3 รูปแบบ คือข้ อ
ใด
ก. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำต่อเนื่อง
ข. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
โรงเรี ยน และกำรศึกษำตลอดชีวิต
ค. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ง. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำผูใ้ หญ่ และ
กำรศึกษำต่อเนื่อง

2. แนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มีว่าอย่ างไร
ก. ให้ถือว่ำผูเ้ รี ยนสำคัญที่สุด
ข. กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคน
มีควำมสำมำรถเรี ยนรู ้และพัฒนำตนเองได้
ค. กำรจัดกำรศึกษำต้องเน้นควำมสำคัญทั้ง
ควำมรู ้ คุณธรรม กระบวนกำรเรี ยนรู ้ และ
บูรณำกำรตำมควำมเหมำะสม
ง. ถูกเฉพำะข้อ ข และ ค
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3. ข้ อใดไม่ ใช่ จุดเน้ นของการปฏิรูปการศึกษา
ก. กำรบริ หำรแบบมีส่วนร่ วม
ข. กำรบริ หำรจำกส่ วนกลำง
ค. กำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำร
ง. กระบวนกำรเรี ยนรู ้
4. ข้ อใดไม่ ใช่ เจตนารมณ์ ของแผนการจัด
การศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559)
ก. มุ่งพัฒนำสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่มี
คุณภำพและเข้มแข็ง
ข. มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต ให้เป็ นบุคคลที่
สมบูรณ์ท้ งั ในด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ
ควำมรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรม
ค. มุ่งพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนแบบ Child
center
ง. มุ่งพัฒนำกำรมีส่วนร่ วมของท้องถิ่น
5. พฤติกรรมใดทีแ่ สดงว่ าผู้เรียนได้ นาสิ่งที่
เรียนรู้ มาใช้ ในชีวติ ประจาวัน
ก. ผูเ้ รี ยนสำมำรถเปรี ยบเทียบเรื่ องรำวต่ำง ๆ
ได้
ข. ผูเ้ รี ยนเกิดควำมพอใจในกำรเรี ยน
ค. ผูเ้ รี ยนมีควำมรู ้ ตอบปัญหำได้
ง. ผูเ้ รี ยนสำมำรถสำธิตได้
6. ข้ อใดไม่ ใช่ แนวทางการดาเนินงานการจัด
การศึกษาตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ก. กำรศึกษำที่เน้น ควำมรู ้ จำกผูส้ อนเอสำร มี
หลักสูตร วัสดุกำรเรี ยนและสถำนที่ชดั เจน
ข. ทักษะในเรื่ องของอำชีพที่หลำกหลำยตำม

ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น
ค. ปรับเปลี่ยนวิธีคิด กระบวนทัศน์ ชีวิตดีข้ ึน
ชุมชนเข้มแข็ง
ง. กำรใช้ควำมรู ้กว้ำง ๆ เนื้อหำเป็ นวิชำกำร ปู
พื้นฐำนในเรื่ องทฤษฎี
7. ข้ อใดไม่ ใช่ การสอนแบบ Child center
ก. ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ โดยคำนึงถึงควำม
ต้องกำรและควำมสนใจ
ข. ผูเ้ รี ยนมีควำมสำคัญที่สุด
ค. ผูเ้ รี ยนทุกคนสำมำรถเรี ยนรู ้และพัฒนำ
ตนเองได้
ง. ผูส้ อนจัดประสบกำรณ์เรี ยนรู ้ตำมควำม
เหมำะสมและควำมต้องกำรของตน
8. วิธีการสอนใดที่นิยมการจัดการเรียนการ
สอนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ก. กำรสอนแบบบรรยำย
ข. กำรศึกษำเป็ นกลุ่ม
ค. กำรถำมคำถำม
ง. กำรจำลองสถำนกำรณ์
9. ในการเรียนการสอนการศึกษาในโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ สิ่งทีผ่ ู้สอนต้ องคานึงถึง
มากทีส่ ุ ดคือข้ อใด
ก. ผูเ้ รี ยนสำมำรถสอบผ่ำนหรื อไม่
ข. ผูเ้ รี ยนสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำม
วัตถุประสงค์กำรเรี ยนรู ้หรื อไม่
ค. ผูเ้ รี ยนสำมำรถตอบคำถำมแบบทดสอบ
ต่ำง ๆ ผ่ำนเกณฑ์หรื อไม่
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ง. ผูเ้ รี ยนสำมำรถตอบคำถำมที่ผสู ้ อนถำมได้
หรื อไม่

ง. แหล่งปลูกฝังนิสยั รักกำรอ่ำน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ แสวงหำควำมรู ้ดว้ ยตนเอง

10. กิจกรรมการเรียนรู้ ในข้ อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มำกที่สุดโดย
ครู ผสู ้ อนคอยชี้นำส่ งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้
กิจกรรมเป็ นไปตำมควำมมุ่งหมำย
ข. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบคำตอบหรื อทำจน
สำเร็ จด้วยตนเองโดยตลอด
ค. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในกำรทำงำนเป็ น
กระบวนกำร
ง. ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
มำกที่สุด

13. ข้ อใดเป็ นการจาแนกประเภทของแหล่ง
เรียนรู้ ตามลักษณะทีต่ ้งั ได้ ถูกต้ อง
ก. สถำนประกอบกำรและแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องถิ่น
ข. ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและแหล่งเรี ยนรู ้ใน
ท้องถิ่น
ค. แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน
ง. แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
ในท้องถิ่น

11. ข้ อใดให้ ความหมายของ "แหล่ งเรียนรู้" ได้
สมบูรณ์ ทสี่ ุ ด
ก. เป็ นแหล่งควำมรู ้ทำงวิชำกำร
ข. เป็ นแหล่งสำรสนเทศให้ควำมรู ้อย่ำง
กว้ำงขวำง
ค. เป็ นแหล่งรวมภูมิปัญญำชำวบ้ำนให้ศึกษำ
ค้นคว้ำ
ง. เป็ นแหล่งข้อมูลข่ำวสำร และประสบกำรณ์
ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนแสวงหำควำมรู ้ดว้ ย
ตนเองตำมอัธยำศัยอย่ำงต่อเนื่อง

14. วัตถุประสงค์ ของการจัดแหล่งเรียนรู้ใน
ท้ องถิ่น คือข้ อใด
ก. เพื่อพัฒนำชุมชนให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
ข. เป็ นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำประเทศชำติ
ค. เป็ นแหล่งค้นคว้ำสนับสนุนกำรเรี ยนกำรสอน
ง. เป็ นแหล่งกำรศึกษำตลอดชีวิตที่ประชำชน
สำมำรถหำควำมรู ้ต่ำงๆ ได้ดว้ ยตนเอง
ตลอดเวลำ

12. แหล่ งเรียนรู้ มีความสาคัญต่ อผู้เรียนในข้ อ
ใดมากทีส่ ุ ด
ก. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ข. สร้ำงเสริ มประสบกำรณ์ภำคปฏิบตั ิ
ค. แหล่งสร้ำงเสริ มควำมรู ้ ควำมคิด วิทยำกำร

15. ข้ อใดคือการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ ในท้ องถิน่
ก. นิชฌำนไปอ่ำนหนังสื อคู่มือฟิ สิ กส์ที่ศูนย์
วิชำวิทยำศำสตร์
ข. ธันยำพรไปเรี ยนทำขนมไทยจำกกลุ่ม
แม่บำ้ นวัดนวลจันทร์
ค. ชำธิษณ์และเพื่อนไปศูนย์คอมพิวเตอร์
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เพื่อสื บค้นข้อมูลมำทำรำยงำน
ง. ชญำนิศไปศึกษำค้นคว้ำเรื่ องประโยชน์
ของพืชสมุนไพรที่สวนสมุนไพรของ
โรงเรี ยน
16. แหล่ งความรู้ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ดและดีทสี่ ุ ดตาม
หลักปรัชญาการศึกษาของโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
ก. ประสบกำรณ์ของผูอ้ ื่น
ข. ประสบกำรณ์ของตนเอง
ค. ตำรำ เอกสำร
ง. ครู อำจำรย์
17. การใช้ สื่อในข้ อใดไม่ เหมาะสม
ก. ใช้สื่อประเภทภำพและสอดแทรกคำพูดใน
กำรสอนภำษำไทยสำหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรพูดและกำรอ่ำนใน
ระดับต่ำ
ข. ใช้สื่อที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ อนร่ วมกันผลิต
ค. ใช้บทควำมของนักเขียนในกำรค้นคว้ำ
ควำมเป็ นมำของจังหวัดชัยภูมิ
ง. ใช้ของจริ งที่หำได้ในกำรสอนเรื่ องอำหำร
ห้ำหมู่แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนชำวเขำ
18. ข้ อใดไม่ มคี วามสั มพันธ์ การหลักการเลือก
สื่ อการเรียนรู้
ก. ที่สำมำรถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้เร็ วรวด
ขึ้น
ข. ช่วยประหยัดเวลำ

ค. ต้องมีควำมสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในกำร
เรี ยนรู ้
ง. สื่ อนั้นต้องเน้นเนื้อหำสำระมำก ๆ
19. สื่ อการเรียนทีส่ าคัญต่ อการเรียนรู้ มากทีส่ ุ ด
ควรเป็ นลักษณะใด
ก. แหล่งควำมรู ้ที่เป็ นธรรมชำติ อำทิ
แสงแดด อำกำศ ดิน น้ ำ เป็ นต้น
ข. แหล่งควำมรู ้ที่เป็ นบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถในชุมชน
ค. แหล่งควำมรู ้ทำงด้ำนเทคโนโลยี ได้แก่
แหล่งควำมรู ้ที่เกิดจำกควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ กำรคิดประดิษฐ์
ต่ำง ๆ เช่น เครื่ องยนต์
ง. แหล่งควำมรู ้ที่เป็ นสถำบัน
20. ลาดับความสาคัญของหลักในการใช้ สื่อการ
สอนตามลาดับ
1. เตรี ยมตัวผูส้ อน
2. เตรี ยมจัดสภำพแวดล้อม
3. เตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน
4. กำรใช้สื่อ
5. กำรติดตำมผล
ก. 1 , 3 , 2 , 4 , 5
ข. 1 , 2 , 4 , 3 , 5
ค. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
ง. 1, 4 , 2 , 3 , 5
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21. ข้ อใดคือคากล่ าวถูกต้ องทีส่ ุ ดเกีย่ วกับการ
เรียนรู้
ก. ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีกต็ ่อเมื่อถูกบังคับให้
เรี ยน
ข. ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีกต็ ่อเมื่อมีกำร
สอบแข่งขัน
ค. ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีกต็ ่อเมื่อเขำมีควำม
ต้องกำรที่จะเรี ยน
ง. ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีกต็ ่อเมื่อมีกำร
กำหนดกำรสอบได้สอบตก
22. ข้ อใดไม่ ใช่ วธิ ีการโน้ มน้ าว จูงใจผู้เรียนให้
เกิดความต้ องการทีจ่ ะเรียนรู้
ก. กำรเสริ มสร้ำงบรรยำกำศ
ข. กำรเลือกสื่ อวัสดุอุปกรณ์
ค. กำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้น่ำสนใจ
ง. กำรกำหนดคะแนนในกำรวัดผล
23. การเรียนรู้ ตลอดชีวติ เป็ นการจัดการศึกษา
ในรูปแบบใด
ก. กำรศึกษำในระบบโรงเรี ยน (Formal
Education)
ข. กำรศึกษำนอกระบบโรงเรี ยน (Non –
Formal Education)
ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (Informal
Education)
ง. ทั้ง 3 รู ปแบบ

24.ข้ อใดไม่ ใช่ แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวติ
ก. มนุษย์แสวงหำควำมรู ้และพัฒนำ
ตนเองตลอดเวลำ
ข. กำรศึกษำที่แท้จริ ง คือ กำรจัดกำรศึกษำ
ในโรงเรี ยน
ค. กำรศึกษำ คือกำรเปิ ดโอกำสให้ทุกคน
ได้รับกำรศึกษำ
ง. ทุกหน่วยงำนในสังคมมีบทบำทใน
กำรจัดกำรศึกษำ
25. ครูสมชาย จะสอนเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและ
เลือกด้ วยตนเอง ครูสมชายใช้ แนวคิดของ
ทฤษฎีใดในการจัดการเรียนรู้
ก. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ข. มนุษย์นิยม (Humanism)
ค. ทฤษฎีควำมสู่ ควำมเข้ำใจ (Cognitive
Theory)
ง. หลักวิชำกำรศึกษำผูใ้ หญ่ (Andagogy)
26. ครูคนใดไม่ ใช้ หลักการสอนตาม ความเชื่อ
ด้ านหลักวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ (Andagogy)
ก. ครู สมศรี สอนโดยใช้กำรบรรยำยเป็ นหลัก
ข. ครู ชบำสอนโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผูใ้ หญ่กบั เด็ก
ค. ครู สุชำติสอนโดยเน้นกำรมีส่วนร่ วมของ
ผูเ้ รี ยน
ง. ครู สมพงษ์ สอนโดยยึดควำมพร้อมของ
ผูเ้ รี ยน

525
27. ข้ อใดไม่ ใช่ ความแตกต่ างระหว่ างคุณลักษณะ
ของผู้เรียนผู้ใหญ่ และเด็ก
ก. ผูใ้ หญ่มีควำมเป็ นตัวของตัวเอง
มำกกว่ำเด็ก
ข. ผูใ้ หญ่มีควำมรู ้เรื่ องชีวิตมำกกว่ำเด็ก
ค. ผูใ้ หญ่ตอ้ งกำรให้ครู ยอมรับมำกกว่ำ
เด็ก
ง. ผูใ้ หญ่มำเรี ยนเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำร
28. การจัดการเรียนรู้ ของใครทีไ่ ม่ เหมาะ
สาหรับผู้ใหญ่
ก. ครู ปรี ชำ ศึกษำควำมรู ้พ้นื ฐำนของ
ผูเ้ รี ยนก่อนสอน
ข. ครู สำมำรถสอนสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจ
ค. ครู สมำนเน้นกำรเรี ยนรู ้เป็ น
รำยบุคคล
ง. ครู สมควรสอนสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะนำไปใช้
ได้ทนั ที
29. ข้ อใดคือหลักสาคัญในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การศึกษานอกโรงเรียน
ก. หลักควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ข. หลักกำรพัฒนำตนเองและกำร
พึ่งตนเอง
ค. หลักกำรบูรณำกำรกำรเรี ยนรู ้และวิถี
ชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ

30. ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับวิธีการศึกษา
ผู้เรียน
ก. วิธีกำรสังเกต : ควรสังเกตพฤติกรรม
ของบุคคลโดยไม่ให้รู้ตวั และบันทึกสิ่ งที่
ได้จำกกำรสังเกต และควรแสดงควำม
คิดเห็นของผูส้ ังเกตลงไปด้วย
ข. วิธีกำรสัมภำษณ์ : ผูส้ ัมภำษณ์จะต้อง
พยำยำมทำตัวให้เป็ นกันเองกับผูถ้ ูก
สัมภำษณ์ จึงจะได้ขอ้ มูลที่ใกล้เคียงกับ
ควำมจริ ง
ค. สังคมมิติ : เป็ นวิธีที่จะบอกให้ทรำบ
ถึงฐำนะหรื อตำแหน่งทำงสังคมของผูเ้ รี ยน
ในกลุ่มเพือ่ น
ง. กำรเขียนชีวประวัติของตนเอง : วิธีน้ ีผู ้
ศึกษำควรกำหนดหัวข้อให้ผเู ้ รี ยนเขียน
ตำมที่ตอ้ งกำรทรำบ
31 . ข้ อใดกล่าวเป็ นคากล่าวที่ไม่ ถูกต้ อง
เกีย่ วกับการวัดและประเมินผล
ก. กำรวัดและประเมินผลควรดูที่ผลผลิต
มำกกว่ำกระบวนกำร
ข. ข้อสอบวัดควำมสำมำรถเชิงบรรยำย
สำมำรถวัดกระบวนกำรได้ดีกว่ำข้อสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบ
ค. กำรวัดผลในสถำนกำรณ์จริ งเป็ นกำรวัดผล
ที่ดีที่สุด
ง. กำรสังเกตหรื อกำรวัดผลในขณะที่แสดง
บทบำทสมมุติเหมำะสมกับกำรวัดผล
ผูเ้ รี ยนหลำย ๆ คน ในช่วงเวลำเดียวกัน
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32. ข้ อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับการเรียนการ
สอน
ก. กำรวัดและประเมินผลต้องสอดคล้อง
กับจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
ข. กำรกำหนดสื่ อกำรสอนเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญำท้องถิ่นไม่จำเป็ นต้องสอดคล้อง
กับสภำพของชุมชน
ค. จุดประสงค์นำทำงจะบอกให้ทรำบว่ำ
เมื่อสิ้ นสุ ดในกำรเรี ยนแล้วผูเ้ รี ยนจะ
ทำอะไรได้บำ้ ง
ง. สำระสำคัญเป็ นข้อควำมที่เป็ นแก่นของ
เนื้อหำสำระของแผนกำรสอนนั้นๆ
33. ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับการวัดและ
ประเมินผล
ก. ใช้วิธีวดั วิธีเดียวกันหลำย ๆ ครั้งเพื่อให้
เกิดควำมแม่นยำ
ข. มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นระยะตั้งแต่
ก่อนสอนจนถึงจบ
ค. มีกำรวัดและประเมินผลครอบคลุม
สมรรถภำพกำรเรี ยนทั้งทักษะ ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจและเจตคติ
ง. มีกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ของเรื่ อง
34.ข้ อความใดเป็ นความหมายของการประเมิน
ตามสภาพจริง
ก. กำรประเมินที่ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน
ข. เป็ นกำรประเมินด้ำนจิตพิสัยของผูเ้ รี ยน
ค .กำรประเมินที่อำศัยข้อมูลและวิธีกำรที่
หลำกหลำย ในกำรระบุผลกำรประเมิน

ง. กำรประเมินที่มำจำกกำรทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
35. ท่ านคิดว่ าลักษณะของการประเมินตามสภาพ
จริงมีความหมายตรงกับข้ อใด
ก.เป็ นกำรวัดผลที่ตอ้ งเน้นกระบวนกำร
และผลของกำรคิด
ข. เป็ นกำรวัดผลที่เน้นควำมสำมำรถใน
กำรสอบ
ค. เป็ นกำรวัดผลที่สะท้อนให้เห็นกำรใช้
ควำมคิด กำรกระทำ พิจำรณำ
ไตร่ ตรอง กำรใช้เหตุผลในชีวิตจริ ง
ง. เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถทำงทักษะ
36. ในการประเมินตามสภาพจริงข้ อมูลทีเ่ รา
นามาประเมินผู้เรียน ควร รวบรวมมาจาก
แหล่งใด
ก. ผลงำน แบบทดสอบ แฟ้ มสะสมงำน
ข. กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ บันทึกของผูส้ อน
ค. บันทึกของผูเ้ รี ยน ผูส้ อน ผูป้ กครอง กำ
สังเกต กำรสัมภำษณ์
ง. ข้อ ก. และข้อ ค.
37. การปรับปรุ งการประเมินผลการเรียนการ
สอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาควรยึด
หลักการอย่ างไร
ก . ควำมสมำรถทำงด้ำนทักษะ
ข. ควำมสมำรถทำงจิตพิสัย
ค. พัฒนำกำรทำงพุทธิพิสัย
ง. กำรพัฒนำกำรของผูเ้ รี ยนตำมศักยภำพ
ของตนเองให้มีพฒั นำกำรเรี ยนรู ้อย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ
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38. การประเมินตามสภาพจริงเป็ นการมุ่งทีจ่ ะ
พัฒนากระบวน การเรียนรู้ ของผู้เรียน
ดังนั้นการประเมินควรให้ ครอบคลุม
องค์ ประกอบใด
ก.วิธีกำรสอน / กำรกำหนดวัตถุประสงค์
กำรสอน
ข. สภำพแวดล้อมกำรสอน / กำรใช้สื่อ
ค.วิธีกำรสอน / พัฒนำกำรของผูเ้ รี ยน /
กำรนำไปประยุกต์ใช้
ง.วิธีกำรสอน / ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
39. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์สิ่ง
สาคัญที่ควรคานึงถึง คือข้ อใด
ก.แผนกำรสอน
ข .วัตถุประสงค์ของกำรนำผลไปใช้
ประโยชน์
ค.เนื้อหำรสำระรำยวิชำ
ง. วิธีกำรสอนของผูส้ อน

40 .ในการกาหนดเกณฑ์ การประเมินที่ดีควร
เป็ นอย่ างไร
ก. ควรเป็ นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตำยตัว
ข. ผูส้ อนควรเป็ นผูก้ ำหนดเกณฑ์ในกำร
ประเมิน
ค. ผูส้ อนและผูป้ กครองเป็ นผูร้ ่ วมกัน
กำหนดเกณฑ์ในกำรประเมิน
ง. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรร่ วมกันกำหนด
เกณฑ์และทำให้เสร็ จก่อนสอน
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แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรม (Posttest)
“ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
(สาหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม)
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัย จำนวน 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง
2. แบบทดสอบ มีท้ งั หมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ำน คือ
2.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 10 ข้อ
2.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู จำนวน 10 ข้อ
2.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ จำนวน 10 ข้อ
2.4 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ จำนวน 10 ข้อ
3. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข. กำรจัดทำแผนกำรเรี ยนรู ้ไม่ตอ้ งถึง
1. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ อง เกีย่ วกับแผนการ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำแต่ควร
จัดการเรียนรู้ แบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
นำไปสู่รูปธรรมที่ชดั เจนได้
ก. ผูส้ อนเตรี ยมกำรสอนทั้งเนื้อหำและวิธีกำร
ค. แผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เป็ นเพียงส่ วน
ข. ผูส้ อนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่หลำกหลำยและ
หนึ่งของกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน
เชื่อมโยงกับชีวิตจริ ง
จะมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
ค. ผูส้ อนเอำใจใส่ ผเู ้ รี ยนอย่ำงจริ งจังเป็ น
ง. กำรที่ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนำกำรด้ำนควำมรู ้
กลุ่มย่อย
ทักษะกระบวนกำร เจตคติ และมี
ง. ผูส้ อนสังเกตและประเมินพัฒนำกำรของ
พฤติกรรมตำมจุดหมำยของหลักสูตร
ผูเ้ รี ยนอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั กำรจัดทำแผนกำร
เรี ยนรู ้
2. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกีย่ วกับแผนการจัดการ
เรียนรู้
ก. หลักสู ตรจะบรรลุจุดหมำยได้เมื่อมี
กำรนำเนื้อหำไปจัดทำแผนกำร
จัดกำรเรี ยนรู ้

529
3. บทบาทของผู้สอนในการสนับสนุน
ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถเป็ นผู้นาตนเอง
(self Directing) ได้ ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ก. ผูส้ อนเป็ นผูค้ วบคุม บอกปฏิบตั ิตำม
จุดมุ่งหมำย
ข. ผูส้ อนเป็ นผูร้ ่ วมค้นหำคำตอบกับ
ผูเ้ รี ยน
ค. ผูส้ อนเป็ นผูบ้ อกและถ่ำยทอดควำมรู ้
ให้ผเู ้ รี ยน
ง. ผูส้ อนช่วยกันแก้ไขและถ่ำยถอด
ควำมรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ข้ อใดไม่ ใช่ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น
ก. ครู ปรำณี เชิญเจ้ำของภูมิปัญญำมำสอน
กำรทำขนมสำปันนี
ข. ครู วิเชียรเชิญลุงใบ เกษตรกรดีเด่น มำ
สำธิตวิธีกำรปลูกส้มโอโดยไม่ใช้ยำฆ่ำ
แมลง ซึ่งลุงใบได้รับควำมรู ้จำกทำง
รำชกำร
ค. ครู สมศักดิ์เชิญป้ ำสมศรี มำสอน
ผูเ้ รี ยนให้ทำหอยแครงดอง ซึ่งป้ ำ
สมศรี ได้รับควำมรู ้จำกบรรพบุรุษของ
ตน
ง. ครู สมชำยไปศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ทำนำเกลือจำกลุงดำแล้วมำจัดทำ
แผนกำรเรี ยนรู ้

5. ในการจัดทาแผนการสอนที่ดีควรมี
ขั้นตอนในข้ อใด
ก.วิเครำะห์เนื้อหำ / วิเครำะห์ผสู ้ อน
ข.ระยะเวลำ / กิจกรรม
ค.ควำมพร้อมผูส้ อน /ควำมพร้อมผูเ้ รี ยน
ง.วิเครำะห์หลักสูตร / กำหนดคุณภำพ
ผูเ้ รี ยนจัดทำกำหนดกำรสอน /
เขียนแผนกำรสอน
6.ในการจัดการเรียนการสอนนั้น แผนการ
สอนเปรียบเสมือนสิ่ งใด
ก. เสบียงอำหำร
ข. กำลังสนับสนุน
ค. เข็มทิศในกำรเดินทำง
ง. อำวุธประจำกำยทหำร
7. ข้ อใดกล่าวถูกต้ องทีส่ ุ ดเกีย่ วกับความหมาย
ของภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ก. ควำมรู ้และประสบกำรณ์ของคนใน
ท้องถิ่น
ข. ควำมรู ้ทำงเทคโนโลยีของบุคคลใน
แต่ละยุคแต่ละสมัย
ค. ควำมรู ้และประสบกำรณ์ของชำวบ้ำน
ที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรื อดำเนินชีวิต
ในสมัยต่ำง ๆ
ง. ควำมรู ้และประสบกำรณ์ของชำวบ้ำน
ที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรื อดำเนินชีวิต
โดยได้รับกำรถ่ำยทอดสัง่ สมมำ
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8. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ อง เกีย่ วกับการนาภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นไปใช้ ในการจัดการเรียน
การสอน
ก. ต้องอยูใ่ นดุลยพินิจของโรงเรี ยน
ข. ต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
สภำพของท้องถิ่น
ค. ต้องคำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้ง
กิจกรรม เนื้อหำสำระและวัย
ง. ต้องให้บุคคลเจ้ำของภูมิปัญญำเป็ น
ผูจ้ ดั กำรเรี ยนกำรสอนเนื้อหำสำระที่
เป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งหมด
9. สิ่ งใดทีจ่ ะทาให้ การเรียนการสอนภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นประสบความสาเร็จ
ก. กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนที่นง่ั
ในห้องเรี ยน
ข. อิทธิพลของวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ใหม่ ๆ
ค. สื่ อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกำรสอน
ง. กำรเรี ยนรู ้โดยตรงกับผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
10. กิจกรรมการเรียนรู้ ในข้ อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิให้มำกที่สุดโดย
ครู ผสู ้ อนคอยชี้นำส่ งเสริ มหรื อกระตุน้
ให้กิจกรรมเป็ นไปตำมควำมมุ่งหมำย
ข. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบคำตอบหรื อทำจน
สำเร็ จด้วยตนเองโดยตลอด
ค. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในกำรทำงำนเป็ น
กระบวนกำร
ง. ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำร
เรี ยนรู ้มำกที่สุด

11. การใช้ แหล่งการเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนรู้ จะต้ องใช้ แหล่งเรียนรู้อย่ างไร
ก. ใช้ภายในห้องเรี ยนโดยจัดให้มี
บรรยากาศที่เอื้ออานวย
ข. ใช้ภายในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
ค. ใช้วิทยากรร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้
ง. ใช้จินตนาการร่ วมกับแหล่งเรี ยนรู ้
12. ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกีย่ วกับการจัด
ประสบการณ์
ก. การจัดประสบการณ์ใด ๆ ให้แก่
ผูเ้ รี ยนหากขาดการปฏิบตั ิจริ งแล้วจะ
ไม่เกิดผลดี
ข. การจัดประสบการณ์ที่สามารถจดจา
ได้คือการเรี ยนรู ้ภายในห้องเรี ยน
เท่านั้น
ค. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เพื่อ
แก้ปัญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยไม่
สัมพันธ์โยงใยเข้ากับเรื่ องอื่น ๆ ผูเ้ รี ยน
จะไม่ประสบผลสาเร็ จ
ง. การจัดประสบการณ์ที่ดีควรมีแหล่ง
เรี ยนรู ้รองรับมาก ๆ
13. ข้ อใดเป็ นข้ อดีของการบูรณาการแบบสห
วิทยาการ (Multidiscipline)
ก. สนับสนุนกำรทำงำนร่ วมกันของทั้ง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ลดควำมซ้ ำซ้อนของ
กิจกรรม
ข. ผูส้ อนทุกคนและผูเ้ รี ยนมีเป้ ำหมำย
ร่ วมกันที่ชดั เจน
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ค. ผูเ้ รี ยนเห็นควำมสำคัญของกำรนำ
ควำมรู ้ไปใช้กบั งำนอำชีพจริ ง
ง. ทุกข้อที่กล่ำวมำ
14. การเลือกสื่ อการเรียนรู้ ใดสาคัญทีส่ ุ ดที่
นามาประกอบการสอนเพือ่ ให้ ผู้เรียนเกิด
การเรียนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ก. ต้องสัมพันธ์กบั กิจกรรม
ข. ต้องสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ค. ต้องสัมพันธ์กำรประเมินผล
ง. ต้องสัมพันธ์กบั เวลำ
15. ข้ อใดไม่ ใช่ สื่อการสอน
ก. บทกลอน
ข. ลูกโลก
ค. กระดำษคลิปชำร์จ
ง. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
16. ข้ อใดไม่ ใช่ ความสาคัญของสื่ อการเรียนรู้
ก. ขจัดควำมแตกต่ำงกันของ
ประสบกำรณ์ด้ งั เดิมของผูเ้ รี ยน
ข. ขจัดปั ญหำเกี่ยวกับเรื่ องสถำนที่
ประสบกำรณ์ตรงบำงอย่ำง
ค. เป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจและเร้ำควำม
สนใจ
ง. ใช้ทดแทนเอกสำรประกอบกำรเรี ยน
กำรสอน

17. ข้ อใดเป็ นหลักการเลือกสื่ อการเรียนที่
สาคัญทีส่ ุ ด
ก. สื่ อนั้นต้องสัมพันธ์กบั เนื้อหำบทเรี ยน
และจุดมุ่งหมำยเนื้อหำที่สอน
ข. เลือกสื่ อที่มีเนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย
น่ำสนใจ และเป็ นสื่ อที่จะให้ผลต่อกำร
เรี ยน กำรสอนมำกที่สุด ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ได้เข้ำใจเนื้อหำวิชำนั้นได้ดีเป็ นลำดับ
ขั้นตอน
ค. เป็ นสื่ อที่เหมำะสมกับวัย ระดับชั้น
ควำมรู ้ และประสบกำรณ์ของผูเ้ รี ยน
ง. สื่ อนั้นควรสะดวกในกำรใช้ มี
วิธีกำรใช้ซบั ซ้อนยุง่ ยำกจนเกินไป
18. ข้ อใดเป็ นหลักการใช้ สื่อการเรียนรู้ ที่
สาคัญทีส่ ุ ด
ก. ครู ควรกำหนดวัตถุประสงค์ ในกำร
ใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้แต่ละครั้งและใช้สื่อ
กำรเรี ยนรู ้ให้เหมำะกับเวลำ
สถำนกำรณ์กำรเรี ยนรู ้
ข. กำหนดจะให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะอะไร
ได้บำ้ งขณะใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้น้ นั
ค. เลือกสื่ อกำรเรี ยนรู ้เหมำะสม ใช้ได้ดี
และใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้ที่จะช่วยให้บรรลุ
ประสงค์
ง. ครู ควรทดลองใช้สื่อกำรเรี ยนรู ้น้ นั
ก่อนใช้จริ ง
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19. ถ้ าต้ องการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ของ
วัฒนธรรมของชุ นชมหนองบัวแดง ควร
ศึกษาแหล่ งรู้ จากทีใ่ ดทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
ก. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล
ข. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นแหล่งวิชำกำร
ค. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชำติ
ง. แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นเอกสำร
20. ข้ อใดไม่ ใช่ สื่อการเรียนรู้
ก. ทำนองเพลง
ข. แผนที่
ค. เครื่ องทึบแสง
ง. หนังสื อ
21. อ้อยมีความปรารถนาที่จะกระทาสิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดให้ สาเร็จลุล่วงด้ วยดี แสดงว่ ามี
แรงจูงใจใด
ก. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement
Motive)
ข. แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation
Motive)
ค. แรงจูงใจใฝ่ อำนำจ (Power Motive)
ง. ถูกทุกข้อ
22. ข้ อใดคือ องค์ประกอบทีส่ าคัญของการ
เรียนรู้ ทสี่ อดคล้ องกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่
ก. ควำมมุ่งหมำย กำรตอบสนอง
ควำมพร้อม
ข. กำรแปลควำมหมำย สภำพแวดล้อม
ค. ผลที่ตำมมำ ปฏิกิริยำต่อควำม
ผิดหวัง

ง. ถูกทุกข้อ
23. ข้ อความใดไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับวุฒิภาวะ
ก. อัตมโนทัศน์ของบุคคลหมำยควำมถึง
ควำมรู ้สึกในด้ำนดีที่เรำมีต่อตนเอง
ข. คนเก่งถ้ำปรับตัวกับงำนและสังคม
ไม่ได้กไ็ ม่นบั ว่ำเป็ นคนมีประสิ ทธิภำพ
ค. การพัฒนาทางวุฒิภาวะของบุคคล
ต้ องอาศัยการเรียนรู้
ง. วิธีกำรเรี ยนรู ้ที่ได้ผลดีที่สุดคือกำรให้
สิ่ งเสริ มแรง
24. กิจกรรมการเรียนรู้ ใดไม่ เหมาะสมกับ
วัยผู้ใหญ่
ก. สนองควำมต้องกำรของผูใ้ หญ่
ข. ต้องใช้พละกำลังมำก
ค. ใช้เหตุผลมำกขึ้น
ง. กำหนดเวลำให้เหมำะสมกับวัย
25. ครูผู้สอนควรปฏิบตั ิอย่างไรต่ อการ
จัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่
ก. ลดระดับของกำรใช้ส่ิ งเร้ำให้นอ้ ยลง
ข. ให้นกั ศึกษำมีเวลำได้เรี ยนรู ้
เนื้อหำวิชำมำก่อนล่วงหน้ำ
ค. อนุญำตให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนรู ้ไป
ตำมควำมสำมำรถของตนเอง
ง.ให้แรงเสริ ม แก่พฤติกรรมที่ประสบ
ผลสำเร็ จ
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26. กระบวนการเรียนการสอนผู้ใหญ่ ที่มี
ประสิ ทธิภาพควรจะต้ องสร้ าง
สถานการณ์ การเรียนรู้ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ด
ก. เน้นกำรเรี ยนจำกผูเ้ รี ยน
ข. บรรยำกำศ
ค. ควำมพร้อม
ง. กำรประเมินผล
27. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่
ควรจัดอย่ างไรให้ มีประสิ ทธิภาพ
ก. แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ข. ถ่ำยทอดเนื้อหำสำระ
ค. ศึกษำด้วยตนเอง
ง. ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
28. ข้ อใดสาคัญทีส่ ุ ดของลักษณะการเรียนรู้
ของวัยผู้ใหญ่ มีลกั ษณะสาคัญ
ก. ยกย่องชมเชย
ข. กำรฝึ กฝนทำกิจกรรมซ้ ำ ๆ
ค. ควำมรู ้สึกพอใจจำกผลสำเร็ จ เป็ น
แรงผลักดัน
ง. สอนในสิ่ งซึ่งเป็ นควำมต้องกำร
ผูเ้ รี ยน
29. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผู้ใหญ่ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ด คือข้ อใด
ก. ผูส้ อนควรเรี ยนรู ้ควำมต้องกำรของ
ผูเ้ รี ยนเพือ่ จะได้เริ่ มต้นกิจกรรม
ทั้งหลำยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
นั้น ๆ
ข. ผูส้ อนควรจัดหน่วยกำรเรี ยนโดยยึด

หลักสถำนกำรณ์ท้ งั หลำยที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตของผูใ้ หญ่เป็ นสำคัญมิใช่เน้นที่
เนื้อหำวิชำ
ค. ผูส้ อนต้องถือว่ำประสบกำรณ์ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นแหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่มีคุณค่ำ
ควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้นำ
ประสบกำรณ์น้ นั ๆ มำสัมพันธ์กบั
กำรเรี ยน
ง. ผูส้ อนต้องคำนึงถึงว่ำผูใ้ หญ่น้ นั
ต้องกำรนำตัวเองไม่ใช่ให้ครู เป็ นผูน้ ำ
หรื อตัดสิ นใจให้ผสู ้ อนควรร่ วมใน
กระบวนกำรสื บหรื อค้นหำคำตอบ
ร่ วมกับผูเ้ รี ยนมำกกว่ำเป็ นผูบ้ อกหรื อ
ตัดสิ นใจผูเ้ รี ยน
30. หลักการจัดการเรียนรู้ ทยี่ งั่ ยืนให้ กบั
ผู้เรียนข้ อใดสาคัญมากทีส่ ุ ด
ก. จัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สำคัญ
ข. ให้ขอ้ ติชมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทรำบจุดเด่น
จุดด้อย และควำมก้ำวหน้ำในกำร
เรี ยนรู ้
ค. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ง. ให้ผเู ้ รี ยนรู ้วิธีกำรเรี ยน
31.ข้ อใดเป็ นการตั้งเกณฑ์ การประเมินใน
ภาพรวมทีถ่ ูกต้ อง
ก.เป็ นกำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำก
ผลสำเร็ จของงำน
ข. เป็ นกำรให้คะแนน ที่ พิจำรณำ
ส่ วนประกอบของ งำน
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ค.เป็ นกำรให้คะแนนที่มีกำรนิยำม
ลักษณะของในแต่ละส่ วนชัดเจน
ง. กำรให้คะแนนที่มีกำรเขียนควำม
แตกต่ำงแต่ละระดับชัดเจน
32. ข้ อใดไม่ ถูกต้ องเกีย่ วกับการวัดและ
ประเมินผล
ก. ใช้วิธีวดั วิธีเดียวกันหลำย ๆ ครั้ง
เพื่อให้เกิดควำมแม่นยำ
ข. มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นระยะ
ตั้งแต่ก่อนสอนจนถึงจบ
ค. มีกำรวัดและประเมินผลครอบคลุม
สมรรถภำพกำรเรี ยนทั้งทักษะ ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจและเจตคติ
ง. มีกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ของเรื่ อง
33. ข้ อใดเป็ นการประเมินการปฏิบัติ
ก. อำรี วิ่งแข่งในกีฬำสี
ข. มำลีแสดงละครในงำนประจำปี
ค. สุ นียแ์ สดงบทบำทสมมติเป็ นนำง
พยำบำล
ง. สมใจประดิษฐ์กำร์ดอวยพรใน
วันปี ใหม่
34. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกีย่ วกับการประเมิน
ตามสภาพจริง
ก. กำรประเมินกำรปฏิบตั ิทุกครั้งเป็ นกำร
ประเมินตำมสภำพจริ ง
ข. กำรประเมินตำมสภำพจริ งเป็ นกำร
ประเมินกำรปฏิบตั ิ
ค. กำรประเมินกำรปฏิบตั ิทุกครั้งไม่เป็ น

กำรประเมินตำมสภำพจริ ง
ง. กำรประเมินตำมสภำพจริ งทุกครั้งไม่
เป็ นกำรประเมินกำรปฏิบตั ิ
35. ปัญหาทีส่ ร้ างขึน้ เพือ่ ให้ ผู้เรียนแก้ใน
การประเมินตามสภาพจริงควรมีลกั ษณะ
อย่ างไร
ก. ต้องสอดคล้องกับวิธีกำรเรี ยน
กำรสอน
ข. ต้องสอดคล้องกับกำรประเมินผล
กำรเรี ยน
ค. ต้องสอดคล้องกับกำรเรี ยนรู ้
จำกตำรำเรี ยน
ง. ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมใน
ชีวิตประจำวัน
36. ในการจัดทาแผนการสอนจะไม่ บรรลุผล
สาเร็จถ้ าขาดข้ อใด
ก. กำรวิเครำะห์ผเู ้ รี ยน
ข. กำรวิเครำะห์หลักสูตร
ค. กำรจัดทำกำหนดกำรสอน
ง. กำรกำหนดผลกำรเรี ยนรู ้ที่คำดหวัง
37. ข้ อใดไม่ ใช่ เครื่องมือสาหรับใช้ ในการ
ประเมินตามสภาพจริง
ก.แบบสอบถำม
ข. แบบสัมภำษณ์
ค.แบบสำรวจรำยกำร
ง. บัญชีเรี ยกชื่อ
38. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์สิ่ง
สาคัญทีค่ วรคานึงถึง คือข้ อใด
ก.แผนกำรสอน
ข .วัตถุประสงค์ของกำรนำผลไปใช้
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ค.เนื้อหำรสำระรำยวิชำ
ง. วิธีกำรสอนของผูส้ อน
39. ในการตรวจการให้ คะแนนข้ อสอบแบบ
อัตนัยควรยึดหลักเกณฑ์ ในข้ อใด
ก.ตรวจที่ละคน ทุกข้อ
ข. ตรวจที่ละข้อ ทุกคน
ค. ถ้ำเป็ นข้อสอบสำคัญใช้ตรวจคนเดียว
ง. ต้องมีเฉลยคำตอบเอำไว้ก่อนและแยก
เป็ นข้อให้ชดั เจน

40.ข้ อใดเป็ นการตั้งเกณฑ์ การประเมินใน
ภาพรวมทีถ่ ูกต้ อง
ก.เป็ นกำรให้คะแนนที่พิจำรณำจำก
ผลสำเร็ จของงำน
ข. เป็ นกำรให้คะแนนที่พิจำรณำ
ส่ วนประกอบของงำน
ค.เป็ นกำรให้คะแนนที่มีกำรนิยำม
ลักษณะของในแต่ละส่ วนชัดเจน
ง. กำรให้คะแนนที่มีกำรเขียนควำม
แตกต่ำงแต่ละระดับชัดเจน
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เฉลยแบบทดสอบก่อน (Pretest) –หลัง (Posttest)
“ความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ผู้สอนในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ”
เฉลยแบบทดสอบก่อน (Pretest)
ข้อ
คำตอบ
ข้อ
คำตอบ
1
ค
21
ค
2
ง
22
ง
3
ข
23
ง
4
ค
24
ข
5
ก
25
ข
6
ก
26
ค
7
ง
27
ง
8
ข
28
ค
9
ข
29
ง
10
ข
30
ค
11
ง
31
ข
12
ก
32
ค
13
ข
33
ก
14
ง
34
ค
15
ข
35
ค
16
ข
36
ง
17
ค
37
ง
18
ง
38
ค
19
ก
39
ข
20
ง
40
ง

เฉลยแบบทดสอบหลัง (Posttest)
ข้อ
คำตอบ
ข้อ
คำตอบ
1
ก
21
ก
2
ก
22
ก
3
ก
23
ค
4
ข
24
ข
5
ง
25
ค
6
ค
26
ข
7
ง
27
ก
8
ก
28
ง
9
ง
29
ค
10
ข
30
ง
11
ข
31
ก
12
ก
32
ก
13
ง
33
ค
14
ข
34
ง
15
ค
35
ง
16
ง
36
ง
17
ข
37
ง
18
ก
38
ข
19
ง
39
ข
20
ค
40
ก
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แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ชื่อ ………………………………………….. นามสกุล …………………………………………..
รายวิชา..............................................................กลุ่มวิชา....................................................................
คาชี้แจง
แบบประเมินผลนี้เป็ นแบบติดตำมผลหลังกำรฝึ กอบรม เรื่ อง กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต ประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนหลักสูตรและกำร
สอน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 20 - 25 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนดี คิดเป็ นร้อยละ 80 - 100
คะแนน 15 -19 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 60 -79
คะแนน ต่ำกว่ำ 15 หมำยถึง มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนปรับปรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 59 ลงมำ
ที่

รายการประเมิน

1.

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.1 ครอบคลุมสมรรถภำพกำรเรี ยนรู้
ควำมคิด ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ
และควำมรู้สึกค่ำนิยม
1.2 สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
1.3 สอดคล้องกับกำรเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
2. เนือ้ หาสาระ
2.1 ครอบคลุมกับคำอธิบำยรำยวิชำ
2.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
2.3 สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2.4 เน้นควำมรู้ทกั ษะที่ตอ้ งกำรให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน

2.

มี

ไม่
มี

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
2. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
3. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

1. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
2. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
3. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
4. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

คะแนน
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4.

5.

รายการประเมิน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
3.2 ครอบคลุมกับเนื้อหำสำระ
3.3 มีหลักกำรเกี่ยวกับจิตวิทยำกำรเรี ยนรู้
ผูใ้ หญ่
3.4 ให้ผเู้ รี ยนศึกษำควำมรู้ดว้ ยตนเอง
3.5 เน้นกำรเรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิ
3.6 เน้นกำรเรี ยนรู้จำกสังคม
3.7 เน้นกำรเรี ยนรู้จำกสบกำรณ์จริ ง/ชีวิตจริ ง
3.8 ผูเ้ รี ยนได้แสดงควำมคิดเห็น
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
4.1 สอดคล้องกับกิจกรรมกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู้
4.2 สำมำรถจัดทำ จัดหำ ได้จำกแหล่งเรี ยนรู้
หรื อแหล่งทรัพยำกรในท้องถิ่น
4.3 สอดคล้องกับสภำพกำรดำรงชีวติ ของ
ชุมชน
4.4 ใช้แหล่งกำรเรี ยนรู้ในท้องถิ่น/ชุมชน
4.5 เหมำะสมกับกำรเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
5.2 เหมำะสมกับกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้
5.3 เหมำะสมกับจิตวิทยำกำรเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
5.4 ครอบคลุมสมรรถภำพกำรเรี ยนรู้ทุกด้ำน
5.5 ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย
คะแนนรวม
คิดเป็ นร้ อยละ

มี

ไม่
มี

เกณฑ์ การให้ คะแนน

คะแนน

1. มี 8 ประเด็นได้ 8 คะแนน
2. มี 7 ประเด็นได้ 7 คะแนน
3. มี 6 ประเด็นได้ 6 คะแนน
4. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
5. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
6. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
7. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
8. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

1. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
2. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
3. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
4. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
5. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

1. มี 5 ประเด็นได้ 5 คะแนน
2. มี 4 ประเด็นได้ 4 คะแนน
3. มี 3 ประเด็นได้ 3 คะแนน
4. มี 2 ประเด็นได้ 2 คะแนน
5. มี 1 ประเด็นได้ 1 คะแนน

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินตนเองของอาจารย์ ต่อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
คาชี้แจง
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ โปรดทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิและความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูร่ ะดับมำกที่สุด
4
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก
3
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับปำนกลำง
2
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้ านความรู้
จากการเข้ ารับการฝึ กอบรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ แล้ว
1.1 ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ได้ตำมรู ปแบบในระดับใด
1.2 ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรออกแบบ
กิ จ กรรมกำรจัดกระบวนกำรเรี ย นรู ้ โดยเชื่ อมโยง
สำระควำมรู ้ จ ำกชี วิ ต ประสบกำรณ์ จ ริ ง และกำร
ปฏิบตั ิได้ระดับใด
1.3 ท่ ำ นมี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ ออกแบบ
กิ จ กรรมกำรจัดกระบวนกำรเรี ย นรู ้ โดยเชื่ อมโยง
ชุมชนและท้องถิ่น ได้ระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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1.4 ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับเทคนิ คและ
วิธีกำรกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในระดับใด
1.5 ท่ำนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสื่ อและแหล่ง
กำรเรี ยนรู ้ในระดับใด
1.6 ท่ำนมี ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับจิ ตวิทยำกำร
เรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ในระดับใด
1.7 ท่ ำ นมี ค วำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ กำรวัด และ
ประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ในระดับใด
2. ด้ านทักษะ
2.1 ท่ำนสำมำรถจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยได้ระดับใด
2.2 ท่ำนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยโดยเชื่อมโยงสำระควำมรู ้จำกชีวิต
ประสบกำรณ์จริ ง และกำรปฏิบตั ิได้ระดับใด
2.3 ท่ำนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยโดยเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ได้
ระดับใด
2.4 ท่ำนสำมำรถออกแบบเทคนิ คและวิธีกำรกำร
จัดกำรเรี ยนรู ้ในระดับใด
2.5 ท่ำนสำมำรถออกแบบสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
ในระดับใด
2.6 ท่ำนสำมำรถใช้หลักจิ ตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผูใ้ หญ่
ในระดับใด
2.7 ท่ำนสำมำรถออกแบบกำรวัดและประเมิ นผล
กำรเรี ยนรู ้ในระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1

541
รายการประเมิน
3. ด้ านเจตคติ
3.1 กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตเป็ นนวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและอำจำรย์ในระดับใด
3.2 กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตทำให้ท่ำนเกิด
ควำมรู ้ ทักษะในระดับใด
3.3 กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิ ท ยำลั ย ชี วิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบกำรณ์ทำงตรงและทำงอ้อมกับท่ำนระดับใด
3.4 กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ย นรู ้ โครงกำรมหำวิ ทยำลัย ชี วิ ต ท่ ำ นมี ควำมพึ ง
พอใจในระดับใด
3.7 ท่ำนสำมำรถออกแบบกำรวัดและประเมิ นผล
กำรเรี ยนรู ้ในระดับใด

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
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แบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
(สาหรับผู้อานวยการศูนย์ เรียนรู้ และนักศึกษา)
คาชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำข้อควำมที่ประเมินในแบบประเมินทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของ
อำจำรย์ แล้วเขียนเครื่ องหมำย (  ) ลงในช่องระดับตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
เกณฑ์ การให้ คะแนนประเมิน
1. ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
3 หมำยถึง ใช้เทคนิควิธีกำร 10 วิธีกำรขึ้นไป
2 หมำยถึง ใช้เทคนิควิธีกำร 6-9 วิธีกำร
1 หมำยถึง ใช้เทคนิควิธีกำร น้อยกว่ำ 5 วิธีกำร
2. ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ เกณฑ์กำรประเมิน
3 หมำยถึง ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ 6 อย่ำง/แหล่งขึ้นไป
2 หมำยถึง ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ 3-5 อย่ำง/แหล่ง
1 หมำยถึง ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ น้อยกว่ำ 3 อย่ำง/แหล่ง
3. ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เกณฑ์กำรประเมิน
3 หมำยถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผล 9 วิธีกำรขึ้นไป
2 หมำยถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผล 5-8 วิธีกำร
1 หมำยถึง ใช้วิธีวดั และประเมินผลน้อยกว่ำ 5 วิธีกำร
4. ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ เกณฑ์กำรประเมิน
3 หมำยถึง ใช้จิตวิทยำกำรศึกษำผูใ้ หญ่ 10 วิธีกำรขึ้นไป
2 หมำยถึง ใช้จิตวิทยำกำรศึกษำผูใ้ หญ่ 6-9 วิธีกำร
1 หมำยถึง ใช้จิตวิทยำกำรศึกษำผูใ้ หญ่ น้อยกว่ำ 6 วิธีกำร
การกาหนดเกณฑ์ วเิ คราะห์ ค่าเฉลีย่ แบบต่ อเนื่อง
2.50 – 3.00 หมำยถึง จัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้ดี
1.50 – 2.49 หมำยถึง จัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้พอใช้
1.00 – 1.49 หมำยถึง จัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ปรับปรุ ง
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รายการปฏิบัติ
1. ด้ านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ำนเห็นว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตใช้เทคนิควิธีกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ หรื อไม่
1.1 กิจกรรมมีหลำกหลำย และตอบสนองควำมแตกต่ำง ระหว่ำงบุคคล
1.2 เน้นกำรเรี ยนรู ้ที่พฒั นำทักษะกำรคิดระดับสูง
1.3 กำรสอนแบบบูรณำกำรวิชำต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน
1.4 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรเรี ยนรู ้ของตน
1.5 ผูเ้ รี ยนต้องมีส่วนร่ วมกับสังคม และสังคมชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
1.6 กำรวำงแผนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนและ
ประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่สอดคล้องกัน
1.7 เน้นกำรสอนทั้งรู ปแบบเรี ยนรู ้ โดยจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึก
1.8 เวลำในกำรเรี ยนกำรสอนส่ วนใหญ่เป็ นเวลำที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เป็ นผู ้
ออกหรื อทำกิจกรรม
1.9 กำรสอนไม่จำกัดเฉพำะในห้องเรี ยนเท่ำนั้น
1.10 เรี ยนรู ้จำกกำรปฏิบตั ิ
1.11 เรี ยนรู ้จำกประสบกำรณ์
1.12 เรี ยนรู ้จำกสภำพจริ ง
1.13 เรี ยนรู ้จำกสังคม
รวม
คะแนนที่ได้
2. ด้ านสื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
ท่ำนเห็นว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.1 สื่ อวัสดุ
2.2 สื่ ออุปกรณ์

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ

ไม่ปฏิบตั ิ
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2.3 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล
2.4 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นแหล่งวิชำกำร ได้แก่ สถำนที่ต่ำง ๆ ภำยใน
ชุมชน
2.5 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นธรรมชำติ
2.6 แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำง ๆ
2.7 สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่เหมำะสมกับวัย ระดับชั้น ควำมรู ้ และ
ประกำรณ์ของผูเ้ รี ยน
2.8 สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ละหำง่ำยในท้องถิ่น
รวม
คะแนนที่ได้
3. ด้ านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ท่ำนเห็นว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรี ยนรู ้ หรื อไม่
3.1 ประเมินกำรทดสอบ
3.2 ประเมินกำรกำรปฏิบตั ิ (Performance)
3.3 ประเมินกระบวนกำรเรี ยนรู ้ (Process)
3.4 ประเมินผลงำน (Products)
3.5 แฟ้ มสะสมงำน (Portfolio)
3.6 ผูเ้ รี ยนประเมินตนเองหรื อมีส่วนร่ วมในกำรประเมิน
3.7 ประเมินเจตคติ ควำมคิดเห็นหรื อควำมรู ้สึก
3.8ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชำติของแต่ละ
รำยวิชำ
3.9วัดและประเมินผลเป็ นไปตำมเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิของ
มหำวิทยำลัยและหลักสูตร
3.10 ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย
3.11 วัดและประเมินผลด้วยควำมยุติธรรม...

ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบตั ิ
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รวม
คะแนนที่ได้
4. ด้ านจิตวิทยาการเรียนรู้ ผู้ใหญ่
ท่ำนเห็นว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตใช้จิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ หรื อไม่
4.1 เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนเข้ำมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
4.2 มีจดั อุปกรณ์กำรสอน (หนังสื อเรี ยน)
4.3 ควำมรู ้ส่วนใหญ่น้ นั สอดคล้องกับควำมเชื่อเก่ำที่มีอยูแ่ ล้ว
4.4 สร้ำงเข้ำใจในบทเรี ยนชั้นต้น ก่อนที่จะเริ่ มบทเรี ยนใหม่ ๆ ต่อไป
4.5 ได้เรี ยนในสิ่ งที่สนใจได้กำ้ วหน้ำไปตำมอัตรำควำมสำมำรถของ
ตนเอง
4.6 ใช้ประสบกำรณ์ของผูเ้ รี ยนเป็ นทรัพยำกรกำรเรี ยนรู ้ที่สำคัญ
4.7 ใช้กำรเรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย (Use small groups)
4.8 สร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริ มและสนับสนุนกำรเรี ยนรู ้
4.9 สนับสนุนให้เกิดควำมร่ วมมือซึ่งกันและกันเมื่อเริ่ มกระบวนกำร
เรี ยนรู ้
4.10 ผูเ้ รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
4.11 ใช้กิจกรรมที่หลำกหลำยและตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล
4.12 บูรณำกำรกับวิถีชีวิตสภำพสิ่ งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นของ
ผูเ้ รี ยน
4.13 ใช้หลักกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันและกำรมีส่วนร่ วมในชุมชน
รวม
คะแนนที่ได้
คะแนนรวม
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

คาชี้แจง
แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต มีลกั ษณะเป็ นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติ โปรดทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิและความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดโดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูร่ ะดับมำกที่สุด
4
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก
3
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับปำนกลำง
2
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมำยถึง มีระดับระดับกำรประเมิน/ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้ านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำมีส่วนร่ วมในกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู้
1.2 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
1.3 อำจำรย์ได้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ ง
ของนักศึกษำ
1.3 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
1.3 อำจำรย์ได้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู้ตรงตำมประสบกำรณ์
ของนักศึกษำ
1.3 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้จำกชุมชน/สังคม
1.4 อำจำรย์ใช้เทคนิควิธีกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ที่
หลำกหลำย

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
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1.5 โดยรวมนัก ศึ ก ษำพึ ง พอใจกำรใช้เ ทคนิ ค วิ ธี ก ำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้ของอำจำรย์
2. สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
2.1 อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั เนื้อหำ
บทเรี ยนและจุดมุ่งหมำยเนื้อหำที่สอน
2.2 อำจำรย์เลือกสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่เหมำะสมกับวัย
ระดับชั้น ควำมรู้ และประกำรณ์ของนักศึกษำ
2.3 อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหำถูกต้อง
ทันสมัย น่ำสนใจและช่วยให้นกั ศึกษำเข้ำใจเนื้อหำวิชำได้
ดี
2.4 อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
2.5 โดยรวมนักศึ ก ษำพึ งพอใจกำรใช้สื่ อ และแหล่ ง กำร
เรี ยนรู้
3. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
3.1 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำมีส่วนร่ วมในกำรวัดและ
ประเมินผล
3.2 อำจำรย์วดั และประเมินตำมสภำพจริ งนักศึกษำ
3.3 อำจำรย์ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย
3.4 อำจำรย์วดั และประเมินผลด้วยควำมยุติธรรม
3.5 อำจำรย์ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำร
เรี ยนรู้ของนักศึกษำ
3.6 อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรี ยน
เป็ นระยะๆ
3.8 โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรกำรวัดและประเมินผล
กำรเรี ยนรู้ของอำจำรย์
4. จิตวิทยาการเรียนรู้ ผ้ใู หญ่
4.1 อำจำรย์ใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย และตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของนักศึกษำ
4.2 อำจำรย์ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนกำรเรี ยนรู้จำก
ประสบกำรณ์ระหว่ำงนักศึกษำ
4.3 นักศึกษำได้เรี ยนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมอิสระ

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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ในกำรเรี ยนรู้
4.4 โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจในหลักกำรใช้จิตวิทยำกำร
เยรู้ผใู้ หญ่ของอำจำรย์

ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
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แบบประเมินความคิดเห็นต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรประเมินควำมคิดเห็ นต่อรู ปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
2. แบบประเมินฉบับนี้ สร้ำงขึ้นเพื่อต้องกำรวัดควำมคิดเห็นของ ผูบ้ ริ หำรโครงกำรของ
มหำวิทยำลัย กรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร อำจำรย์ นักศึกษำที่มีต่อรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
ขอให้ท่ำนได้ศึกษำแบบประเมินและให้ขอ้ มูลตำมควำมเห็นที่เป็ นจริ งมำกที่สุด พร้อมให้
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็ นเพิ่มเติมเพื่อเป็ นประโยชน์กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตให้มีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
นายชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสู ตรและการสอน (กลุ่มหลักสู ตรและการนิเทศ)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
คาชี้แจง
1. กรุ ณำอ่ำนรำยกำรประเมินแต่ละรำยกำรของรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ของ
อำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตแล้วเขียนเครื่ องหมำย  แสดงควำมคิดเห็นที่
เป็ นจริ งที่สุด
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็ นแบบอันดับคุณภำพมำตรำส่ วนประมำณ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมมำก
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมปำนกลำง
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมน้อย
3. กรุ ณำเขียนข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุ งรู ปแบบให้มีคุณภำพสูงขึ้น
รายการประเมิน
1. เหตุผลและความเป็ นมาของรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมำยถึง เขียนควำมสำคัญ
และควำมเป็ นมำของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้ำงอิงทั้งในด้ำน
นโยบำยและกำรปฏิบตั ิมำกกว่ำ 5
แหล่ง
2 หมำยถึง เขียนควำมสำคัญ
และควำมเป็ นมำของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้ำงอิงทั้งในด้ำน
นโยบำยและกำรปฏิบตั ิเท่ำกับ
มำกกว่ำ 5 แหล่ง
1 หมำยถึง เขียนควำมสำคัญ
และควำมเป็ นมำของรู ปแบบ
โดยมีขอ้ มูลอ้ำงอิงทั้งในด้ำน
นโยบำยและกำรปฏิบตั ินอ้ ยกว่ำ
5 แหล่ง
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2. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ประกอบด้ วย
2.1 ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
3. การกาหนดวัตถุประสงค์ ของ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ครอบคลุมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ท้งั 4 ด้ าน ได้ แก่
3.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำร
รู ้
3.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
3.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
3.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
4. การดาเนินการกิจกรรมตามรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบครบทั้ง 3
ด้ำน
2 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบเพียง 2 ด้ำน
1 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีองค์ประกอบเพียง 1 ด้ำน
3 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
ครบทั้ง 4 ด้ำน
2 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
เพียง 3 ด้ำน
1 หมำยถึง วัตถุประสงค์ของ
รู ปแบบมีกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู้
เพียง 2 ด้ำน

3 หมำยถึง กำรดำเนินกำรกิจกรรม
ตำมรู ปแบบครบตำมขั้นตอนและ
สมบูรณ์
2 หมำยถึง หมำยถึง กำรดำเนินกำร
กิจกรรมตำมรู ปแบบครบตำม
ขั้นตอนและแต่ไม่สมบูรณ์
1 หมำยถึง หมำยถึง กำรดำเนินกำร
กิจกรรมตำมรู ปแบบปฏิบตั ิได้บำง
ขั้นตอนและไม่สมบูรณ์
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5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ AKLIE
Model ได้แก่
5.1 ขั้นที่ 1 กำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็ น
(Assessment of Need : A)
5.2 ขั้นที่ 2 กำรเข้ำถึงควำมรู ้
( Knowledge Acquisition: K)
5.3 ขั้นที่ 3 กำรออกแบบแผนกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ (Learning Plan : L)
5.4 ขั้นที่ 4 กำรปฏิบตั ิกำร
(Implementation : I) และ
5.5 ขั้นที่ 5 กำรประเมินผล
(Evaluation : E)
6. ความสามารถในเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ เกิดจากการ
ปฏิบตั ิตามรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4 ด้ านประกอบด้ วย
6.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำร
รู ้
6.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
6.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
6.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมำยถึง ขั้นตอนที่ 1-5
มีควำมชัดเจนและสำมำรถนำไป
จัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ของ
อำจำรย์ศนู ย์เรี ยนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวิตได้จริ ง
2 หมำยถึง มีเพียง 3 ขั้นตอน
มีควำมชัดเจนและสำมำรถนำไป
จัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ของ
อำจำรย์ศนู ย์เรี ยนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวิตได้จริ ง
1 หมำยถึง มีเพียง 1 ขั้นตอน
มีควำมชัดเจนและสำมำรถนำไป
จัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ของ
อำจำรย์ศนู ย์เรี ยนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวิต ได้จริ ง
3 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนครบองค์ประกอบทั้ง 4
ด้ำน
2 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนมีองค์ประกอบเพียง 3
ด้ำน
1 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนมีเพียง 2 ด้ำน
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7. ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ เกิดจากการปฏิบตั ิตาม
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ ทั้ง 4 ด้ านประกอบด้ วย
7.1ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำรรู ้
7.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
7.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
7.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
8. อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

9. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ มีความสอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ

10. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริง

ระดับคุณภาพ
3 2
1

แนวทางการประเมิน
3 หมำยถึง ควำมสำมำรถจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้ครบ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้ำน
2 หมำยถึง ควำมสำมำรถจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้มีองค์ประกอบ
เพียง 3 ด้ำน
1 หมำยถึง ควำมสำมำรถจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้เพียง 2 ด้ำน

3 หมำยถึง มีควำมรู้ ทักษะ และเจต
คติ
2 หมำยถึง ควำมรู้ ทักษะ แต่ไม่มี
เจตคติ
1 หมำยถึง มีควำมรู้ แต่ไม่มีทกั ษะ
และเจตคติ
3 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรจัดกำรศึกษำโครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวติ ครบทุกด้ำน
2 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรจัดกำรศึกษำโครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวติ เพียง 2 ใน 3
1 หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรจัดกำรศึกษำโครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวติ เพียง 1 ใน 3
3 หมำยถึง รู ปแบบสำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
2 หมำยถึง รู ปแบบสำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิได้จริ งมำกกว่ำร้อยละ75
1 หมำยถึง รู ปแบบสำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิได้จริ งมำกกว่ำร้อยละ75
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ผลวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

144.8723
145.1631
145.0674
145.0532
145.1170
145.0426
145.1844
144.9149
144.9858
145.0319
145.2128
145.0745
144.9504
145.0957
145.1064
145.1312
145.1525
144.8440
145.1277
145.0851
144.8723

168.8449
172.0231
168.0275
170.6769
171.3208
170.3398
171.5175
172.3486
173.0176
171.1271
169.0578
171.2151
171.5847
169.1830
170.1096
168.2069
169.2258
169.6055
169.5210
171.0532
168.8449

.6370
.4543
.6039
.4512
.4440
.4968
.4386
.3652
.3200
.4973
.5303
.4516
.4643
.5733
.5337
.6308
.5792
.5171
.4938
.4218
.6370

.9312
.9327
.9314
.9328
.9328
.9324
.9329
.9336
.9340
.9324
.9321
.9328
.9327
.9317
.9321
.9312
.9317
.9322
.9324
.9331
.9312
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A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33

145.1631
145.0674
145.0532
145.1170
145.0426
145.1844
144.9149
144.9858
145.0319
145.2128
145.0745
144.9504

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9340

172.0231
168.0275
170.6769
171.3208
170.3398
171.5175
172.3486
173.0176
171.1271
169.0578
171.2151
171.5847

.4543
.6039
.4512
.4440
.4968
.4386
.3652
.3200
.4973
.5303
.4516
.4643

N of Items = 33

.9327
.9314
.9328
.9328
.9324
.9329
.9336
.9340
.9324
.9321
.9328
.9327
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ผลวิเคราะห์ หาค่ าความยากง่ ายของแบบทดสอบก่อน (Pre-test)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

p

r

0.56
0.69
0.73
0.35
0.73
0.73
0.56
0.70
0.64
0.59
0.66
0.68
0.68
0.59
0.66
0.68
0.68
0.67
0.60
0.72
0.64
0.56
0.64
0.71
0.59
0.66
0.68
0.68
0.67
0.72
0.59
0.66
0.68
0.68
0.67
0.68
0.68
0.67
0.60
0.72

0.31
0.22
0.22
0.27
0.24
0.27
0.33
0.28
0.34
0.24
0.30
0.23
0.30
0.24
0.30
0.23
0.30
0.27
0.23
0.23
0.34
0.27
0.28
0.24
0.24
0.30
0.23
0.30
0.27
0.26
0.24
0.30
0.23
0.30
0.27
0.23
0.30
0.27
0.23
0.23

0.56

0.33
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S 
2
t



n  X 2  ( X ) 2
n(n  1)

30(482790) - (398161)
30(30 - 1)

 97.27471
rtt 

n   pq 
1  2 
n 1 
St 

40  9.594444 
1 

40 - 1  97.27471 
 0.932449
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ผลวิเคราะห์ หาค่ าความยากง่ าย และอานาจจาแนกหลัง (Posttest)
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความยากง่ าย
.50
.20
.39
.70
.60
.31
.21
.24
.39
.33
.33
.24
.42
.22
.39
.39
.48
.55
.50
.33

S 
2
t



อานาจจาแนก
.44
.50
.24
.35
.30
.45
.40
.30
.24
.34
.34
.30
.39
.40
.24
.24
.28
.33
.25
.34

n  X 2  ( X ) 2
n(n  1)

30(497970) - (416025)
30(30 - 1)

 94.18966

rtt 

n   pq 
1  2 
n 1 
St 

ข้ อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ความยากง่ าย
.60
.31
.21
.24
.39
.33
.33
.24
.39
.70
.33
.24
.42
.21
.39
.39
.48
.55
.50
.33

อานาจจาแนก
.30
.24
.34
.34
.30
.39
.40
.24
.24
.35
.40
.30
.24
.34
.34
.30
.39
.40
.24
.30
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40  9.661111 
1 

40  1  94.18966 

 0.92044

561
ผลวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 273.0000 371.9286 19.2854 33
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15

268.5862
268.3103
268.4483
268.6897
268.6552
268.4138
268.5862
268.3793
268.5862
268.8276
268.9310
268.6552
268.2759
268.4483
268.3793

356.7512
369.6502
362.6847
360.9360
361.0911
360.3941
361.0369
364.1010
363.1084
364.4335
352.9951
361.0911
358.7069
366.2562
360.0296

.5708
.1136
.4662
.4633
.5014
.5199
.5586
.3506
.4486
.2809
.6974
.3507
.7554
.2796
.6220

.9476
.9493
.9481
.9481
.9480
.9479
.9478
.9486
.9482
.9489
.9469
.9488
.9472
.9488
.9476
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V16
268.3103 362.5074 .5131
V17
268.2069 361.8842 .6296
V18
268.3448 352.4483 .8288
V19
268.4138 353.6798 .8390
V20
268.2414 365.2611 .3891
V21
268.4483 365.3276 .3279
V22
268.4138 365.5369 .2499
V23
268.4828 363.4729 .3709
V24
268.3448 362.7340 .3771
V25
268.5172 358.5443 .4297
V26
268.2414 366.1897 .3329
V27
268.1724 364.6478 .4858
V28
268.1379 367.1946 .3428
V29
268.4483 358.7562 .5924
V30
268.4138 362.2512 .4940
V31
268.6552 356.5911 .4089
V32
268.6897 353.7217 .6160
V33
268.6552 350.8768 .6022
Reliability Coefficients
N of Cases = 29.0
N of Items = 33
Alpha = .9489

.9480
.9477
.9465
.9466
.9484
.9486
.9490
.9485
.9485
.9483
.9486
.9482
.9486
.9476
.9480
.9487
.9473
.9474

563
ผลวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 28.9231 17.0607 4.1305
8
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
A1
25.0699 13.1109 .6000
.8955
A2
25.2972 12.8272 .7422
.8803
A3
25.3741 12.4946 .7721
.8772
A4
25.3007 12.5829 .8118
.8735
A5
25.2692 12.8290 .7704
.8777
A6
25.5524 13.8481 .6463
.8895
A7
25.3077 14.1366 .5576
.8966
A8
25.2902 14.1786 .5806
.8947
Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0
Alpha = .8988

N of Items = 8
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 17.8007 6.1742 2.4848
5
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
B1
14.2587 3.8837 .6270
.7254
B2
14.1678 3.8244 .8162
.6688
B3
14.2168 3.8827 .8121
.6728
B4
13.4930 3.9000 .5159
.7710
B5
15.0664 5.3184 .1644
.8567
Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0
Alpha = .7871

N of Items = 5
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 23.1329 9.0068 3.0011
7
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
C1
19.0769 7.7344 .3760
.7556
C2
19.3741 6.7823 .6058
.7126
C3
20.0699 5.8898 .7000
.6820
C4
20.1678 6.6103 .5355
.7237
C5
20.3042 5.3422 .7578
.6618
C6
20.0385 6.8441 .5828
.7170
C7
19.7657 8.9379 -.0878
.8368
Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0
Alpha = .7642

N of Items = 7
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 14.5664 3.9026 1.9755
4
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
D1
10.9161 2.4070 .5296
.7114
D2
11.0594 2.1824 .6032
.6699
D3
10.8042 2.4036 .5875
.6814
D4
10.9196 2.5023 .4947
.7294
Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0
Alpha = .7559

N of Items = 4
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 84.4231 44.4976 6.6706 24
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
A1
80.5699 39.6354 .4389
.7782
A2
80.7972 38.6324 .6143
.7685
A3
80.8741 38.2508 .6256
.7671
A4
80.8007 38.4549 .6462
.7669
A5
80.7692 39.1887 .5668
.7717
A6
81.0524 40.0358 .5461
.7746
A7
80.8077 41.0190 .3984
.7815
A8
80.7902 40.9944 .4248
.7805
B1
80.8811 39.5016 .4963
.7752
B2
80.7902 39.6471 .5754
.7726
B3
80.8392 39.8758 .5596
.7737
B4
80.1154 40.2779 .3518
.7837
B5
81.6888 41.8642 .2799
.7872
C1
80.3671 41.2367 .4773
.7796
C2
80.6643 41.8378 .3006
.7862
C3
81.3601 44.3576 -.0424
.8059
C4
81.4580 44.2351 -.0239
.8033
C5
81.5944 43.9823 -.0175
.8074
C6
81.3287 45.6811 -.1914
.8080
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C7
D1
D2
D3
D4

81.0559
80.7727
80.9161
80.6608
80.7762

Reliability Coefficients
N of Cases = 40.0
Alpha = .7919

41.2881
42.5903
42.0000
42.7583
42.3287

.3448
.1743
.2239
.1692
.2131

N of Items = 24

.7840
.7926
.7904
.7924
.7905
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ผลวิเคราะห์ หาค่ าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบประเมินความคิดเห็น
ต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 37.3688 13.1589 3.6275 10
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance ItemAlpha
if Item if Item Total
if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
A1
33.4610 10.7547 .5321
.7550
A2
33.7518 11.5467 .3455
.7766
A3
33.6560 10.5040 .5091
.7569
A4
33.6418 10.6079 .4876
.7598
A5
33.7057 10.9700 .4365
.7664
A6
33.6312 10.5112 .5475
.7521
A7
33.7730 11.1939 .3866
.7725
A8
33.5035 10.9769 .4133
.7695
A9
33.5745 11.0852 .3782
.7741
A10
33.6206 11.0050 .4772
.7618
Reliability Coefficients
N of Cases = 16.0
N of Items = 10
Alpha = .7831
Descriptives
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ภาคผนวก ซ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของเครื่องมือ
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ผลความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ข้ อ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็ นมา
ควำมจำเป็ นที่ตอ้ งพัฒนำรู ปแบบฯ
ควำมสมเหตุสมผลที่ตอ้ งพัฒนำรู ปแบบฯ
ปัญหำสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็ น
แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม
หลักกำรของแผนกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้นำไปใช้ได้

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.44
4.44
4.56
4.44
4.56

0.53
0.53
0.53
0.53
0.53

มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด

รวม
ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย
ควำมชัดเจน
ควำมเป็ นไปได้
ควำมเหมำะสมกับผูใ้ ช้รูปแบบฯ

4.49

0.53

มาก

2
2.1
2.2
2.3

4.56
4.22
4.56

0.53
0.44
0.60

มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด

รวม

4.30

0.52

มาก

4.33
4.44

0.71
0.53

มำก
มำก

3
3.1
3.2

ความเหมาะสมของเป้ าหมาย
ควำมชัดเจน
ควำมเป็ นไปได้

4.39

0.62

มาก

4.
4.1
4.2
4.3

รวม
ความเหมาะสมของเนือ้ หาวิชา
ตอบสนองกับจุดมุ่งหมำยของรู ปแบบฯ
กำรจัดเรี ยงเนื้อหำ
เนื้อหำครอบคลุม

4.44
4.56
4.33

0.73
0.53
0.50

มำก
มำกที่สุด
มำก

4.44

0.58

มาก

5
5.1
5.2

รวม
ความเหมาะสมของคุณสมบัตขิ องผู้ใช้ รูปแบบฯ
ควำมชัดเจน
ควำมเป็ นไปได้

4.56
4.56

0.50
0.53

มำกที่สุด
มำกที่สุด
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6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
รวม
ความเหมาะสมของวิธีการใช้ รูปแบบฯ
ควำมเป็ นไปได้ที่จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรใช้รูปแบบ
กำรนำไปใช้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้
กระตุน้ กำรมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้รูปแบบฯ
น่ำสนใจ

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

รวม
ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ควำมเป็ นไปได้ที่จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย
ควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกิจกรรม
กำรนำไปใช้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้
กระตุน้ กำรมีส่วนร่ วม
น่ำสนใจ

4.33

0.58

มาก

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

รวม
ความเหมาะสมของวิธีการดาเนินการจัดกิจกรรม
ควำมเป็ นไปได้ที่จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กำรนำไปใช้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้
กระตุน้ กำรมีส่วนร่ วม
น่ำสนใจ

4.11
4.33
4.33
3.89
4.22

0.60
0.50
0.50
0.33
0.67

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

9
9.1

รวม
ความเหมาะสมของกาหนดการดาเนินการ
ระยะเวลำเหมำะสมกับเนื้อหำกิจกรรม

4.18
4.33

0.52
0.50

มาก
มำก

4.33

0.50

มาก

ข้ อ

รวม

4.56

S.D.
0.52

ระดับความ
เหมาะสม
มากทีส่ ุ ด

4.44
4.20
4.00
4.22
4.78

0.74
0.83
0.50
0.67
0.44

มำก
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด

4.33

0.64

มาก

4.56
4.56
4.33
4.22
4.00

0.53
0.53
0.50
0.83
0.50

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก

X
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ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ข้ อ
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
10 ความเหมาะสมของสื่ อ
10.1 มีควำมเหมำะสมกับกำรจัดกิจกรรม
10.2 ส่ งเสริ มให้ให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำยได้
10.3 เหมำะสมกับผูใ้ ช้รูปแบบฯ

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.43
4.00
4.44

0.50
0.50
0.52

มำก
มำก
มำก

4.26

0.51

มาก

4.11
4.33

0.78
0.50

มำก
มำก

รวม
ความเหมาะสมของหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 1 : เทคนิค
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระยะเวลำ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
เนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
กำรประเมินผล

4.22

0.64

มาก

4.44
4.56
4.78
4.33
4.44
4.11

0.53
0.53
0.44
0.50
0.53
0.33

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก

รวม
ความเหมาะสมของหน่ วยการเรี ยนรู้ หน่ วยที่ 2 :สื่ อและ
แหล่ งการเรียนรู้
ระยะเวลำ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
เนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
กำรประเมินผล

4.44

0.48

มำก

4.56
4.33
4.44
3.89
4.22
4.11

0.53
0.71
0.53
0.33
0.73
0.60

มำกที่สุด
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

รวม

4.31

0.57

มาก

รวม
11. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
11.1 ตรวจสอบกำรบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของรู ปแบบฯได้
11.2 ควำมเป็ นไปได้ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
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ข้ อ
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ความเหมาะสมของหน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 3 :จิตวิทยา
การเรียนรู้ ผู้ใหญ่
ระยะเวลำ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
เนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
กำรประเมินผล

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.44
4.22
4.44
4.44
4.33
4.11

0.73
0.44
0.73
0.53
0.71
0.60

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

รวม

4.33

0.62

มาก

4.11
4.00
4.22
4.22
4.44
4.22

0.78
0.50
0.67
0.67
0.73
0.67

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

4.20
4.31

0.67
0.58

มาก
มาก

ความเหมาะสมของ หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วยที่ 4 :
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระยะเวลำ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
เนื้อหำสำระ
กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
กำรประเมินผล
รวม
รวม
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ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความรู้ เกีย่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ ก่อน (Pretest) และหลัง (Posttest) การทดลอง

23
25
24
27
28
27
26
25
28
29
24
25
28
26
27
24
25
25
28
25
519
26.22

36
35
36
34
37
36
35
35
37
38
36
35
37
34
35
36
37
36
37
37
711
36.71

13
10
12
7
9
8
9
10
9
9
12
10
9
8
8
12
12
11
9
12
199
10.14

พัฒนาการ
(ร้ อยละ)
32.50
25.00
30.00
17.50
22.50
20.00
22.50
25.00
22.50
22.50
30.00
25.00
22.50
20.00
20.00
30.00
30.00
27.50
22.50
30.00
497.50
24.72

1.71

1.41

1.74

4.36

คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนทดสอบก่อน คะแนนทดสอบหลัง คะแนนพัฒนาการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์ ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ จานวน 20 คน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3

4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4

7
7
8
8
7
7
7
7
7
7
8
6
7
7
8
7
7
7
7

5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4

22
22
24
23
20
21
23
23
21
23
24
19
22
22
22
23
22
23
23

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)

รวมคะแนน 25 คะแนน

กำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้
(5 คะแนน)

สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้
(5 คะแนน)

กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้
(8 คะแนน)

เนื้อหำสำระ
(4 คะแนน)

จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

คนที่

ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้

88.00
88.00
96.00
92.00
80.00
84.00
92.00
92.00
84.00
92.00
96.00
76.00
88.00
88.00
88.00
92.00
88.00
92.00
92.00
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เนื้อหำสำระ
(4 คะแนน)

กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้
(8 คะแนน)

สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้
(5 คะแนน)

กำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้
(5 คะแนน)

3
54
2.66
0.47
88.88

4
72
3.56
0.50
88.88

7
143
7.17
0.48
89.58

5
98
4.89
0.30
97.77

4
78
3.89
0.30
77.77

X

S.D
%

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)

จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

20
X

รวมคะแนน 25 คะแนน

คนที่

ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้

23
445
23.17
1.25
88.66

92.00
1780
88.66
88.66

T-Test
P ai r ed S am p l es S t a t i s t i c s
Std. Error
Mean

N

Std. Deviation

Mean

Pair

POST

35.9500

20

1.09904

.24575

1

PRE

25.9500

20

1.70062

.38027

P air ed S am p les C o rr elat ion s
N
Pair 1

POST & PRE

Correlation
20

Sig.

.337

.147

Paired Sam ples T es t
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Mean
Pair 1

POST - PRE

10.0000

Std. Deviation
1.68585

Mean
.37697

Difference
Lower
9.2110

Upper
10.7890

t
26.527

df

Sig. (2-tailed)
19

.000
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ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ ต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ข้ อ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
ด้ านความรู้
มีควำมรู ้ในกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ได้ตำมรู ปแบบ
มี ค ว ำ ม รู ้ เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร จั ด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ โดยเชื่ อมโยงสำระควำมรู ้ จำกชี วิต
ประสบกำรณ์จริ ง และกำรปฏิบตั ิ
มี ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ ออกแบบกิ จ กรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ โดยเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
มีควำมรู ้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
มีควำมรู ้เกี่ยวกับสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
มีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
มีควำมรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
รวม
ด้ านทักษะ
สำมำรถจัด กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำร
มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ส ำมำรถออกแบบกิ จ กรรมกำรจั ด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัย
โดยเชื่อมโยงสำระควำมรู ้จำกชีวิต ประสบกำรณ์จริ ง และ
กำรปฏิ บั ติ ได้ ส ำมำรถออกแบบกิ จกรรมกำรจั ด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัย
โดยเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่นได้
สำมำรถออกแบบเทคนิคและวิธีกำรกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
สำมำรถออกแบบสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
สำมำรถใช้หลักจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
ออกแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้

X

S.D.

ระดับ
การ
ประเมิน

4.22
4.28

0.43
0.46

มำก
มำก

4.39

0.50

มำก

4.50
4.56
4.56
4.11

0.51
0.51
0.51
0.32

มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก

4.37

0.46

มาก

4.56
4.17

0.62
0.51

มำกที่สุด
มำก

4.50

0.51

มำก

4.22
4.44
4.17
4.39

0.43
0.51
0.38
0.50

มำก
มำก
มำก
มำก
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รวม
3 ด้ านเจตคติ
3.1 กำรจัด กระบวนกำรเรี ย นรู ้ ข องอำจำรย์ใ นศู น ย์เ รี ย นรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตเป็ นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
3.2 ผูเ้ รี ยนและอำจำรย์กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์
ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตทำให้เกิดควำมรู ้
3.3 ทัก ษะกำรจัด กระบวนกำรเรี ย นรู ้ ข องอำจำรย์ใ นศู น ย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตก่อให้เกิดประสบกำรณ์
3.4 ทำงตรงและทำงอ้อมควำมพึงพอใจกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัย
ชีวิต
รวม
รวม

4.35

0.50

มาก

4.50

0.51

มำก

4.17

0.38

มำก

4.61

0.50

มำกที่สุด

4.44

0.62

มำก

4.43
4.38

0.50
0.49

มาก
มาก
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ผลทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

2.80
3.00
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00
2.80
3.00
2.80
3.00
3.00
3.00
2.80
2.80
2.80
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00

11.40
11.60
11.80
12.00
11.00
11.60
11.40
11.80
12.00
11.20
11.80
11.60
11.40
11.80
11.60
11.20
11.80
12.00
11.80

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)

3.00
2.60
3.00
3.00
2.60
2.60
2.80
3.00
3.00
3.00
2.80
2.60
2.60
3.00
3.00
2.80
3.00
3.00
2.80

รวมคะแนน 12 คะแนน

ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
(3 คะแนน)

2.60
3.00
2.80
3.00
2.60
3.00
2.80
3.00
3.00
2.60
3.00
3.00
3.00
3.00
2.80
2.60
3.00
3.00
3.00

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

ทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัย
ชีวิต

ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

คนที่

95.00
96.66
98.33
100
91.66
96.66
95.00
98.33
100
93.33
98.33
96.66
95.00
98.33
96.66
93.33
98.33
100
98.33
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S.D
%

3.00
58.60
2.92
0.10
97.40

3.00
59.20
2.96
0.08
98.51

11.80
232.60
11.61
0.28
96.75

คิดเป็ น
ร้อยละ
(%)

2.80
57.40
2.86
0.17
95.18

รวมคะแนน 12 คะแนน

ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
(3 คะแนน)

X

3.00
57.80
2.88
0.17
95.92

ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

20
X

ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

ทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัย
ชีวิต

ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู้
(3 คะแนน)

คนที่

98.33
1938.27
96.75
2.37
96.75
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ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ

ข้ อ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ ในศูนย์ เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวติ
ด้ านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
อำจำรย์ให้นกั ศึกษำมีส่วนร่ วมในกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้
อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
อำจำรย์ได้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู้ที่ตอบสนองชีวิตจริ งของ
นักศึกษำอำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้จำกกำรปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
อำจำรย์ได้จดั กระบวนกำรเรี ยนรู้ตรงตำมประสบกำรณ์ของ
นักศึกษำ
อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้เรี ยนรู้จำกชุมชน/สังคม
อำจำรย์ใช้เทคนิควิธีกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ที่หลำกหลำย
โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรใช้เทคนิควิธีกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู้ของอำจำรย์
รวม
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่สัมพันธ์กบั เนื้อหำบทเรี ยน
และจุดมุ่งหมำยเนื้อหำที่สอน
อำจำรย์เลือกสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่เหมำะสมกับวัย ระดับชั้น
ควำมรู้ และประกำรณ์ของนักศึกษำ
อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่มีเนื้อหำถูกต้อง ทันสมัย
น่ำสนใจและช่วยให้นกั ศึกษำเข้ำใจเนื้อหำวิชำได้ดี
อำจำรย์ใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรใช้สื่อและแหล่งกำรเรี ยนรู้
รวม

X

S.D.

ระดับ
ความพึง
พอใจ

3.85
3.62
3.54
3.62
3.65

0.77
0.70
0.73
0.69
0.68

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

3.37
3.61
3.63

0.59
0.60
0.58

ปำนกลำง
มำก
มำก

3.61

0.51

มำก

3.54

0.71

มำก

3.63

0.61

มำก

3.58

0.60

มำก

4.30
3.50
3.56

0.80
0.62
0.49

มำก
มำก
มำก
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อรู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ข้ อ อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวติ
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4
4.1
4.2
4.3
4.4

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
อำจำรย์ให้นกั ศึกษำมีส่วนร่ วมในกำรวัดและประเมินผล
อำจำรย์วดั และประเมินตำมสภำพจริ งนักศึกษำ
อำจำรย์ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย
อำจำรย์วดั และประเมินผลด้วยควำมยุติธรรม
อำจำรย์ใช้วธิ ีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรเรี ยนรู้ของ
นักศึกษำ
อำจำรย์ให้นกั ศึกษำได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรี ยนเป็ นระยะๆ
โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู้
ของอำจำรย์
รวม
จิตวิทยาการเรียนรู้ผ้ ูใหญ่
อำจำรย์ใช้กิจกรรมที่หลำกหลำย และตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของนักศึกษำ
อำจำรย์ได้จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยนกำรเรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์
ระหว่ำงนักศึกษำ
นักศึกษำได้เรี ยนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมอิสระในกำร
เรี ยนรู้
โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจในหลักกำรใช้จิตวิทยำกำรเรี ยนรู้ผใู้ หญ่
ของอำจำรย์
รวม
รวมทั้งหมด

X

S.D.

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ

4.05
3.75
3.06
2.96
2.82

0.49
0.59
0.75
0.69
0.84

มำก
มำก
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

3.09

0.59

ปำนกลำง

3.30

0.42

ปำนกลำง

4.23

0.56

มำก

4.05

0.54

มำก

3.61

0.59

มำก

3.17

0.58

ปำนกลำง

3.77
3.56

0.41
0.31

มำก
มำก

584

ภาคผนวก ฌ
ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
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ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (IOC : Index of Item Objective
Congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสัมภำษณ์ แบบมีโครงสร้ำง
รายการสั มภาษณ์
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรกำรจัด
0.66 - 1.00 1. เนื้ อหำ และข้อควำมต่ำง ๆ ให้
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 10 ข้อ)
กระชับมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะบำง
คำถำมที่ไม่ชดั เจน
2. สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 7 ข้อ)
1.00
2. บำงประเด็ น จ ำนวนข้อ มำก
3. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
1.00
เกิ น ไป ข้ อ ที่ มี ล ั ก ษณะค ำตอบ
(จำนวน 8 ข้อ)
4. จิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ (จำนวน 8 ข้อ) 0.66 - 1.00 เดียวกันให้ตดั ออก
แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม
รายการสอบถาม
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรกำรจักระบวน
0.66 - 1.00 1. เนื้ อหำของค ำถำมปรั บ ให้ มี
กำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 10 ข้อ)
ลักษณะเป็ นกลำง ๆ ที่อำจำรย์และ
นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจควำมหมำย
2. สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 7 ข้อ)
1.00
ตรงกันในกำรตอบ
3. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
1.00
2. ข้อควำมต่ำง ๆ ให้กระชับมำก
(จำนวน 8 ข้อ)
4. จิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ (จำนวน 8 ข้อ) 0.66 - 1.00 ยิ่งขึ้ น โดยเฉพำะบำงคำถำมที่ ไม่
ชัดเจน
3. ลดจ ำนวนข้ อ แต่ ล ะด้ ำ นให้
น้อยลงด้ำนละไม่เกิน 10 ข้อ
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แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสนทนำกลุ่ม (focus group)
รายการสนทนา
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรกำรจักระบวน
1.0
ปรั บ ให้ มี ล ัก ษณะค ำถำมกว้ำ ง
กำรเรี ยนรู ้
ด้ ำ นละ 1 ข้ อ และค ำถำมให้
ผูต้ อบตอบได้หลำย ๆ ลักษณะ
2. สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
1.0
3. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
1.0
4. จิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
1.0
แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนแผน
กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
รายการประเมิน
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
ควำมสอดคล้องกับประเด็นกำร
1.00
1. บำงข้อเป็ นคำถำม 2 ประเด็นใน
ประเมินผลเกี่ยวกับจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
ข้อเดียว ควรแยกข้อ 2 ข้อ
2. บำงรำยกำรมีขอ้ ควำมใกล้เคียง
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
1.00
กัน เช่น เนื้อหำสำระ
ประเมินผลเกี่ยวกับสำระสำคัญของ
3. เพิ่มด้ำนแหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
รำยวิชำ
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
0.88
ประเมินผลเกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ของรำยวิชำ
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
1.00
ประเมินผลเกี่ยวกับสื่ อและแหล่งกำร
เรี ยนรู ้ของรำยวิชำ
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
1.00
ประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรเรี ยนรู ้ของรำยวิชำ
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แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินตนเองของอำจำรย์
ประเด็นสนทนา
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
1.00
1. บำงข้ อ ที่ มี ล ั ก ษณะค ำถำม
ประเมินเกี่ยวกับด้ำนควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ใกล้ เ คี ย งกั น ควรรวมเป็ น ข้ อ
เดียวกัน
2. ควำมสอดคล้ อ งของประเด็ น กำร
1.00
2. ควรนำด้ำนทักษะขึ้นก่อนด้ำน
ประเมินเกี่ยวกับทักษะ
เจตคติ
3. ควำมสอดคล้ อ งของประเด็ น กำร
1.00
3. ควรเรี ยงลำดับควำมสำคัญ เช่น
ประเมินเกี่ยวกับเจตคติ
ด้ำนวัดประเมินผล ก่ อนจิ ตวิทยำ
กำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่

ข้ อ
1
2
3
4

แสดงค่ำควำมสอดคล้องของแบบประเมินทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
ระดับความ
รายการทีป่ รับปรุง
รายการประเมิน
สอดคล้อง
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
0.88
เพิ่มรำยกำรประเมินในแต่ละด้ำน
ประเมินด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัด
ให้ ม ำกขึ้ นและให้ ค รอบคลุ ม
กระบวนกำรเรี ยนรู ้
1.00
องค์ประกอบของกำรประเมิน
ควำมสอดคล้อ งของประเด็ น กำร
ประเมินด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
1.00
ควำมสอดคล้อ งของประเด็ น กำร
ประเมินด้ำนกำรวัดและประเมินผล
0.88
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้
ควำมสอดคล้อ งของประเด็ น กำร
ประเมิ น ด้ ำ นจิ ต วิ ท ยำกำรเรี ยนรู ้
ผูใ้ หญ่
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แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่มีต่อกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์
ประเด็นประเมินความพึงพอใจ
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรกำรจักระบวน
0.88-1.00 1. เนื้ อหำ และข้อควำมต่ำง ๆ ให้
กำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 8 ข้อ)
กระชับมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะบำง
2. สื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้ (จำนวน 5 ข้อ)
0.88-1.00 คำถำมที่ไม่ชดั เจน
3. กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
0.88-1.00 2. บำงประเด็ น จ ำนวนข้อ มำก
เกิ น ไป ข้ อ ที่ มี ล ั ก ษณะค ำตอบ
(จำนวน 7 ข้อ)
4. จิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่ (จำนวน 4 ข้อ) 0.88-1.00 เดียวกันให้ตดั ออก
3. ลดจ ำนวนข้ อ แต่ ล ะด้ ำ นให้
น้อยลง
แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อ
รู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
ประเด็นความคิดเห็น
IOC
รายการทีป่ รับปรุง
1. เหตุผลและควำมเป็ นมำของรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำร
1.0 1. ข้อคำถำมควรถำม
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
ให้ครอบคลุมรู ปแบบฯ
2. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำร
1.0 2. ข้อคำถำมมีจำนวน
มำกเกินไปควรถำมให้
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
น้อย เพรำะได้ทำกำร
ประกอบด้วย
สัมมนำแล้ว
2.1 ควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
2.2 ทักษะ
2.3 เจตคติ
3. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำร
1.0 3. ควรใส่ รำยละเอียด
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
ของข้อคำถำมให้
ครอบคลุมกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ด้ำน ได้แก่
ชัดเจนเพื่อให้ผตู ้ อบได้
3.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำรรู ้
เห็นรู ปธรรม เช่น
3.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
ขั้นตอนของรู ปแบบ
3.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
องค์ประกอบของ
3.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
รู ปแบบฯ เป็ นต้น
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IOC

4. กำรดำเนินกำรกิจกรรมตำมรู ปแบบกำรจัดกระบวนกำร
เรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
5. ควำมชัดเจนของขั้นตอนกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของ
อำจำรย์ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต AKLIE
Model ได้แก่
5.1ขั้นที่ 1 กำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็ น (Assessment of
Need: A)
5.2 ขั้นที่ 2 กำรเข้ำถึงควำมรู ้ ( Knowledge Acquisition: K)
5.3 ขั้นที่ 3 กำรออกแบบแผนกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้
(Learning Plan : L)
5.4 ขั้นที่ 4 กำรปฏิบตั ิกำร (Implementation : I) และ
5.5 ขั้นที่ 5 กำรประเมินผล (Evaluation : E)
6. ควำมสำมำรถในเขียนแผนกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ใน
ศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตเกิดจำกกำรปฏิบตั ิตำม
รู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้ำนประกอบด้วย
6.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำรรู ้
6.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้
6.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
6.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้
7. ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ ในศูนย์เรี ยนรู ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตเกิดจำกกำรปฏิบตั ิตำมรู ปแบบกำร
จัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยชีวิต ทั้ง 4 ด้ำนประกอบด้วย
7.1 ด้ำนเทคนิควิธีกำรกำรจัดกระบวนกำรรู ้
7.2 ด้ำนสื่ อและแหล่งกำรเรี ยนรู ้

1.0
1.0

1.0

1.0

รายการทีป่ รับปรุง
4. ควรเพิ่มข้อคำถำม
เกี่ยวกับกำรนำไปใช้
ต่อไป
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7.3 ด้ำนจิตวิทยำกำรเรี ยนรู ้ผใู ้ หญ่
7.4 ด้ำนวัดและประเมินผลกำรเรี ยนรู ้

IOC

8. อำจำรย์มีควำมรู ้ ทักษะ และเจตคติต่อรู ปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ในศูนย์เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
9. รู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรี ยนรู ้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตมีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรจัดกำรศึกษำโครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิต
10. รู ปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรี ยนรู ้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิ
ได้จริ ง

1.0
1.0

1.0

รายการทีป่ รับปรุง
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