
กระบวนการเรียนรู ้
เพื่อพฒันาการสอน
วิชาชีพ

อัคครัตน์  พลูกระจ่าง



ผูเ้รียนเป็นอย่างนี้หรือไม่ ? 

-หนีเรียน เรียนเพื่อสอบให้ผ่าน เข้าเรียนช้า  ไม่สนใจเรียน
-ทําตามได้ดี คิดเองไม่เป็น คิดและตัดสินใจไม่เป็น 
 รู้แต่ทําไม่ได้
-ฉลาดแต่เห็นแก่ตัว/ เห็นแต่ได้   พึ่งตนเองไม่ได้
-ทํางานไม่เป็นทํางานกับใครไม่ได้ ไม่ยอมปรับตัวเข้ากับผู้อืน่
-เรียนเก่งแต่สุขภาพอ่อนแอ อมโรค 
-กังวล หวาดกลัว เครียดเพราะการเรียน ยิ่งเรียนยิ่งทุกข์



ปัญหา การเรียนรู้สู่การทาํงาน
-การจดัการศึกษา ที่ไม่สอดคล้อง (Mismatch) ระหว่าง

ผูผ้ลิต และ สถานประกอบการ

-ปัญหา ความสญูเปล่าทางการศึกษา ผลิตเกินความ

ต้องการ  ขาดแคลนบางสาขา

-ความสามารถในการทาํงานไม่ตรงตามความต้องการ

-จดัตามความต้องการของผูผ้ลิต (Supply Driven)ไม่ได้จดั

ตามความต้องการของผูใ้ช้ (Demand Driven)
                                                  

(รศ.ดร.ชนะ  กสิภาร์)



ช่องว่างของความรู้
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ปัญหาความตอ้งการทกัษะของกาํลงัคน
(Common Critical Skills)

• การคิดเชิงวิเคราะห/์กลยุทธ ์
• ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค/์นวตักรรม 
• การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
• การใชภ้าษาองักฤษ 
• ทกัษะการเรียนรู ้
• ทกัษะการสอนงานและนําเสนอ

กาํลงัคนระดบัใชค้วามรู ้

•ทกัษะเฉพาะอาชีพ
•การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้
•ทกัษะการสื่อความ
•ทกัษะการเรียนรู ้

กาํลงัคนระดบัใชท้กัษะ

สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ



การปฏิรูปการเรียนรู

 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 สังคมการเรียนรู้/การเรียนรู้ตลอดชีวติ
 ฐานความรู้แบบสมรรถนะ (Competency Based)

 พฒันาหลักสูตรตามความต้องการของผู้ใช้
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การเรียนรู้เพื่อให้ประสบ
ความสาํเร็จในชีวติ

ผู้เรียน



การเรียนรู ้(LEARNING)

มคีวามหมาย 2 ประการ
1 กระบวนการเรียนรู ้(learning process) หมายถึงการดาํเนินการ

อยา่งเป็นข ัน้ตอนหรือการใชว้ธิกีารตา่งๆ ที่ชว่ยใหบุ้คคลเกดิการ
เรียนรู้

2 ผลการเรียนรู ้(learning outcome) ไดแ้ก ่ความรูค้วามเขา้ใจใน
สาระตา่งๆ ความสามารถในการกระทาํ การใชท้กัษะกระบวนการ
ตา่งๆ       รวมทัง้ความรูส้ึกหรือเจตคตอินัเป็นผลที่ เกดิขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้



การเปลี่ยนผ่านสังคมไทยเข้าสู่ ยุคสังคม/เศรษฐกิจฐานความรู ้

ลักษณะบุคคล
สังคมปัจจุบนั

ลักษณะบุคคล
สังคม/เศรษฐกจิฐานความรู้ สังคม/เศรษฐกจิฐานความรู้

1. เป็นผู้บริโภค
2. เป็นผู้ตาม
3. เป็นผู้ ที่รับทราบข้อมลู
4. เป็นผู้ ที่ยดึความรู้เดิม
5. เป็นผู้ ที่อยูใ่นกรอบ
6. ทํางานคนเดียว
7. ไมย่ืดหยุน่
8. มุง่ผลปานกลาง
9. สาํเร็จรูป
10. ตามตะวนัตก

1. เป็นผู้ผลติ
2. เป็นผู้ นํา
3. เป็นผู้ ที่สนใจข้อมลู
4. เป็นผู้ ที่สร้างสรรค์
5. เป็นผู้ ที่คิดแจ้งแทงตลอด
6. ทํางานร่วมกนั
7. ยืดหยุน่
8. มุง่ผลเลศิ
9. มีความเฉพาะตวั
10. มีอตัตลกัษณ์ไทย

เรียนรู้

สร้างความรู้

ใช้ความรู้

ผลผลติ

ประสทิธิภาพ/คณุภาพ

แขง่ขนัได้/ความเป็นไทย



• มกีารฝึกอบรมและการ
พฒันาในหวัขอ้ทีเ่ป็นที่
นิยมในสงัคมอาจไม่
สมัพนัธโ์ดยตรงกบั
แผนการดาํเนินงานของ
องคก์ร

• แนวทางการพฒันาสว่น
ใหญ่เป็นในรปูแบบ
หอ้งเรยีน

• คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา
สงูขึน้เรือ่ยๆในขณะที่
ผลการปฏบิตังิานไม่
เพิม่ขึน้ชดัเจนนกั

• ใหค้วามสาํคญักบัการ
สง่เสรมิการพฒันาและการ
เรยีนรูท้ีต่รงกบัความจาํเป็น
ในการปฏบิตังิานจรงิตาม
เป้าขององคก์ร

• การเรยีนรูแ้ละการพฒันามี
หลากหลายรปูแบบ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มุง่เน้นที่
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

• ศกัยภาพการปฏบิตังิานที่
สงูขึน้สามารถสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึผลการดาํเนินงานของ
องคก์รโดยรวม

การพฒันาเพื่อให้นําไปปฏิบตัิงานได้จริง
(Enabling People to Perform)

ประสบการณ์ความรู้

การสอนให้รูใ้นสิ่งที่อยากให้รู้
(Teaching People Things)

ผลประโยชน์ที่ได้

จากการเรียนรูไ้ม่ชดัเจน

ได้รบัผลประโยชน์

จากการเรียนรูท้ี่ชดัเจน

แนวคิดแบบใหม่
(New  Paradigm)

แนวคิดแบบเก่า
(Old Paradigm)

ผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม

ปฏิบตัิงาน

ผูป้ฏิบตัิงาน
ผูฝ้ึกสอน



บนัไดสี่ขัน้สู่การเรียนรู้ (Learning)

ไม่รู้
ไม่รู ้ไม่ชี้ vs. ไม่รู ้แล้วชี้

1

รบัรู้ 
แต่อาจไม่ได้นําไปใช้

2

เลียนรู้ 
รบัมา ทาํเลียนแบบ

3

เรียนรู้
เลียนแบบ พฒันาต่อยอด

4

นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ์ ผาสขุยืด สถาบนัสง่เสริมการจดัการความรู้เพื่อสงัคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47



1. Know-what

2. Know-how

3. Know-why

4. Care-why

เป็นความรู้เชิงทฤษฎี
จบมหาวทิยาลัยใหม่ๆ

เป็นความรู้เชิงปฏบิตัิ
จบมหาวทิยาลัย 2-3 ปี 

เป็นความรู้เชิงเหตุผล มีการ
วเิคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้

เป็นความรู้เชิงสร้างสรรค์ คดิ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง 

ความรู ้4 ระดบั



ผู ้เรียนตอ้งมี 10 ทักษะ ในโลกยุคปัจจุบัน

1. ทกัษะภาษา 2 ภาษา
2. ทกัษะการรู้สารสนเทศ(ข้อมูล+ICT)

3. ความคดิวเิคราะห์  วพิากษ์ วจิารณ์
4. ความสามารถในการสื่อสาร



5.   ความตระหนักในความเป็นสังคมโลก + 
ปรับตวั

6.   ความสามารถในการรักษาสุขภาพ + ความ
เป็นอยู่ที่ดี

7.   ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  
8.   ความมีสุนทรียภาพ
9.   การรักษาดุลยภาพของสังคม + 

สิ่งแวดล้อม
10 การเรียนร้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ



ความสับสน เกดิใหม่ อนาคต

Learn how to learn

ทีม่า C-ChEPS



LEARN HOW TO LEARN

กรอบที่ถูกปิดกัน้ ขาดกระบวนการคดิ ความเชื่อที่ผิดๆ

ความสบัสน

ทีม่า C-ChEPS



LEARN HOW TO LEARN

ทกุสิง่ทกุอยา่งเริ่มต้นที่ตวัเรา

   จดบนัทกึ   สตแิละสมาธิ      คดิเป็นระบบ     สังเกต

   เกดิใหม่

ทีม่า C-ChEPS



LEARN HOW TO LEARN

การอยู่ ร่วมกับทุกคน องค์ความรู้ที่ใหญ่

สังคม

ทีม่า C-ChEPS



ระบบการเรียนการสอนทีเ่น้นกระบวนการ

สาํรวจและวเิคราะห์
ความต้องการของนักเรียน

กาํหนดวัตถุประสงค์
การเรียนการสอน

วเิคราะห์ลาํดับเนือ้หา

กาํหนดแนวทางการเรียน
การสอนตามการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสาํคัญหรือ
กระบวนการ

กาํหนดสื่อการเรียนการสอน

กาํหนดการวัดและประเมนิผล

เขียนแผนการสอน

ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน

ขัน้ปฏบิัตกิจิกรรม
การเรียนการสอน

ขัน้สรุป

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

ทกัษะกระบวนการ

เน้นการใช้คาํถาม

ใช้ลีลาการพดู
การกระทาํเพื่อเร้าใจ

มีการเสริมแรง
นักเรียน

การประเมนิผล
การเรียนการสอน

ขั้นเตรียมการ ขั้นดาํเนินการ ขั้นประเมนิผล



การเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอนด้วยวงจร  

PDCA



1. มอบหมายงาน
       ใหก้ลุ่มเริม่ตน้

2.  จบักลุ่มเรยีนรูจ้น
เชีย่วชาญเตรยีมเสนอ
ขอ้ความรู ้

3.  กลบัมาสอนและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เตรยีม
นาํเสนอต่อช ัน้เรยีน

รปูแบบการสอนแบบ Jigsaw

1. Arrange Cooperative Groups & Assign Material
2. Expert groups study and prepare presentations
3. Return to cooperative groups for teaching and checking
4. Individual and group accountability

ขั้นตอนขั้นตอน

4. ผูเ้รยีนทุกคนมีส่วนรบัผดิชอบของตนเองและของกลุ่ม



รูปแบบการสอนแบบ CONSTRUCTIONISM
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PROJECT BASED LEARNING

 ผูเ้รียนกาํหนดหวัข้อโครงงาน วางแผนโครงงานด้วยตนเอง Facilitator ให้

ความช่วยเหลือด้านกระบวนการ

 เน้นที่กระบวนการเรียนรูต้ามแนวทาง Constructionism

 เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบบรูณาการ (แกงโฮะ)

 ผูเ้รียนจดัการกบัความรู้ที่ตนเองได้รบัและการต่อยอด โดยใช้ Self 

curriculum เป็นแนวทาง

 โครงงานเชื่อมโยงกบัโลกแห่งความเป็นจริง



การเรียนรูเ้กิดจากการปฏิบตัิงานจริง













การเรียนรู้

และ

กระบวนการเรียนรู้



การเรียนรู้คืออะไร ?



การเรียนรู้คืออะไร ?

•ก า ร เ รี ย น รู้   คื อ  
การที่ผู้เรียนได้เกิด
การ เป ลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ที่ ค่อน 
ข้างถาวร



พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจาก การ

ฝึกฝน หรือเคยมีพฤติกรรมนั้นๆมาก่อน 

การเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้เรียนอย่างถาวร 
อันเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนหรือการมี
ประสบการณ์ 



ก่อนหน้า

ผู้ชายคนนี ้เกดิการเรียนรู้หรือไม่
          เรียนรู้จากอะไร ?

     ต่อมา 

ช่วยกันคิดหน่อย !!



การเรียนรู้เกิดจาก

การ

ทดลอง

การฝึก

ปฏิบตัิ

การสงัเกต

การทาํงาน
ประสบการณ์

จริง



กฎของการเรียนรู้
1. กฎของความพร้อม
(The law of readiness)

2. กฎของการฝึก
(The law of exercise)

4. กฎของผลกระทบ/ความพอใจ
(The law of effect)

3. กฎแห่งการใช้
(The law of Use and Disuse )



  กฎแห่งความพร้อม

พร้อมทางด้านวุฒิ
ภาวะ

พร้อมทางด้าน
อารมณ์และจติใจ

พร้อมทางด้าน
พืน้ฐานและ

ประสบการณ์เดมิ



กฎของการฝึก
1. ความเสื่อมและถดถอยของร่ายกายเมื่อไม่ใช้งานอยู่เป็น

ประจาํ

2. เมื่อทาํสิ่งใดซํา้ๆ หรือมีการฝึกสมํา่เสมอจะทาํสิ่งนัน้ได้ดี

3. เมื่อฝึกปฏิบตัิหรือกระทาํสิ่งใดนานๆ จะเกิดการเหนื่อยล้า

4. ระยะเวลาในการฝึกขึน้อยู่กบัความยากง่ายของงาน

5. การฝึกควรการหยดุเพื่อให้ผูฝ้ึกได้คิดวิเคราะหก์ารฝึกได้

ด้วยตนเอง

6. การฝึกอย่างสมํา่เสมอจะทาํให้ผูฝ้ึกเกิดความชาํนาญ

7. ก่อนการฝึกจะต้องสร้างความต้องการหรือความอยากที่จะ

ฝึกเพื่อให้ผูฝ้ึกได้ฝึกซํา้บอ่ยๆ



กฎแห่งการใช้

ถ้าผู้เรียนได้มีโอกาสนําสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
งานบ่อย ๆ  จะทาํให้การเรียนรู้มี   
ความคงทน

พฤตกิรรมการเรียนรู้ใด ๆ ได้มีการ
กระทาํต่อเนื่องกันย่อมมีผลให้       
การกระทาํนัน้สมบูรณ์ยิ่งขึน้

พฤตกิรรมการเรียนรู้ใดๆไม่มีโอกาสได้ใช้
หรือเว้นว่างไป หรือไม่ได้กระทาํซํา้ ๆ บ่อย ๆ 
พฤตกิรรมนัน้กม็ีแนวโน้มที่จะถูกลืม



กฎของผลกระทบ/ความพอใจ

บุคคลเกิดความพอใจใน
สิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นประสบ
ผลสําเร็จสามารถทําได้   
ก็จะส่งผลให้ บุคคลนั้น
อยากเรียนรู้ต่อไป



สาเหตุการหยุดชะงัดการเรียนรู้

ความสับสน การทาํให้โกรธ

ความเบื่อหน่าย
ความกลัว



ปัจจยัที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

    
    
    
    
    

ความสนใจ
ความต้องการ

ความพร้อม
ในการเรียนรู้

การจดจาํสิ่งที่
เรียน

การกระตุ้นเตอืน



การเรียนรู้ที่ส่งผลต่อความสาํเร็จ 

ไม่มีสิ่งใดที่สาํเร็จ
ผลได้เท่า
ความสาํเร็จ

ความสาํเร็จ
ก่อให้เกดิความ
สนใจที่จะ
เรียนรู้ต่อไป

การเสริมแรง
บ่อยๆ เป็นสิ่ง
สาํคัญ
 ต่อระดบัความเร็ว
ในการเรียนรู้

การปรับแต่ง 



  ข้อคิดบางประการเกี่ยวกับการเรียนรู้

1.  การเรียนรู้เป็นสิ่งที่กระทําแทนกันมิได้

2.  ความสามารถในการเรียนรู้แต่ละบุคคลไม่เท่ากัน

3.  คนๆ เดียวกันอาจเรียนบางเรื่องเร็ว บางเรื่องช้า

4.  การเรียนรู้จะดียิ่งขึ้น ถ้าการสอนมีขั้นตอน และย้ําทุกระยะ

5.  การเข้าใจทีละขั้นตอน ทีละน้อย จะทําให้การเรียนรู้น่าติดตาม

6.  จะกระตือรือร้น หากมีส่วนร่วมรับผิดชอบ



มนุษย์เรียนรู้ได้อย่างไร!!!

ถูกกระตุ้นโดยผู้สอน

รับข้อมูลใหม่นําข้อมูลเก่ามา
ประยุกต์

นําข้อมูลมาทดลองใช้

ตรวจสอบผลที่ได้จากการทดลอง



กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process)

Motivation

Information

Application

Progress

รับรู้ปัญหา สิ่งใหม่ อยากรู้
อยากเหน็ต้องการศกึษา

หาข้อมูล ศกึษาเนือ้หา 
ผสมผสานความคดิเพื่อแก้ปัญหา

นําความรู้ ความคดิแนวทางการ
แก้ปัญหาไปทดลองใช้

ตรวจสอบผลสาํเร็จหลังการ
นําความรู้ไปทดลองใช้





 สาเหตุการ ไม่ประสบผลสาํเร็จในการเรียนการสอน

ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน
ผู้สอนไม่สร้างความสนใจ

เนือ้หาไม่พอ เนือ้หาผิด
เนือ้หาสับสน

ขาดการนําไปประยุกต์ใช้ การนําไปใช้
ไม่ครอบคลุม หรือไม่ตรงเนือ้หา

ไม่ได้กาํหนดการตรวจผล

M

I

A

P



ธรรมชาตริะดบัความสนใจ/ตัง้ใจระหว่างเรียน

0

20
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% ความตัง้ใจ

นาที

เปลี่ยนกจิกรรมการสอน



การสอนคืออะไร ?



การสอนคืออะไร ?

การสอน คือ การช่วยให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้ หรือช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม



ความหมายของการสอน

      การสอน หมายถึง การถ่ายทอด

เนื้ อหาจากบุคคลห นึ่งซึ่ ง เ รี ยก ว่า 

“ผู้สอน” ไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า 

“ผู้เรียน” โดยวิธีการจัดกิจกรรมหรือ

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่ผู้สอนกระทํา

ไป  เพื่ อ ส่ง เส ริมให้ ผู้ เ รียนเกิดการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม

วัตถุประสงค์



นักเรียน



ขั้นตอนของกระบวนการ
เรียนรู้

1. ขั้นสนใจปัญหา (Motivation)

2. ขั้นศึกษาข้อมลู (Information)

3. ขั้นนาํข้อมลูมาใช้ (Application)

4. ขั้นประเมนิผลสาํเร็จ (Progress)





กระบวนการเรียนรู้

นาํเข้าสู่บทเรียนด้วยการสร้างจดุสนใจ
ด้วยการตั้งคาํถาม/ใช้อุปกรณ์ช่วย

ขั้นสนใจปัญหา (Motivation)



กระบวนการเรียนรู้

ให้เนื้อหาสาระด้วยวิธีการต่าง ๆ
บรรยาย สาธิต ถามตอบ

ขั้นศึกษาข้อมลู (Information)



กระบวนการเรียนรู้

สร้างแบบคาํถาม แบบฝึกหัด
ใบงาน ให้ผูเ้รียนทาํ

ขั้นนาํข้อมลูมาใช้ (Application)



กระบวนการเรียนรู้

ตรวจคาํตอบทันที่เพือ่วัด
ความสาํเร็จของผูเ้รียน

ขั้นประเมนิผลสาํเร็จ (Progress)



วางแผน เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้
วิธีการ  MIAP M

I
A

P



1

2
3

4

4
3

2
1



ข้อควรคาํนึงถึง
• การบอกไมใ่ช่การสอน
• การฟังไมใ่ช่การเรียน
• การดไูมใ่ช่การเรียน

นาํมาช่วย
ในการเรียนรู้



ขั้นสนใจปัญหา

ขั้นศึกษาข้อมลู

ขั้นพยายาม

ขั้นสาํเร็จผล

นาํเข้าสู่บทเรียน

ให้เนื้อหาความรู้

ให้แบบฝึกหัด

ตรวจผลการฝึก

M

P

I

A

การเรียน การสอน

กระบวนการเรียนการสอน



วิธีการสอนวิชาชีพ มี 3 วิธี ดงันี้

1. วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture)
ครูจะบรรยาย
ให้ฟัง! ห้ามใคร
ถาม ?

งง
?

??
?

2. วิธีการสอนแบบถาม - ตอบ (Questioning) 

นี่คืออะไร ?
หลอดไฟ...
ครับ !

3. วิธีการสอนด้วยวิธีศึกษาด้วยตนเอง (Self  Learning) 



วธิีการสอนแบบบรรยาย

วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture) หมายถึง  วิธีสอนที่ถือเอา
กิจกรรมหรือบทบาทของผู้สอนเป็นหลัก   โดยผู้สอนจะพูด 
บอก เล่า หรืออธิบายเนือ้หาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน



วตัถุประสงค์ของการสอนแบบบรรยาย

1. เพือ่ให้ความรู้หรือประสบการณ์ใหมแ่ก่ผูเ้รียนที่
ค้นคว้าหาได้ยาก

2. เพือ่ช่วยนาํทางในการอ่านหนังสือของผูเ้รียน
3. เพือ่มุง่ถ่ายทอดความรู้ให้ผูเ้รียนได้อย่าง

เต็มที่ในเวลาอันจาํกัด



ข ัน้ตอนการสอนแบบบรรยาย

กล่าวนาํเข้าเรื่องในเรื่องที่จะบรรยาย

ชี้ให้เห็นประโยชน์และความสาํคัญของเนื้อหา

ทบทวนความรู้เดิมเพือ่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่

ขั้นนาํ ขั้นอธิบาย ขั้นสรปุ



ข ัน้ตอนการสอนแบบบรรยาย

บอกขอบเขตเนือ้หาและวัตถุประสงค์การสอน
อธิบายเนือ้หาตามลาํดบัอย่างต่อเนื่องและ

ชัดเจน
 เน้นประเดน็ที่สาํคัญเพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
 ใช้ภาษาง่าย ๆ ในการบรรยาย

ขั้นนาํ ขั้นอธิบาย ขั้นสรปุ



ข ัน้ตอนการสอนแบบบรรยาย

สรุปเชื่อมโยงเนือ้หาเข้าด้วยกัน
ตัง้คาํถามให้ผู้เรียนได้วเิคราะห์หรือวจิารณ์

เนือ้หา
 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม
มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเตมิ

ขั้นนาํ ขั้นอธิบาย ขั้นสรปุ



ข้อดขีองวธิีการสอนแบบบรรยาย
 สามารถใช้สอนกับผูเ้รียนจาํนวนมากได้
 ผูส้อนสามารถดาํเนินการคนเดียวได้
 สะดวกในการให้เนื้อหาทางทฤษฎีแก่ผูเ้รียน
 ผูเ้รียนสามารถรับรู้เรื่องที่เรียนตรงกันและพร้อมกัน
 สามารถสรปุเนื้อหาจากที่ต่าง ๆ ได้ง่าย
 ให้เนื้อหาแก่ผูเ้รียนได้มากในเวลาที่จาํกัด



ข้อเสยีของวธิีการสอนแบบบรรยาย
 ไมไ่ด้คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน
 การบรรยายที่ดีต้องอาศัยทักษะ และเทคนิคการพูดที่เร้า

ความสนใจ
 ผูเ้รียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมน้อย 
 ใช้ได้ดีกับผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษา
 เป็นการแสดงออกของผูส้อนคนเดียว



วิธีการสอนแบบถามตอบ  หมายถึง วิธีการสอนที่ ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีกิจกรรมร่วมกันในระหว่างบทเรียน  และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน 

วธิีการสอนแบบถาม-ตอบ



วตัถุประสงค์ของการสอนแบบถาม-ตอบ
 ทาํให้ผู้เรียนเกดิความตัง้ใจและสนใจในการ

เรียน
 เสริมสร้างทกัษะความคดิในการแก้ปัญหาของ

ผู้เรียน
 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน
 ทราบถงึข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน



ข ัน้ตอนในการใช้คาํถาม



ข้อดขีองวธิีการสอนแบบถาม-ตอบ
 รักษาความตั้งใจและความสนใจบทเรียนของผูเ้รียนได้

 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้คิดค้นหาเหตผุล ตลอดจนฝึกแก้ปัญหา

 ผูส้อนมโีอกาสได้ทราบผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตลอดเวลา

 พฒันาผูเ้รียนให้ได้มกีารแสดงออก และเชื่อมัน่ในตนเอง

 สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน

 การสรปุเนื้อหาทาํได้ด้วยความเข้าใจของผูเ้รียน

 เป็นวิธีการที่คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้รียนได้ดี



ข้อเสยีของวธิีการสอนแบบถาม-ตอบ
 ใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนจาํนวนไมค่วรเกิน 30 คน

 ใช้เวลาในการสอนมากกว่าแบบบรรยายแต่ผูเ้รียนเข้าใจ
เนื้อหาได้มากกว่า

 การเตรียมการสอนและดาํเนินการสอนทาํให้ยากกว่า
การสอนบรรยาย

 ผูส้อนควรรู้วิธีการตั้งคาํถามที่ดีในการสอน



วิธีการสอนด้วยวิธีศึกษาด้วยตนเอง (Self  Learning)

      วธิีการสอนดว้ยวธิศีึกษาดว้ย
ตนเองหมายถงึ วธิสีอนที่ผูส้อน
มอบหมายใหผู้เ้รยีนปฏบิตังิานตามใบ
งาน หรอืใบมอบหมายงาน โดยผูเ้รยีน
จะตอ้งศึกษาหาความรู ้จากเอกสาร
ประกอบการเรยีน เช่น ใบความรูห้รอื
ใบเนื้อหา ผูเ้รยีนจะเกดิทกัษะและได ้
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือศึกษา
หรอืปฏบิตังิาน



ขัน้ตอนการสอนด้วยวธิีศึกษาด้วยตนเอง 
1. ขัน้เตรียมการสอน
2. ขัน้ดาํเนินการสอน
 ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน
 ขัน้สอน
- แบ่งกลุ่มผู้เรียน
- แจกเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบเนือ้หา ใบปฏบิตังิาน
- ให้ทาํกจิกรรมกลุ่มในเวลาที่กาํหนด
- ให้แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนส่งผลงาน

3. ขัน้ประเมนิผล
- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะปฏบิัตงิาน
- ให้ผู้เรียนทาํแบบทดสอบ



เทคนิควิธีการสอนงานปฏิบัติ

การสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย 

บรรยาย

การสอนแบบสาธิตประกอบ
การเรียนด้วยตนเอง 

   สาธิต+การเรียนดว้ยตนเอง

การสอนแบบสาธิตประกอบการถามตอบ 

    สาธิต + ถาม-ตอบ

การสอนแบบเรียนด้วยตนเอง
ประกอบการลองทําการฝึกทักษะ 

เรียนด้วยตนเอง
ฝึกปฏิบัติ



การจัดทํากรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ



กําลงัคนทีต่อบสนองความตอ้งการ

ครยูคุใหม/่พันธุใ์หม/่ขาดแคลน

สถานศกึษา/แหลง่เรยีนรูใ้หม่
คณุภาพ

การบรหิารจัดการใหม่

การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง 
: ดา้นการพฒันาอาชวีศกึษา (พ.ศ. 2555-2561)



1. เนน้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา    
เพือ่ผลติกําลังคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถทัง้เชงิ
วชิาการและวชิาชพี มคีวามรู ้ทักษะ และสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ เป็นกําลังคนฐานความรู ้  
ชา่งเทคนคิทีม่ฝีีมอืและนักเทคโนโลยี

การจดัการอาชวีศกึษาทศวรรษทีส่อง



2. มกีารกําหนดทศิทางความตอ้งการกําลังคน และ
สรา้งระบบเครือข่ายความร่วมมอืในการผลติและ
พัฒนากําลังคนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้สมาคม
วชิาชพีสถานประกอบการ/องค์กรผูใ้ชก้ําลังคน 
สถาบนัการศกึษา/ผูผ้ลติ  

3. พัฒนาระบบเตรียมความพรอ้มและการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ใหผู้เ้รียนรูจ้ักตนเองและ  
สาขาอาชพีตา่ง ๆ 

การจดัการอาชวีศกึษาทศวรรษทีส่อง



4. สง่เสรมิการทํางานระหวา่งเรยีน มกีารพัฒนาระบบ
สะสมหน่วยกติ เพือ่สง่เสรมิการเรยีนควบคูก่ับการ
ทํางาน  เนน้ความรว่มมอืกบัสถานประกอบการ

5. จัดการศกึษาและเรียนรูอ้าชวีศกึษา โดยเนน้การ
ปฎบิตัมิากกวา่ทฤษฎ ีและการเรยีนรูง้านอาชพี 

6. ใหม้กีารขยายการศกึษาระบบทวภิาค ีสหกจิศกึษา
และการฝึกงานใหม้ากขึน้ 

7. ใหม้กีารประเมนิมาตรฐานวชิาชพีเมือ่จบหลกัสตูร     

การจดัการอาชวีศกึษาทศวรรษทีส่อง



 ประเด็นสาํคญัในการปฏริปู ประเด็นสาํคญัในการปฏริปู

• ความตอ้งการของตลาดแรงงาน/การจา้งงาน/
การประกอบอาชพีอสิระ

• จํานวนและคณุสมบตัผิูเ้ขา้เรยีน
• คณุภาพของผูส้ําเร็จการศกึษา (ความรู ้ทักษะ 
เจตคต ิกจินสิยั)

• หลกัสตูรและกระบวนการจัดการศกึษา
• เทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ๆ
• การสนับสนุนและความรว่มมอืภาครัฐ-เอกชน



วตัถปุระสงค์
          เพือ่เป็นกรอบมาตรฐานใหส้ถานศกึษาหรอืสถาบนัการอาชวีศกึษา
ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาหรอืปรับปรงุหลกัสตูร  การจัดการเรยีนการสอน
และพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา  ใหส้ามารถผลติผูส้ําเร็จการศกึษาทีม่ี
คณุภาพ และเพือ่ประโยชนต์อ่การรับรองมาตรฐานคณุวฒุผิูส้ําเร็จการศกึษา

 สาระ : กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ



ระดบัคณุวฒุ ิ แบง่ออกเป็น
      1.  ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีระยะสัน้

      2.  ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี

      3.  ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

      4.  ระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอื

           สายปฏบิตักิาร

ระดบัคณุวฒุขิองอาชวีศกึษา



 แบบคณุวฒุอิาชวีศกึษา 1-6
 คอศ. 1  แบบกําหนดกรอบคณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี

 คอศ. 2  แบบเสนอหลกัสตูรการอาชวีศกึษา

 คอศ. 3  แบบรายงานขอ้มลูเพือ่การพจิารณาหลกัสตูร

 คอศ. 4  แบบเทยีบหลกัสตูรเพือ่คณุภาพการศกึษา 

 คอศ. 5  แบบพจิารณาหลกัสตูร

 คอศ. 6  แบบรายงานผลการดําเนนิการหลกัสตูร

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารหลกัสตูร



      คณุภาพของผูส้ําเร็จการศกึษาทกุระดบั

คณุวฒุ ิประเภทวชิาและสาขาวชิาตา่ง ๆ 

จะตอ้งครอบคลมุอยา่งนอ้ย  3 ดา้น คอื

      1. ดา้นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

      2. ดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป   

      3. ดา้นสมรรถนะวชิาชพี

ผลการเรยีนรู ้Learning Outcome



ท่านต้องการเป็นครูแบบไหน
1. ครูใบสั่ง                       สั่งอย่างเดยีวไม่ต้องสอน
2. ครูต้มยาํ                     มีนํ้า มีเครื่องแยะ แต่เนื้อน้อย
3.  ครูมาม่า ไม่เตรียมการสอน
4.  ครูที่มีแต่จติวญิญาณของครู  ตัวหายไปไหนไม่รู้
5. ครูทองใบ   ยดึใบงานเป็นศูนย์กลาง แจกแต่ใบงาน
6. ครูพานิช   ขายทุกอย่างทีข่วางหน้า
7. ครูInternet    ค้นคว้าหาความรู้เสมอ
8. ครูของคน                 ไม่เพียงแต่สอนหนังสือ แต่สอนคน
9. ครูนักวจิยัและพฒันา   ปฏบิัตกิารวจิัยและ พัฒนาผู้เรียน  
10. ครูอาชีพ                 ปฏบิัตพิฒันางานในวชิาชีพจนสาํเร็จ/เกดิ

ประโยชน์ต่อผู้เรียน




