กลยุทธ์ การสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency Based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบตั ิพร้อมๆ กับการผนึกรวม
องค์ความรู ้จนผูเ้ รี ยนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรี ยนรู ้และมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
รู ปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึ กปฏิบตั ิในงานห้องปฏิบตั ิการ การฝึ ก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ การเรี ยนรู ้จากปัญหาเป็ นฐาน การทัศนศึกษาดูงานและสหกิจศึกษา เป็ น
ต้น
2. การสอนแบบเน้นกรณี ปัญหา (Problem Based) มุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ผูเ้ รี ยนคิดและดาเนินการเรี ยนรู ้ กาหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการแก้ไขปั ญหามากกว่าการจาเนื้ อหา
ข้อเท็จจริ ง เป็ นการส่ งเสริ มการทางานเป็ นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม
3. การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-Study) มุ่งเน้นวิธีการให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เช่นการจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บค้น การค้นพบการเรี ยนแบบ
แก้ปัญหา การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ซึ่ งใช้ในการเรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกระบวนการกลุ่ม
4. การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ การสร้างผลงานและพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่การสร้างผลผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CCPR Model) เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่
สอดคล้องกับแนวคิดคุรศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย
4.1 การสอนแบบเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-Based Instruction) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนรู ้จกั การคิด การวิเคราะห์ และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยให้ผเู ้ รี ยนเขียน
รายงานที่สะท้อนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ได้มีการทดสอบความคิดกับเพื่อน หรื อกับ
อาจารย์จนความคิดตกผลึก และถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานเขียน หรื องานสร้างสรรค์อื่น
4.2 การสอนแบบเน้นสร้างผลงานและพัฒนาเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ (Creativity-Based
Instruction) เป็ นการสอนที่พฒั นาจากงานวิจยั รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างผลงานและพัฒนา
งานเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ โดยเริ่ มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรื อประเด็นสิ่ งที่ควรได้รับ
การพัฒนา และใช้กระบวนการวิจยั ในการค้นหาคาตอบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรื อองค์
ความรู ้ใหม่
4.3 การสอนแบบเน้นการสร้างผลิตผลิต (Productivity-Based Instruction) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้น
ให้ผเู ้ รี ยนมีผลผลิตของตนเองไม่วา่ จะเป็ นผลผลิตด้านวิชาการ วิชาชีพ สิ่ งของต่างๆ

4.4 การสอนแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Responsibility-Based
Instruction) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปั ญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อม และพัฒนาแนว
ทางแก้ไข
5. การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดความรู ้จากผูส้ อน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อระดมความคิดใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน ผูส้ อนสามารถจัดให้มีการอภิปรายในหลาย
ลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน เช่น การอภิปรายแบบฟอรั่ม แบบสัมมนา แบบซิ มโพเซี่ ยม แบบกลุ่มย่อย แบบปุจฉาวิสัชนา
แบบโต้วาที เป็ นต้น
6. การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้สังเกตขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิดว้ ยการแสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิ บาย ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทาหรื อซักถามไปพร้อมๆ
กัน ซึ่ งทาให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ี การปฏิบตั ิ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การสอนรายวิชาที่ตอ้ งการ
ให้ผเู ้ รี ยนรู ้วธิ ีการและปัญหาในทางปฏิบตั ิ
7. การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation) เป็ นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้อหา
จากการเข้าไปอยูใ่ นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาซึ่ งมีสภาพในใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด ทั้ง
สภาพแวดล้อม และปฏิบตั ิสัมพันธ์โดยมีการกาหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึก
การแก้ไขปั ญหาและการติดสนใจจากสภาพการณ์ที่เผชิ ญอยู่ เช่น สร้างสถานการณ์จาลองการทา
ธุ รกิจ เกมจาลองสถานการณ์เป็ นต้น

วิธีการวัดและประเมินผล
1. ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนหรื อกลุ่มงาน การ
สอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
2. ด้านความรู ้

ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ การเขียนรายงานและนาเสนอด้วยวาจา
3. ด้านทักษะทางปัญหา
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ การเขียนรายงานและนาเสนอด้วยวาจา การ
สังเกตการณ์จากการให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นการมอบหมายงานที่ตอ้ งกระตุน้ ให้เกิดการ
ประมวลความรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน หรื อกลุ่มงาน การ
ประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอด้วยวาจา
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ การสังเกตการณ์จากการให้ผเู ้ รี ยนแสดง
ความคิดเห็น ใช้การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอ

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ต้องมีการทวนสอบเพื่อยืน่ ยันว่านักศึกษา มีผลการเรี ยนรู ้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ

