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49253806 :  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
ค าส าคญั :  การพฒันารูปแบบ/การจดักระบวนการเรียนรู้/โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน : การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์        
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ, 
ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย ์และ รศ.ดร.เสรี  พงศพ์ิศ. 591 หนา้. 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตโดยใชก้ารวิจยัและพฒันา (Research and Development) ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods  Research)  
ประกอบดว้ยการวจิยั 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี  1 ศึกษาความตอ้งการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ขั้นท่ี 2  สร้างรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ขั้นท่ี 3  ทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์และขั้นท่ี 4 ประเมินรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์กลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ  านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประกอบดว้ย  1) รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 3) แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจในการ
จดักระบวนการเรียนรู้  4) แบบประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 5) แบบประเมินตนเองของอาจารย ์6) แบบประเมิน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 7)  แบบประเมินความพึงพอใจ 8) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – test dependent และการวเิคราะห์เน้ือหา 
  ผลการวจิยัพบวา่   
  1. สภาพและความตอ้งการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ท่ีควรไดรั้บ
การพฒันามี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล  4) ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัจริง 
  2. ผลการพฒันาไดรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ได ้ AKLIE  
Model  ประกอบดว้ย หลกัการ  คือการจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีเอาชีวิตและชุมชนเป็นตวัตั้ง เน้นชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน วตัถุประสงค์ คือ เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ สาระความรู้ ประกอบดว้ย  การจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น  ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 
1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A)  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  ขั้นท่ี 3 การออกแบบ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)   
  3.  ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวติ พบวา่  
   3.1 หลงัการใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต พบว่า
อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3.2 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติมีทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
   3.3 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประเมินตนเอง พบว่า มีความรู้และทกัษะ อยูใ่นระดบัมาก 
และมีเจตคติต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก   
  4. ผลการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัดี   
  5. นกัศึกษาพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก  
  6. กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์ อาจารยแ์ละนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ อยูใ่นระดบัมาก  
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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  

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรวจิัย 
 ในการด ารงชีวิตอยู่ของคนเรานั้นจะตอ้งมีการ “เรียนรู้” ในทุกช่วงอายุขยัของชีวิต  เร่ิม
ตั้งแต่สัญชาตญาณการเรียนรู้ของทารกท่ีตอ้งปรับตวัจากครรภ์มารดาเม่ือลืมตามามองโลก และได้
เรียนรู้กบัส่ิงใหม่ๆท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตตลอดเวลาตราบส้ินอายขุยั  ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือให้มนุษยไ์ดเ้กิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึนนั้นก็คือ “การศึกษา”  การศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษยต์ั้งแต่เกิด
จนตาย มิได้จ  าเป็นเฉพาะช่วงวัยเรียนเท่านั้ น การศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะปรับตวั ท่ีจะด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวยัไดอ้ย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ในวยัเด็ก     
วยัผูใ้หญ่ หรือผูสู้งวยั โดยเฉพาะในสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและสลบัซับซ้อน ท าให้การศึกษาดูจะยิ่งมีความส าคญัและจ าเป็นมากยิ่งข้ึน (สุมาลี สังขศ์รี
2540 : ค าช้ีแจง ; เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ 2539:15) 

 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และขอ้มูลข่าวสาร      ท่ี
ทุกคนสามารถแสวงหา และเรียนรู้ไดโ้ดยไม่มีขอบเขตจ ากดั ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนให้ทนัต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
การเปล่ียนแปลงทางอุดมศึกษาท าใหเ้พิ่มการแข่งขนัมากข้ึน เนน้ความเป็นอุดมศึกษามหาชน และการ
สนองภารกิจท่ีหลากหลายในสังคมของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน (อมรวิชช ์
นาครทรรพ 2543 : 18) ความส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษาในฐานะเป็นคลงัปัญญาของประเทศ จึงมี
บทบาทหนา้ท่ีตอ้งเตรียมคนให้มีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
และอนาคต เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ในปี พ.ศ. 2508 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก ได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจต่อการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ ปรับเปล่ียนเป็น
โครงการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ข้ึน นบัตั้งแต่นั้นมาท าใหห้ลายประเทศต่ืนตวัในเร่ือง
น้ี และหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศพฒันา ไดก้ าหนดนโยบายและด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่ง
จริงจงั  

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการศึกษาตลอดชีวิตนั้นก็คือ การเรียนรู้ไม่ควรท่ีถูกก าหนด ใน
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ฝ่ายเดียว คุณค่าของคนนั้นข้ึนอยูก่บัความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ  ท่ีไดม้า
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ตลอดชีวิต การเรียนรู้ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าเช่นเดียวกัน               
(สุธรรม อารีกลุ 2543 : 1)  

 ถา้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือพฒันาคน คือ เน้นท่ีตวับุคคลเป็นวตัถุประสงค์น าทาง แต่
การศึกษายงัมีวตัถุประสงค์ปลายทางหรือผลสัมฤทธ์ิสุดทา้ย (Learning Outcomes) คือการเป็น
เคร่ืองมือยดึเหน่ียวสังคมเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นองคก์รชุมชนท่ีมีพลงั มีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้
วตัถุประสงคป์ลายทางน้ีคนส่วนมากไปไม่ถึง ท าให้ทิศทางการศึกษาของเราไม่ตรงทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
เพราะไปเนน้สุดทา้ยอยูท่ี่บุคคล ไม่คิดถึงไปท่ีการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ จึงท าใหเ้กิดวิกฤตทางสังคม 
การศึกษาท่ีไม่สมบูรณ์  

 หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู้ หวัใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ 
การปฏิรูปจากการยดึวิชาเป็นตวัตั้ง มาเป็นยดึมนุษยห์รือผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง หรือท่ีเรียกวา่ ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัท่ีสุด (คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้ 2543 : ก)  

 การจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 2 กระบวนการหลกั คือกระบวนการเรียนรู้กบักระบวน การ
สอน โดยทฤษฎี กระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดของการศึกษา คือ “กระบวนการเรียนรู้ ความส าเร็จของการ
จัดการศึกษาข้ึนอยู่กับผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ในทางปฏิบัติคนในวงการศึกษาไทยใส่ใน
กระบวนการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุด โดยเม่ือกล่าวถึงกระบวนการปฏิรูปการศึกษา จะเนน้และใหค้วามส าคญั
กบัเร่ืองการปฏิรูปการบริหาร ส่วนการเรียนการสอนจะกล่าวเพียงเล็กน้อย ไม่เวน้แต่ในห้องเรียน       
ท่ีกิจกรรมท่ีด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการสอนของครู ไม่ใช่การเรียนรู้ของนกัเรียน ส่ิงท่ีเรียกว่า 
“ปฏิรูปการศึกษา” ยงัเป็นการเปล่ียนแปลงแบบประนีประนอม ยงัห่างไกลจากการผ่าตดัโครงสร้าง
อยา่งถึงรากถึงโคน เพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้ใหม่อยา่งแมจ้ริงอยูม่าก (รุ่ง  แกว้แดง 2541: 90-91 ; 
วิทยากร เชียงกุล 2544 : 106)  การจดัการศึกษาท่ีดีควรจะสร้างคนให้ฉลาด เป็นคนดี และมีความสุข 
แต่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี การศึกษาไทยยงัเนน้ท่ีการท่องจ าความรู้ส าเร็จรูป (ประเวศ วะสี 2542 : 42-43)  
ทุกส่ิงทุกอยา่งเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งความรู้  ความรู้ส าเร็จรูปจะใชง้านไม่ไดน้าน เพราะ
มีความรู้ใหม่มาแทน ในสภาพเช่นน้ี มนุษยต์อ้งสามารถเรียนรู้อยา่งเป็นพลวตัต ์(Dynamic) โดยเนน้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถเรียนรู้เป็น (Learning how to learn) เพื่อการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จะได้
สามารถปรับตวัได ้นอกจากน้ีประเวศ วะสี (2541 : 44) ยงัเห็นว่า การขาดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ถือ
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด เพราะท าให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ และเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกขใ์นการเรียนรู้และ
ความอ่อนแอทางปัญญา  

 การจดัการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ คือ การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนในทุกมิติให้เป็นคนดี มี
ความสุข พฒันาระบบต่าง ๆ  ท่ีคนก าหนดข้ึน และพฒันาสภาวะแวดลอ้มท่ีด ารงอยู ่เพื่อผลลพัธ์สุดทา้ย
ท่ีท าให้เกิดชุมชนท่ีเขม้แข็ง เกิดสังคมชุมชนท่ีใชฐ้านความรู้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้(สุมาลี 
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สังขศ์รี 2540 : 36-37) นอกจากจะยึดความมุ่งหมายและหลกัการ ในมาตรา 6 และ มาตรา 9 (6) และ
โดยเฉพาะแนวทางจดัการศึกษา ในมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา 2542 (ฉบบัปรังปรุงแกไ้ข 
2545)  ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมชุมชน   
อ่ืน ๆ  รวมกนัส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยการ “จดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน”      ใน
เบ้ืองตน้เป็นการย  ้าเนน้ให้สถาบนัการศึกษาทุกระดบัทุกสถาบนั ซ่ึงมีหนา้ท่ีในกฎหมายชดัเจนไดท้ า
ให้ท่ีในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามความหมายของการศึกษาท่ี
สมบูรณ์แบบ (สุมาลี สังขศ์รี 2540 : 47-48) 
 จากเหตุผลดงักล่าวจะเห็นว่าการท่ีจะพฒันาประเทศชาติ  พฒันาสังคมให้เจริญกา้วหน้า
ชุมชนมีความเขม้แข็งได้นั้ นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพฒันาคน  โดยการให้การศึกษาในทิศทาง             
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงการให้การศึกษากบัปวงชนนั้นสามารถท าได ้โดยการจดัการศึกษาในระบบ
โรงเรียนใหก้บัเยาวชนและผูท่ี้อยูใ่นวยัเรียน  ส่วนการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมุ่งเนน้ท่ีจะ
จดัให้กบับุคคลทัว่ไปไม่จ ากดัเพศและวยั  โดยใชรู้ปแบบท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิต
ประจ าวนัของประชาชน  รวมทั้งยงัเป็นการเสริมโอกาสให้กบัผูด้อ้ยโอกาส และผูท่ี้พลาดโอกาส      
ทางการศึกษา อนัเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ศูนยเ์รียนรู้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นภารกิจท่ีรัฐพยายาม
จดัให้กบัประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงในการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้และหน่วยงานอ่ืน ๆ มีการร่วมกนัจดั
กิจกรรมการศึกษากบักลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่นกลุ่มออมทรัพยข์องชุมชน ชมรมผูสู้งอายุ องคก์าร
บริหารส่วนต าบล วดั มสัยิด เป็นตน้ ศูนยเ์รียนรู้จึงเป็นศูนยก์ลางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน โดยเป็นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน โดยสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาแบบพึ่งตนเองได ้ ดงันั้นความเขม้แขง็ของศกัยภาพของ
ศูนยเ์รียนรู้ จึงน าไปสู่ประสิทธิภาพของการพฒันาบุคคล ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติในท่ีสุด 

 การจดัการศึกษาของไทยในอดีตเป็นภาระหนา้ท่ีของครอบครัวและชุมชน ไดแ้ก่ พ่อแม่ 
วดั และส านกัต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาแก่บุตรหลานทั้งดา้นวิชาการและอาชีพ มีการ
ถ่ายทอดอาชีพต่างๆ ให้แก่เด็กเป็นทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
ชุมชน ต่อมาไดมี้การน าการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกเขา้มาใชแ้ทนการศึกษาแบบเดิม และเกิดระบบ
โรงเรียนข้ึน โรงเรียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางในการจดัการศึกษาใหก้บัชุมชนแทนวดัท่ีรับผิดชอบให้
การศึกษาแก่เด็กมาแต่เดิม รัฐก็เขา้มารับผดิชอบในการจดัการศึกษาและจดัหลกัสูตร การจดัการศึกษา
ในแนวน้ีจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีท าใหผู้เ้รียนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของชุมชน เป็นการศึกษา
ท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการของ ชุมชนขณะเดียวกนัชุมชนก็คาดหวงัต่อโรงเรียนในดา้นคุณภาพไว้
สูง และพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน 
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 แต่ระบบโรงเรียนท่ีผา่นมาไม่เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ เน่ืองจากถือหลกัการแบ่ง
หนา้ท่ีเม่ือไดม้อบหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาให้กบัโรงเรียนแลว้ จึงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนจะตอ้ง
รับผิดชอบโรงเรียนจึงเป็นศูนยก์ลางของความรู้และสติปัญญา ขณะเดียวกนัความเป็นชุมชนกลบั
อ่อนแอ ความรู้เดิมของทอ้งถ่ินภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถ่ินถูกลืมเลือน ผลการจดัการศึกษาท่ีผา่น
มาท าให้เกิดปัญหามากมายในสังคมไทย ในส่วนของผูเ้รียนก็มีการแข่งขนักนัสูง ท าให้ผูเ้รียนมี
ความเครียดสูง ไม่มีความสุขในการเรียนการจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความล่าชา้
ไม่สนองตอบผูเ้รียน เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์กนัอย่างกวา้งขวาง และเม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ กระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาจึงไดท้วีข้ึน และไดรั้บการบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้มีกฎหมายการศึกษาซ่ึงเป็นท่ีมาของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงเนน้หลกัใหญ่ 2 ประการในการ
บริหารจดัการ คือ การกระจายอ านาจทางการศึกษาและการใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

 การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาไทยในอดีตขาดความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการ
จดัการ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษากบัสังคมชุมชนกบัวิถีชีวิตของสังคมชุมชนในทุกระดบั
การศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมาสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง และปัญหาท่ีเกิดในสังคมและชุมชน
ท าให้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ โดยบทบาทท่ีแท้จริงของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้มาก มีเทคนิควิธีขั้นสูง สามารถเขา้
ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาข้ึนในชุมชนได้อย่างมาก แต่ก็ย ังไม่ได้ท าให้ท่ี น้ี เต็มความรู้
ความสามารถ ทั้งน้ีเพราะเหตุต่อไปน้ี 

 1. สถาบนัการศึกษายงัไม่เขา้ใจในความหมายของการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบวา่เป็นอยา่งไร 
 2. เม่ือไม่เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีท่ีแทจ้ริงเก่ียวกับสังคมชุมชน จึงขาดการเช่ือมโยง
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนในระดับน้ีตั้ งแต่รากแก้วจนถึงระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงนบัเป็นคลงัสมองของประเทศชาติกม็าสามารถเป็นท่ีพึ่งใหก้บัชุมชนได ้
 3. สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ต่างคิดวา่ ตนเองมีหนา้ท่ีผลิตก าลงัคน พฒันาคนใหมี้ความ
รู้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุขกพ็อแลว้ ท าหนา้ท่ีเพียงแค่ สอนทฤษฎีใหห้มดแลว้ ลูกศิษยก์็น่าจะน าไป
ปฏิบติัไดเ้อง ซ่ึงเป็นความเช่ือเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน ควรไดรั้บการแกไ้ขและปฏิรูปโดยเร็ว  

 แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน และทุกส่วนของสังคม    มี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหน่ึงของสงัคม โรงเรียนจึงควรเป็น
โรงเรียนของชุมชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าให้ประชาชนไดท้ราบเก่ียวกบัการ
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ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และความนิยมให้
เกิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือเก้ือกูล
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งดา้นการเงินวสัดุ แรงงาน และก าลงัใจ ส่งเสริมใหป้ระชาชน มีความ
เขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา และถือเป็นหนา้ท่ีของประชาชนและชุมชนท่ีจะตอ้งใหค้วามสนใจ 
และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียนประกอบกบัโลกในยุคปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็วปัญหาต่าง ๆของสังคมมีความสลบัซับซ้อน จึงเป็นยุคท่ีตอ้งการ
สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ จากหลายๆ ฝ่ายมาร่วมแกไ้ขปัญหา อาจกล่าวไดว้่าหมดยคุอศัวิน
มา้ขาวหรือศิลปินเด่ียวมาท าหนา้ท่ีจดัการแต่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
โดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีวา่มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ 

 นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ซ่ึงจะท าใหเ้ด็ก มี
ความสามารถ มีทกัษะท่ีจะด ารงชีวิต และสามารถพฒันาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดการพฒันาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ท าให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ และเป็น
รากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป (ไพรัช อรรถกามานนทแ์ละมทันา 
โชควรวฒันกร 2545 : 2) ดงันั้นขอ้เสนอท่ีมีต่อระบบการศึกษาจึงเป็นเร่ืองของการให้ความส าคญั    
ต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใตว้ิถีการด ารงชีวิตของคน ซ่ึงมีนยัถึงการให้ความส าคญักบัเร่ืองการสร้าง
ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการใชป้ระโยชน์จากความรู้ ทั้งน้ีดว้ยการมุ่งหมายใหค้วามรู้น าพาไปสู่
การด ารงอยูข่องชุมชนดงัทศันะของเอกวิทย ์ ณ  ถลาง (2544 : 20) ท่ีว่า “ส่ิงท่ีตอ้งเนน้คือเร่ืองของการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ท่ีมีความหลากหลายโดยค านึงถึงชีวิตท่ีแทจ้ริงเช่ือมโยง
โรงเรียนกบัชีวิตใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั...” 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งพฒันาความเจริญงอกงามทางดา้น
สติปัญญา   และความคิดกา้วหน้าทางวิชาการ  มุ่งสร้างสรรคก์ าลงัคนในระดบัวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อพฒันาประเทศ และมุ่งพฒันาคนให้เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้และเขา้ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่ อให้สามารถด ารงชีวิตอันมี คุณค่ าแก่ บุคคล สังคม และประเทศชาติ 
(ทบวงมหาวิทยาลยั 2540 : 1) อีกทั้งพนัธกิจและภารกิจอุดมศึกษาสู่ปวงชน ขององคก์ารการศึกษาของ
โลก หรือองคก์ารยเูนสโกเม่ือ พ.ศ. 2541 ไดรั้บรองพนัธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาไว ้ 17 มาตรา (7) 
ซ่ึงในมาตราต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นพนัธกิจและภารกิจท่ีเก่ียวกบัอุดมศึกษาสู่ปวงชนดงัน้ี  มาตรา 3 การ
อุดมศึกษาศึกษาจะตอ้งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน สนบัสนุนให้กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ขา้สู่การ
อุดมศึกษาอยา่งทดัเทียมกนัไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มนอ้ยผูย้ากจน หรือผูพ้ิการ   มาตรา 17 สร้างเครือข่าย
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ผูร่้วมงานและพนัธมิตรในการจดัการอุดมศึกษาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และสากล (สุธรรม อารีกุล  
2543 : 7-8) 

 ตามแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 รัฐบาลมีเป้าหมายเชิง
ยทุธศาสตร์ในการสร้างและพฒันาก าลงัคนเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในสาขาวิชาหลกั 3 ดา้น
ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ นอกจากน้ียงัมุ่งสร้างความพร้อมของระบบอุดมศึกษาให้สามารถปฏิบติัภารกิจดว้ย
ความภาคภูมิ ก่อใหเ้กิดคุณภาพประสิทธิภาพ  ให้มีการเพิ่มอาจารยรุ่์นใหม่ท่ีมีคุณภาพเขา้มาในระบบ
อุดมศึกษาให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปฏิรูปการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
สนบัสนุนอาจารยปั์จจุบนัให้มีการพฒันาวิชาการทั้งการสอนการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยในการปฏิรูป
การเรียนการสอนจะพฒันารูปแบบและวิธีสอนให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติของ
เน้ือหาวิชา ระดบัการศึกษา  วุฒิภาวะ และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยเฉพาะระดบัปริญญาตรี ควร
เนน้การสอนท่ีมุ่งใหเ้กิดการคิดแบบวิเคราะห์  สังเคราะห์ และทกัษะในการแกปั้ญหา ตลอดจนทกัษะ
การกลัน่กรองความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ ส่งเสริมการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน สร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ปรับบทบาทของอาจารยใ์ห้มีหน้าท่ี
สนบัสนุน ช้ีแนะ และใหค้วามส าคญัต่อผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน  

 นโยบายการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้นกัศึกษาเป็นผูมี้ปัญญา คิดเป็น แกปั้ญหาเป็นดว้ยตวัเอง สามารถคิด 
วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 : 1) แต่จากการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2539 : 3-4) พบว่า คุณภาพการจดัการศึกษาของไทยเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งวิกฤต การ
จดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมานกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยมีความรู้ความสามารถโดยเฉล่ียอ่อน
ลงทั้งในกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ การแกปั้ญหา 
ตลอดจนลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านลักษณะนิสัยต่างๆจึงเป็นท่ีมาของการปฏิรูปการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  ในขณะน้ีการปฏิรูปการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ
พทุธศกัราช  2542 เนน้การปฏิรูปการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนโดยพึงใหน้กัศึกษามีบทบาทส าคญั
ในการเรียนรู้ พฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ เพื่อให้เป็นบณัฑิตซ่ึงพร้อมดว้ยความรู้ และคุณธรรม 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 3 ; ทบวงมหาวิทยาลยั 2545 : 1) สถาบนัอุดมศึกษา
จึงจ าเป็นตอ้งปฏิรูปการศึกษาโดยการพฒันากระบวนการเรียนการสอนและเน้ือหาสาระ โดยเฉพาะ
การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้ทนัต่อสภาพการณ์เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
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คุณภาพ มีความหลากหลาย ยดืหยุน่ เนน้ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 77-78) 

 การจดัการเรียนการสอนท่ีดีควรเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญัแก่ผูเ้รียน
โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้โดยอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นกระบวนการการเรียนการสอน ดา้นนกัศึกษา ดา้นการวดัและ
ประเมินผล ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน (ทบวงมหาวิทยาลยั 2544 : 9-10) ครูหรือผูส้อนนบัว่ามีความส าคญัต่อ
การพฒันาการเรียนรู้ ครูในยุคปัจจุบันต้องเปล่ียนแปลงวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ จากผูส้ั่งการ 
ถ่ายทอด เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวก (Facilitator) ท าตวัเหมือนพี่เล้ียง (Coach)  ผูส้อน
ตอ้งมีความรู้อยา่งกวา้งขวางช้ีแนะแนวทางแก่ผูเ้รียนได ้รวมทั้งพฒันานวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อใชใ้น
การเรียนการสอน มียทุธศาสตร์ในการสอน ปรับปรุงการสอน มีการวดัและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
(สมชาย เทพแสวง 2547: 16) อยา่งไรก็ตาม ผูส้อนจะตอ้งเห็นความส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ได้
อยา่งดีท่ีสุด ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัช่องทางของการเรียนรู้ท่ีอาจแตกต่างกนั ผูส้อนจะไม่เนน้
ความส าคญัของสาระท่ีปรากฏในหลกัสูตร หรือเนน้ความส าคญัของการบรรยายเน้ือหาสาระตาม
หลกัสูตรเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (วลัลภา เทพหัสดิน                               
ณ อยธุยา 2544 : 26) การจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นอยูไ่ม่ไดมุ่้งเนน้ใหน้กัศึกษา
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ อาจารยท์  าหน้าท่ีน าเสนอความรู้โดยไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดคิ้ด 
วิเคราะห์ หาเหตุผล และแสดงความคิดเห็นเท่าท่ีควร กระบวนการเรียนการสอนยงัเนน้การใหค้วามรู้
ดว้ยการจ า ท า ใช ้มากกว่าการคิด สร้าง และพฒันา นกัศึกษาไทย และอาเซียน ยงัเนน้การรับรู้จากครู
เป็นหลกั การสอนดว้ยวิธีวิจยั การสอนประสบการณ์จริง การสอนให้คิดวิเคราะห์และการสอนให้มี
ความรู้ดว้ยตนเองตอ้งพฒันาข้ึนใหม้าก  (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ 2542 : 15) อาจารยผ์ูส้อนไม่ไดมี้การ
พฒันาความรู้ใหม่ๆ มกัจะใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมมาสอนนกัศึกษา ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ข้ึน และไม่ไดพ้ฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาในดา้นความคิด เหตุผลท่ีส าคญัของการจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบนัคือไดผ้ลผลิตออกมาไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมยคุปัจจุบนั จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ควรไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2535 : 16) 
 จากความส าคญั ปัญหา และแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูท่ี้มี
หนา้ท่ีสร้างบุคลากรของประเทศให้มีคุณค่า มีศกัยภาพในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้อย่าง
ย ัง่ยืนซ่ึงก็คือ ครู หรืออาจารยน์ั่นเอง โดยเฉพาะอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา ท่ีจะสร้างบณัฑิตออกไป
ประกอบอาชีพเพื่อเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ อาจารยท่ี์ดีควรประกอบดว้ยความรู้ในวิชาการท่ีจะ
สอน ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพครู ซ่ึงโดยทัว่ไปใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมกัจะคดัเลือกโดยพิจารณาแต่ความรู้ในวิชาการท่ีจะสอนเท่านั้น ส่วนเจตคติ
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ท่ีดีต่ออาชีพครู จะมีอยู่แล้วในผูท่ี้จะมาประกอบอาชีพน้ี ส่ิงท่ียงัขาดไปและส าคญัยิ่งยวดก็คือ 
สมรรถภาพในการสอน อนัเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนไปยงัผูเ้รียนหรือส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้เองตามศกัยภาพของแต่ละคน  
 มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกา้วหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตอาจารยแ์ละส่งเสริม
วิทยฐานะอาจารย ์ ตาม มาตรา 1 ให้ก าหนดภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัท่ีจดัพฒันาวิชาการสู่ชุมชน 
เช่น  (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภูมิปัญญา
ไทยและภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักและ
ผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยใหค้นในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลง การผลิตบณัฑิตดังกล่าวจะตอ้งให้มีจ  านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกับแผนการผลิต
บณัฑิตของประเทศ (3) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจใน
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา
และนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ใหมี้จิตส านึกเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมฯ … (6) ประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบา้นและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการการบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน (8) ศึกษา วิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนั
เน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
(พระราชบญัญติัมหาวิทยาราชภฏั 2547 : 2)  

 มหาวิทยาลยัราชภฏั มี 1) เป้าหมายหลกั : มุ่งอุดมศึกษาสู่ปวงชนและอุดมศึกษาตลอดชีวิต
เป็นหลกั  2) ภารกิจหลกั : มุ่งพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินเป็นภารกิจหลกั 3) คลงัแห่งความรู้ : ดูดซบัวิจยัและ
พฒันา ความรู้ระดบัสูงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นหลกั 4) การถ่ายเทและรับความรู้ : ระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษา ถ่ายเทความรู้วิชาชีพสู่วิทยาลยั และความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่มหาวิทยาลยั รับ
ความรู้วิชาชีพใหม่จากวิทยาลยั และความรู้ระดบัสูงจากมหาวิทยาลยั 5) ทรัพยากร : หอ้งปฏิบติัการ 
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ทรัพยากรทอ้งถ่ิน (เช่นแหล่งท่องเท่ียวป่าไม ้ ชุมชน พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน ศูนยศึ์กษาพฒันา) (สุธรรม 
อารีกลุ 2543) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ตามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจดั “โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ศศ.บ) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อขยายโอกาสและสร้างทางเลือกให้ผูท่ี้ตอ้งการ
ศึกษาในทอ้งถ่ินในชีวิตจริง และสามารถอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีและมีอาชีพมัน่คง 
พฒันาศกัยภาพของผูน้ าทอ้งถ่ินและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ใหร่้วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทาง
วิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะบูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมี
พลงั  และมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื  

 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีฐานคิดหรือปรัชญา
ของมหาวิทยาลยัชีวิตเป็นดงัน้ี 1)  คนไม่ไดเ้กิดมาโง่ จน เจบ็ และถูกครอบง า ท าใหเ้ช่ือสนิทว่าเป็น
เช่นนั้นจริง (hegemony) แทท่ี้จริง คนขาดโอกาสการเรียนรู้ โอกาสการพฒันาสังคมไม่ใหค้วามเป็น
ธรรม ไม่ให้ความเสมอภาคถา้มีโอกาสคนจ านวนมากจะพฒันาตนเองและมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อ
ชุมชนทอ้งถ่ินและสังคม 2)   “ไม่มีใครรู้ทุกอยา่ง และไม่มีใครรู้อะไรเลย มีแต่คนท่ีรู้บางอยา่งและ
ไม่รู้บางอยา่ง” (Paulo Freire) มหาวิทยาลยัชีวิตเช่ือว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มีความรู้อยูใ่นตวั ถา้
หากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน มีการ “จดัการความรู้” อย่างมีหลกั  มีเกณฑ์ มีหลกัวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่า มหาวิทยาลยัชีวิตจึงเน้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู้ และเคารพให้เกียรตินกัศึกษาในฐานะ “ผูรู้้”   (บางเร่ือง) ท่ีตอ้งการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองร่วมกบัอาจารยแ์ละคนอ่ืนๆ 3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ 
ซ่ึงเกิดมาจาก “ขา้งใน” แต่ละคน เกิดจากการจดักระบวนการเรียนรู้  ท่ีเอา “ความรู้มือสอง” จาก
ต ารา จากอาจารย ์จากเพื่อนมาประกอบกบั “ขอ้มูลดิบ” หรือขอ้มูล      มือสองท่ีไดจ้ากการรวบรวม
เพื่อสร้าง “ความรู้มือหน่ึง” ซ่ึงมีพลงัสูงมากในการเปล่ียนแปลงผูค้นและสังคม 4)  มหาวิทยาลยั
ชีวิตเน้นการเรียนรู้จักตนเองของผูเ้รียน การค้นหารากเหง้าของตนเอง ของชุมชน สืบค้น
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดส านึก เกิดความภูมิใจในถ่ินฐานบา้นเกิด ภูมิปัญญาของปู่ยา่ตายาย
บรรพบุรุษ โดยเช่ือว่า “คนไม่มีอดีตเป็นคนไม่มีอนาคต คนไม่รู้ว่าตวัเองมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าตวัเอง
จะไปไหน คนไม่มีรากเหงา้จะถูกเขาครอบง าและก าหนดอนาคตให้หมดเลย” 4)  การเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลยัชีวิตเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เอาชุมชนทอ้งถ่ินเป็นฐานและเป็นทุน ไม่แยกการศึกษาและการ
พฒันาออกจากกนั เรียนไปดว้ยปฏิบติัไปดว้ย  เรียนไปแลว้ชุมชนท่ี  ขาดแคลนขา้วก็มีขา้วกิน มี
หน้ีสินก็มีทางออก มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มก็ร่วมกันแก้ไข ช่วยกันสร้างเสริมสุขภาวะ มีกองทุนมี
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สวสัดิการ มีความมัน่คงในอาชีพการงาน เรียนแลท้ าให้คนอยู่อย่างมีศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ิน
ของตนเอง 5) มหาวิทยาลยัชีวิตสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การ
เรียนรู้เหมาะกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการคน้หาตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทุน คน้หา
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองและของทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของนกัศึกษาและของชุมชน การเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัศึกษาเรียนแลว้ “ช่วยตวัเองได ้ช่วย
คนอ่ืนได้” ไม่มีงานก็คิดงานใหม่ได้ ไม่ใช่นั่งรอให้คนมาจ้างอย่างเดียว 6) การเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลยัชีวิตท าให้คนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้จกัโลกเปิดโลกทศัน์ของตนเองให้
กวา้งไกล เช่ือมโยงกบัโลกในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัหมด การเปล่ียนแปลงในชุมชน
เป็นผลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงในโลกอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะสามารถอยู่รอดและมีศกัด์ิศรีใน
โลกท่ีไร้พรมแดนน้ี (เสรี พงศพ์ิศ 2552 : 5)  วฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
(2551) ไดส้รุปไวว้่า ผูส้อน ในยุควฒันธรรมการรับ ( Receiving Culture) เป็นผูร้วบรวมความรู้ 
ประเมินให้เป็นกลุ่มกอ้น บอก/เล่าให้ผูเ้รียน ผูเ้รียนจด/ท่อง/จ า และไดค้วามรู้ตามท่ีครูบอก ส่วน
ผูส้อนในยคุวฒันธรรมการผลิต (Producing Culture) เป็นผูว้างแผนจดัท าโครงการ/วิจยั/กรณีศึกษา 
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมการท าโครงการวิจยั กรณีศึกษานั้น ๆ และเกิดความรู้ใหม่ 
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีรูปแบบ วิธีการ และเน้ือหา การจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัท่ี 
ประเวศ วะสี (2552 : 3-17) ไดก้ล่าวไว ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี การจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เป็นการเรียนรู้จากชีวิต ประสบการณ์ รู้ท่ีมีอยู่ในตวัผูเ้รียน ในทอ้งถ่ิน และชุมชน 
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูเ้รียน เป็นการบูรณาการความรู้ ผูส้อนเป็นผู ้จดักระบวนการเรียนรู้ 
ช่วยเหลือแนะน า เช่ือมการเรียนรู้จากทุกส่ิง  ใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินในการเรียนรู้ เช่น ปราชญ ์
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิธีวดัและประเมินผลเป็นการวดัและประเมินผลท่ีผูเ้รียน ผูส้อนและผูป้ระเมิน
มีส่วนร่วม ตรวจสอบความส าเร็จรายวิชา จากส่ิงท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ทอ้งถ่ิน ชุมชน สังคม เน้ือหาวิชา 
ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์พฒันา  แผนแม่บทชุมชน เกษตรกรรมและส่ิงแวดลอ้มวิสาหกิจชุมชน กองทุน
และสวสัดิการชุมชนเครือข่ายชุมชน และ สุขภาพชุมชน 
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตนั้ น  ได้แบ่งการ
บริหารงานเป็นส่วน 3 ส่วน ไดแ้ก่ สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  มหาวิทยาลยัราชภฏั และศูนย์
เรียนรู้ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานซ่ึงหน่วยงานในแต่ละระดบัมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบพอสรุปได้
ดงัน้ี 

 สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีหนา้ท่ีในการสรรหาอาจารยผ์ูส้อน  ผูท้รงคุณวุฒิ  โดย
เสนอใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง  ตามแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยั  และมีหนา้ท่ีจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชา
เฉพาะของหลกัสูตรสนับสนุน และประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนในชุมชน  
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ประสานงานระหวา่งมหาวิทยาลยั  และศูนยเ์รียนรู้  ในการปฏิบติัตามนโยบาย  และแผนงานของคณะ
กรรมการบริหารโครงการร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการจดัประชาพิจารณ์  ส ารวจความคิดเห็น  สร้าง
เสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสู่การรับรู้ของสาธารณชน ด าเนินการวิจยั  และพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  รวมทั้ งส่ือการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะ การสนับสนุนการพัฒนา  
กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะหรือรายวิชาเอก  แก่คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั  และอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ประจ าศูนยเ์รียนรู้มหาวิทยาลยัชีวิ ต  มหาวิทยาลยัมี
ภารกิจและหนา้ท่ีในการสรรหาอาจารยผ์ูส้อน  ผูท้รงคุณวุฒิ  และจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาศึกษา
ทัว่ไป  ก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและวิธีปฏิบติัของมหาวิทยาลยั  ร่วมมือกบั  สสวช.  
และศูนยเ์รียนรู้   ส่วนศูนยเ์รียนรู้ มีหนา้ท่ีในการวางแผนพฒันาการศึกษา  จดัการเรียนการสอน และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน   ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายในการจดัการศึกษา 
รวมทั้งพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รทอ้งถ่ิน องคก์รรัฐ องคก์รเอกชนและประชาชน ใหเ้ป็น
เครือข่ายการศึกษา ก ากบั ดูแล นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษาแก่มหาวิทยาลยั  
ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 จากภูมิหลงัของปัญหาท่ีกล่าวมานั้น มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิร่วมมือกบัสถาบนัส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ไดด้ าเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศา
สตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินข้ึนในจงัหวดัชยัภูมิ และจงัหวดัใกลเ้คียงรวม 
ทั้งส้ิน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และเพชรบูรณ์  โดยเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นตน้มา  และการด าเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ จ  านวน 26  ศูนยเ์รียนรู้  
นกัศึกษาจ านวน  2,221 คน (โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 2551: 4) 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาให้ประชาชนไดรั้บการศึกษา  อย่าง
ทัว่ถึง  อนัส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ สามารถจดัการศึกษาไดผ้ลในระดบัหน่ึงทั้งดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพ  
ในการจดัการเรียนการสอนในศูนยเ์รียนรู้ไดเ้ร่ิมจดัให้มีการเรียนการสอนมาไดเ้พียง 3 ปี ปัจจยัท่ี
ส าคญัท่ีสุดในกระบวนการผลิตบณัฑิตและพฒันาผูเ้รียนในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต คือ อาจารย ์
อาจารยจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นผูส้อนท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมทั้งเป็นผูส้ามารถจดักระบวนการ
เรียนรู้ โดยสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชน และเขา้ใจการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาอาจารย์จะต้องรู้จริง รู้ทันการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาจารย์จะต้องจัดสรรเวลาในการพฒันาตนเอง การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่         
การบูรณาการองคค์วามรู้ เพื่อใหมี้ความรู้ทางวชิาการและวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชน อาจารยจ์ะตอ้ง
ศึกษาเน้ือหาวชิาการต่าง ๆ ตามหลกัสูตรของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตใหถ่้องแทก่้อนลงมือสอนและ
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ลงมือจดักระบวนการเรียนรู้ อาจารยจ์ะตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถและเจตคติต่อการจดัการศึกษา
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  เทคนิควิธีสอนท่ีจะให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย เรียนจบแลว้
พึ่งตนเองได ้ช่วยเหลือคนอ่ืนและชุมชนได ้เรียนจบแลว้พฒันาทอ้งถ่ิน ไม่ใชท้ิ้งถ่ิน อยู่ในทอ้งถ่ิน
อย่างมีศกัด์ิศรี และการน าปราชญห์รือภูมิปัญญาชาวบา้นมาร่วมจดักระบวนการเรียนรู้ ร่วมมือกบั
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ( เสรี พงศพ์ิศ  2551 )  เพราะคุณภาพการศึกษาข้ึนอยูก่บัคุณภาพของอาจารย ์ 
(วิชยั  วงศใ์หญ่ 2543 : 28)  

 อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นอาจารยพ์ิเศษจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ 
ไดแ้ก่ เกษตรจงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
และหน่วยงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน และอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิมีจ านวนไม่เพยีงพอ 
อีกทั้ งรายวิชาท่ีสอนไม่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่ีสามารถสอนได้ด้วยจบไม่ตรงวุฒิการศึกษา  
(โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ 2551 : 3)  จึงตอ้งใช้อาจารยผ์ูส้อนจาก
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในจงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัใกลเ้คียง และพื้นท่ีท่ีจดัการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามรายวิชาหรือสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีเปิดสอน เช่น 
รายวิชาเกษตรกรรมยัง่ยนื จ  าเป็นตอ้งใชน้กัวชิาการเกษตร ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชา
การเกษตร รายวิชาแผนแม่บทชุมชน จ าเป็นตอ้งใชพ้ฒันากรท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ดา้น
พฒันาชุมชน เป็นตน้   
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ของอาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเป็นผูท่ี้มีแนวคิดท่ีว่า "สอนนอ้ย เรียนรู้ให้มาก 
(Teach Less Learn More) ใชห้ลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning) หลกัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learning  Center  Approach) หลกัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (Self- Directed  
Learning) หลกัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ (Mastery  Learning) และ หลกัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 
(Authentic  Learning) 

 จากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย ์โดยนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ทุกภาคเรียน และจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โครงการและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน พบว่า ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ อาจารยไ์ม่เขา้ใจปรัชญาของหลกัสูตร ขาดการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  ไม่เขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ และ
การวดัและประเมินผล (โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 2550 : 2 )  ถึงแมจ้ะมี
การอบรมเชิงปฏิบติัการ ร่วมกนัวางแผนการสอน ทั้งในส่วนอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั และอาจารย์
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ประจ าศูนยเ์รียนรู้แต่ก็ยงัมีปัญหาอยูเ่นือง ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะเทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ ไม่เขา้ใจ
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ผูใ้หญ่  และการออกแบบกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ การใชส่ื้อ
และแหล่งการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากการสอนซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจอยา่ง
หน่ึงแลว้แลว้ยงัตอ้งมีภารกิจหลกัดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานของตนเองอีกดว้ย อาจารยส่์วน
ใหญ่จึงมีเวลาไม่เพียงพอส าหรับการพฒันางานดา้นการสอน ท าให้ไม่มีการพฒันาอาจารยแ์ละการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน (โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 2550 : 3) 

 นอกจากน้ี การก าหนดภารกิจ บทบาท หนา้ท่ีของอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและอาจารย์
ประจ าศูนยเ์รียนรู้ยงัขาดความชดัเจน จากสาเหตุดงักล่าวท าให้การจดัการเรียนการสอนไม่ตรงตาม
หลกัการ แนวคิดและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร อาจารยย์งัขาดเทคนิคการอนท่ีเนน้เอาชีวิต ชุมชน 
ทอ้งถ่ินเป็นตวัตั้ง ดงัท่ี เสรี พงศพ์ิศ (2551)  กล่าวไวว้า่  

  “อาจารยย์งัใชเ้ทคนิควิธีสอน ท่ีเนน้เน้ือหาวชิาเป็นส าคญั เนน้ผูส้อนเป็น 
  ศูนยก์ลาง และเป็นการสอนแบบบรรยาย เป็นตน้ และท่ีส าคญัยงัขาด 
  ความรู้การจดัการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ จิตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่” 
 ในแต่ละรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา พบว่า การจดัการเรียนการสอนบางรายวิชาเนน้

การสอนแบบรายวิชาไม่มีการปรับปรุงและประเมินแผนการเรียน ขาดการเช่ือมโยงแบบบูรณาการทั้ง
เน้ือหาในรายวิชา หลกัสูตร และชีวิต มุ่งเนน้วิชาการมากกวา่กระบวนการจดัการเรียนการสอน ในวิชา
ปฏิบติัมกัใชป้ระสบการณ์มาท าการสอนไม่มีการประยุกตใ์ชส่ื้อ หรือแหล่งการเรียนรู้การเรียนการ
สอนเพื่อให้ทนัสมยักบัการสอนในยุคปัจจุบนั ไม่เขา้ใจการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ และวิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 2550 : 2)  
ดงัท่ี เสรี พงศพ์ิศ ( 2551) กล่าววา่  
  “อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรเป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ 
   “สอนใหน้อ้ย เรียนใหม้าก” เรียนจากส่ิงใกลต้วัไปหาส่ิงไกลตวั เรียน 
  จากชีวิตเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง ควรน าเทคโนโลยดีา้นการใชส่ื้อใหม่ๆท่ีจะ 
  ใหค้วามรู้ดา้นการน าไปใชก้บัชีวิต และงานอาชีพของตน ซ่ึงจะเป็น 
  ประโยชน์กบัผูเ้รียน อนัจะท าใหเ้กิดความกระตือรือร้นและเกิด 
  การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน” 

 นอกจากน้ีการจดัการเรียนการสอนมกัเน้นดา้นเน้ือหาวิชาเป็นหลกัท าให้ไม่ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและไม่สอดคลอ้งกบัชีวิต และชุมชน (พิชยั ละแมนชยั 2550) อาจารยไ์ม่ได้
จดัการเรียนการสอนท่ีจะเน้นสู่การบูรณาการมากนักแต่จะเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นในหลกัสูตร
อยา่งเดียวโดยไม่ค านึงถึงความหลากหลายของผูเ้รียนตลอดจนการคน้ควา้วิจยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ระพี 
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สาคริก (อา้งถึงใน ประเวศ วะสี 2550 : 25) ท่ีกล่าววา่ “การศึกษาท่ีเอาวิชาเป็นตวัตั้ง ทอดท้ิงชีวิตไวอี้ก
เร่ืองหน่ึงตามบุญตามกรรม จริง ๆ แลว้ชีวิตกบัการศึกษาควรอยู่ท่ีเดียวกนั นัน่คือ ชีวิตคือการศึกษา 
การศึกษาคือชีวิต”  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการวดัและประเมินผล การวดัผลและประเมินบางวิชาผลยงัขาด
เคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม และเป็นมาตรฐาน 
บางรายวิชาท่ีใช้อาจารยห์ลายคนมีเกณฑ์การวดัและประเมินท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจารยย์งัขาด
ทกัษะความรู้ในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินความรู้ ความรู้ มากกว่าการ
ปฏิบัติ ด้วยอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย ยงัขาดความรู้ด้านการวัดและ
ประเมินผล ใชว้ิธีการวดัจากเน้ือหา ความรู้ ความจ า (เฉลิมชยั วิเชียรวฒัน์  2551 ) นอกจากน้ีการท า
ขอ้สอบท่ีเป็นมาตรฐานในการวดัและประเมินผลยงัไม่มีการจดัท าอยา่งเป็นระบบและมาตรฐาน ซ่ึงท า
ให้เกณฑ์การวดัผลไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และรายวิชา อีกทั้งไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนเป็นรูปธรรมท่ีนกัศึกษาสามารถตรวจสอบได ้  

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของอาจารยจ์ากแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 168 คน พบว่า อาจารยท่ี์สอนในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ส่วนมากไม่ไดจ้บการศึกษาทางวิชาชีพครู  ไม่มีประสบการณ์ในการสอนในระบบการศึกษา จึงมี
ความจ าเป็นและส าคญัยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมความรู้ ทั้งในดา้นความสามารถในดา้นเทคนิควิธีการสอน การ
จดักระบวนการเรียนรู้  การใชแ้ละสร้างส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล รวมทั้งจิตวิทยา
เรียนรู้ผูใ้หญ่ มีการประชุมปฏิบติัการ การนิเทศติดตาม การให้ค  าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหัวใจ
หลกัของครูท่ีดี เพราะเป็นภาระหนา้ท่ีส าคญัอนัดบัแรกของอาจารยท่ี์สอนในระดบัอุดมศึกษา  

 อาจารย์ส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้วิชาการเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่              
1) เทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) จิตวิทยาการจดักระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และ 3) เทคนิคการใช้
ส่ือการสอนและการเรียนรู้ และ 4)การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  และจากการ
สอบถามอาจารยด์า้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน อาจารยส่์วนใหญ่มีความตอ้งการ
ความรู้เก่ียวกบั 1) ระเบียบการวดัและประเมินผลตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ   2) 
เทคนิควิธีการวดัและประเมินผลระดบัอุดมศึกษา 3) เทคนิคการสร้างค าถามค าตอบของขอ้สอบแบบ
ต่าง ๆ 4) เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้สอบ 5) การวิเคราะห์เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงใหเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไดม้าตรฐานเดียวกนัในแต่ละภาค
การศึกษา 6) ประชุมร่วมกนัเพื่อน าผลการวดัและประเมินผล ปัญหา ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง 
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 จากสภาพปัญหาและความตอ้งการของอาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าว และเพื่อใหก้ารจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนยเ์รียนรู้ใหต้รงตามหลกัการ แนวคิด วิธีการของหลกัสูตร และกระบวน
ทศัน์ใหม่ของการศึกษาประกอบกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิและสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ก าลงัด าเนินงานอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  เพื่อความมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเก่ียวกบัเร่ือง
ของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในชุมชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยั
ในฐานะคณะกรรมการบริหารโครงการ และอาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลป  
ศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จึงมีความสนใจใน
การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ เพื่อน าเอาผลการวิจยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยแ์ละเสนอรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ในศูนยเ์รียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิด ของหลกัสูตร และการปฏิรูปการศึกษาและสังคมในยคุปัจจุบนั และ
เป็นไปตามแบบแผนหรือลกัษณะของการด าเนินการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา  โดย
การศึกษาสภาพปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยมี์อยู่ในปัจจุบนัในดา้นต่างๆ และน า
สภาพปัญหามาวิเคราะห์ และสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการพฒันาอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถพฒันาคุณภาพชีวิต และชุมชนและคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องสงัคมต่อไป   
 
กรอบแนวคดิกำรวจิัย 

 รูปแบบการเรียน (Learning styles) มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง Anthony  Grasha  and   
Reichman (อา้งถึงใน อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั 2538 : 76-79) จ าแนกเป็น 6 แบบคือ 1) แบบอิสระ 
(Dependence) เป็นพวกชอบท่ีจะคิดและท าดว้ยตนเอง รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ตั้งใจศึกษาเม่ือ
เห็นวา่เน้ือหามีความส าคญั 2) แบบหลีกเล่ียง (Avoidance) เป็นพวกท่ีไม่สนใจการเรียนรู้เน้ือหาในชั้น
เรียนตามแบบแผน(Traditional classroom) 3) แบบร่วมมือ (Collaborative) มีความรู้สึกว่าเขาสามารถ
เรียนรู้ไดม้ากท่ีสุดโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น สติปัญญาและความสามารถซ่ึงกนัและกนั ชอบ
ท างานร่วมกบักลุ่มเพื่อน เห็นชั้นเรียนเป็นท่ีส าหรับการเขา้สังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์กนัและกนั 4) 
แบบพึ่งพา (Dependent) เป็นพวกท่ีไม่ค่อยอยากรู้อยากเรียน เรียนเฉพาะท่ีถูกบงัคบั แต่มองว่าผูส้อน
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และเพื่อนเป็นแหล่งความรู้และสนบัสนุนทางวิชาการ มองผูมี้ความรู้เป็นแนวทางและตอ้งการใหบ้อก
ว่าควรท าอะไร 5) แบบแข่งขนั (Competitive) พวกน้ีตอ้งการเรียนเพื่อจะท าให้ดีกว่าคนอ่ืน ชอบ
แข่งขนัหรือใหไ้ดร้างวลั มองหอ้งเรียนเป็นสนามแข่งขนั และ 6) แบบมีส่วนร่วม (Participant) เป็น
กลุ่มท่ีตอ้งการเรียนรู้เน้ือหาและชอบเขา้ชั้นเรียน มีความรับผดิชอบและตอ้งการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุดจาก
ชั้นเรียน ชอบเขา้ชั้นเรียน มีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นตามท่ีตกลงกนัไว ้

 รูปแบบการเรียนการสอน (Instruction Model) Joyce and Weil (1996 : 216-219) กล่าวว่า
รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 1) แนวคิดและหลกัการของ
รูปแบบ ซ่ึงกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนการ
สอน แนวคิดและหลกัการจะเป็นตวัช้ีน าในการก าหนดวตัถุประสงคเ์น้ือหา กิจกรรม และขั้นตอนการ
ด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการเรียนการสอนนั้น 2) จุดประสงคข์องรูปแบบ เป็นการระบุถึง
ความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน3) เน้ือหา เป็นส่วน
ท่ีระบุถึงเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอน4) กิจกรรมการเรียนการสอน เป็น
ส่วนท่ีระบุถึงกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติัในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้

 แบบจ าลองส าหรับการออกแบบการสอน (The Model for Instructional Design)  เอดดู เทค 
ไวกิ และ บรานช ์(Edu Tech Wiki and Branch 2006 ) และบรานช ์(Branch 2005 ) ไดเ้สนอขั้นตอนต่าง 
ๆ ของการออกแบบจ าลองในการสอนโดยทัว่ไป ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจ าลอง ดงัน้ี 1) ขั้น
วิเคราะห์ (Analyze)  2) ขั้นการออกแบบ (Design) 3) พฒันา (Develop) 4) ขั้นการน าไปใช ้
(Implement) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluate) 

 การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ Glasser (1968) ไดเ้สนอไว ้ไดแ้ก่   ขั้น
เตรียมการ (D-Define)  ขั้นด าเนินการ (D-Development) และขั้นประเมิน (E –Evaluation)  

 สรุปสาระส าคญัเก่ียวกบั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจดัการศึกษา 
ให้ยึดหลกัดงัน้ี 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 3) การมีส่วนร่วมของ
บุคคลครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน  และการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  4  แนว
ทางการจดัการศึกษา  มาตรา  22  การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเอง  และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ และมาตรา  24  การจดักระบวนการเรียนรู้    
1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยค านึงถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3)  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 4)  
จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไวใ้นทุกวิชา 5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใชง้านวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อน
และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ6)  
จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผูป้กครอง  
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอแนะกลยุทธ์ในการสอนรูปแบบ    
ใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งยึดแนวทางดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 40) ไดเ้สนอกล
ยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคลได ้การสอนตอ้งสนองวิธีการงานของสมองท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของ
จิตวิทยาท่ีแตกต่างกัน 2)  การสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ท่ีพฒันาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิด
วิเคราะห์โดยใชห้ลกัเหตุและผล ตรรกะ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์3)  การสอนแบบบูรณาการวิชา
ต่าง ๆเขา้ดว้ยกนั 4)  ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนควรมีสิทธิในการก าหนด
ทิศทางในการเรียนรู้ เสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ 5) ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสังคม และสังคมชุมชนตอ้งมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 6) การพฒันาหลกัสูตร การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 7) เน้นการสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดย
จิตส านึกและจิตใตส้ านึก  8)  เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูอ้อก
หรือท ากิจกรรม ครูลดบทบาทการควบคุมและการใชเ้วลาก ากบัดูแลและสั่งสอน 8)  การสอนไม่จ ากดั
เฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  อาจสรุปไดว้่า ควรประกอบไปดว้ย 1) 
เทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นจุดหมายหลกัของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตหลกัสูตรศิลป   
ศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เพราะการจดักระบวนการเรียนรู้จะตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ดา้นหลกัสูตร  การจดัท าแผนการสอน การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และการจดัการศึกษาในชุมชน  ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับนักศึกษา
โดยตรง กระบวนการเรียนรู้ท่ีดียอ่มส่งผลต่อคุณภาพของนกัศึกษาตลอดจนบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 2) ส่ือ
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การจดักระบวนการเรียนรู้  3) การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงในการ
จดัการศึกษาโดยเฉพาะการสร้าง หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลซ่ึงจะตอ้งมีรูปแบบการวดัและ
ประเมินผลท่ีชดัเจน ประเมินผลตามสภาพจริง มีรูปแบบการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
กระบวนเรียนรู้ และ 4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดงัแผนภาพท่ี 3 หนา้ถดัไป 
 
ค ำถำมกำรวจิัย 
 อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้
อยา่งไรและผลท่ีเกิดแต่ละกระบวนการเป็นอยา่งไร ในประเดน็ต่อไปน้ี 

 1.  อาจารยมี์ความต้องการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต อยา่งไร 

 2.  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพอยา่งไร 

 3. รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ส่งผลต่อความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยอ์ยา่งไร 

 4.  ผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  

  4.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ การใช้
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่เป็นอยา่งไร 

  4.2 ดา้นทกัษะเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ การใชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่เป็น
อยา่งไร 

  4.3 ดา้นเจตคติเก่ียวกบัเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ การใชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่เป็น
อยา่งไร 
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ว ัถ ประสงค ของกำรวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความตอ้งการการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ในศูนย์

เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 2.  เพื่อสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น     ศูนยเ์รียนรู้โครงการ

มหาวิทยาลยัชีวิต  
 3. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ

มหาวิทยาลยัชีวิต  
 4.  เพื่อประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ

มหาวิทยาลยัชีวิต  
 
สมม ิฐำนกำรวจิัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ตั้ งสมมติฐานการวิจัย  หลังจากท่ีอาจารย์โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้แลว้ ไดด้งัน้ี 
 1. หลงัการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ทั้งดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นการใช้
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ และดา้นจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่สูงข้ึนกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 2. จากผลการใชรู้ปแบบฯ อาจารยมี์ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี 
โดยคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป  
 3. จากผลการใช้รูปแบบฯ อาจารย์มีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตอยูใ่นระดบัมาก 
 4. จากผลการใชรู้ปแบบอาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้อยูใ่น
ระดบัดี โดยมีคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป  
 5. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
 6. จากผลการใชรู้ปแบบฯ กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ อาจารย ์
และนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตอยูใ่น
ระดบัมาก 
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ขอบเข ของกำรวจิัย 
 ประ ำกรและกล  ม ัวอย ำง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  
  ประชากรในขั้นการน ารูปแบบไปใชก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไดแ้ก่  อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสห
วิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 จาก
ศูนยเ์รียนรู้ 8 ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ 16 คน  ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ 10 คน  ศูนยเ์รียนรู้
หนองบวัแดง 12 คน  ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา 10 คน  ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว 13 คน  ศูนย์
เรียนรู้แกง้คร้อ 14 คน  ศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค์ 11 คน   และศูนยเ์รียนรู้บา้นแท่น 15 คน  ท่ีสอนใน
รายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3) กลุ่มกองทุน
และสวสัดิการชุมชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุมชน และ 5) กลุ่มสุขภาพชุมชน รวมจ านวน 107  คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารย ์โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 20 คน ไดแ้ก่  

ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ 5 คน ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา 5 คน  ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว 5 
คน และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 5 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบอาสาสมคัรในแต่ละศูนยเ์รียนรู้    

 ัวแปรที่  ก ำ 
 ัวแปร  น ไดแ้ก่ รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย ์

เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 ัวแปร ำม ไดแ้ก่   

   1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  
    1.1 ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  
    1.2 ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้  
    1.3 ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  
    1.4 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
   2. ทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  
    2.1 ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  
    2.2 ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้  
    2.3 ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  

 2.4 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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   3. เจตคติในการจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  
    3.1 ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  
    3.2 ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้  
    3.3 ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  

 3.4 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
   3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีม่ีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
ในศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
   4. ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ อาจารย ์
และนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
นิยำม ัพท เฉพำะ 

 1. การพฒันารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างรูปแบบตามแนวคิดรูปแบบการเรียน
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) ประยกุต์
ร่วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ประกอบดว้ย  ขั้นท่ี 1 การวิจยั 
(Research : R) เป็นการศึกษาความตอ้งการการ ขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development : D)  เป็นการสร้าง
รูปแบบ (Design and Develop) ขั้นท่ี 3 การวิจยั (Research : R) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบ 
(Implementation) และขั้นท่ี 4 การพฒันา (Development : D)  เป็นการประเมินรูปแบบ (Evaluation)  

 2. การจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4 ดา้น ไดแ้ก่  

  2.1 เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของอาจารยแ์ก่นักศึกษาในศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ไดแ้ก่ 1. การเรียนรู้จากการปฏิบติั 
(Learning by doing) 2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning by experience) 3. การเรียนรู้จากชีวิต 
(Learning by life) 4. การเรียนรู้จากชุมชน/สังคม (Learning by community / social)และ5. การเรียนรู้
ผูใ้หญ่ (Adult learning) 

  2.2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยให้อาจารย์ได้น ามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การเลือกส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน  ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา  และ เทคนิคการใชส่ื้อต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การใชเ้ทคนิควิธีการซ่ึง
เรียกวา่เคร่ืองมือวดัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อศึกษาหรือตรวจสอบคุณลกัษณะผลงานของนกัศึกษาอยา่งมี
หลกัเกณฑแ์ละมีคุณธรรม ไดแ้ก่  การสร้างขอ้สอบใหไ้ดเ้หมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
การสร้างขอ้สอบแบบอตันยั  การใชว้ิธีการวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้  
การเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวดัผลการเรียน และการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบหรือขอ้สอบ 

   2.4 จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผูใ้หญ่ ทั้งดา้นความรู้ ประสบการณ์  ความตอ้งการ วิธีการเรียน เป็นตน้  
 3. รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง แบบจ าลองของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
ครอบคลุมเก่ียวกบัองคป์ระกอบ เหตุผลและความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ย  5  
ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้  ขั้นท่ี 3 การ
ออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ และขั้นท่ี 5 การประเมินผล  วิธีการ
ด าเนินการ กิจกรรม ส่ือ การวดัและประเมินผล  
 4. ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา/ศูนยเ์รียนรู้ของอาจารย ์หมายถึง ช่วงระยะเวลา
ท่ีอาจารยไ์ดท้  าการสอนระดบัอุดมศึกษา หรือในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นเวลาต่อเน่ือง แบ่งเป็น 
3 ช่วง ไดแ้ก่  1)  ต ่ากวา่ 3 ปี 2) ระหวา่ง 3- 5 ปี 3)  มากกวา่ 5 ปี 
 5. ประสบการณ์การอบรมเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ของอาจารย์
หมายถึง อาจารยไ์ดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจดัข้ึน 
 6. ความรู้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนความรู้ในดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจิตวิทยาการจดักระบวนการเรียนรู้ จากการทดสอบจากแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนหลงัจาก
อาจารยไ์ดรั้บความรู้ทั้ง 4 ดา้น 
 7. ดา้นทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ความทกัษะการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้และทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
  7.1  ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้จากแบบประเมินการเขียนแผนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนหลงัจากอาจารยไ์ดรั้บความรู้เก่ียวกบัการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ 
  7.2 ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนประเมินการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ จากการสังเกตคุณลกัษณะเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยใชแ้บบ
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ประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ท่ีประเมินจากกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ 
นกัศึกษาและตวัผูว้ิจยัเอง 
 8. เจตคติในการจดักระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของอาจารยท่ี์มีต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
 9. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 10. ศูนยเ์รียนรู้  หมายถึง  สถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ระดบั
ปริญญาตรี โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนใหก้วา้งขวางทัว่ถึง  และครอบคลุมทุกพื้นท่ีใน
ประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนกลมกลืนกบัวิถีชีวิตของชุมชนท่ีทนัต่อความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์และก่อให้เกิด
การเรียนรู้และการพึ่งตนเอง  รวมทั้งเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีเป็นประชาธิปไตย 
 11. โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หมายถึง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยั
ราชภฏักบัสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (สสวช.)  ในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 12. อาจารย ์หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกพิจารณา และแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยส์อนโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ซ่ึงมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จบการศึกษาสาขาวชิาตรงหรือสมัพนัธ์กบั
รายวิชาท่ีสอน ทั้งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลยัและภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของอาจารยข์องโครงการ   
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บทที ่2 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการน าเสนอ
เป็นล าดบัดงัน้ี  

 1. การจดักระบวนการเรียนรู้ 
  1.1 ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
  1.2 ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  1.3 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  1.4 ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
  1.5 ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
  1.6 กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
  1.7 การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
  1.8  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
  1.8  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  1.9  การเรียนรู้จากสงัคม 

 2. การปฏิรูปการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
  2.1 สภาพปัจจุบนัของการอุดมศึกษาไทย 

  2.2 การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย 
  2.3 การจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
  2.4 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 

 2.4.1 ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
 2.4.2 ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้   
 2.4.3 ดา้นวดัและประเมินผล 
 2.4.4 จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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 3. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
  3.1 ความหมายออกแบบการเรียนการสอน 
  3.2 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบการสอน  
  3.3 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  
  3.4 ระบบการเรียนการสอน 
  3.5 รูปแบบการเรียนการสอน 
  3.6 รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มต่าง ๆ  
  3.7 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
 4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
  4.1 ทฤษฏีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  4.3 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  4.4 วตัถุประสงคก์ารสอนผูใ้หญ่ 
  4.5  จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 5. การจดัการศึกษาในชุมชน 
  5.1 ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา 
  5.2 วิธีการของชุมชนและทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา 
  5.3 รูปแบบการใหก้ารศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา 
 6.โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน : การจดัการศึกษาในศูนยเ์รียนรู้ 
  6.1 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต : ท่ีมา ความหมาย และรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
  6.2 ศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
  6.3 วตัถุประสงคข์องการจดัศูนยเ์รียนรู้ 
  6.4 ประโยชน์ของศูนยเ์รียนรู้ 
  6.5 แนวทางในการจดัและพฒันาศูนยเ์รียนรู้ 
  6.6 องคป์ระกอบการจดัการศูนยเ์รียนรู้ 
  6.7 การบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้ 
  6.8 แนวทางการจดัการดา้นต่างๆ  ในศูนยเ์รียนรู้ 
 7. โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  

 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  8.1 งานวิจยัในประเทศ 
  8.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
ปรัชญา  แนวคดิ  และหลกัการเรียนรู้  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไป
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  ช่วยให้เกิดความรู้  ทกัษะ เจตคติเพิ่มข้ึน  และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไปไดด้ว้ย 
 ปรัชญาและความเช่ือจึงเป็นเสมือนดาวเหนือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตรงตาม
ปรัชญาและความเช่ือท่ีผูน้ั้นยดึถือ  เช่นเดียวกบัปรัชญาหรือความเช่ือเก่ียวกบัการจดัการศึกษานอก
โรงเรียน  เร่ือง  “การคิดเป็น”  จึงเป็นเสมือนดาวเหนือน าทางในการพฒันาหลกัสูตร  ส่ือ  แผนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน เป็นตน้  ใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางตามปรัชญา  และ
ความเช่ือท่ีว่ามนุษยเ์ราทุกคนมีความแตกต่างกนั  ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการเหมือนกนัคือ  “ความสุข”  
ความสุข  ของแต่ละคนก็มีระดบัแตกต่างกนัออกไป  คนเราจะมีความสุขไดจ้ะตอ้งรู้จกัการ “ปรับ
ตนเอง”  และจะตอ้ง “คิดเป็น”  แกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ โดยมีกระบวนการคิดและตดัสินใจอยู่
บนพื้นฐาน “การมีขอ้มูล” ท่ีรวบรวมทั้งประกอบการคิดและการตดัสินใจอยา่งนอ้ย  3  ดา้น  คือ
ขอ้มูลจากตนเอง  ขอ้มูลดา้นวิชาการ  และขอ้มูลดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือน ามาประมวลกนั
เขา้แลว้จึงตดัสินใจภายใตก้รอบแห่งคุณธรรม  เม่ือตดัสินใจแลว้จึงน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป  หาก
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ก็ถือว่าประสบผลส าเร็จ  มีความสุข  แต่ถา้ตดัสินใจและน าไปปฏิบติัแลว้  
ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ กใ็หก้ลบัไปทบทวนแสวงหาขอ้มูลทั้ง  3  ดา้น ใหค้รบถว้น  จนกว่าจะ
สามารถตดัสินใจแกปั้ญหา    ไดส้ าเร็จ  และมีความสุขตามตอ้งการต่อไป (ทวีป อภิสิทธ์ิ 2529 :  69) 
 การจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาและความเช่ือ “คิดเป็น” น้ีจึงตอ้งค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล  ความสามารถในการเรียนรู้  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการ
แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร  ความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการท่ีมีหลากหลายในชุมชน  
เคารพในความรู้  และประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีอยูว่า่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 
 ดงันั้นในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองตามความสนใจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล  และเพื่อให้มีการถ่ายโอนแลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู่หรือแสวงหามาได ้ จึงก าหนดให้ตอ้งมีการพบกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนถ่ายโยงความรู้ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มไวด้ว้ย 
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 จากปรัชญาความเช่ือ “คิดเป็น” เม่ือน ามาผสมผสานกบัปรัชญาแนวคิดเร่ือง “การจดัการ
ศึกษาตลอดชีวิต” ท่ีเป็นแนวคิดสากลในปัจจุบนัแลว้  จะเห็นไดว้่า  เป็นปรัชญาแนวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบนั  เช่น 
 
 1. หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning) 
     หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน้ีมาจากความเช่ือท่ีว่า  การเรียนรู้ของคนเราเป็น
กระบวนการสร้างความรู้ข้ึนดว้ยตนเองและผูเ้รียนเอง  โดยครูเป็นผูช่้วยจดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการสร้างความรู้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียน  ดงันั้น  
กระบวนการสร้างความรู้จึงตอ้งอา้งอิงจากประสบการณ์ของผูเ้รียน  เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่าย
กระท า  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่พลวตัรของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  การเรียนรู้ในลกัษณะน้ี  จึงเน้นในลกัษณะทางสังคมของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  และระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อน  ผลก็คือ  เกิดการขยายตวัของ
เครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยูอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง  โดยอาศยัการแสดงออกทางภาษา  ไดแ้ก่  การ
พูดและการ เ ขียน เ ป็น เค ร่ือง มือในการแลกเป ล่ียน   วิ เคราะห์และสั ง เค ราะห์ความ รู้     
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 159) 
 
 2. หลกัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learning  Center  Approach) 
     การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีบทบาท
ร่วมกันในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  โดยเน้นทักษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก  การลงมือปฏิบติัจริง การประกอบอาชีพระหวา่งเรียน  การท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มท่ี
มีบรรยากาศการเรียนเป็นประชาธิปไตย  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมถึงการสอดแทรก
กิจกรรม  การพฒันาบุคลิกภาพ  และการพฒันาลกัษณะนิสัยบางอยา่งลงไปในกระบวนการเรียนรู้  
อยา่งผสมกลมกลืน 
 หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดงักล่าวน้ี  จึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Participation)  เกิดการรู้จริงเห็นจริงดว้ยตนเอง (Insight) มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง (Autonomy) มีเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ (Freedom) ดว้ยการให้ความส าคญัแก่กระบวนการ
เรียนรู้ (Learning  Process) เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้พฒันาไปตามศกัยภาพของตนเอง  และสามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 185) 
 ดงันั้น  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนั้น  จึงถือว่า  การเรียนรู้ทั้งมวลมี
ความหมายต่อผูเ้รียน  เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉพาะบุคคล  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท้  ากิจกรรมเพื่อให้
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เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การจดัการเรียนรู้ควรเป็นแบบบูรณาการและพฒันาการในตวัผูเ้รียนอยา่ง
สมบูรณ์  การเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ผลส าเร็จของการเรียนรู้นั้น  สามารถดูไดจ้ากพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผูเ้รียน 
 การเรียนรู้โดยใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  จึงมิใช่การปล่อยให้ผูเ้รียนท าอะไรไดต้ามใจ
ชอบ  แต่ผูเ้รียนจะรับผดิชอบการท างานและการเรียนรู้ตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีตรงตาม
ความสามารถและความสนใจในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน  และเม่ือผูเ้รียนแต่ละคนรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองแลว้  การจดัใหมี้การพบกลุ่มเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาดว้ยตนเองมาอภิปราย  
ถกแถลงกนัในกลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนั  เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีศึกษามาได ้ และวางแผนร่วมกนัท่ีจะท า
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  จึงมีความจ าเป็นและสอดรับกบัการแกปั้ญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  และยงัช่วยฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการเรียนและการท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มจากการลงมือปฏิบัติจริง  สามารถแก้ปัญหาการท างานกลุ่มไม่มี
ประสิทธิภาพท่ีเป็นจุดอ่อนของคนไทยลงไปดว้ย 
 
 3. หลกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self - Directed  Learning) 
     การเรียนรู้ดว้ยตนเองน้ีแทจ้ริงแลว้  เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของ
มนุษยเ์รานัน่เอง  เปรียบเทียบให้เขา้ใจง่าย ๆ เหมือนกบัการหิวของมนุษยเ์รา  ถา้ผูใ้ดหิวอาหาร  ผู ้
นั้นจะตอ้งไปแสวงหาอาหารมากินเอง  มิใช่ใหผู้อ่ื้นไปกินแทน  ซ่ึงกจ็ะใหผู้หิ้วอาหารหายหิวไดฉ้นั
ใด  การเรียนรู้จะตอ้งเกิดจากการแสวงหาและเรียนรู้ดว้ยตนเองฉันนั้น  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จึง
เป็นการเรียนรู้ท่ียอมรับศักยภาพความแตกต่างและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนว่าเป็นผูมี้
ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  เพื่อให้สามารถด ารงตนเองอยู่ในสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างมีความสุขได ้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาทาง
จิตวิทยาท่ีว่า  “เม่ือเติบโตและเรียนรู้มากข้ึน  คนเราก็จะเปล่ียนบุคลิกภาพจากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปสู่
การรับผดิชอบพึ่งพาตนเองมากข้ึน  และการมีความรับผดิชอบพึ่งพาตนเองได ้ กคื็อการบ่งบอกใหรู้้
ว่าบุคคลผูน้ั้นไดพ้ฒันาตนเองไปสู่การเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองนั้นเอง”  การเรียนรู้ดว้ยตนเองน้ีไดใ้ช้
เป็นหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่  เพียงแต่ในระยะเร่ิมแรกนั้นสัดส่วนของการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองยงัมีนอ้ย 
 แต่ยุคปัจจุบนัความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนส่ือเอกสาร  เช่น  
แบบเรียนและส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนการส่ือสาร
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ทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นตน้  แพร่หลายมากข้ึน  การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเพิ่มสัดส่วนให้ผูเ้รียน
รับผดิชอบในการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
 4. หลกัการเรียนรู้เพือ่การรอบรู้ (Mastery  Learning) 
     หลักการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ีอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า  การเรียนรู้เป็น
ความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้  และประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์
ท่ีตั้งไวโ้ดยใชร้ะยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
 ดงันั้น  การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน  จึงไม่จ าเป็นตอ้งน าไปเปรียบเทียบหรือแข่งขนั
กบัผูอ่ื้น  ซ่ึงจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และพฒันาความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการเรียนรู้ช่วย
ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยความสมคัรใจและประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด  การเรียนรู้
จึงเป็นการสร้างความสุขและความส าเร็จใหแ้ก่คนทุกคน 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ี  ผูเ้รียนจะอ่านหรือศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ เช่น  จากส่ือ  เอกสาร  ต ารา  ชุดวิชา  ศึกษาจากส่ือบุคคล  หรือเรียนรู้จากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ผูเ้รียนจะรับทราบจุดประสงค์  ตลอดจนเกณฑ์ในการท ารายงาน  โดยจะมีการ
ทดสอบความรู้และแจง้ผลการสอบให้ผูเ้รียนทราบโดยเร็ว  ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนปรับปรุง
การเรียนรู้ของตนเอง  และสอบซ่อมใหผ้า่นเกณฑต่์อไป 
 หลกัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ีเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือ
ต่าง ๆ เช่น  ส่ือเอกสาร  ต ารา  ชุดวิชา  ส่ือบุคคล  เช่น  ภูมิปัญญา  ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน เป็นตน้  และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วิทยุ  โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์  เป็นตน้  เป็นตน้  ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
 5. หลกัการเรียนรู้ทีต่อบสนองชีวติจริง (Authentic  Learning) 
  หลกัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริงนั้น  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความ
เช่ือของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยมีความเช่ือว่า  การเรียนจะ
บรรลุได ้ ถา้ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผูเ้รียน  เน้ือหาท่ี
น ามาเรียนจึงเป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนอยากเรียนไม่ใช่เน้ือหาท่ีครูคาดคิดว่าผูเ้รียนควรเรียนรู้  หรือเร่ืองท่ี
ครูถนดัสอนเหมือนท่ีครูเคยจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งท่ีเคยท ามาในอดีต 
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 6. หลกัการเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Adult Learning)  
      หลกัส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ (เชียรศรี วิวิธสิริ 2534  :  6 – 
7) มีดงัน้ี 1)  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในวยัผูใ้หญ่จึงตอ้งใชใ้ห้
เหมาะสม 2)  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเรียนรู้ บุคคลมีความสามารถ แตกต่างกนั 
และความสามารถในการเรียนรู้จะเพิ่มข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน 3) การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ใน
อดีต ผูใ้หญ่จะน าประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นการเรียนรู้ของตน 4) การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บั
การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไดป้ฏิบติัจริง ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 5)  ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีความสนใจและตอ้งการท่ีจะเรียน 
6)  ผูใ้หญ่จะเรียนไดเ้ม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นจะเห็นประโยชน์สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที         
7) ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือบทเรียนนั้นสัมพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมีอยูจ่ริงในสังคม การไดมี้โอกาส
ศึกษาแกปั้ญหาจะท าใหก้ารเรียนรู้เพิ่มพนูข้ึน 8) ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ เม่ือไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 
ความถนดัและเวลาของตนอยา่งเตม็ท่ี 9)  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ในบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกนัเอง 
และมีอิสระเสรีในการกระท า 10)  การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส าคญัเฉพาะของผูใ้หญ่ จะท า
ให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 11)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัการประเมินผลท่ี
สม ่าเสมอ ให้ ผูเ้รียนไดท้ราบว่าการกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายมากนอ้ยแค่ไหนควรปรับปรุงอยา่งไร
เป็นการทบทวน วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดว้ย 12) ผูใ้หญ่ตอ้งการแนะแนว ไม่ใช่การ
สอน บอกให้จ าหรือท าแบบทดสอบ 13) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่สามารถเพิ่มพูนข้ึนจากความรู้
ความคิดใหม่ ๆ ความหลากหลาย ความทา้ทาย และการมีโอกาสศึกษาดว้ยตนเอง ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
เร้าให้ผูเ้รียนอยากเรียนรู้มากข้ึน 14) การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ควรใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ตามความ
เหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ และควรสร้างความส าเร็จในการเรียนบทเรียนตน้ ๆ ให้
ผูเ้รียนเพื่อสร้างความภูมิใจ มัน่ใจในการเรียนบทเรียนท่ียากข้ึน 
 ดงันั้น แนวทางในการจดัการเรียนการสอนจึงอยู่บนแนวคิดทฤษฎีการสร้างปัญญา 
(Constructivism) ท่ีเช่ือวา่  คนเราจะเรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนไดด้ว้ยตนเองโดย
การน าขอ้มูลความรู้และประสบการณ์ใหม่มาเปรียบเทียบกบัความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่
แลว้สร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ต่อยอดข้ึนไปเร่ือย ๆ เหมือนการสร้างเจดีย ์จนในท่ีสุดก็จะ
เกิด  “ปัญญา”  ข้ึนได้  โดยเ ร่ิมจากขั้ นข้อมูลพื้นฐาน (Data)  ไปสู่ขั้ นการจัดระบบข้อมูล 
(Information)  สู่ขั้นความรู้ (Knowledge)  และถึงขั้นสุดทา้ยคือ  ขั้นปัญญา (Wisdom) 
 กมล  สุดประเสริฐ ( 2540 : 77) ไดก้ล่าวว่า หลกัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองชีวิตจริง
นั้น  ผูส้อนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนและวดัประเมินผลโดยค านึงถึงสติปัญญาความสามารถ
หลาย ๆ ดา้น  ของผูเ้รียน  เช่น 
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1. ความสามารถดา้นการใชส้ายตา 
2. ความสามารถดา้นดนตรี 
3. ความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
4. ความสามารถดา้นภาษา 
5. ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ 
6. ความสามารถดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคล 
7. ความสามารถดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม  เป็นตน้  

 หลกัการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีตอบสนองชีวิตดงักล่าว  สอดคลอ้ง
กบัปรัชญาและความเช่ือของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัลงมือ
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  และน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง
พร้อมๆ ไปกบัการไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัและแกปั้ญหาจริงท่ีเกิดข้ึน
เกิดการเรียนรู้จากการเปรียบเทียบประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน  ท าให้สามารถ
สร้างองคค์วามรู้ข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
 
ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

 ดว้ยผูบ้ริหารการศึกษา นกัวิชาการศึกษาอีกทั้งสถาบนัต่าง ๆในสังคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษา ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกันว่าถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูป
วฒันธรรมและวิธีการเรียนรู้ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็น คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ 2543 : 4-6 ) 

 1.  เพื่อพฒันาคุณภาพของคนไทย 
  เพราะการปฏิรูปวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ จะช่วยพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีมี

ความรู้คู่คุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น และสรรพส่ิงทั้งหลาย รู้จกัควบคุมตนเองให้
อยูใ่นครรลองแห่งความดีงาม รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง มีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น เคารพกฎหมายของสังคม มีความขยนั ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความสามารถใน
การใชศ้กัยภาพของสมองทั้งซีกซา้ยและซีกขวา อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัคือความสามารถในกา้น
การใชภ้าษาส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้
สติปัญญาอยา่งเฉลียวฉลาดลึกซ้ึง เพื่อเรียนรู้ใหบ้รรลุความจริง ความดี ความงามของสรรพส่ิง เป็น
คนท่ีมีสุขภาพกายและใจดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพร่าเริงแจ่มใส จิตใจอ่อนโยนและ
เก้ือกลู มนุษยสมัพนัธ์ดี เผชิญและเผดจ็ปัญหาได ้ด ารงชีวิตอยา่งอิสระและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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 2.  เพื่อเพิ่มพนูความเขม้แขง็ของสงัคมไทย 
  เพราะเม่ือสมาชิกของสังคมไดรั้บการพฒันา ความตระหนกัและจิตส านึกร่วมกนัใน
การเผชิญสถานการณ์ และแกปั้ญหาของส่วนรวม คนทุกชุมชนย่อมพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม ถกัทอ
ความคิด ร่วมจิตกนัท างานอย่างไม่เห็นแก่ตวั มีการบริหารจดัการอย่างถูกตอ้งแยบคายลดความ
ขดัแยง้ทุกคนรับผดิชอบน าพาสงัคมใหก้า้วหนา้ดว้ย ต่างกรู้็คุณค่าของตนเอง 

 3.   เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ยคุโลกาภิวตัน ์
  เพราะในการจดักระบวนการเรียนรู้ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโลกยคุโลกาภิวตัน์อนัเป็น

ยคุอิเลก็ทรอนิกส์และใยแกว้น าแสงท่ีวิทยาการเจริญรุดหนา้ ความรู้และสรรพวิทยาการเดินทางไป
ถึงท่ีต่าง ๆดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลและสาระความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผูเ้รียนทุกวยัจึงตอ้งมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่รอบตวั ทั้ งจากครูคน ครูเคร่ือง ครู
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้รียนในยุคโลกาภิวตัน์จะตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาไดม้ากกว่า
หน่ึงภาษาคือ ตอ้งรู้และใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วและใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อส่ือสาร
กบัสากลได ้ตอ้งมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซ่ึง
เป็นประตูท่ีจะเปิดออกไปสู่โลกกวา้ง เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆและรู้จกัสังเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสารเหล่านั้น มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัชีวิตของตน ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 
 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย 
  เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการเปิดแนวทางใหม่ ๆ ให้แก่ครู 
พ่อแม่ ชุมชน มีอิสระในการอบรมเล้ียงดูให้การศึกษาจดัหลกัสูตรและการบริหารจดัการให้เกิด
วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน ลดทอนกรอบกฎระเบียบค าสัง่ของส่วนกลางลง เพื่อให้
เกิดความหลากหลายในการปฏิบติั เช่น การจดัชั้นเรียนและตารางเรียนท่ียดืหยุน่และเอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้การลดภาระเงินท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ครูมีเวลาส าหรับคน้คิด เพื่อวางแผนเตรียมการจดั
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างบทเรียน การออกแบบแผนการเรียนท่ีครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
ไดร่้วมกนัคิดและเก้ือหนุนกนัและกนั เป็นตน้ การสอนแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ทุกขั้นตอน ได้พฒันาสมองการคิด และสติปัญญาอย่างเต็มศกัยภาพ ได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์ดงันั้นหากอาจารยแ์ละผูบ้ริหารการศึกษาศึกษาไดป้ฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แลว้ จะมีมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพ
ทดัเทียมกนัเกิดข้ึน 
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 5.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
  เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 จึงเป็นภาพกิจท่ีมีกฎหมายรองรับ ครูอาจารยแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติัให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่นโยบายหรือแผนงานท่ีใครจะท าก็ได ้ไม่ท าก็ได ้หรือ
เปล่ียนแปลงไดต้ามใจชอบของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเหมือนอดีตท่ีผา่นมา 
 
 สรุปไดว้า่ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นั้นกเ็น่ืองจากสงัคมไทยประสบกบัภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ี
พึงประสงค ์เพราะการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาท าใหค้นไม่รู้จกัคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู อาจารย ์หรือเป็นเพราะผูบ้ริหาร ชุมชน 
ผูป้กครองนกัเรียน นกัศึกษา สังคม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัอาจจะเป็นได ้ผูเ้รียนมี
หน้าท่ีรับความรู้ตามท่ีครูอาจารยถ่์ายทอดให้เท่านั้น เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพคนไทย เพิ่มพูน
ความเขม้แขง็ของสังคมไทย การเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ในยคุสังคมโลกาภิวตัน์ 
สอดคลองกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ครู อาจารย ์พ่อแม่ สังคมไทย และเพื่อสอดคลอ้ง
กบักฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายหลกัคือใหผู้เ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนมี
ความสุข จึงตอ้งปฏิรูปการศึกษาโดยจะตอ้งท าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  20  ธนัวาคม  2545  เป็นตน้มา  มีผลต่อเน่ืองส าหรับการจดั
การศึกษา  ทุกระดบัสาระส าคญัในหมวด  4  แนวทางการจดัการศึกษา  ในส่วนท่ีเป็นเร่ืองการจดั
กระบวนการเรียนรู้  มีดงัน้ี มาตรา  22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง  และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ และมาตรา  23  การจดัการศึกษา  ทั้ง
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  ตอ้งเน้นความส าคญัทั้ง
ความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา
ในเร่ืองต่อไปน้ี 1)  ความรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  
ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
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สังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 2)  ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ  การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื   3)  ความรู้เก่ียวกบัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญา
ไทย  และการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา 4)  ความรู้  และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์  และดา้นภาษา  เน้น
การใชภ้าษาไทยอย่างถูกตอ้ง และ 5)  ความรู้  และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต
อยา่งมีความสุข 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ใน มาตรา  24 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถด าเนินการ ดงัน้ี 1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  
การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3)  จดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้     อย่างต่อเน่ือง 4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวิชา 5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใชง้านวิจยัเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6)  จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มี
การประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนั
พฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพใน มาตรา 25  รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว ์ 
สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬา  และ
นนัทนาการ  แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ และมาตรา  26  
ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ  การ
สงัเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดลองควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  และรูปแบบการศึกษา 
 โดยเฉพาะในมาตรา 24 ว่าดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้เหตุท่ีตอ้งจดักิจกรรมตาม
แนวทางน้ีนั้นเน่ืองจากมีความคิดท่ีว่า “ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด” และถา้หากครูผูส้อน สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ด าเนินการตามแนวทางน้ีก็จะสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ส าเร็จอย่าง
แน่นอน และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
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พ.ศ.2542 (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.2542ฉ :23-25) เพื่อให้ครูใน
สถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรา 24 
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้
เสนอล าดบัขั้นตอน     การจดัระบวนการเรียนรู้ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2542 : 22-28) 
 1. การส ารวจความตอ้งการ 
     ขั้นแรก ควรศึกษาธรรมชาติและก าหนดความตอ้งการของผูเ้รียนโดยการซักถาม 
สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุย หรือท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อสร้าง กระตุน้ความสนใจส ารวจความ
สนใจและพื้นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียนรายบุคคล รวมทั้งศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 เป็นแนวส าหรับด าเนินการให้เขา้ใจอยา่งถ่องแทว้่าหลกัสูตรตอ้งการอะไร
แค่ไหน มีจุดประสงค์ของการเรียนรู้อย่างไรและท าไมจึงตอ้งการอย่างนั้นเพื่อการวางแผนจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกนั และหากเป็นไปไดค้วรเช่ือมโยงและบูรณาการ
สาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั เพื่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้ง
กบัวิถีชีวิตจริง และให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากท่ีสุด ทั้งน้ี อาจารยต์อ้งเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความสนใจและความถนัดอย่าง
เหมาะสม เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ยตวัเอง ตามความถนดัความสนใจรายบุคคล เน่ืองจาก
อาจารยไ์ม่ใช่ผูบ้อกผูส้อน อยา่งเดียว อาจารยจึ์งตอ้งเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นส่ือการเรียน และวสัดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆหรือศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีมีขอ้มูลความรู้ ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษาคน้ควา้
ตามความตอ้งการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑห์อศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬา และ
นนัทนาการ เป็นตน้ 

 2. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
  2.1 การเขา้สู่บทเรียน ขั้นน้ีอาจารยค์วรใชป้ระเด็นค าถาม สถานการณ์ หรือกิจกรรม
ท่ีกระตุน้หรือทา้ทายใหผู้เ้รียนเกิดความสงสัยใคร่รู้โดยอาจารยต์อ้งเป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียนและ
ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าอาจารยคื์อเพื่อนท่ีช่วยเหลือเขาไดทุ้กท่ีช่วยเหลือไดใ้นทุกเร่ือง อาจารยต์อ้งรู้จกั
ผูเ้รียนรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ความถนัด ความสนใจ ลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นจุด
กระตุน้ศกัยภาพของแต่ละบุคคล และดึงดูดใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ
  2.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์เป็นบุคคลท่ีส าคญัในการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผูเ้รียน ให้สามารถพัฒนาธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพกิจกรรมต้อง
สอดคล้องกับการด ารงชีวิต ใช้ส่ือท่ีหลากหลายในลักษณะขององค์รวม ท่ีเหมาะสมกับ
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ความสามารถของผูเ้รียน ค านึงถึงการใชส้มองของทุกส่วน โดยผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม
และลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน สรุปความรู้ดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทั้งสมาชิกภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ัมผสักบั
ส่ิงแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน 
  2.3 วิเคราะห์อภิปรายผลงาน องคค์วามรู้ท่ีสรุปไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์
และผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัอภิปรายผลท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยเนน้
ใหผู้เ้รียนเกิดการคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง อาจารยเ์ป็นเพียงผูค้อยสังเกตเพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
ใหอ้งคค์วามรู้ท่ีไดรั้บชดัเจน เป็นการเสริมแรงและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจการคน้หาความรู้ต่อไป 

 3. การประเมินผล 
  การประเมินผลส าเร็จของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดนั้นเป็นการ

ประเมินซ่ึงมุ่งเน้นผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยอาจารย์จะต้องศึกษามาตรา 26 ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในสารและจุดเนน้ประเมินการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบ
เพื่อพฒันา และคน้หาศกัยภาพ จุดเด่น จุดดอ้ยของผูเ้รียน และตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนรู้ได้
พฒันาผูเ้รียนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อีกทั้งผลการเรียนของผูเ้รียน จะเป็นตวั
บ่งช้ีประสิทธิภาพการสอนของอาจารยด์ว้ย ดงันั้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ตอ้งวดัและประเมินให้ครอบคลุมทุกดา้นทั้งในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งดา้น
ความรู้ ดา้นความรู้สึก และทกัษะ ดา้นการแสดงออก ทุกดา้นและประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงในการ
ประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรียนการสอน และประเมินสรุปรวมโดยมีขั้นตอนในการ
ประเมินดงัน้ี 

  3.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมิน 
  3.2 พิจารณาขอบเขตเกณฑ ์วิธีการและส่ิงท่ีจะประเมิน 
  3.3 พิจารณาก าหนดองคป์ระกอบ และผูป้ระเมินว่ามีใครบา้งท่ีจะเป็นผูป้ระเมิน เช่น 

นกัเรียนประเมินตนเอง เพื่อนนกัเรียน ครู อาจารย ์ผูป้กครอง ชุมชน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
  3.4 เลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินหลากหลาย เหมาะสมกับ

วตัถุประสงคแ์ละเกณฑใ์นการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบนัทึกพฤติกรรม แบบ
ส ารวจความคิดเห็น บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แฟ้มสะสมผลงาน เป็นตน้ 

  3.5 ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนกัเรียนท ากิจกรรม 
ระหวา่งการท างานกลุ่ม โครงการวนัใดวนัหน่ึงของสปัดาห์ เหตุการณ์ งานพิเศษ 
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  3.6 วิเคราะห์ผลและจดัการขอ้มูลการประเมิน ประกอบดว้ยรายการกระบวนการ 
แฟ้มสะสมผลงาน การบนัทึกขอ้มูล 
  3.7 สรุปผลการประเมิน เพื่อพฒันาและปรับปรุงขอ้บกพร่องการเรียนรู้ และพฒันา
ผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีท่ีเป็นการประเมินสรุปรวมเพื่อพิจารณา
ตดัสินการเล่ือนชั้น โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดใหน้ าผลการประเมินระหวา่งเรียนมา
ประกอบการพิจารณา 
 4. สรุปและน าไปประยุกต์ใช้ขั้นตอนการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล 
กล่าวคือ ผูเ้รียนแต่ละคนจะเกิดการมองส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นองคร์วม มองอย่างเช่ือมโยง หยัง่รู้ เกิด
การคน้พบตนเองว่ามีความสามารถ มีจุดดอ้ยทางดา้นใด ซ่ึงส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
หลงัจากท่ีเขาไดผ้่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงออกตามกระบวนการดังกล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
พิจารณาไดจ้ากการหาขอ้สรุปจากบทเรียน โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะเพิ่มเติม การแลกเปล่ียนวิธีการ
เรียนรู้ การสะทอ้นความคิด การแสดงผลงาน การจดันิทรรศการ การแสดงออกในลกัษณะละคร
การน าขอ้คน้พบการปรับปรุงตนเองของผูเ้รียน เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การเขา้กบัคนอ่ืนการ
เขา้ใจผูอ่ื้น การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ การเคารพในสิทธิผูอ่ื้น ตลอดจนการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชนและการด ารงชีวิตประจ าวนั 
 
 สรุปไดว้่า การจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 นั้น เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้พฒันาคนและชีวิตของคน ใหมี้ความรู้เตม็
ศกัยภาพสอดคลอ้งกับความถนัด ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีลกัษณะของ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดไดท้ั้งระดบัผูเ้รียน ระดบัห้องเรียน และระดบันอกเหนือห้องเรียน ในการ
จดักระบวนการเรียนรู้นั้น ตอ้งใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสคิดเอง อาจารยผ์ูส้อนตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ สาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล สาระการเรียนรู้เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ความหลากหลายของสติปัญญา การจดัประสบการณ์ตรง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับการจดักระบวนการเรียนรู้ ในมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ส าหรับการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้เกิดแก่ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นไปตามล าดบั
ขั้นตอนนั้น อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งด าเนินการตั้งแต่ การส ารวจความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน การ
เตรียมการศึกษาเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน และการสรุปและ
น าไปประยกุตใ์ช ้
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ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถพฒันานักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคอ์ยา่งครบถว้นรอบดา้นนั้น อาจารยต์อ้งเป็นกลัยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ต่อผูเ้รียนทุกคน 
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบ เป็นขั้นตอนโดยตอ้งมีการวางแผนการสอนท่ีน าขอ้มูล
ทั้งจากหลกัสูตร ความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง โดยเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด ปฏิบติัจริง แสวงหาความรู้เรียนรู้ร่วมกนั อาจารยจ์ดัการ
เรียนการสอนใหเ้ช่ือมโยงกบัสภาพชุมชนและส่ิงแวดลอ้มปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ การจัดการเรียนการสอน จัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดความสุข 
ความส าเร็จและไดพฒันาเต็มศกัยภาพ ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และประเมินผลการ
เรียนทุกดา้นอย่างต่อเน่ืองดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ 2541 : 42) 
 ลกัษณะของการจดักระบวนการเรียนรู้นั้น จะเกิดข้ึนไดใ้น 3 ระดบั ดงัน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543  : 20-21) 
 1. ระดับผูเ้รียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดหมาย 
กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของแต่ละคน 
 2. ระดบัหอ้งเรียน 
  2.1 ผูเ้รียน 
    2.1.1 ได้คิดเอง ท าเอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ในเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    2.1.2 มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
    2.1.3 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ 
  2.2 ครูเป็นผูว้างแผนขั้นตน้ ทั้งเน้ือหาและวิธีการแก่ผูเ้รียน จดับรรยากาศให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และช่วยช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 3. ระดบันอกเหนือหอ้งเรียน 
  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 
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ปัจจัยส าคญัในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
 ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้นั้น มีดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2543 : 21-22) 
 1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด ท าสร้างสรรค ์โดยท่ีครูช่วย
จดับรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2. ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในดา้นความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีท่ี
หลากหลายและต่อเน่ือง 
 3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุล เหมาะสมกบัวยั ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน และ
ความคาดหวงัของสังคม ทั้งน้ีผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการจะตอ้งท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 
 4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย และเพียงพอท่ีจะให้ผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งคน้ควา้หาความรู้
ตามความถนดัความสนใจ 
 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับครูและระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้รียน มีลักษณะเป็น
กลัยาณมิตรท่ีช่วยเหลือเก้ือกูล และห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้คือแลกเปล่ียน
ความรู้ ถกัทอความคิด พิชิตปัญหาร่วมกนั 
 6. ศิษยมี์ความศรัทธาต่อครูผูส้อน สาระท่ีเรียน รวมทั้งกระบวนการท่ีจะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนใฝ่รู้ มีใจรักท่ีเรียนรู้ ทั้งน้ีครูตอ้งมีความเช่ือว่าศิษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ได ้และมี
วิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 7. สาระและกระบวนการเรียนรู้ เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของ
ผูเ้รียน จนผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์ร
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกนัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และไดรั้บประโยชน์จากการ
เรียนรู้สูงสุด 
 
กลยุทธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ทีเ่น้นผู้เรียนส าคญัทีสุ่ด 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 40) ไดเ้สนอแนะกลยุทธ์ในการ
สอนรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งยดึแนวทางดงัน้ี  
 1. กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลได ้การสอนตอ้ง
สนองวิธีการงานของสมองท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนั 
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 2. การสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้
หลกัเหตุและผล ตรรกะ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 3. การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
 4. ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนควรมีสิทธิในการก าหนดทิศทางใน
การเรียนรู้ เสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ 
 5. ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสังคม และสงัคมชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 6. การพฒันาหลกัสูตร การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 
 7. เนน้การสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดยจิตส านึกและจิตใตส้ านึก 
 8. เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูอ้อกหรือท ากิจกรรม 
ครูลดบทบาทการควบคุมและการใชเ้วลาก ากบัดูแลและสัง่สอน 
 9.  การสอนไม่จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น 
 
การเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  

 การวิจยัคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตท์ฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบติัมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติั มีสาระส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี  

 1. ความหมายของการเรียนจากการปฏิบัติ  
  McGill  and  Beaty (1995 : 102)  ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบติัว่า

เป็น กระบวนการต่อเน่ืองทั้ งการเรียนรู้และการสะท้อนความคิด   ท่ีด าเนินการโดยผูร่้วม
กระบวนการ เพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์ในท านองเดียวกนั Inglis (1994 : 
87) เสนอว่าการ เรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีน่าคน้มาร่วมกันแก้ปัญหา   ซ่ึงการ
ด าเนินการนั้นจะช่วย พฒันาทั้งคนและองคก์ร ส าหรับ Gordon (1993 : 54) ไดใ้ห้ความหมายของ
การเรียนรู้จากการปฏิบติั ว่า  หมายถึง  เป็นกระบวนการท่ีน่าคน้ท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ระดบั
ต่างกนัมาร่วมกลุ่มกนั วิเคราะห์ปัญหาในการท างาน แลว้วางแผนในการแกปั้ญหา จากนั้นจะมีการ
ปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา ท่ีตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงระหว่างการด าเนินการแกปั้ญหากลุ่มผูเ้รียนจะมีการ
พบปะกัน แลกเปล่ียน ความคิดเห็นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา 
ดังนั้ นสรุปได้ว่าการเรียนรู้ จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีน่าคน้ท่ีมีทกัษะ หรือประสบการณ์
แตกต่างกนัมาร่วมกลุ่มเพื่อ เรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูร่ะหว่างการปฏิบติังานจริง โดยผูเ้รียนใน
กลุ่มจะเป็นทั้งผูเ้รียนและ ผูส้อนไปในตวั กล่าวคือ ผูท่ี้มีความถนัดดา้นใดก็จะด ารงบทบาทเป็น
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ผูส้อน คนอ่ืนๆจะเป็นผูเ้รียน จากนั้ นจะเขา้ไปปฏิบัติจริง   และมีการพบปะกันเป็นระยะเพื่อ
ประเมินผลความกา้วหนา้   จนได ้บทสรุปคือเกิดทกัษะในการท างานครบถว้น และเกิดแนวทางใน
การแกปั้ญหาขององคก์รในท่ีสุด  

 2. แนวคดิพืน้ฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  Revans (1982 : 58)  นกัวิชาการชาวองักฤษเป็นผูคิ้ดริเร่ิมในการน าการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัมาใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังาน  ซ่ึงเขาเสนอวา่การเรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดในการพฒันาการจดัการและการพฒันาองคก์ร  ส าหรับแนวคิดขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้จาก
การปฏิบติันั้น เขาไดเ้สนอ สมการของการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
 
      L  = p   + Q 
           (Learning)    (Programmed) + (Questioning) 
 
 เม่ือ  P = ความรู้ ค  าสอน ค าช้ีแนะแบบดั้งเดิมท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง 
    Q = มุมมองท่ีไดจ้ากการซกัถาม การคิดใคร่ครวญ 
 
 ต่อมา Marquard (1999 : 103) ไดเ้พิม่เติมสมการใหช้ดัเจน เป็นระบบมีความต่อเน่ือง
มากข้ึนวา่ดงัน้ี 

L = P + Q + R + I + R 
 
 เม่ือ   R = Reflection การคิดใคร่ครวญ 
     I  = Implementation การด าเนินการแกไ้ข การทดลองเพือ่เรียนรู้ 
 จากสมการของ Revan และ Marquard สามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้มีการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูร่้วมเรียนรู้  ไดคิ้ดใคร่ครวญถึงเร่ืองท่ี
ก าลงั เรียนรู้ และมีการปฏิบติัควบคู่กนัไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
 3. ขั้นตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  แม้แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะเน้นท่ีการตั้ งค  าถาม การคิด
ใคร่ครวญ และมีการปฏิบติัควบคู่กนัไป แต่นกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอขั้นตอนของการเรียนรู้
จากการ ปฏิบติัแตกต่างกนัออกไป เช่น Pedler (1986 , อา้งถึงใน  Mcgil  and Beaty  1995: 31) ได้
สรุป กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบติัไวเ้ป็น 4  ขั้นตอน  คือขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดย
การ สังเกตและคิดใคร่ครวญเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีผ่านมาว่าท าส่ิงใดลงไปและเกิดผลอย่างไรข้ึน
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เกิด ความเขา้ใจในสถานการณ์นั้นหลงัจากการวิเคราะห์ประสบการณ์   ขั้นจดัท าแผนปฏิบติัการ
ตามความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนให้มีนั้น และขั้นลงเมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวซ่ึ้งกระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Pedler  สรุปเป็นแผนภาพท่ี 2   
 
 ในท านองเดียวกนัจากบทความ “Action Learning Model” (2002 : 31) ไดส้รุปรูปแบบ
ของ การเรียนรู้จากการปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem  
Analysis) การจัดท าแผนปฏิบติัการและการลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action Planning and 
Implementation) การตดัสินใจด าเนินการในขั้นต่อไป (Decisions on Next Step) และการคิด  
ใคร่ครวญและการประเมินผล  (Reflection and Evaluation) ดงัแสดงแผนภาพท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัตามแนวคิดของ Pedler 
 
 
 
 
 

1.ประสบการณ์ 
การสังเกตและคิดใคร่ครวญเก่ียวกบั
สถานการณ์เพื่อวเิคราะห์ส่ิง กระท า 

และผลท่ีเกิดข้ึน 

2.เกดิความเข้าใจ 
เกิดความเขา้ใจใหม่ต่อสถานการณ์ 
นั้นอนัเป็นมาจากการวิเคราะห์ 

ประสบการณ์ 

4.การลงมอืปฏิบัติ 
การลงมือปฏิบติั 
ตามแผนนั้น 

3.การวางแผน 
วางแผนปฏิบติัการตาม 
ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงกระบวนการเรียนรู้จากบทความ “ Action Learning Model” 

 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติัทั้งสองแนวคิดสะทอ้นว่าขั้นตอนหลกัของ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนปฏิบติัการการปฏิบติั การ
ตามแผน  และการคิดใคร่ครวญเพื่อตดัสินด าเนินการในขั้นต่อไป  อย่างไรก็ตามยงัมีนักวิชาการ
หลายท่านท่ีเสนอขั้นตอนท่ีละเอียดมากข้ึน เช่น Gordon (1993 : 41) ไดอ้ธิบายวา่หลงัจากการ เผชิญ
กบัปัญหาแลว้จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
 1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
 2. จัดกลุ่มผูเ้รียนโดยแต่ละกลุ่มให้ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถ
แตกต่างกนัออกไป  
 3. ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดประเดน็ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และปฏิบติั  
 4. กลบัเขา้ท่ีท างานเพื่อฝึกทกัษะตามท่ีก าหนดไว ้ 
 5. หากมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจจัดการเรียนเป็นกลุ่มย่อศึกษา 
เฉพาะกรณีข้ึนได ้ 

การวเิคราะห์ปัญหา 
(Problem Analysis) 

การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการ 
ลงมือปฏิบัติการตามแผน 

(Action Planning & Implementation) 

การคดิใคร่ครวญ 
และการประเมนิผล 

(Reflection and Evaluation) 

การตดัสินใจในการ 
ด าเนินการขั้นต่อไป 

(Decisions on next  Step) 
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 6. ภายหลงัจากการฝึกปฏิบติัไดร้ะยะหน่ึง จะตอ้งจดัประชุมกลุ่มข้ึนอีกเพื่อประเมิน
ความกา้วหนา้ และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  
 7.ด าเนินการซ ้าตามกระบวนการเดิมจนกวา่ประเดน็การเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
 8.จดัท าเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรียนรู้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานใน
คราวต่อไป  
 Evergard (2002 : 62) เสนอว่าขั้นตอนท่ีอาจเป็นไปไดข้องการเรียนรู้จากการปฏิบติั
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการเรียนรู้ออกเป็นทีมๆ ละประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกวา่2 กลุ่ม 
 2. แต่ละกลุ่มระบุว่าให้เป็นเอกฉันทว์่าจะศึกษาปัญหาใด  ซ่ึงปัญหานั้นทุกคนในทีม
จะตอ้งเขา้ใจและยอมรับ  
 3. งานหนา้ท่ีของทีม คือ บรรยายสภาพปัญหา อธิบายสาเหตุของปัญหา เสนอแนะแนว 
ทางแกไ้ขปัญหา และระบุแผนด าเนินการลงมือทดลองเพื่อแกปั้ญหา  
 4. แต่ละกลุ่มจดัท าแผนเป็นโครงการ ระบุเป้าหมาย ผลผลิต การด าเนินการระยะเวลา 
ด าเนินการ และงบประมาณ  
 5. เตรียมการน าเสนอ โดยการอภิปรายในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมองร่วมกัน
ก าหนด ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วิธีการตรวจสอบความส าเร็จ และวดัความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดข้ึน และ
ส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลว  
 6. ก าหนดช่วงของการแจงขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงควรจะครอบคลุมประเดน็ 2 ถึง 4  
 7. ผูท่ี้ท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยการกลุ่มสนับสนุนการเรียนรู้  ควรแนะน าระบบการให้
เกรดท่ีควรจะใชช่้วงของการแจง้ผลสะทอ้นกลบั  
 ส่วนในประเทศไทยสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. เป็นหน่วยงานท่ี 
น าการเรียนรู้จากการปฏิบติัมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการพฒันางาน  
ของหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ี 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือนน ามาประยุกต์ใช้นั้ น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การจัด 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) และการปฏิบติัจริงในหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมี
กิจกรรมยอ่ยท่ีชดัเจนดงัน้ี (สุชาดา รังสินนัท ์2545 : 47)  
 1.ในตอนการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีผูด้  าเนินการ (หรือท่ีปรึกษา) จะ
อธิบาย หลกัการการเรียนรู้จากการปฏิบติัให้ผูเ้รียนเขา้ใจ จากนั้นผูด้  าเนินการจะใช้เทคนิคการ
เรียนรู้จาก การปฏิบติั คือ การตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มคิดใคร่ครวญ แสดงความคิดเห็น ระดม
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สมองเพื่อ คน้หาค าตอบอย่างระมดัระวงั ตั้ งแต่การทบทวนเป้าหมายในการท างานและความ
คาดหวงัของ ผูเ้ก่ียวขอ้ง การคน้หาสาเหตุของปัญหา การคน้หาทางเลือกและประเมินทางเลือก การ
ท าแผน ปฏิบติัการ  
 2. การน าแผนปฏิบติัการท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง แลว้น ามาคิดใคร่ครวญเพือ่ด าเนินการ ใน
ขั้นต่อไป  
 จากแนวคิดของนกัวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ  และชาวไทยดงักล่าว  สามารถน ามา 
เปรียบเทียบเป็นตารางท่ี 1   
 จากแนวคิดของนักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ  และชาวไทยดงักล่าว  สามารถน ามา 
ก าหนดเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. ขั้นปฐมนิเทศ หมายถึง ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ได้แก่ การ
แนะน าตวัการแบ่งกลุ่ม และท าความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีจะด าเนินการ  

 2. ขั้นระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้ง 
ค าถามเพื่อใหก้ลุ่มระดมสมองเพื่อระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติังาน  
 3. ขั้นคน้หาสาเหตุของปัญหา หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้งค  าถามเพื่อให้กลุ่ม
ระดม สมองเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีระบุในขั้นระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน  
 4. ขั้นค้นหาทางเลือกและตัดสินทางเลือกในการแก้ปัญหา หมายถึง ขั้นตอนท่ี
ผูด้  าเนินการ ตั้ งค  าถามเพื่อให้กลุ่มระดมสมองเพื่อคน้หาทางเลือกและตดัสินทางเลือกในการ
แกปั้ญหา   
 5. ขั้นวางแผนปฏิบติัการ หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้งค  าถามเพื่อให้กลุ่มระดม
สมอง เพื่อก าหนดแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังาน ตามทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีกลุ่ม
ตัดสินใจ เ ลือกแล้วรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของแผน  
 6. ขั้นปฏิบติัการตามแผน หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้รวมถึง
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ  
 7. ขั้นน าเสนอผลการปฏิบติังาน  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการให้กลุ่มน าเสนอผล
การปฏิบติังาน การคิดใคร่ครวญ และการตดัสินใจด าเนินการในขั้นต่อไป  
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
 

Pedler (1986 ) Action Learning Model Gordon (1993) Ivergard (2002) สุชาดา  รังสินันท์ (2545 ) สรุป 
1.วเิคราะห์ประสบการณ์  
การสังเกตและคิดใคร่ครวญ 
ถึงการกระท าและผลท่ีเกิด 
ข้ึนในสถานการณ์ท่ีสนใจ  
2.เขา้ใจ: เกิดความเขา้ใจ 
ใหม่ต่อสถานการณ์นั้น   
อนั เป็นผลมาจากการผา่น 
วเิคราะห์ประสบการณ์  
3.การวางแผน: วางแผน 
ปฏิบติัการตามความเขา้ใจ 
ใหม่ 
4.ลงมือปฏิบติั:ปฏิบติัตาม 
แผนปฏิบติัการนั้นๆ 

1.การวเิคราะห์ปัญหา 
2.การจดัท าแผน 
ปฏิบติัการ และการลงมือ
ปฏิบติัการ ตามแผน 
3.คิดใคร่ครวญ  และการ 
ตดัสินใจด าเนินการในขั้น 
ต่อไป 
4.การคิดใคร่ครวญและการ 
ประเมินผล 
 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์อง 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ 
กลุ่ม 
2. จดักลุ่มผูเ้รียนโดยแต่ละ 
กลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ี
มี ความรู้ และความสามารถ 
แตกต่างกนัออกไป 
3. ประชุมร่วมกนัเพื่อ
ก าหนด ประเดน็ท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้และ ปฏิบติั 
4. กลบัเขา้ท่ีท างานเพื่อฝึก 
ทกัษะตามท่ีก าหนดไว ้ 
5. หากมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้ง 
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจจดั 

1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการ 
เรียนรู้ออกเป็นทีมๆ ละ  
ประมาณ 5- 7 คน และควรมี 
มากกวา่ 2 กลุ่ม 
2. แต่ละกลุ่มระบุวา่ใหเ้ป็น  
เอกฉนัทว์า่จะศึกษาปัญหา  
ใด ซ่ึงปัญหานั้น ทุกคนใน  
ทีมจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับ  
3. งานหนา้ท่ีของทีมคือ  
บรรยายสภาพปัญหา 
อธิบายสาเหตุของปัญหา  
เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
ปัญหา และระบุแผนด าเนิน  
การ ลงมือทดลองเพื่อแก ้
ปัญหา 
 

1.ขั้นตอนการจดัประชุมเชิง 
ปฏิบติัการ เพื่อช้ีแจงหลกัการ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ แลว้ใช ้ 
ค าถามกระตุน้ใหก้ลุ่มคิด 
แสดงความคิดเห็น ระดม 
สมองเพื่อคน้หาค าตอบ อยา่ง
ระมดัระวงั ตั้งแต่การ ทบทวน
เป้าหมายการท างาน  
และความคาดหวงัของ  
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การคน้หาสาเหตุ 
ของปัญหา การคน้หาทาง 
เลือกและประเมินทางเลือก 
การท าแผนปฏิบติัการ 
 

1.การปฐมนิเทศ 
ประกอบ ดว้ยกิจกรรม  
การแนะน า ตวั การ
แบ่งกลุ่ม และการ ช้ีแจง
วตัถุประสงค ์
2.การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริง 
3.การคน้หาสาเหตุของ 
ปัญหา 
4.การคน้หาทางเลือกและ 
ประเมินทางเลือก 
5.การท าแผนปฏิบติัการ  
6.การน าแผนปฏิบติัการท่ี
ไดไ้ปปฏิบติัจริง 
7.น าผลท่ีเกิดข้ึนมาคิด 
ใคร่ครวญเพื่อด าเนินการ 
ในขั้นต่อไป 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

Pedler (1986 ) Action Learning Model Gordon (1993) Ivergard (2002) สุชาดา  รังสินันท์ (2545) สรุป 
  6. ภายหลงัจากการฝึกปฏิบติั

ไดร้ะยะหน่ึง จะตอ้งจดั
ประชุมกลุ่มข้ึนอีกเพื่อ
ประเมินความกา้วหนา้และ
วางแผนการเรียนรู้ในขั้น
ต่อไป ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 
7. ด าเนินการซ ้ าตาม
กระบวนการเดิมจนกวา่
ประเดน็การเรียนรู้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
8) จดัท าเอกสารเพื่อบรรยาย
กระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพฒันางาน
ในคราวต่อไป 

4)แต่ละกลุ่มจดัท าแผนเป็น 
โครงการ ระบุเป้าหมาย ผล 
ผลิต การด าเนินการระยะเวลา
ด าเนินการและงบประมาณ 
5. เตรียมการน าเสนอการ
อภิปรายในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อ
ระดมสมองร่วมกนัวธีิการ
ตรวจสอบความส าเร็จและวดั
ความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดข้ึน 
และส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลว 
6. ก าหนดช่วงของการแจง้
ขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงควรจดั
ครอบคลุมประเดน็ 2 ถึง 4  
7) ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็น
ผูอ้  านวยการกลุ่มสนบัสนุน
การเรียนรู้ควรแนะน าระบบ
การใหเ้กรดท่ีควรจะใชช่้วง
ของการแจง้ผลสะทอ้นกลบั 

2. การน าแผนปฏิบติัการท่ีได้
ไปปฏิบติัจริง แลว้น ามาคิด
ใคร่ครวญเพื่อด าเนินการในขั้น
ต่อไป 
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 4 . องค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  ในการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
(Spence 1993 : 72-73)  
  4.1 สภาพปัญหา (Problem) สภาพปัญหาท่ีใช้ประกอบการเรียนรู้จะต้องมี
ความส าคญั ต่อผูเ้รียนหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือผลสรุปของการแกปั้ญหาจะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
ผูเ้รียน ส าหรับในกระบวนการเรียนนั้นผูเ้รียนอาจจะเรียนรู้ในปัญหาเดียวกนั  หรือเรียนต่างปัญหา
ข้ึนอยู ่กบัส่วนขาดของผูเ้รียนแต่ละคน  นอกจากน้ีปัญหาท่ีเผชิญจะเป็นส่ิงเร่ิมตน้ว่าผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนส่ิงใด (what to do) และใชว้ิธีการเรียนใด (how to do) อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีใชใ้นการเรียนรู้
ไม่ควรท่ีจะไดรั้บการแทรกแซงจากองคก์รท่ีเป็นเจา้ของปัญหามากเกินไป  
  4.2 กลุ่มคน (The Set) หมายถึงกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีสมาชิกประมาณ 4-6 คนท่ีรวมกลุ่มกนั 
เพื่อแกปั้ญหา  ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะมีบทบาทเป็นทั้งผูรั้บค าปรึกษา (Consultant)       ท่ีปรึกษา 
(Advisor) และผูคิ้ดคา้น (Devil’s Advocate) ส าหรับผูเ้รียนทุกคนในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนไม่จ า 
เป็นตอ้งเป็น ผูเ้ช่ียวชาญ แต่ควรจะมีความสามารถในระดบัหน่ึงและเขา้ร่วมทั้งกระบวนการ และ
เพื่อให้มองปัญหาได้อย่างละเอียด และครอบคลุม สมาชิกแต่ละคนควรท่ีจะมาจากผูมี้ความ รู้ 
ความสามารถ จากหลากหลายด้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mcgil and Beaty (1995 : 26)   ท่ี
กล่าวว่า “สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (set) จะเป็นใครก็ได้ ท่ีสามารถวิเคราะห์ 
ประสบการณ์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได”้  นอกจากน้ีจากบทความ “Action  Learning” (2002 : 84-
85) เสนอวา่สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบติั ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
   1. มีพนัธะสญัญาท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา  
   2. มีความสามารถในการฟังและการตั้งค  าถามกบัตวัเอง และกบัผูอ่ื้น  
   3. มีความตั้งใจจริงท่ีเปิดใจกวา้งเพื่อเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน  
   4. เห็นคุณค่าและเคารพในตวัผูอ่ื้น  
   5. มีพนัธะสัญญาท่ีจะลงมือปฏิบติัและด าเนินการจนส าเร็จ  
   6. ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาการของตนเองและของผูอ่ื้น  
  4.3 เจา้ของงาน (The Client) หมายถึง ผูท่ี้เป็นเจา้ของปัญหา ซ่ึงจะตอ้งเขา้ร่วมเป็น 
สมาชิกกลุ่มหรือเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร  
  4.4 กลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษา (The Set Advisor) เป็นกลุ่มท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน 
กระบวนการเรียนรู้ บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นผูเ้ร่ิมตน้ของกระบวนการ หลงัจากนั้นกลุ่มผูเ้รียน 
จะเป็นรับผิดในการด าเนินการเอง ส าหรับการแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ห้ค  าปรึกษานั้นจะตอ้ง 
พยายามสร้างกลุ่มให้เกิดความสามคัคีกนัโดยการอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการการเรียนรู้ 
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โดยการปฏิบติัอย่างลึกซ้ึง  และบางท่ีอาจจะตอ้งเสริมสร้างทักษะกระบวนการกลุ่มส าหรับผู ้
เรียน นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งเพิ่มความเช่ือมัน่และขอ้ตกลงของเจา้ของงาน เพื่อให ้
สามารถส่ือสารกบัเจา้ของงานได ้และเม่ือกระบวนการกลุ่มเร่ิมข้ึน กลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งช่วย  
สมาชิกแต่ละคนรับรู้ส่ิงท่ีตนเองจะตอ้งด าเนินการไดดี้ข้ึน รวมถึงการแสดงตนเป็นแหล่งเรียนรู้โดย  
การตั้งค  าถาม และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ อยา่งไรก็ตาม วีระวฒัน์ ปีนนัตามยั (2545 : 70) ได ้
ขยายความกลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษาว่าประกอบไปดว้ยคน 2 กลุ่มคือ ผูส้นับสนุนการเรียนรู้ (Learning  
Coach) และผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) โดยผูส้นับสนุนการเรียนรู้คือ สมาชิกคนหน่ึง  
ของทีมท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของกลุ่ม แต่ตอ้งแสดงบทบาทหนา้ท่ีมากกว่าผูอ้  านวยความสะดวก 
กล่าวคือ ตอ้งแสดงบทในฐานะท่ีปรึกษากระบวนการ (Process Consultant) ท่ีตอ้งคิดว่าท าไม ถึง
เกิด เกิดอยา่งไร ท่ีมีมุมมองกวา้ง คิดเป็นระบบ สามารถใหข้อ้มูลยอ้นกลบัไดดี้ มีศิลปะในการโนม้
นา้ว อดทนต่อการคลุมเครือ มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง คอยรับฟังความตอ้งการ และอ่านความรู้สึก ของ
กลุ่ม ในส่วนของผูอ้  านวยความสะดวกประจ ากลุ่มนั้น Marquardt (1999 : 70) ไดส้รุปบทบาท 
หน้าท่ีของผูใ้ห้ค  าปรึกษาว่ามีบทบาทท่ีส าคญั คือ เป็นผูป้ระสานงาน  (Coordinator) ผูก้ระตุน้ 
(Catalyst) ผูส้ังเกตการณ์ (Observer)  ผูส้ร้างบรรยากาศ (Climate Setter) ผูช่้วยในการส่ือสาร 
(Communication Enable) และพี่เล้ียงท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ (Learning Coach) อยา่งไรก็ตาม O’Neil  
and  Lamm (2000 : 82-83)  เสนอแนวคิดว่าควรให้ความส าคญัในการคดัเลือกสมาชิกท่ีมีท่ี 
สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้  
  4.5 กระบวนการ (Process) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดประเด็นปัญหา การวิพากษ ์
และตั้งสมมติฐาน และการลงมือปฏิบติั การรวบรวมขอ้มูลความเป็นจริงของปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะ 
ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ์    การวิพากษแ์ละการตั้งสมมติฐานจะตอ้งเกิดข้ึนทั้ง 
ก่อนการด าเนินการภายหลงั รวมทั้งการระหว่างการประชุม การปฏิบติัอาจจะเกิดข้ึนทนัที หลงั 
เกิดข้ึนภายหลงัจากการเรียนรู้  
  
 ส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต น้ี  ผู ้วิจัยได้แบ่ง
องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับบริบทของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ดงัต่อไปน้ี  
 1. สภาพปัญหา เน่ืองจากการจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะของหลกัสูตรศิลป   
ศาสตรบณัฑิต สาขาหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โครงการมหาวิทยาลยัอง ส่วนใหญ่จะปฏิบติั
จริงในบริบทของชุมชน  เสนอว่าปัญหาท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการเรียนรู้   อาจก าหนดข้ึน
จากอาจารยใ์นรายวิชาต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงน าการจดักระบวนการเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตของ
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อาจารยก์ าหนดไวเ้ป็นกรอบในการศึกษาปัญหา โดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหาในภาพกวา้งก่อน 
กล่าวคือศึกษาสภาพของชุมชนโดยการส ารวจก่อนว่า ชุมชนทัว่ไปว่ามีภาพเป็นอยา่งไร เป็นปัญหา 
อยา่งไรแลว้จึงระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงในขั้นตอนท่ีสองของกระบวนการเรียนรู้  
 2. กลุ่มคน หมายถึง  นกัศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายให้ศึกษาสภาพชุมชนนั้น ๆ ใหเ้ขา้ร่วม
ศึกษาทดลองใชก้ระบวนการเรียนรู้  
 3. เจา้ของงาน หมายถึง ชุมชน หมู่บา้นท่ีปฏิบติัการเรียนรู้ร่วมกบันกัศึกษาและสามารถ 
เขา้ร่วมกิจกรรมตลอดการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
 4. กลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษา คือ อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีสอนรายวิชานั้น ๆ ทั้ง
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล  และควบคุมการ
ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  และผูอ้  านวยความสะดวก ประจ ากลุ่มท่ีคอยใหก้าร
สนบัสนุนการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
  
 5. ประเภทของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  Mcgil and Beaty (1995 : 42) ไดแ้บ่งการเรียนรู้จากการปฏิบติัตามลกัษณะของการ
ไดรั้บการ สนบัสนุนของสมาชิกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
  5.1 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร 
(Sets Sponsored by Organization) หมายถึง การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยสมาชิกไดรั้บการ  
สนบัสนุนจากองคก์รใหด้ าเนินการ ซ่ึงกลุ่มคนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รใหเ้ขา้ร่วมกระบวน  
การเรียนรู้จากการปฏิบติันั้นอาจเป็นไปใน  2 ลกัษณะ   โดยลกัษณะแรกคือกลุ่มคนนั้นเขา้ร่วม  
เน่ืองจากเป็นบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งจดัเพื่อพฒันาทีมงานและระบบบริหารงานภาย  
ในองค์กร ส่วนลกัษณะท่ีสองคือกลุ่มคนเขา้ร่วมเพราะตอ้งการพฒันาตนเองและระบบบริหาร  
อยา่งไรกต็ามกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะตอ้งด าเนินการอยา่งสร้างสรรคแ์ละยัง่ยนื 
  5.2 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) เขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
อิสระ (Independent action learning sets) หมายถึง การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยสมาชิกจดั
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัข้ึนตามความตอ้งการของตนเอง โดยไม่ขอรับการสนบัสนุนหรือ 
การควบคุมจากองคก์รเลย  
  5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) เขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ใน  
ลกัษณะอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Self-facilitated sets)  หมายถึง การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยสมาชิกจดักระบวนการเรียนรู้ข้ึนโดยผูเ้รียนท าหนา้ท่ีทั้งเป็นผูร่้วม
เรียนรู้ และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ไปพร้อมกนั  
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 6. การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  จากบทความใน ”Action Learning Model” (2002 : 80) กล่าวไวว้่าผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั
จาก การเรียนรู้จากการปฏิบติัมี 5 ประการดงัน้ี  
  6.1  การท างานท่ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
  6.2 ประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการคิดใคร่ครวญ  และเป็นระบบ 
(Reflective and Systematic Learning Process) จะเป็นคุณสมบติัติดตวัผูเ้รียนอยา่งย ัง่ยนื  
  6.3  การพฒันาตนเองของผูเ้รียน  
  6.4 การพฒันาวิชาชีพในลกัษณะของการท างานร่วมกนั  
  6.5 การพฒันาโรงเรียน  
 
  ดงันั้นในการประเมินผลส าหรับการเรียนรู้จากการปฏิบติั สามารถท่ีจะประเมินการ
บรรลุ ตามวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน   การประเมินความยัง่ยืนของทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการ
เรียนรู้ จากการปฏิบติัของผูเ้รียน   การประเมินการพฒันาตนเองของผูเ้รียน   การประเมินรูปแบบ
การท างานในลกัษณะการมีส่วนร่วมในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และการประเมินการพฒันา
โรงเรียน ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นการประเมินการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการ
สอน เน่ืองจากการจดัการกระบวนการเรียนรู้มีวตัถุประสงคท่ี์จะให ้นกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตเรียนรู้วิธีการพฒันาชุมชนดา้นต่าง ๆ จนสามารถน าไปปฏิบติัจริงในการด าเนินชีวิตพฒันา
ตนเอง และชุมชนของตนได ้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องแต่ละรายวิชา  
 
 7. ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
  การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองต่างๆ 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้จากการเรียนรู้ในแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ระหว่างการเรียน ซ่ึงการเรียนรู้รูปแบบการฝึกอบรมไม่สามารถท าได้   (Lanhan   and 
Moldonado 1998 : 114)  ส าหรับการเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองเพราะกระบวนการเรียนท่ีมีลกัษณะให้ผูเ้รียนเรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาของตนเอง ผูเ้รียน 
จึงสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน (Mumford 1991 : 32) นอกจากน้ีการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัมีความ  
สะดวกในการก าหนดวตัถุประสงค์การเรียน และสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และท่ีส าคญัการเรียนรู้จากการปฏิบติัไม่ไดมี้ประโยชน์ต่อการพฒันา
ผูเ้รียนเท่านั้น   ยงัช่วยในการพฒันาระบบงานขององคก์รดว้ย (Spence 1998 : 67)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53 

 8. ข้อพงึระวงัในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติในสังคมไทย  
  เน่ืองจากสังคมมีลกัษณะเฉพาะในหลาย ๆ ดา้นซ่ึงอาจมีผลต่อการน าการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัมาประยุกตใ์ช ้ในเร่ืองน้ี วีระวฒัน์ ปีนนัตามยั (2545 : 28) ไดเ้สนอขอ้พึงระวงัในการ
ประยกุตใ์ช ้การเรียนรู้จากการปฏิบติัในสงัคมไทยดงัน้ี  
  8.1 วฒันธรรมการเรียนรู้เดิมของสมาชิกทีมท่ีมีลกัษณะรอรับ รอฟังแลว้พิจารณาจะ
ท าอะไรก็สั่งมา ขออย่าให้คิด ท าแลว้ไม่ยอมคิดใคร่ครวญ  เป็นตน้ และวฒันธรรมการเรียนรู้ของ
องคก์รท่ีเน้นเบ้ืองบน คิด-สั่ง ขา้งล่างเป็นฝ่ายท า ผูท่ี้อายุอาวุโสอ่อนท่ีสุดในกลุ่มรับภาระมากใน
การคิด เขียนเป็นผูร้ายงาน  ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีขดัขวาง  หรือไม่เอ้ือต่อแนวทางของการเรียนรู้จาก
การ ปฏิบติั ท่ีทุกคนเสมอภาคกนั  
  8.2 การน าเวลาประชุมของการเรียนรู้จากการปฏิบติั  พูดคุยในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกับ
ประเดน็ปัญหา เช่น นินทานาย คุยนอกเร่ือง 
  8.3 การมุ่งค านึงถึงผลงานมากไป ไม่สนใจ ไม่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีผูรู้้หลายท่านๆ   ไดน้ าเสนอไว ้
ทั้ง Pedler (1986) , “Action Learning Model” (2002) , Gordon (1993) , อิเวอร์การ์ด (2003)  และ 
สุชาดา รังสินันท ์(2545) สามารถสรุปเป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ไดเ้ป็น 7 ขั้นตอน คือ 
การปฐมนิเทศ การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติังาน การคน้หาสาเหตุของปัญหา การคน้ หา
และระบุทางเลือกในการแกปั้ญหา การจดัท าแผนปฏิบติัการ การปฏิบติัตามแผน และการน า เสนอ
ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน Spence (1998 : 40), Marquart (2000 : 65) 
และ วีระวฒัน์ ปีนันตามยั (2545 : 54) ไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการ ตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แต่ละขั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดงักล่าวประกอบดว้ย 
ท่ีปรึกษา กลุ่ม (Set Advisor) กลุ่ม (Set) ผูอ้  านวยความสะดวกประจ ากลุ่ม (Set Facilitator) และ
เจา้ของ งาน (Client) โดยท่ีปรึกษากลุ่ม มีหน้าท่ีในการน าเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ ตั้งค  าถามเพื่อ
กระตุน้ให้สมาชิกระดมสมอง  เป็นท่ีปรึกษากระบวนการ  ซ่ึงตอ้งคิดว่าท าไมถึงเกิด  เกิดอย่างไร  
และสามารถให้ขอ้มูลยอ้นกลับได้ดี นอกจากน้ียงัต้องมีศิลปะในการโน้มน้าว อดทนต่อการ
คลุมเครือ มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง คอยรับฟังความตอ้งการ และอ่านความรู้สึกของกลุ่ม ส าหรับผูอ้  านวย
ความสะดวกประจ ากลุ่มมีหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน ผูก้ระตุน้ ผูส้ังเกตการณ์ ผูส้ร้างบรรยากาศ 
ผูช่้วย ในการส่ือสาร และพี่เล้ียงท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มมีหนา้ท่ีระดมสมอง และน าผลการ
ระดม สมองไปสู่การปฏิบติั และเจา้ของงานมีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการด าเนินงาน  
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 ในส่วนแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ Roger (1965 : 
,1969 ; Kidd  1973 ; Watson  1979 ; Knowles  1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998) ไดห้ลกัการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ 11 ประการคือ  
 1. การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ควรใหผู้ใ้หญ่เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  
 2. ควรเตรียมความพร้อม (Readiness) ของผูใ้หญ่ทั้งดา้นสติปัญญา ความสนใจ และ 
ความรู้พื้นฐานจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน  
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน  
 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้) ผูส้อนเป็นเพียง      
ผูอ้  านวยความสะดวก  
 5. ใชป้ระสบการณ์ของผูใ้หญ่เป็นทรัพยากรการเรียนรู้  
 6. การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้งยกตวัอยา่งมากๆ  
 7. การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้  
 8. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  
 9. พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยท าให้เกิด 
พฤติกรรมนั้นซ ้าข้ึนอีก  
 10. กิจกรรมท่ีจดัตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา หรือควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัวยั  
 11. เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวกบัปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั  
 
 จากผลการศึกษาแนวคิดของการเรียนรู้จากการปฏิบติั และหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตเ์ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในขั้นท่ี 
2 การการวิจยัและน าไปเป็นเน้ือหาสาระในแผนการจดักระบวนการเยนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
ในขั้นท่ี 3 การเขา้ถึงความรู้ รายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2  กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบติัส าหรับวยัผูใ้หญ่ 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

1.การปฐมนิเทศ 
1.1 การแนะน า
ตนเอง           
 

1.ใหแ้ต่ละคนบอกช่ือ 
นามสกลุ หมู่บา้น อาชีพ เพ่ือ
ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการ
แบ่งกลุ่ม 

1.การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียน กลุ่มยอ่ยท่ีมี
ความแตกต่างดา้นประสบการณ์ (Evergard 2001) 
2.การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ ควรให้
ผูใ้หญ่เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย และ สร้างบรรยากาศท่ี
สนบัสนุนการเรียนรู้ (Imel 1998) 
3.ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน
(Watson1979)พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกยอ่ง
ชมเชย (Reinforcement)  จะช่วยท าใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิด
ซ ้ าข้ึนอีก  

2.การช่ืนชม มอบรางวลัผูท่ี้
ประสบผลส าเร็จ 
 

พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกยอ่ง ชมเชย 
(Reinforcement)  จะช่วยท าใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดซ ้ าข้ึน
อีก (Watson 1979) 

1.2 การช้ีแจงวัตถุ 
ประสงค์   
 

อาจารยน์ าเสนอ
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้
ในแต่ละรายวชิา 

1.ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ ถา้หากวา่ตรง
กบัความตอ้งการและความ สนใจในประสบการณ์ท่ี
ผา่นมา (Knowles 1978 ; Watson 1979) 

1.3 การแนะน า  
การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ 

อาจารยน์ าเสนอความรู้
เก่ียวกบัการ เรียนรู้จากการ
ปฏิบติั  

ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความสนใจ 
และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน 
(Watson 1979 )  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

2. การระบุปัญหาที ่
แท้จริง   
 
 

1.เล่นเกมคิดนอกกรอบ 
2.น าเสนอขอ้มูลความ
คาดหวงัของผูเ้รียน 
ครอบครัว และชุมชนในการ
เรียนการสอนโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
3.อาจารยต์ั้งค  าถามปัญหาท่ี
แทจ้ริงของครอบครัว ชุมชน 
โดยใหน้กัศึกษา แสดง
ความสัมพนัธ์ตั้งแต่การสร้าง
องคค์วามรู้และการน าไป
ประยกุตใ์ชค้รอบครัว ชุมชน
ตนเอง 
4. นกัศึกษา ระดมสมอง
เพิ่มเติมถึงปัญหาในการ
ด าเนินงานดงักล่าวตามการ
รับรู้ของนกัศึกษาเอง 
5.ตวัแทนกลุ่มนกัศึกษา 
น าเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม 
6. อาจารยจ์ดัหมวดหมู่ผล
การระดมสมองในกลุ่มใหญ่ 
จนไดป้ระเดน็ปัญหาท่ี
เด่นชดั แลว้กล่าวช่ืนชม
ผลส าเร็จ 

1.การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ สนบัสนุนการ
เรียนรู้ (Roger 1969 ; Brookfield 1986  ; Imel 1998 ) 
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน 
(Watson  1979) 
3.เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวกบัปัญหาส่ิง แวดลอ้มใน
ชีวิตประจ าวนั (Kidd  1973)  
4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้)ผูส้อนเป็นเพียง ผูอ้  านวยความสะดวก 
(Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998 )  
5.ก าหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน (Roger 1969) 
6.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี  
ส าคญัของผูใ้หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978  ; 
Brookfield 1986 ; Imel 1998) 
 7. L=P+Q+R+I+R (Maruard 1999)  
8.พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยก ยอ่งชมเชย 
(Reinforcement) จะช่วยท า ใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดซ ้ าข้ึน
อีก (Watson 1979 )  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

3.การค้นหาสาเหตุ  
ของปัญหา   
 
 

1.อาจารยย์กตวัอยา่งวธีิการ
คน้หาสาเหตุของปัญหาของ
ครอบครัว ชุมชน 
2.อาจารยต์ั้งค  าถามเพื่อ
กระตุน้การระดมสมองเพื่อ
หาสาเหตุของปัญหา
ครอบครัว ชุมชน 
3.ผูอ้  านวยกลุ่มเขียนผลการ
ระดมสมองบน Flip chart 
4.ตวัแทนกลุ่มนกัศึกษา 
น าเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม 
5.อาจารยจ์ดัหมวดหมู่ผล
การระดมสมองในกลุ่มใหญ่ 
จนไดป้ระเดน็สาเหตุของ
ปัญหาครอบครัว ชุมชน แลว้
กล่าวช่ืนชมผลส าเร็จ 

1.การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้งยกตวัอยา่งมากๆ 
หลายๆ ดา้น (Watson 1979) 
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน
(Watson 1979 ) 
3. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
(เป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้)ผูส้อนเป็นเพียง  
ผูอ้  านวยความสะดวก (Knowles 1978  ; Brookfield 
1986  ; Imel 1998) 
4.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี  
ส าคญัของผูใ้หญ่ (Roger 1969  ; Knowles 1978  ; 
Brookfield 1986 ; Imel 1998 ) 
5.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999 ) 
6.พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยก ยอ่งชมเชย 
(Reinforcement) จะช่วยท า ใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดซ ้ าข้ึน
อีก (Watson 1979)  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

4.การค้นหาและ
ตัดสินทางเลอืกใน
การแก้ปัญหา   
 
 
 

1. อาจารยย์กตวัอยา่งวธีิการ
ระบุทางเลือกในการ
แกปั้ญหาประเดน็ต่าง ๆ  
2.อาจารยต์ั้งค  าถามเพื่อ
กระตุน้การระดมสมองเพื่อ
หาสาเหตุของปัญหา 
3.ผูอ้  านวยกลุ่มเขียนผลการ
ระดมสมองบน Flip chart 
4.ตวัแทนกลุ่มนกัศึกษา
น าเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม 
5.อาจารยร่์วมจดัหมวดหมู่
ผลการระดมสมองในกลุ่ม
ใหญ่ จนไดท้างเลือกในการ
แกปั้ญหาท่ีหลากหลาย
สามารถด าเนินการได ้แลว้
กล่าวช่ืนชมผลส าเร็จ 
6.อาจารยย์กตวัอยา่งวธีิการ
ตดัสินทางเลือก 
7.อาจารยต์ั้งค  าถามเพื่อ
กระตุน้การระดมสมองเพื่อ
ก าหนดทางเลือกในการ
แกปั้ญหา 
8.ตวัแทนกลุ่มนกัศึกษา
น าเสนอผลการระดมสมอง
ต่อกลุ่มใหญ่จนครบทุกกลุ่ม 
10.ผูด้  าเนินการประชุมจดั
หมวดหมู่ แลว้กล่าวช่ืนชม
ผลส าเร็จ 

1.การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้ง ยกตวัอยา่ง
มากๆ หลายๆ ดา้น (Watson 1979) 
2. ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน 
(Watson 1979) 
3. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (เป็น
ศนูยก์ลางการเรียนรู้)ผูส้อนเป็นเพียง ผูอ้  านวยความ
สะดวก (Knowles 1978  ; Brookfield 1986  ; Imel 
1998) 
4.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีส าคญัของ
ผูใ้หญ่(Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; 
Imel 1998 ) 
5.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999 )  
6.พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยก  
ยอ่งชมเชย (Reinforcement) จะช่วยท า ใหพ้ฤติกรรมนั้น
เกิดซ ้ าข้ึนอีก (Watson 1979)  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

5.การท าแผน 
ปฏิบัติการ   
 

1.เล่นเกมตั้งหลอดกาแฟ 
2.อาจารย์ยกตัวอย่างการ
จดัท าแผน 
3. อาจารยต์ั้ งค  าถามกระตุน้
ให้ก ลุ่มจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน 
4.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอแผน
ของกลุ่มตนเองต่อกลุ่มใหญ่ 
แล้วให้ผูร่้วมประชุมแสดง
ความคิดเห็น 
5.อาจารย์สรุปแผนแต่ละ
แ ผ น  แ ล้ ว ช่ื น ช ม ใ น
ความส าเร็จ 
6 . อ า จ า ร ย์ ใ ห้ ก ลุ่ ม ใ ห ญ่
อภิปราย เพื่ อ เ ลือกแผนท่ี
สอดคล้องกับบริบทมาก
ท่ีสุดหรือมีการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่ างๆ  เข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติพัฒนาชุมชน
มากท่ีสุด 
 
 
 

1.การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและ สนบัสนุนการ
เรียนรู้ (Roger 1969 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998) 
2.การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้ง ยกตวัอยา่ง
มากๆ หลายๆ ดา้น (Watson 1979) 
3. ความพร้อม (Readiness) ทั้งดา้นสติ ปัญญา ความ
สนใจ และความรู้พื้นฐาน จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน 
(Watson 1979) 
4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (เป็น
ศนูยก์ลางการเรียนรู้)ผูส้อนเป็นเพียง ผูอ้  านวยความ
สะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998) 
5.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี ส าคญัของ
ผูใ้หญ่(Roger 1969  ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986  
; Imel 1998) 
6. L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999)  
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ตารางท่ี  2  (ต่อ) 
 

ขั้นตอนของ 
กระบวนการ

เรียนรู้ 
กจิกรรม แนวคดิ 

6.การปฏิบัติตาม
แผนพฒันาชุมชน  
 
  
 

นกัศึกษาปฏิบติัตาม
แผนพฒันาชุมชนท่ีวางไว้
โดยมีผูอ้าจารยป์ระจ าศนูย์
เรียนรู้ ผูใ้หญ่บา้น อบต. 
หมู่บา้นคอยใหก้าร
สนบัสนุน 

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการน าตนเอง (เป็นศนูย ์กลางการเรียนรู้)
ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวย ความสะดวก (Knowles 1978 ; 
Brookfield 1986 ; Imel 1998) 
2.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี ส าคญัของ
ผูใ้หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986  
; Imel 1998) 
3. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะ สม (Watson 
1979) 
4.L=P+Q+R+I+R (Marquard1999) 
5.กิจกรรมท่ีจดัตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัดา้น เวลา หรือควรจดั
เวลาใหเ้หมาะสมกบัวยั (Kidd  1973) 

7. น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 

1.นกัศึกษาน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานตามแผนพฒันา
ชุมชนในแต่ละขั้น 
2.สมาชิกลุ่มอภิปราย แสดง
ขอเสนอแนะ 
3.ผูอ้  านวยกลุ่มร่วมกบักลุ่ม
สรุปผลงานของกลุ่ม และ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
4.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอกลุ่ม
ใหญ่ 
5.อาจารยต์ั้งค  าถามวา่เพื่อให้
กลุ่มอภิปรายถึงผลการ
ปฏิบติังาน ปัญหาอุปสรรค 
แลว้หาขอสรุปวา่จะ
ตดัสินใจท าใหม่หรือเพียงแค่
ปรับแผนท่ีเป็นไปได ้

1. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (เป็น
ศนูยก์ลางการเรียนรู้) ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้  านวยความ
สะดวก (Knowles 1978 ; Brookfield 1986 ; Imel 1998 ) 
2.ประสบการณ์เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ี ส าคญัของ
ผูใ้หญ่ (Roger 1969 ; Knowles 1978 ; Brookfield 1986 
; Imel 1998) 
3.L=P+Q+R+I+R (Marquard 1999) 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์  
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีการน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้
ของบุคคล ทั้งน้ีจะน าเสนอสาระส าคญัใน 4 เร่ือง ประกอบดว้ย 1) ความหมายของการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 2) ความส าคญัของการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้  3) ลกัษณะของการจดัการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ และ 4) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายละเอียดแต่ละเร่ืองมีดงัน้ี 

 ความหมายของการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 การนิยามความหมายของการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Based 
Learning) พบว่า วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 41 ; สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2542 : 39 ; ทิศนา        
แขมมณี 2550 : 131) ให้ความหมายการเรียนรู้เนน้ประสบการณ์ สรุปไดว้่า เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เดิมหรือลงมือปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้แลว้ สะทอ้นการเรียนรู้นั้นเพื่อการเรียนรู้นั้น
เพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอด สมมติฐานแลว้ประยกุตก์ารเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ๆ 
 ในส่วนของนกัการศึกษาต่างประเทศไดนิ้ยามความหมายไวค้ลา้ยคลึงกบันกัการศึกษา
ของไทยดงัท่ีกล่าวมา Bill and Roger (1990 : 3-4) ให้ความหมายไวส้รุปประเด็นหลกัเป็น 4 
ประการ คือ การปฏิบติั (doing) การเก็บขอ้มูล และทบทวน (review) การเรียนรู้จากขอ้มูล (learn) 
การประยุกต์การเรียนรู้ (apply) กระบวนการดังกล่าวเป็นวงจรการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ 
ในขณะท่ี McGilllan and Brockbank (2004 : 13-14) กล่าวใหค้วามหมายโดยเนน้การใหค้วามส าคญั
กบัการสะทอ้น (reflection) และการกระท า (action) 
 เม่ือพิจารณาความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์จะเห็นไดว้่าการเรียนรู้มุ่งเนน้
จากส่ิงท่ีมีประสบการณ์หรือตอ้งสร้างประสบการณ์ จากนั้นจึงสะทอ้นขอ้เรียนรู้จากประสบการณ์
นั้น ๆ เป็นองคค์วามรู้และประยกุตสู่์การเรียนรู้ใหม่หรือการน าไปใชต่้อไป สรุปเป็นแผนภาพท่ี 4 
ดงัน้ี 
      
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการของการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ประสบการณ์ (เดิมหรือไม่) 

เรียนรู้ 

ทบทวน (การสะทอ้น) ประยกุตใ์ช/้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
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 การเรียนรู้ปัจจุบนัมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผูเ้รียนเอง ผ่านการปฏิบติัคิดใคร่ครวญ
ดว้ยตนเองมากกว่าการเรียนรู้จากภายนอก การอภิปรายจากผูอ่ื้น และการเรียนรู้จากประสบการณ์
นั้นผูเ้รียนไดป้ฏิบติัคิดสะทอ้นจนเกิดการเรียนรู้แลว้น าความรู้นั้นไปการเรียนรู้ใหม่หรือน าไป
ประยกุตใ์ช ้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถจดจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
มากกว่าเรียนรู้จากการบอกหรืออภิปรายจากผูอ่ื้น และเป็นการถกัทอประสบการณ์ความรู้เดิมสู่
ความรู้ใหม่หรือการน าไปใชก้็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง ลึกซ้ึงไม่แยกเป็นส่วน ๆ ซ่ึง
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน  
 นอกเหนือจากความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ดงักล่าว การลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีนอกเหลือจากองค์
ความรู้สึกหลายประการ ไดแ้ก่ (1) ความรู้ (2) ทกัษะ (3) เจตคติ (4) ค่านิยม (5) แรงจูงใจ (6) 
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตนเอง และ (7) บุคลิกภาพ (สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2544: 41) 

 ลกัษณะของการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 ลกัษณะส าคญัของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ตามแนวคิดของวฒันาพร   
ระงบัทุกข ์(2544 : 41-46) และทิศนา แขมมณี (2550 : 131-132) สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยผูส้อนมีการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ (learning experience) ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งไปประสบพบเห็นดว้ยตนเอง 
 2.  เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมการเรียนไม่ไดน้ัง่ฟัง
บรรยายอยา่งเดียว ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีทา้ทา้ยและต่อเน่ือง 
 3.  มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 4.  ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนก่อเกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู่ออกไป
กวา้งขวาง 
 5.  เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัการส่ือสารทุกรูปแบบ การพูดหรือการเขียนการวาดรูป การ
แสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นประสบการณ์ 
 จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้จากนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ พบว่า  มีการ
เสนอแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์ไว ้ดงัน้ี 
 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 43) และ Rogers  (1990 : 18-20) ให้แนวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์ไว ้4 ขั้นตอน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั 
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 1.  ขั้นประสบการณ์ 
 2.  การสะทอ้นประสบการณ์ 
 3.  เกิดการเรียนรู้ 
 4.  ประยกุตแ์นวคิดสู่การเรียนรู้หรือน าไปใช ้
 กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้น ดงักล่าว สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2544 : 41-42) ไดเ้พิ่ม
ขั้นตอนการน าเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ ต่อจากขั้นประสบการณ์อีกหน่ึงขั้น จึงเป็น 5 ขั้น  
 องค์ประกอบทีส่่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์  
 Doyle Eva and Ward Susan (อา้งถึงใน ราตรี ศรีสวสัด์ิ 2551: 105) เสนอแนวคิด
พื้นฐานของการจดัการเรียนรู้เนน้ประสบการณ์ไว ้ดงัน้ี 
  1.  การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลสูงสุดนั้ น ผูเ้รียนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์การเรียนรู้  
  2.  ความรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนไดค้น้พบนั้นจะมีความหมาย หรือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  
  3.  การเรียนรู้ท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนั ผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และ
มีการจูงใจใหมี้ส่วนร่วมภายใตก้รอบการท างานท่ีไดก้  าหนดข้ึนร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ
รับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากน้ี รูปแบบประสบการณ์ยงัช่วยเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ เกิดความรู้สึกและอารมณ์ ความรู้สึกภายในข้ึนจากการสะทอ้นความคิดในเร่ืองท่ีได้
กระท า และการสะทอ้นการกระท า ช่วยสร้างความคิดรวบยอดหรือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได ้และได้
น าความรู้ท่ีคน้พบไปปฏิบติัทดลองจริง จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหผู้เ้รียนมากข้ึน 
 บุษกร โกมลภมร และสุวาลี ชูเกียรติ (2547 : 45-51) ไดศึ้กษาการเรียนวิชาไทยศึกษา
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้กับนักศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 104 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 
โดยมีพื้นท่ีศึกษาใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นพรุเตาะ ต าบล น ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
และชุมชนคลอดโหนด ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ระยะเวลาศึกษาชุมชนทั้งสองน้ี
ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2547 โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจยัไดแ้ก่  
 1.  วิเคราะห์ลกัษณะวิชา วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
 2.  ออกแบบการจดัการเรียนการสอนไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ให้
สัมผสัชุมชนในสถานการณ์จริง  
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 3.  ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยผูส้อนน าเสนอการออกแบบการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐานแก่ผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 
ก าหนดวิธีการเรียนรู้ และประเมินผล ต่อจากนั้นผูส้อนใชว้ิธีการสอนบรรยายในแนวคิดทฤษฏีทาง
มานุษยวิทยา พร้อมจดัท าใบงานในการใชเ้ป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลชุมชนในดา้นวิถีการ
ด าเนินชีวิต ปัญหาความตอ้งการของชุมชนและผูเ้รียนน าเสนอโครงการ ภายหลงัจากนั้นแบ่งผูเ้รียน
โดยสมคัรใจเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 52 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ 
ประชุมกลุ่มโดยใชเ้ทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: 
AIC) เพื่อใหก้ลุ่มตดัสินใจเลือกชุมชนดว้ยการสะทอ้นภาพอดีต การปฏิบติังานในโรงพยาบาล หรือ
สถานีอนามยั แต่ละกลุ่มเขา้ศึกษาในพื้นท่ีจริง ประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการศึกษา
ชุมชน และวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน สะทอ้นความคิดและ
ประสบการณ์ของสมาชิกสู่ท่ีประชุมกลุ่มเก่ียวกบัความรู้เร่ืองชุมชน ผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัเปิด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นในการน าเสนอกิจกรรมท่ีจะจัดให้กับชุมชนต่อไป 
ต่อจากนั้นผูเ้รียนจดักิจกรรมย่อยในชุมชน ผูส้อนติดตามประเมินผลขั้นเตรียมการและขั้นจดัท า
โครงการของผูเ้รียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนวิชาไทยศึกษา ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นมานุษยวิทยาในวิชาไทยศึกษาแบบประเมิน
สมรรถนะของผูเ้รียนเม่ือส้ินสุดการเรียนวิชาไทยศึกษา แบบประเมินความสุขในการเรียนวิชาไทย
ศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะการเรียนรู้ดว้ยตนเองดา้นมานุษยวิทยาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
สมรรถนะของผูเ้รียนเม่ือส้ินสุดการเรียนวิชาไทยศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และความสุขใน
การเรียนวิชาไทยศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ สรุปโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกนั 
 
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 1.  การเรียนรู้เร่ืองใด ๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพนัธ์กบับริบทของเร่ืองนั้น ๆ การเรียนรู้
โดยค านึงถึงบริบทแวดลอ้มเป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กับความเป็นจริง จึงสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 2.  สภาพการณ์จริง ปัญหาจริง เป็นโลกแห่งความเป็นจริง ซ่ึงคนจะตอ้งเผชิญ ดงันั้น
การให้ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความ
เป็นจริง 
 3. การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย เพราะสามารถ
น าไปใชไ้ด ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้อยากเรียนรู้ 
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 4. การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตจ านวนมาก 
 การเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้น ตามหลกัการแลว้ควรเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่แยกออกจาก
บริบท (Context) เป็นการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามสภาพและบริบทจริงไม่ดึงเอาเร่ืองนั้นออกจาก
บริบทท่ีเป็นอยู ่อยา่งไรกต็ามในระยะหลงัไดมี้แนวคิดเพิ่มเติมวา่เราสามารถจดัการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงในห้องเรียนได ้หากสามารถจดัให้กระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคญั ๆ ท่ีคลา้ยคลึง
เช่นเดียวกบัท่ีเกิดในสภาพจริง ซ่ึง Gordon (1998 : 390 – 393 ) ไดว้ิเคราะห์หาองคป์ระกอบ
ดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 1. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลมกัเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ เลก็บา้ง ใหญ่
บา้ง และจะตอ้งคิดตดัสินใจ และลงมือกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงตอ้ง
มีปัญหา การคิด การตดัสินใจ การกระท า และผลของการคิดการตดัสินใจ 
 2. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง เม่ือมีปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจแกไ้ข บุคคลจะแสวงหา
ทางแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนมีอยู่หรือหามาได ้บุคคลจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้จะ
ช่วยตนไดใ้นทางใดทางหน่ึง จะใชท้รัพยากรรอบตวั เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรศพัท ์เป็นตน้ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีจะน ามาแกปั้ญหา ตามสภาพจริงไม่มีการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีนัง่เรียนกนัเป็นแถวเหมือน
สภาพในหอ้งเรียน 
 3. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลใชค้วามรู้ ทกัษะ และเกิดความรู้สึกหรือพฒันาเจต
คติไปพร้อม ๆกนั ตามสภาพจริง บุคคลจะด าเนินการจดัการเม่ือเกิดปัญหาใด ๆ บุคคลจะตอ้งคิด 
ตดัสินใจ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีและแสวงหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจมาใช ้และตดัสินใจกระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีตนเห็นว่าดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ ซ่ึงการตดัสินใจกระท าการ
นั้น ๆ จะส่งผลให้เกิดความรู้ ทกัษะและเจตคติอ่ืน ๆ ตามมาดว้ย ดงันั้น การพฒันาความรู้ ทกัษะ
และเจตคติต่าง ๆ ตามสภาพจริง จึงเป็นการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในบริบทตามสภาพจริง ๆ นั้น 
 4. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลจะเลือกรับรู้และเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ีมีความหมายกบั
ตวัเอง ซ่ึงมกัจะเป็นส่ิงท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น ทกัษะในการเขา้ใจผูอ่ื้น การอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น การแกปั้ญหา การตดัสินใจ เป็นตน้ ตามสภาพจริงบุคคลไม่ไดรั้บรู้หรือเรียนรู้ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มา 
 5. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่ิงทั้งหลายจะเช่ือมโยงกนั ความรู้ ทกัษะ เจตคติ  ท่ี
เรียนรู้ในบริบทหน่ึง  จะไดรั้บการถ่ายโอนไปใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ และจะไดรั้บการปรับเปล่ียนและ
พฒันาไปเร่ือย ๆ ดงันั้น การเรียนรู้จึงมีลกัษณะของการพฒันาแบบเป็นเกลียว คือ จะมีการพฒันา
จากฐานเดิมเพิ่มข้ึนไปเร่ือย ๆ 
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 6. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง เม่ือบุคคลกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงบุคคลมกัจะไดรั้บขอ้มูล
ยอ้นกลบัว่าส่ิงท่ีตนท าลงไปนั้นดี – ไม่ดี เหมาะ – ไม่เหมาะ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
ถือไดว้า่เป็นมาตรฐานคุณภาพตามความเป็นจริงในชีวิตจริง (real – life standards of quality)  
 ดงันั้น หากอาจารยไ์ม่สามารถท่ีจะน าผูเ้รียนไปเรียนรู้ตามสภาพจริงในบริบทจริงได ้
อาจารย์สามารถท่ีจะจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนให้มีองค์ประกอบของการเรียนรู้
เช่นเดียวกันกับท่ีเกิดข้ึนตามสภาพจริง กล่าวคือ ให้ผูเ้รียนได้เผชิญปัญหาท่ีเป็นจริง ได้คิด ได้
แสวงหาขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจ และไดต้ดัสินใจกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง โดยท่ีผูเ้รียนจะ
ไดรั้บผลการประเมินการกระท าของตนตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง และมีโอกาสท่ีจะน าการ
เรียนรู้ทั้งทางดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติไปใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ และพฒันาปรับปรุงต่อไปเร่ือยๆ 
ซ่ึง กอร์ดอน (Gordon 1998 : 6) ไดเ้สนอแนวคิดในการจดักิจกรรมไว ้3 ระดบั ดงัน้ี 
  6.1 การจัดกิจกรรมแก้ปัญหาท้าทายความสามารถทางวิชาการ (academic 
challenges) ไดแ้ก่ การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาปรับเปล่ียนให้อยูใ่นรูปของปัญหา แลว้ให้
ผูเ้รียนเผชิญปัญหา ไดร่้วมมือกนัหาทางแกไ้ข แสวงหาขอ้มูล น าขอ้มูลทางวิชาการมาใชใ้นการ
ตดัสินใจ ตดัสินใจลงมือกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง และประเมินดว้ยมาตรฐานคุณภาพในชีวิต
จริง 
  6.2 การจดักิจกรรมสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลอง ( scenario challenges ) ไดแ้ก่ 
การน าเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการสอนมาจดัท าเป็นสถานการณ์จ าลองท่ีสะทอ้นความเป็นจริง ชีวิตจริง 
แลว้ให้ผูเ้รียนสวมบทบาทใดบทบาทหน่ึง และลงไปเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาและใชค้วามรู้ และทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเขา้ใจสภาพการณ์จริงและชีวิตจริง 
  6.3 การจดักิจกรรมเผชิญปัญหาตามสภาพจริง ( real- life problems ) ไดแ้ก่ การน า
ผูเ้รียนไปเผชิญปัญหาจริง และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้เพื่อท่ีจะแกปั้ญหานั้น ตดัสินใจกระท าการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหานั้น และไดรั้บผลจากการกระท านั้น ๆ 
 นอกจากแนวคิดดงักล่าวแลว้ นิวแมนและเวลาช (Newman and Wehlage อา้งถึงใน 
Deuer and Hobbs 2000 : 3) ยงัไดน้ าเสนอเกณฑใ์นการประเมินการจดัการเรียนการสอนตามสภาพ
จริงไว ้5 ประการ กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริงควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) ผูเ้รียนได้
พฒันาการคิดขั้นสูง (higher – order thinking) 2) ผูเ้รียนไดค้วามรู้ท่ีลึกซ้ึง ( depth of knowledge ) 3) 
ความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเรียนรู้กลัป์โลกแห่งความเป็นจริง 4) การอภิปรายหรือการสนทนาท่ีเป็น
แก่นสาร (substantive conversation) และ 5) การส่งเสริมสนบัสนุนจากสังคมในผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียน (social support for student achievement)  
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 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง หมายถึง การด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกนัศึกษาเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ ขอ้มูล และวิธีการต่างๆ เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้น และไดรั้บผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัใหผู้เ้รียนไปเผชิญปัญหาในบริบทจริงไดผู้ส้อนสามารถจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียนได ้โดยการจดักิจกรรมท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริงให้
ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา  หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้ท่ีจะใช้
ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการเขา้ใจสภาพความเป็นจริง และแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว
ควรจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ไดเ้รียนรู้ความรู้ในระดบัลึกไดเ้ช่ือมโยงส่ิงท่ี
เรียนรู้กบัโลกแห่งความจริงไดอ้ภิปรายสนทนาในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั และไดรั้บผลการตดัสินใจ
และการกระท าของตนจากสังคม หรือตามเกณฑ ์มาตรฐานในชีวิตจริง 
 1. ผูส้อนมีการน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์จริง ปัญหาจริงในบริบทจริง และ / หรือ
ผูส้อนมีการจดักิจกรรมในห้องเรียนท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริง ให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิด
แกปั้ญหา หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์นั้น 
 2. ผูเ้รียนมีการ่วมกนัคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู้ ขอ้มูลและวิธีการต่าง ๆ จาก
แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ศึกษาท าความเขา้ใจ ความรู้และขอ้มูล และน าขอ้มูลความรู้มาใชใ้นการ
ตดัสินใจแกปั้ญหา 
 3. ผูเ้รียนมีการตดัสินใจกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 
 4. ผูเ้รียนไดรั้บผลการตดัสินใจและการกระท าของตนจากสังคม (ตามเกณฑม์าตรฐาน
ในชีวิตจริง)  
 5. ผูเ้รียนมีการอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของตน 
 6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล ทั้งทางดา้นความรู้ทกัษะและเจตคติ 
 
การจัดการเรียนรู้จากสังคม 

  การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมอนัจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความคิด ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง จึงท าใหมี้ความหมายต่อตนเองและตอ้งการท่ีจะน าไปใช ้
ประสบการณ์ในดา้นการรับใชส้ังคม นับเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าสูงต่อการเรียนรู้ การรับใช้
สังคมตามความตอ้งการของชุมชนและสังคม (Erickson and Anderson 1997  : 78 ; Weigart 1998 : 
92) นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแลว้ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บยงัสามารถสร้าง
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แรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม และสามารถพฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติ
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นการเรียนรู้จากความเป็นจริงตามสภาพท่ีแทจ้ริง จึงเป็น
การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตและสงัคมไดจ้ริง 
 การจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้ังคม หมายถึง การด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยการให้ผูเ้รียนเขา้ไปมีประสบการณ์ในการรับใชส้ังคม ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งมีการส ารวจความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน และวางแผนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ลงมือปฏิบติัการรับใชส้ังคมตามแผน และน าประสบการณ์ทั้งหลายท่ีไดรั้บมาคิดพิจารณา 
ไตร่ตรอง จนกระทัง่เกิดความคิดรวบยอด หลกัการ หรือสมมติฐานต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปทดลอง 
หรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้
 1. ผูเ้รียนมีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรู้ในเร่ืองท่ีก าหนด 
 2. ผูเ้รียนมีการศึกษาความตอ้งการของชุมชน และเลือกกิจกรรมท่ีจะรับใชส้งัคม 
 3. ผูเ้รียนมีการวางแผนการรับใชส้งัคมในกิจกรรมท่ีเลือก 
 4. ผูเ้รียนมีการจดบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัการรับใชส้งัคม 
 5. ผูเ้รียนมีการวิเคราะห์เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติัการรับใชส้งัคม 
และมีการคิดพฒันา และสร้างขอ้สรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอด / หลกัการ / สมมติฐาน 
 6. ผูเ้รียนมีการน าความคิดรวบยอด / หลกัการ/สมมติฐานท่ีไดไ้ปทดลองใช ้หรือน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ  
 7. ผูส้อนมีการติดตามผลการน าความรู้/ความคิด/หลกัการ/สมมติฐานไปใชส่้งเสริมให้
ผูเ้รียนแลกเปล่ียนผลการน าไปใช ้และอภิปรายหาขอ้สรุป ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ หรือปรับเปล่ียน
ความคิดตามความเหมาะสม 
 8. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชผ้ลการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
ของผูเ้รียน ประกอบกบัการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ย และการวดัและประเมินผลจะตอ้งเป็นไป
ตามจุดประสงคข์องเร่ืองท่ีเรียนรู้ มิใช่วดัผลการรับใชส้งัคม 
 

การปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 

 ปัจจุบนัประเทศไทยไดร่้างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  เก่ียวกบัการ
ปฏิรูปการศึกษา  และประกาศบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2542  โดยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
สอนของครูอาจารยอ์ยู่ดว้ย  เพื่อให้หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพดา้นการสอนวิชาชีพ  
ส าหรับอาจารยท่ี์สอนวิชาชีพดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในระดบัอุดมศึกษา  มีความสมบูรณ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69 

และทันต่อการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยจึงได้
ท าการศึกษาหลกัการ  ตลอดจนมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  มีดงัน้ี 
 
สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาไทย 
 จรัส  สุวรรณเวลาและคณะ (2542 : 1-4)  ไดร้ะบุวา่  การอุดมศึกษาไทยก าลงัอยูใ่นภาวะ
วิกฤต  ถึงแมว้่าในทศวรรษท่ีผ่านมาน้ี  การอุดมศึกษาของไทยไดข้ยายตวัและปรับเปล่ียนไปมาก  
แต่ก็ยงัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงและผนัแปรของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  กล่าวคือการผลิต
บุคลากรไม่ทนัและไม่สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจ  การ
วิจยั  และการพฒันาไม่ทนักบัความจ าเป็นกบัการท่ีจะตอ้งยกระดบัอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนเป็นการช้ีวดัถึงความอ่อนดอ้ยของการอุดมศึกษาไทย  สภาพ
วิกฤติของอุดมศึกษาไทยพิจารณาได้เป็น  4  ด้านด้วยกัน  กล่าวคือ  1)  วิกฤติด้านคุณภาพ  2)  
วิกฤติดา้นความตรงต่อปัญหา  3)  วิกฤติดา้นความเสมอภาค  และ 4)  วิกฤติดา้นความสามารถใน
การแข่งขนัของชาติ  วิกฤติด้านคุณภาพ  ถึงแมว้่าสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นหน่วยงานท่ีรับใช้
ประเทศชาติมาอย่างดี  สร้างความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติในระดับหน่ึงก็ตาม  แต่
คุณภาพของบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาไทยยงัมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานสากล  ประเด็นท่ีช้ี
สภาพดอ้ยคุณภาพ  ไดแ้ก่ 
 1.  อุดมศึกษาสร้างปัญญาไม่ลึก  การอุดมศึกษาของไทยเรายงัเป็นเพียงการสะสม
ความรู้ท่ีมีอยูโ่ดยการถ่ายทอดจากอาจารยผ์ูส้อน  ความสามารถในการใชว้ิจารณญาณ  หรือการวิจยั
ยงัมีอยู่ในระดบันอ้ย  ขาดความสามารถในการสังเคราะห์และความคิดสร้างสรรคพ์ลงัปัญญาของ
ชาติโดยรวม  จึงอ่อนไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่  ทฤษฎีใหม่  หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีจะใชใ้น
สังคม 
 2.  วิชาการไม่เขม้ขน้  ในขณะท่ีวิชาการของโลกมีมากมาย  ลึกซ้ึงและเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว  แต่การศึกษาในประเทศไทยเจาะความรู้ต้ืน ๆ เฉพาะเท่าท่ีหลกัสูตรหรือผูส้อน
ก าหนดนั้น  ก็ก าหนดความรู้ไวแ้คบมาก  ไม่ส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
และสร้างนิสัยใฝ่รู้  การคิดวิเคราะห์และบ่อยคร้ัง  ผูส้อนในระดบัอุดมศึกษาเป็นผูด้บัปัญญาของ
นิสิตนักศึกษาดว้ยการก าหนด  หรือบงัคบัให้เช่ือผูส้อนและค าสอน  ซ่ึงค าสอนเหล่านั้นก็ลา้สมยั
แลว้  เน่ืองจากอาจารยเ์องกมี็ไดมุ่้งมัน่หาความรู้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข า ด
ประสิทธิภาพ  ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการศึกษา  คณาจารยส่์วนหน่ึงมีความบกพร่องในหน้าท่ี  
ขาดวินยัทางวิชาการ (Academic  disorder) ขาดการควบคุมดูแลจากผูบ้ริหาร  เกิดความสับสนใน
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การจดัการเรียนการสอนและขาดกลไกในการควบคุมรักษาคุณภาพวิกฤติปฏิรูปและร้ือปรับระบบ
ทุกส่วน 
 3.   วิกฤติความตรงเป้าตรงปัญหา (Pertinence)  การจดัการอุดมศึกษาของไทยในขณะน้ี
ไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของสงัคม  ซ่ึงจดัอยูใ่นวิกฤติท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยด่วนทั้งน้ี
เน่ืองจากการอุดมศึกษาของไทยเป็นส่ิงท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ  ไม่ไดพ้ิจารณาดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัความจ าเป็นหรือวฒันธรรมไทยเท่าท่ีควร  และท่ีอนัตรายมากท่ีสุด  คือ  “เอามาแต่
เปลือก”  เท่านั้น  จึงขาดความลุ่มลึกในการจดัการศึกษาของทุกระดบั  ซ่ึงความตรงเป้าหมายตรง
ปัญหาน้ีตรวจสอบไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ีคือ 
  3.1  ความหลากหลายของสถาบนั  เน่ืองจากความจ าเป็นและความตอ้งการของ
สังคมไทยในปัจจุบนัและอนาคตมีหลากหลาย  จะตอ้งใชค้นท่ีมีความรู้หลายระดบั  หลายลกัษณะ
ตอ้งการ  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่เหมือนกนั  แต่ระบบอุดมศึกษาไทยยงัไม่มีความหลากหลายยงัคงมี
การรวมศูนยใ์ชเ้กณฑ์กฎระเบียบอย่างเดียวกนั  ซ่ึงกฎระเบียบเหล่านั้นไม่สามารถน าไปใชอ้ย่าง
เหมาะสมกบัทุกสถาบนั  การอุดมศึกษาของไทยตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ  ให้แต่ละสถาบนัมี
เป้าหมายเอกลกัษณ์ของตนเอง  และสามารถจดัการดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.2  ความหลากหลายของรูปแบบการอุดมศึกษา  รูปแบบของการจดัการอุดมศึกษา
ในประเทศไทยยงัไม่มีความหลากหลายรูปแบบเพยีงพอ  การจดัการอุดมศึกษาจะไม่อยูใ่นหอ้งเรียน
เท่านั้น  จะตอ้งมีการเรียนนอกห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการใชร้ะบบการเรียนทางไกล  
การจัดการอุดมศึกษามิใช่จัดให้เฉพาะนักเรียนท่ีเพิ่งจบชั้นมธัยมศึกษาเท่านั้น  แต่ตอ้งจัดเป็น
การศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เพื่อให้ทันต่อความจ าเป็นของสังคมท่ีวิชาการและเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ความหลากหลายของธุรกิจอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  และราชการ
ตอ้งการบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัท่ีสามารถปรับเปล่ียนตนเอง  ศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบติังานในสถานท่ีต่าง ๆ และสามารถรับผิดชอบงานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได ้ ในสภาพ
ความต้องการความหลากหลายรูปแบบของการอุดมศึกษา  การก ากับดูแลก็จ  าเป็นท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงให้เอ้ือต่อการจดัการศึกษาหลายรูปแบบ  แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งรักษาคุณภาพของ
การอุดมศึกษาไวใ้หไ้ดด้ว้ย 
  3.3  ความตรงเป้าตรงปัญหาของหลกัสูตรในปัจจุบนั  กฎระเบียบแบบรวมศูนยแ์ละ
ระบบก ากบัดูแลรักษามาตรฐานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ  ท าให้การจดัการอุดมศึกษาของไทยมีความ
ยากล าบากในการสร้างหลกัสูตรใหม่หรือปรับหลกัสูตรให้ทนักบัความกา้วหนา้และความจ าเป็น  
หลกัสูตรจ านวนไม่นอ้ยท่ีลอกมาจากต่างประเทศ  หรือลอกจากสถาบนัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  จึงมี
โอกาสท่ีจะไม่ตรงกบัปัญหาของสังคมไทยและทอ้งถ่ิน  ไม่สามารถสร้างความรู้ตามความจ าเป็น
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ของสงัคม  หรือไม่มีความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมไทย  หลกัสูตรมีความแขง็ตวัมากมีขอ้ก าหนดวิชา
บงัคบั  วิชาท่ีตอ้งเรียนต่อเน่ือง  ตลอดจนมีขอ้จ ากดัทางการสอนจึงท าใหผู้เ้รียนตอ้งเรียนเหมือน ๆ 
กนั  มีโอกาสนอ้ยท่ีจะเลือกเรียนได ้ ตามความสนใจจึงท าใหก้ารศึกษาไม่น่าสนใจ  ผลท่ีออกมาจึง
มกัจะต ่ากวา่เป้าหมาย 
 หลกัสูตรและการเรียนการสอนเป็นไปตามท่ีสถาบนัหรืออาจารยผ์ูส้อนก าหนดแทนท่ี
ผูเ้รียนจะไดโ้อกาสเลือก  กล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีคณาจารยเ์ป็นผูก้  าหนด (Teacher-directed  
education) แทนท่ีจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered learning) 
 สาเหตุของวิกฤติความตรงเป้าตรงปัญหามาจากการท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแยกตวัออกจาก
สังคม  ขาดความเช่ือมโยงระหว่างสถาบนักบัภาคอุตสาหกรรมธุรกิจและบริการ  คณาจารยใ์น
สถาบนั อุดมศึกษาขาดประสบการณ์จริงในโลกของงาน  รวมทั้งความดอ้ยคุณภาพและหยอ่นความ
รับผดิชอบของคณาจารยบ์างคนท าให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  เอกชน  ขาดความเช่ือถือ  ท าใหเ้กิด
ช่องวา่งระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัโลกของงาน 
 4.  วิกฤติความเสมอภาคในโอกาสตามศกัยภาพ (Equity based on merit) การอุดมศึกษา
ของไทยยงัมีปัญหาดา้นน้ีอยู ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นปริมาณและความไม่เท่าเทียมกนัทางโอกาส
กล่าวคือ 
  4.1 วิกฤติเชิงปริมาณ  ระบบอุดมศึกษาไทยยงัเล็กเกินไป  สามารถรับคนเขา้ศึกษา
ไดน้้อยตามสัดส่วนของประชากร  ขณะน้ีสถาบนัอุดมศึกษาของเรารับนักศึกษาเขา้เรียนไดเ้พียง
ร้อยละ  15  ของประชากรในกลุ่มอาย ุ ท าใหน้กัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาไม่มีโอกาสเขา้ศึกษา  ทั้งน้ียงั
มีเยาวชนไทยอีกมากท่ีมีความสามารถ  สติปัญญาและศักยภาพเพี ยงพอท่ีจะรับการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  นบัเป็นการสูญเสียทรัพยากรสมองของชาติไป 
  4.2 วิกฤติความไม่เท่าเทียมกนัในโอกาส  เน่ืองจากกระบวนการคดัเลือกคนเขา้เรียน
ในสถาบนัอุดมศึกษายงัเนน้การสอบคดัเลือกเขา้เรียน  ซ่ึงถือว่ามีความยุติธรรมในการคดัเลือกเขา้
เรียนแต่ไม่ยุติธรรมบนฐานโอกาสของศกัยภาพท่ีแทจ้ริง  เน่ืองจากความแตกต่างของโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนในเมืองและในชนบท  (แมใ้นปัจจุบนัจะมีการปรับ
ระบบการคดัเลือกแลว้ก็ตาม)  การกระจุกตวัและการกระจายตวัเองของสถาบนัอุดมศึกษามีผลต่อ
ความเสมอภาคในโอกาส  เยาวชนในจงัหวดัท่ีไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาอยู่ก็มีโอกาสนอ้ยในการเขา้
เรียนนอกจากน้ีแลว้ส่ิงท่ีขดัขวางความเสมอภาคในโอกาสอีกประการหน่ึงในสังคมไทย  คือ  
เศรษฐฐานะของเยาวชนท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ียากจน  ถึงแมส้มองดีกไ็ม่มีโอกาสเขา้ศึกษา 
 5.   วิกฤติความสามารถในการแข่งขนัในสังคมนานาชาติ  ในสังคมปัจจุบนัดว้ยกระแส
โลกาภิวฒัน์  และภายใตก้ฎระเบียบเดียวกนัของทั้งโลก  เช่น  ขอ้ตกลงทางการคา้ภายใตอ้งคก์าร
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การคา้โลก  ท าให้มีการแข่งขนัระหว่างนานาชาติมากข้ึน  ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
โครงสร้างและกระบวนการผลิตในดา้นต่าง ๆ โดยเน้นเทคโนโลยีระดบัสูง  จึงจะท าให้สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้  ในการน้ีการอุดมศึกษาจะมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นฐานของ
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการผลิตก าลงัคนท่ีมีสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ  ความคิด
ริเร่ิม  สร้างสรรค์  มีการวิจยั  มีการสร้างความรู้ใหม่ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิต  และเพิ่มคุณภาพให้
สามารถแข่งขนักบันานาชาติ  แต่ในปัจจุบนัการอุดมศึกษาของไทยเรายงัไม่สามารถแสดงบทบาท
ดงักล่าวไดจ้ะตอ้งปรับแกท้ั้งดา้นคุณภาพบณัฑิตจ านวนบณัฑิตและการวิจยั 
 
การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
 การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งยึดนกัศึกษาเป็นศูนยก์ลางเนน้  “การเรียนรู้”  มากกว่า  
“การสอน”  โดยใหน้กัศึกษารู้จกัวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  มีจิตใจแห่งการใฝ่รู้  รู้จกัแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต  นอกจากนั้นนักศึกษาตอ้งไดรั้บการฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์หรือการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ  มีความคิดริเร่ิม  มีทกัษะในการประกอบอาชีพอิสระ  และยดึมัน่ในวฒันธรรม
สันติ  นอกจากนั้ นสถาบันอุดมศึกษาควรปรับปรุงหลกัสูตรและการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัและความกา้วหนา้ทางวิชาการ  สภาพแวดลอ้ม  และปัญหาของ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ และผดุงชาติ สุวรรณวงศ ์2542 : ฉ-ฌ) 
 ตามสาระพระราชบญัญติัการศึกษา  พ.ศ.  2542  การจดัการเรียนรู้มุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บ
ความรู้ดา้นเน้ือหาสาระ  พฒันาทกัษะ  กระบวนการคิด  เตรียมการเพื่อเผชิญสถานการณ์  รวมถึง
การประยกุตค์วามรู้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา  เนน้การศึกษาตลอดชีวิต  สอดคลอ้งกบัหลกัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้หลกั  4  ประการของยเูนสโก  คือ  การเรียนเพื่อ
รู้  การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง  การเรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนั  และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (UNESCO 1997 : 
121) 
 การเรียนเพื่อรู้  เป็นการผสมผสานความรู้ทัว่ไปท่ีกวา้งขวางเพียงพอเขา้กบัโอกาสท่ีจะ
ศึกษาบางวิชาอย่างละเอียดลึกซ้ึง  การเรียนเพื่อรู้หมายรวมถึงการฝึกฝนในวิธีเรียนรู้เพื่อจะไดต้กั
ตวงประโยชน์จากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต  เพื่อมีชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี  พฒันาทกัษะเพื่อประกอบ
อาชีพ  และการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  การจดัการเรียนเพื่อรู้  มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรู้ทั้งในสาขาวิชา
และเขา้ใจในส่ิงรอบตวัเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา 
 การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง  จุดประสงคข์องการเรียนรู้รูปแบบน้ีไม่เพียงเพื่อให้เกิด
ความช านาญทางดา้นวิชาชีพเท่านั้น  แต่ยงัหมายรวมถึง  ความสามารถรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
และปฏิบัติเป็นหมู่คณะ  เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมและในการ
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ประกอบอาชีพส าหรับการเรียนรู้ในระบบ  เป็นการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีสลบักบัการฝึกปฏิบติังาน  
ผลท่ีได้จากการเรียนรู้เพื่อปฏิบติัได้จริง  ก่อให้ผูเ้รียนเกิดปฏิภาณไหวพริบ  ความเฉลียวฉลาด  
คล่องแคล่วดุลยพินิจ  และสามารถคุมการท างานเป็นหมู่คณะได ้
 การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน  เป็นการให้โอกาสผูเ้รียน  เข้าใจผูอ่ื้น  และสร้างความ
ตระหนกัว่ามนุษยเ์ราจะตอ้งพึ่งพาอาศยักนั  ด าเนินโครงการร่วมกนัและเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาขอ้
ขดัแยง้ต่าง ๆ โดยช้ีใหเ้ห็นวา่  ความหลากหลาย  ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั  และสนัติภาพนั้นล ้าค่าและ
คู่ควรแก่การหวงแหน 
 การเรียนรู้เพื่อชีวิต  เพื่อจะไดส้ามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดี้ข้ึน  ด าเนินงาน
ต่างๆ โดยอิสรเสรียิ่งข้ึน  มีดุลยพินิจและรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน  การจดัการศึกษาตอ้งไม่
ละเลยศกัยภาพในดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นอนัขาด  ซ่ึงไดแ้ก่ความจ า  การใชเ้หตุผล  ความซาบซ้ึงใน
สุนทรียภาพ  สมรรถทางร่างกายและทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
 
การจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 

 การจดัการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไดรั้บความรู้  ไดมี้การพฒันาตนเองและฝึก
ประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ อยา่งมีคุณภาพ มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายการจดัการเรียนการสอนไว้
หลายท่านดงัน้ี 

 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2543 : 10) กล่าวว่าการจดัการเรียนการสอน หมายถึง
กระบวนการด าเนินการดา้นการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดผลท่ีเป้าหมายคือ
ผูเ้รียนซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ หลกัสูตร วิธีการเรียนการสอนการประเมินผลเป็นตน้ 

 ทิศนา แขมมณี (2545 : 26) ให้ความหมายว่าการจดัการเรียนการสอน หมายถึง
กระบวนการจดัการดา้นการเรียนการสอน โดยให้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนั การจดัการเรียนการสอนจะเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากหลกัสูตร ผูส้อน 
ผูเ้รียน วิธีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนเป็นตน้ 

 Gagne and Briggs (1979 , อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี 2545 : 30) กล่าวถึงการจดัการเรียน
การสอนอยา่งเป็นระบบว่า หมายถึงการวางรูปแบบโครงสร้างระดบัหลกัสูตร (System Level) 
ระดบัวิชา (Course Level) ระดบับทเรียน (Lesson Level) และระดบัการน าไปปฏิบติั 
(Implementation Level) 
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 Ellis and Hurs (2002 : 1016) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนไวว้่า หมายถึง 
โครงสร้างท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใชจ้ดักระท าในการจดัการเรียนการ
สอน เพื่อใหเ้กิดผลท่ีตั้งเป้าหมายไวแ้ก่ผูเ้รียน 

 
 จากความหมายของการจดัการเรียนการสอนของนกัการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปไดว้่าการ

จดัการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลกัษณะของการด าเนินการท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
ของกระบวนการในการจดัให้มีการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย  ดา้น
หลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นอาจารย ์ ดา้นนกัศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้น
ปัจจยัเก้ือหนุน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 
 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพนั้นประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่  กระบวนการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล และการใชส่ื้อ (ทบวงมหาวิทยาลยั2544 : 9-10) โดยมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ
ดงัต่อไปน้ี 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 จุดมุ่งหมายหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาอยูท่ี่การจดัการเรียนการสอน เพื่อผลิตบณัฑิตให้

มีคุณภาพ การจดัการเรียนการสอนจะเป็นไปดว้ยดีนั้นอยู่ท่ีการวางแผนร่วมกนัของผูบ้ริหาร 
อาจารย ์ตลอดจนบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารย ์ซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีท าใหก้าร
เรียนการสอนมีคุณภาพ (นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์ 2535 : 81 ; ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 2543 : 60 – 63) 
และการจดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษามี
การวางแผนการบริหารงานดว้ยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษาเพราะในการจดัการเรียน
การสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอน การจดัแผนการสอน การจดัชั้นเรียนและการจดัผูส้อน
เขา้สอน องคป์ระกอบดา้นกระบวนการเรียนการสอนมีดงัน้ี 
 1.  การท าแผนการสอน การท าแผนการสอนเป็นการขยายรายละเอียดของหลกัสูตรให้
ไปสู่ภาคปฏิบติั โดยก าหนดกิจกรรมและเวลาไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้โดยลกัษณะท่ี
กล่าวมาน้ีการจดัท าแผนการสอนจึงมกักระท ากนัเป็นรายวิชา หรือเป็นรายชั้นเรียน แผนการสอน
ควรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการสอนระยะยาวและอีกส่วนหน่ึงเป็นแผนการสอน
ระยะสั้น ซ่ึงน าเอาแผนการสอนระยะยาวมาขยายเป็นรายละเอียดส าหรับการสอนในแต่ละคร้ัง ดงัท่ี 
สงดั อุทรานนัท ์(2532 : 226 – 227) กล่าววา่แผนการสอนมีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 
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  1.1 เป็นแนวทางในการสอน ซ่ึงจะช่วยให้ความสะดวกแก่อาจารยผ์ูใ้ชห้ลกัสูตร
สามารถด าเนินการสอนใหไ้ดผ้ลตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร 
  1.2 ให้ความสะดวกแก่ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ในการช่วยเหลือแนะน าและ
ติดตามผลการเรียนการสอน 
  1.3 เป็นแนวทางในการสร้างขอ้ทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหมี้
ความครอบคลุมกบัเน้ือหาสาระท่ีไดส้อนไปแลว้ 
 ดงันั้น แผนการสอนจึงเป็นแนวทางในการใชห้ลกัสูตรของอาจารยถ์า้หากไม่มีการ
จดัท าแผนการสอน การใชห้ลกัสูตรก็จะเป็นไปอยา่งไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็นเหตุให้เสียเวลา
หรือบกพร่องในการใชห้ลกัสูตรเป็นอย่างมากอนั จะส่งผลต่อความลม้เหลวของหลกัสูตรในท่ีสุด
การจดัแผนการเรียนน้ี มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งจะจดัแตกต่างกนัไปตามสภาพความพร้อมในดา้น
อาคารสถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนครูอาจารย ์ 
 2.  การจดัท าประมวลการสอน หลกัสูตรไดก้ าหนดรายวิชาไว ้ จึงเป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการโดยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการและครูอาจารยใ์นการจัดท า
ประมวลการสอนเป็นรายวิชาซ่ึงในบางสถานศึกษาจะเรียกประมวลการสอนว่าโครงการสอนการ
จดัท าประมวลการสอนหรือโครงการสอนน้ีจะจดัเป็นภาคการศึกษา โดยเฉพาะวิชาท่ีมีหน่วยกิต
และสามารถเรียนจบในแต่ละภาคการศึกษา ดว้ยเหตุน้ีประมวลการสอนจึงเร่ิมจากการวางแผน
ระยะยาวเป็นภาคการศึกษาแลว้ จึงเป็นการวางแผนจดัระยะสั้น เช่น เป็นรายสัปดาห์ สถาบนัศึกษา
สามารถท่ีจะจดัตามความเหมาะสมแต่เม่ือรวมแลว้ก็จะไดค้รบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด (วลัลภา    
เทพหสัดิน ณ อยธุยา 2544 : 65 - 69) 
  2.1  ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีประมวลการสอน เพื่อช่วยใหก้ารสอนไดมี้ขั้นตอน 
ด าเนินการและสามารถน าไปปฏิบติัได้ ช่วยให้ผูส้อนไม่ลืมและไม่สอนซ ้ า ไดมี้การวางแผน
ล่วงหนา้เก่ียวกบักิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นในการสอน ไดมี้การจดัล าดบัประสบการณ์
อยา่งครบถว้นและมีระเบียบ 
  2.2 ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจดัท าประมวลการสอน เช่น การแบ่งเน้ือหาควร 
ค านึงถึงความเหมาะสมควร จะไดส้ ารวจจ านวนวนัในแต่ละสัปดาห์ตามท่ีสอน เพราะจะทราบว่า       
มีวนัหยดุหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีท าใหก้ารสอนขาดหายไป การหาแหล่งท่ีจะท าให้นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ เช่นสถานท่ีดูงาน ฝึกงานใหน้กัศึกษา การเชิญวิทยากรพิเศษล่วงหนา้ เคร่ืองโสต
ทศันอุปกรณ์ตลอดจนวสัดุฝึก เคร่ืองจกัรต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนวิธีการและเคร่ืองมือใน
การวดัผลและประเมินผลการเรียน 
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  2.3  รายละเอียดของประมวลการสอน มีดงัน้ีคือ รหสัวิชา ช่ือวิชาจ านวน 
หน่วยกิต จ านวนชัว่โมงท่ีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบติัรายวิชาโดยสังเขปตามหลกัสูตรความมุ่งหมาย
ทัว่ไปของรายวิชา ความมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละหัวขอ้ เน้ือหาของประมวลการสอนจะ
ประกอบดว้ยความรู้และความสมัพนัธ์กบัความรู้อ่ืน ๆ ท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนรู้ทกัษะและการปฏิบติัท่ี
จ  าเป็นในรายวิชานั้นรวมทั้งเจตคติและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์กระบวนการสอน ไดแ้ก่ วิธีสอน 
กิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีจะให้เกิดความรู้ทกัษะปฏิบติัและเจตคติ อุปกรณ์การสอน รวมทั้ง
ต าราและหนงัสือคน้ควา้การทดสอบและการวดัผลการเรียนหนงัสืออ่านประกอบและหนงัสือท่ีจะ
เป็นเอกสารอา้งอิงแหล่งท่ีจะหาความรู้ เช่น หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์
 สรุป การจดัท าประมวลการสอนถือว่าเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อช่วยใหก้ารสอนมีการด าเนินการท่ีเป็นขั้นตอน และสามารถน าไปปฏิบติัไดโ้ดยมีการ
จดัแบ่งเน้ือหาตามความเหมาะสม 
 3.  วิธีการสอน วิธีสอนท่ีดีนั้นรวมถึงการท่ีผูส้อนรู้จกัวิธีการถ่ายทอดความรู้  
ความคิดให้ผูเ้รียน โดยวิธีการแตกต่างกนัออกไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ท าให้ผูเ้รียนได้
ความรู้ความคิดตามความมุ่งหมายของผูส้อน นอกจากน้ีก็ควรมีความเขา้ใจต่อผูเ้รียนตลอดจนความ
รักศรัทธาในวิชาชีพอาจารยอี์กดว้ย ถา้ผูส้อนสามารถจะเตรียมตนให้พร้อมดว้ยความมัน่ใจ ใน
หมวดของอาจารยท่ี์เตม็ไปดว้ยความรู้และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมน่าสนใจก็ยอ่มจะท าใหก้ารเรียน
การสอนด าเนินไปอยา่งไดผ้ลดี วิธีการสอนมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ (วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา  2544 : 
109-110) 
  3.1 การสอนโดยค านึงถึงตวัผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง ( teacher – centered method) มกั
เป็นการสอนแบบบรรยายท่ีผูส้อนอยู่ในฐานะเป็นศูนย์รวมภายในชั้ นเรียนเป็นผูมี้ความรู้มี
ประสบการณ์และท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนใหก้บันกัศึกษาในชั้นเรียนเป็น
วิธีการสอนแบบอาจารยท์  าหน้าท่ีถ่ายทอดและนักศึกษาท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บความสัมพนัธ์ระหว่าง
อาจารยแ์ละนกัศึกษาจึงวางอยูพ่ื้นฐานของความเขา้ใจในหนา้ท่ีเท่านั้นวิธีน้ีเป็นการสอนแบบเก่า แต่
อาจมีประสิทธิภาพสูงถา้อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถและมีทศันคติกวา้งขวางพอ อยา่งไรก็
ดีโดยปกติแลว้วิธีการสอนแบบน้ีมีขอ้จ ากดัในตวัของมนัเองกล่าวคือ ไม่อาจเป็นเคร่ืองมือน า
นกัศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากจะตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขบางประการ 
  3.2 การสอนโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (learner – centered method) เป็น
วิธีการสอนสมยัใหม่ท่ีค  านึงถึงภูมิหลงัและความตอ้งการของนักศึกษาแต่ละคนเป็นหลกัในการ
ด าเนินการสอนในชั้นเรียน อาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นฐานะเป็นเพียงผูช้ี้แนะควบคุมเป็นท่ีปรึกษา และ
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บ่อยคร้ังเป็นผูรั้บจากประสบการณ์ในชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษาวิธีการสอนแบบน้ีออกมาใน
ลกัษณะเป็นการสอนกลุ่มยอ่ย มีการอภิปรายโตแ้ยง้แลกเปล่ียนความเห็น การทดลองปฏิบติัและ
การใชอุ้ปกรณ์การสอนสมยัใหม่เขา้ช่วย เพื่อให้นกัศึกษาและอาจารยห์าขอ้มูล ขอ้สรุปและทาง
แกปั้ญหาร่วมกนัในระหวา่งการเรียนรู้ วิธีน้ีจะท าใหก้ารศึกษาไดผ้ลประโยชน์ท่ีสุดสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ น าความสนุกสนานและความพอใจทั้งผูส้อนและผูเ้รียนโดยปกติ
อาจารยรุ่์นหนุ่มสาวมกัพร้อมท่ีจะยึดเอาวิธีการ ท่ีสองน้ี เป็นแนวทางขณะท่ีอาจารยรุ่์นใหญ่แม้
บางคร้ังจะท าใจใหย้อมรับการปรับปรุงวิธีการสอนแบบแรกไดแ้ต่กม็กัปฏิเสธวิธีการน้ี 
 รูปแบบการสอนประกอบดว้ยการวิเคราะห์หลกัสูตร ผูเ้รียน ผูส้อน และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งก่อนท่ีจะจัดการสอนโดยในการจัดการสอนผูส้อนต้องมีการวางแผนดังน้ีคือศึกษา
หลกัสูตรใหเ้ขา้ใจและตีความสาระท่ีก าหนดในหลกัสูตรใหถู้กตอ้ง มีการก าหนดสาระในการสอน
โดยท าความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เขา้ใจพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนศึกษาต าราเอกสาร 
ระดบัชั้นและเวลาเรียน การก าหนดสาระของการสอนแต่ละหวัขอ้จะมีสาระท่ีสอนไม่เกินเวลา ท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การเลือกรูปแบบการสอนซ่ึงมีอยูห่ลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การให้เน้ือหาสาระของแต่ละตอนโดยผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไดด้งัน้ี (วลัลภา           
เทพหสัดิน ณ อยธุยา 2544 : 120-125) 
 1. ปาฐกถา คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นทศันคติหรือการวิเคราะห์สาระขอ้มูล
จากหัวขอ้ท่ีก าหนดให้อย่างพิถีพิถนั มีระบบในการเรียบเรียงสาระนับแต่การข้ึนตน้การพูด
จนกระทัง่สรุปทา้ยก่อนจะปิดการปาฐกถา ลกัษณะการพดูเป็นพิธีการและเป็นการเสนอความรู้หลกั
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีโดยเฉพาะ 
 2. บรรยาย คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ในหวัขอ้ท่ีก าหนดใหโ้ดยมีวิธีการพดูท่ีเป็น
กนัเองมากกว่าวิธีการปาฐกถา ผูพู้ดอาจใชอุ้ปกรณ์ประกอบการพูดหรืออาจใชว้ิธีการสอนอ่ืนๆ 
ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได ้ อาจารยม์หาวิทยาลยัส่วนใหญ่จะใชก้ารบรรยายเป็นหลกั 
เน่ืองจากสามารถคุมเน้ือหาสาระใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรไดอ้ยา่งเตม็ที 
 3. การอภิปรายอนุกรม คือ การจดัผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ความเช่ียวชาญแต่ละดา้นใหห้วัขอ้ท่ี
เรียงตามล าดบักนัและใหผู้พ้ดูหรือองคป์าฐกถาซ่ึงประกอบดว้ย 4 – 5 คนพดูเรียงล าดบัหวัขอ้โดยมี
ประธานการอภิปรายอนุกรม เป็นผูเ้ปิดการอภิปราย เชิญผูอ้ภิปรายพดูเรียงล าดบัแต่ละคนกล่าวสรุป
และปิดการอภิปราย ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญการพดูแต่ละหวัขอ้ 
 4. การอภิปรายเป็นคณะ คือ การจดัใหว้ิทยากรพดูในหวัขอ้เดียวกนัทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้รียน
ไดฟั้งความคิดเห็นของผูท่ี้มีความคิดหลากหลายซ่ึงอาจจะสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัสุดแลว้แต่
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ทศันะของผูอ้ภิปรายเหล่านั้น การอภิปรายเป็นคณะจะมีผูด้  าเนินการอภิปรายเป็นผูป้ระสานงานการ
พดูโยงความคิดและโยงเร่ืองใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงไปสู่สาระของการอภิปราย 
 5. การสอนโดยใชโ้ทรทศัน์ เพื่อประหยดัเวลาส าหรับการสอนท่ีมีนิสิตนกัศึกษาเป็น
จ านวนมาก ผูส้อนอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยาย หรือสาธิตประกอบการบรรยายใหถ่้ายทอดลงใน
เทปโทรทศัน์ เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ศึกษาไปพร้อมๆ กนัหรืออาจจะเปิดโทรทศัน์ใหดู้ส าหรับกลุ่ม
ใหญ่ท่ีเรียนในชัว่โมงต่อไปได ้
 6. การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูส้อนอาจจะน าเสนอสาระของรายวิชาโดยน าเสนอ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของการน าเสนอขอ้มูลใชโ้ปรแกรมพาวเวอร์พอยทห์รือจะท าใน
รูปแบบของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีท าให้เกิดสีสวยงาม เคล่ือนไหวไดมี้ภาพต่างๆ 
ประกอบการสอนท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นและเขา้ใจสาระของการสอนมากข้ึน 
 7. การอภิปรายกลุ่มยอ่ย เป็นการอธิบายวิธีการสอนแบบกลุ่มยอ่ยซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันา
ผูเ้รียนในดา้นการฝึก การคน้ควา้ การคิด การเขียน การเสนอความคิดการรับฟัง และการท างาน
ร่วมกนั ผูเ้รียนจะเลือกประธาน เลขานุการ และท าหนา้ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มท่ีดี วางแผนงาน
ร่วมกบักลุ่ม ศึกษาคน้ควา้อภิปรายและเสนอรายงาน 
 8. การสัมมนา คือการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนไดว้างแผนการสอนการเรียนร่วมกนั โดย
ก าหนดหัวขอ้ท่ีจะศึกษาจากการท่ีผูส้อนจะใหข้อ้มูลความคิด ทฤษฎีพื้นฐานซ่ึงจะจดัอยูใ่นรูปของ
การเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถาหรือบรรยาย จากนั้นเป็นการคน้ควา้ดว้ยตนเอง การอภิปราย กลุ่ม
ยอ่ย ตลอดจนเสนอผลการศึกษาคน้ควา้และขอ้ตกลงในกลุ่มใหญ่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อประมวลความรู้
ตามขอบเขตท่ีก าหนดในสาระวิชานั้น การสัมมนาน้ีนิสิตนกัศึกษาจะไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการท า
เอกสารประกอบการสัมมนา การจดัการสมัมนาการอภิปรายกลุ่ม และมีโอกาสฝึกการเสนอรายงาน
ต่อท่ีประชุมใหญ่อีกดว้ย 
 9. การศึกษาเฉพาะกรณี หรือโครงการการสอนแบบการศึกษาเฉพาะกรณีมุ่งให้นิสิต
นกัศึกษาในกลุ่มยอ่ยประมาณ 5 – 7 คน ไดมี้โอกาสศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อหา
ขอ้มูลมาตดัสินวินิจฉัย ด าเนินการหรือแกปั้ญหา หรือหาทางเสนอแนะในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ี
ก าหนด ซ่ึงผูเ้รียนในกลุ่มจะตอ้งศึกษาตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการศึกษา
ประกอบเพื่อการแกปั้ญหาตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 10. การฝึกการปฏิบติั การศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ าเป็นตอ้งมีการฝึกปฏิบติั 
เช่น เม่ือเรียนภาคบรรยายหรือทฤษฎีแลว้ก็มีภาคปฏิบติัให้ทดลองท าดว้ยตนเอง เพื่อให้เขา้ใจ
บทเรียนมากยิ่งข้ึน การสอนภาคปฏิบติัจ าเป็นตอ้งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อประสิทธิภาพในการ
ควบคุมดูแลใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัถูกตอ้งไดผ้ลมากยิง่ข้ึน เช่น การฝึกการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การ
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ทดลองใชโ้ปรแกรมง่าย ๆ ในคอมพิวเตอร์ เป็นตน้การฝึกปฏิบติัท าไดทุ้กสาขาวิชาเพราะเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจศาสตร์ต่างๆไดก้ระจ่างและสามารถน าทฤษฎีมาปฏิบติัได ้
 11. การสาธิต การศึกษาหลายกรณีท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งสาธิตให้นิสิตนกัศึกษาดูเป็น
ตวัอยา่ง เช่น การสาธิตการขาย อาจารยอ์าจสาธิตใหผู้เ้รียนดูว่าวิธีการเสนอสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้
ควรจะพดูอยา่งไร ช้ีขอ้ดีขอ้เด่นของสินคา้นั้นอยา่งไร มีเทคนิคท่ีจะจูงใจลูกคา้อยา่งไรบา้ง อาจารย์
ย่อมสาธิตให้ดูเป็นตวัอย่างได ้ นอกจากน้ีในการฝึกการปฏิบติัผูส้อนจ าเป็นตอ้งสาธิตหรือท า
ตวัอยา่งใหดู้ก่อนเพื่อผูเ้รียนจะสามารถปฏิบติัดว้ยตนเองได ้
 12. การสอนเป็นรายบุคคล การสอนเป็นรายบุคคลนั้นเพ่งเลง็การพฒันาของผูเ้รียนแต่
ละคนเป็นหลกั ดงันั้นอาจจะใชว้ิธีสอนโดยใหนิ้สิตนกัศึกษาไปคน้ควา้ตามหัวขอ้ ท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรและน าสาระท่ีไดศึ้กษามาอภิปรายร่วมกบัผูส้อน การสอนประเภทน้ีอาจจะใชอุ้ปกรณ์การ
สอนประกอบกไ็ด ้เช่น การเรียนจากตลบัเสียง เอกสาร หรือจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 13. การสอนแบบโปรแกรม เป็นการจดับทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปต ารา
แบบเรียนหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็ไดก้ารสอนแบบน้ี ผูส้อนก็จะตอ้งเตรียมบทเรียน
ส าเร็จรูปไวใ้หผู้เ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตวัเองและเรียนไปตามความสามารถความสนใจและเวลา
ท่ีผูเ้รียนสะดวก บทเรียนดงักล่าวจะใหท้ั้งสาระวิธีการเรียนและการวดัผลดว้ย 
 14. การฝึกประสบการณ์ตรง การสอนโดยให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงจากเร่ืองท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพวิธีการสอน
แบบน้ีจึงตอ้งเป็นการนิเทศช้ีแนะอธิบายเป็นรายบุคคล ผูส้อนจ าเป็นตอ้งสอนร่วมกบับุคลากรซ่ึง
ควบคุมงานในหนา้ท่ีท่ีสถาบนันั้นส่งผูเ้รียนไปฝึกงานดว้ย 
 
 สรุป การสอนมีหลายรูปแบบ เป็นการสอนท่ีผูส้อนสามารถผสมผสานใหส้อดคลอ้งกบั
รายวิชาท่ีผูส้อนรับผดิชอบได  ้ เช่น ผูส้อนสอนวิชาท่ีมีผูเ้รียน 100 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ไม่
จ าเป็นว่าผูส้อนจะตอ้งสอนโดยใชว้ิธีการบรรยายอย่างเดียวเสมอไปผูส้อนอาจเปล่ียนบรรยายการ
พลิกแพลง โดยใชเ้ทคนิคประกอบการสอนอ่ืน ๆ ร่วมไปดว้ยเช่นการระดมสมอง การแสดงบทบาท
สมมุติ การอภิปรายกลุ่มยอ่ย การศึกษากรณีศึกษา หรือการปฏิบติัจริง รวมทั้งการศึกษาดูงานก็ได้
ตามความเหมาะสมหลกัท่ีผูส้อนควรจดจ าอยา่งยิ่งในการสอนก็คือ พยายามท าให้ผูเ้รียนสนใจใน
วิชาท่ีสอนเพราะความสนใจของผูเ้รียน  เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการเรียนของ
นกัศึกษาอีกประการหน่ึงผูส้อนพึงระลึกถึงกคื็อ ไม่มีวิธีสอนใดท่ีดีท่ีสุดในโลก การสอนท่ีดีหรือไม่
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะการท่ีสามารถจะใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้คุณค่าทางวิชาการ สาระท่ี
มีประโยชน์และความคิดท่ีถูกตอ้ง เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการสอน ผูส้อนจะสอนไดดี้หรือไม่นั้น
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ข้ึนอยู่กบัความมีใจรักการสอนหรือไม่มีเป็นล าดบัแรก ล าดบัต่อไปตอ้งหาวิธีการสอนท่ีท าให้
ผูเ้รียนเข้าใจได้ดีท่ีสุดเพียงสองประการน้ีก็ย่อมท าให้การสอนของอาจารย์ผูน้ั้ นส าเร็จตามท่ี
ปรารถนาอยา่งแน่นอน 
 ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  

 ส่ือการเรียนรู้นับว่าเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนบัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยให้การให้ส่ือสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจความหมายของเน้ือหาของบทเรียนได้ตรงกับท่ีผูส้อน
ตอ้งการ  ไม่ว่าส่ือนั้นจะเป็นส่ือในรูปแบบใดก็ตามลว้นแต่เป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน (กิดานนัท ์มลิทอง 2543 : 89) ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ ตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 

 1. ความหมายของส่ือการเรียนรู้ 
  ทศันีย ์ ศุภเมธี (2531 : 76)  กล่าวถึง ความหมายของส่ือการเรียนรู้ว่าส่ือการเรียนรู้ 

หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนหรือเป็นตวัการท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534 : 76)  กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
หรือมนุษยส์ร้างข้ึนมารวมทั้งวิธีการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ   
  Brown and others (อา้งถึงใน กมล เวียสุวรรณ 2539 : 39) กล่าวถึงความหมายของ
ส่ือการเรียนรู้ว่า ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอความรู้ให้แก่ ผูเ้รียน
จนเกิดผลการเรียนท่ีดี ทั้งน้ีรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เฉพาะแต่ส่ิงท่ีเป็นวสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น 
เช่นการศึกษานอกสถานท่ี การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยน าถ่ายทอดความรู้จาก
ผูส้อนหรือแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียนเป็นส่ิงช่วยอธิบายและขยายเน้ือหาบทเรียนให้ผูเ้รียนสามารถ
เขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน เพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
 2. ความส าคญัของส่ือการเรียนรู้ 
  ส่ือการเรียนรู้มีความส าคญัอยา่งมากในการท่ีจะน าความรู้จากผูเ้รียนไปยงัผูส้อนใน
การจดัการเรียนการสอนโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตก็เช่นเดียวกนัส่ือการเรียนรู้มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ในการท าความเขา้ใจ และการปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ 
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  กิดานนัท ์ มลิทอง (2543 : 98) กล่าวถึงความส าคญัของส่ือการเรียนรู้วา่ 
  1. ส่ือกบัผูเ้รียน 

 1.1 เป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจกบัผูเ้รียน 
 1.3 การส่ือจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั 
 1.4 ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 1.5 ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

    1.6 ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้
ส่ือการศึกษารายบุคคล 

  2. ส่ือกบัผูส้อน 
 2.1 การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนเป็นการช่วยให ้

บรรยากาศในการสอนน่าสนใจข้ึน 
 2.2 ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา 
 2.3 เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ๆ  

เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอน 
  Kinder (อา้งถึงใน กมล  เวียสุวรรณ 2539 : 43) กล่าวถึงความส าคญัของส่ือการ
เรียนรู้วา่ 
  1.  ส่ือการเรียนรู้สามารถเอาชนะขอ้จ ากดัเร่ืองความแตกต่างกนัของประสบการณ์ 
ดั้งเดิมของผูเ้รียน  คือเม่ือใชส่ื้อการเรียนรู้แลว้จะช่วยใหเ้ด็กท่ีมีประสบการณ์เดิมแตกต่างกนั เขา้ใจ
ไดใ้กลเ้คียง 
  2.  ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ี ประสบการณ์ตรงบางอยา่ง หรือการเรียนรู้ 
  3.  ท าใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
  4.  ส่ือการเรียนรู้ท าใหเ้ดก็มีความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนั 
  5.  ท าใหเ้ดก็มีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
  6.  ท าให้เด็กมีความสนใจและตอ้งการเรียนในเร่ืองต่างๆ มากข้ึน เช่น การอ่าน 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทศันคติ การแกปั้ญหา เป็นตน้ 
  7.  เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
  8.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
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  ดังนั้ นจึงกล่าวสรุปได้ว่า ส่ือการเรียนรู้เปรียบเสมือนพาหะของความรู้ ท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการน าความรู้จากผูส่้งคือ อาจารยไ์ปยงัผูรั้บ คือ ผูเ้รียน  เพื่อใหก้ระบวนการ
เรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  3. ประเภทของส่ือการเรียนรู้ 

   ในการจ าแนกประเภทของส่ือการเรียนรู้นั้ นสามารถจ าแนกได้ตาม ประเภท 
ลกัษณะ และวิธีใชส่ื้อการเรียนนั้น มีการศึกษาไดก้ล่าวถึงประเภทของส่ือการเรียนรู้ซ่ึงผูว้ิจยัขอ
น าเสนอไวด้งัน้ี 

   Dale (1965 : 42-43) แบ่งส่ือการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ  หมายถึง ส่ิงท่ีเกบ็ความรู้ไดด้ว้ยตนเองแยกเป็น 

      1.1 ส่ือการสอนประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองจะตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วยอ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี  ลูกโลก เป็นตน้ 
      1.2 วสัดุท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองจะตอ้งอาศยัอุปกรณ์อ่ืนช่วย 
เช่น แผน่เสียง และฟิลม์ เป็นตน้ 
   2. ส่ือประเภทอุปกรณ์  หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตัวอย่างท่ีจะท าให้ข้อมูลจากวัสดุ
สามารถใชใ้นการเรียนรู้ได ้ไดแ้ก่ เคร่ืองฉาย และวิทย ุเป็นตน้ 
   3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง ส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดรูปแบบการ
จดัการสอนซ่ึงไม่ใชว้สัดุอุปกรณ์ เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรียน และการสาธิต เป็นตน้ 
 4. หลกัการเลอืกส่ือการเรียนรู้ 
  มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการเลือกส่ือการเรียนซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอ ดงัน้ี 
  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และนิคม  ทาแดง (2532 : 55-56)  กล่าวถึงการจดัระบบส่ือการ
เรียนรู้และคุณค่าในการจัดส่ือการเรียนรู้พอสรุปได้ว่า  การจัดส่ือระบบการเรียนรู้เป็นวิธีการ
ก าหนดขั้นตอนการผลิต การเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลดว้ย การจดัระบบส่ือการเรียนรู้ให้มีคุณค่าในการจดัระบบ
ส่ือการเรียนรู้ คือ 
  1. เป็นแนวทางในการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
  2. ช่วยประหยดัเวลา 
  3. ช่วยการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
  4. ช่วยใหผ้ลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีความสมัพนัธ์กนั 
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  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533 : 94-97) กล่าวถึง การเลือกส่ือให้เหมาะสมกบั
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้  เป็นหลกัการเบ้ืองตน้ในการพฒันารูปแบบการเลือกส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงควร
ปฏิบติัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ประเมินส่ือท่ีมี 
  2. เลือกส่ือท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและยทุธศาสตร์การสอน 

3. พิจารณาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการน าระบบส่ือนั้นๆ  
มาใชใ้นการเรียนการสอน 

4. พิจารณาระบบการเรียน 
   Davies ( อา้งถึงใน กิดานนัท ์ มลิทอง 2536 : 84) การเลือกส่ือการเรียนรู้เพื่อน ามา
ประกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง โดยในการ
เลือกส่ือผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน  เพื่อให้ใช้
วตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีในการเลือกส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
   1. ส่ือนั้นตอ้งสมัพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 
   2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง  ทนัสมยั  น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลต่อการ
เรียน การสอนมากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียน ไดเ้ขา้ใจเน้ือหาวิชานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน 
   3. เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
   4. ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวิธีการใชซ้บัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป 
   5. ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
   6. มีราคาท่ีไม่แพงเกินไป หรือถา้จะผลิตเองควรคุม้ค่ากบัเวลาและการลงทุน 
   ดงันั้นกล่าวสรุปไดว้่า  การเลือกส่ือการเรียนรู้  ส าหรับใชป้ระกอบการสอนเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้ นประเด็นท่ีส าคัญท่ีผูส้อนจะต้องพิจารณาคือ 
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อใชว้ตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีน าในการ
เลือกส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 5. หลกัการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
                    เม่ือผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะเลือกใชส่ื้อประเภทใดในการเรียนการสอน เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งล าดบัต่อไปส าหรับผูส้อน
คือตอ้งทราบถึงหลกัในการใช้ส่ือการเรียนรู้นั้นๆ มีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการใช้ส่ือการ
เรียนรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอไวด้งัน้ี 
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  สุนนัท ์ สงัขอ่์อง (2536 : 17)  กล่าวถึงการเสนอแนะน าผูส้อนในการใชส่ื้อ ไวด้งัน้ี 
                    1. ครูควรก าหนดวตัถุประสงค ์ในการใชส่ื้อการเรียนรู้แต่ละคร้ังและใชส่ื้อการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะกบัเวลา สถานการณ์การเรียนรู้ 
                    2. ก าหนดจะใหน้กัเรียนฝึกทกัษะอะไรไดบ้า้งขณะใชส่ื้อการเรียนรู้นั้น 
                    3. เลือกส่ือการเรียนรู้เหมาะสม ใช้ไดดี้และใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้บรรลุ
ประสงค ์
                    4. ครูควรทดลองใชส่ื้อการเรียนรู้นั้นก่อนใชจ้ริง 
  Brown (อา้งถึงใน กิดานนัท ์ มลิทอง 2536 : 90 - 91) กล่าวว่า หลงัจากท่ีผูส้อนได้
เลือกหรือตดัสินใจแลว้ว่าจะใช้ส่ือประเภทใดในการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดเน้ือหาของส่ือนั้นไดดี้ท่ีสุดผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีหลกัในการใชส่ื้อการสอนตามล าดบั  ดงัน้ี 
  1. เตรียมตวัผูส้อน (Prepare Yourself)  เป็นการเตรียมตวัในการอ่าน ฟังหรือดู
เน้ือหาท่ีมีอยู่ในส่ือท่ีจะใชว้่ามีเน้ือหาถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้ส่ือนั้นมี
เน้ือหาไม่ครบ ผูส้อนจะเพิ่มเติมโดยวิธีการใดในจุดใดบา้ง จะมีวิธีการใชส่ื้ออยา่งไร 
  2. เตรียมจดัสภาพแวดลอ้ม (Prepare the Environment)  โดยการจดัเตรียมวสัดุ
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้ห้พร้อม ตลอดจนเตรียมสถานท่ีห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสมดว้ย 
  3. เตรียมตวัผูเ้รียน (Prepare the Class) เป็นการเตรียมตวัผูเ้รียน โดยมีการแนะน า
หรือให้ความคิดรวบยอดว่าเน้ือหาในส่ือเป็นอย่างไร เพื่อให้ผูเ้รียนเตรียมพร้อมในการฟัง ดูหรือ
อ่านบทเรียนจากส่ือนั้นใหเ้ขา้ใจไดดี้ และสามารถจบัประเดน็ของเน้ือหาไดห้รือหากผูเ้รียนมีการใช้
ส่ือดว้ยตนเอง ผูส้อนตอ้งบอกวิธีการใชใ้นกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีเรียนยงัไม่เคยใชม้าก่อน และผูส้อน
ควรบอกกล่าวล่วงหนา้ วา่หลงัจากการเรียนหรือใชส่ื้อเหล่าน้ีแลว้ผูเ้รียนจะมีกิจกรรมอะไรบา้ง เช่น 
มีการทดสอบ การอภิปราย การแสดง หรือการปฏิบติั เพื่อใหผู้เ้รียนเตรียมตวัไดถู้กตอ้ง 
  4. การใชส่ื้อ (Use the Item) ผูส้อนตอ้งใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบัขั้นตอนท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 
เพื่อใหด้ าเนินการไปอยา่งราบร่ืน และตอ้งควบคุมการเสนอส่ือใหถู้กตอ้ง 
  5. การติดตามผล (Follow Up) หลงัจากมีการเสนอส่ือแลว้ ควรมีการติดตามผลโดย
การใหผู้เ้รียนตอบค าถาม อภิปราย หรือเขียนรายงานส่ง เพื่อเป็นการทดสอบวา่ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียน
และเรียนรู้จากส่ือท่ีเสนอไปนั้นอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อผูส้อนจะไดส้ามารถทราบจุดบกพร่องและ
แกไ้ขปรับปรุงการเสนอของตนได ้
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  แหล่งเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ในโลกปัจจุบนันั้น มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งเรียนรู้หรือไดรั้บความรู้จากครูในหอ้งเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั ไดแ้ก่ พ่อแม่ ชุมชน เพื่อน สถาบนัทางศาสนา การอ่านหนงัสือพิมพ ์ ดู
โทรทศัน์และทนัสมยัท่ีสุดคือ การใชค้อมพิวเตอร์และขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงทุกคนจะ
ไดรั้บความรู้ตามท่ีตนเองตอ้งการ การเรียนรู้จึงสนุก ไม่เกิดความเครียด (ชยัพจน์ รักงาม 2542 : 31-
32) 

1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 ผูรู้้ นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเรียกช่ือแหล่งเรียนรู้ใน 

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม ความหมาย วิธีด าเนินการและเป้าหมายในการด าเนินการ
เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ต่างกค็ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

 Good (1959 : 114) ใหค้วามหมายของค าวา่ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึงทุก 
ส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางการศึกษาท่ีสามารถน าเอาใชป้ระโยชน์ในการเรียน
การสอนได ้ เช่น พิพิธภณัฑ ์ โรงมหรสพ หอ้งสมุด สวนสาธารณะ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึง
บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีอยูใ่นชุมชนดว้ย 

 Wittich and Schuller (1962 : 229) ใหค้วามหมายค าว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
หมายถึง ประชาชน สถานท่ีและส่ิงของท่ีอยู่ในชุมชน ซ่ึงสมารถน าเอามาใชเ้พื่อให้ผูเ้รียนมี
ประสบการณ์ตรง 

    Nichols (1971 : 341-347) ใหค้วามหมายค าว่า แหล่งความรู้ในชุมชนหมายถึง
แหล่งท่ีเป็นวิชาการส าหรับโรงเรียน ประกอบดว้ย ประชาชน สถานท่ี ส่ิงต่าง ๆ และกิจกรรม
ทั้งหลายท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาของนกัเรียน เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองดี 

    แสงจนัทร์ อินทนนท ์ (2532 : 25) ใหค้วามหมายค าว่า แหล่งความรู้ในชุมชน
หมายถึง สถานท่ีรวมของส่ือทุกชนิดท่ีให้บริการเพื่อการเรียนรู้ดา้นขอ้มูลข่าวสารสรรพวิทยาการ
ในรูปแบบของความบนัเทิงและเน้ือหาสาระแก่ประชาชนท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้ไดต้ลอดเวลา 

   บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ใหค้วามหมายของค าว่า แหล่งความรู้หรือแหล่ง
วิทยาการ หมายถึง สถานท่ีร่วมกิจกรรมท่ีกระตุน้เตือนให้เกิดความส านึกและตระหนกัถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา แหล่งเรียนรู้จะอยูท่ี่ไหน รูปร่างหนา้ตาอยา่งไรนั้น
ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นในแต่ละทอ้งถ่ิน 
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นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-13) ใหค้วามหมายค าวา่ แหล่งวิทยาการในชุมชน 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา สามารถกระทบดว้ยประสาทสัมผสัไดท้ั้งทางตา ทางจมูก
ทางหู ล้ิน กายและใจ ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ความเท่ากนั ความเป็นไปและการเปล่ียนแปลง
ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ช่วยใหเ้ป็นคนทนัโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุขตามสมควร
แก่อตัภาพ 

จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงอาจใชช่ื้อเรียกต่าง ๆ กนั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ 
เห็นไดว้่านกัการศึกษาส่วนใหญ่จะใชค้  าว่า แหล่งความรู้ในชุมชนหรือแหล่งวิทยาการในชุมชน
เน่ืองจากในอดีต หรือแมแ้ต่ในปัจจุบนั การจดัแหล่งความรู้หรือแหล่งเรียนรู้นั้น มีวตัถุประสงคใ์ช้
กบัการจดัการศึกษาผูใ้หญ่ หรือการศึกษานอกระบบ เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนต่าง ๆ
ท่ีไม่มีโอกาสเขา้ศึกษาในระบบโรงเรียนไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้   
ต่าง ๆ ในชุมชน สรุปไดว้่า แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งความรู้ในชุมชน หรือแหล่งวิทยาการในชุมชน
ต่างก็มีความมุ่งหมายเหมือนกนั เพียงแต่ใชช่ื้อเรียกต่างกนัซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
ไดแ้ก่ บุคคล สถานท่ี สถาบนัต่าง ๆ ส่ิงของ ธรรมชาติแวดลอ้ม สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรงและไดค้วามรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้

สรุปไดว้า่ อาจารยผ์ูส้อนทุกคนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวนโยบายการปฏิรูปการ 
เรียนการสอน และแผนการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน โดย
น าเอาส่ือ เทคโนโลยต่ีาง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายและ
น่าสนใจ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีโอกาสแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษยทุ์กคนไดส้มัผสัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั เช่น ธรรมชาติ ป่าไม ้ 

ภูเขาแม่น ้ า ดวงอาทิตย ์นก เป็นตน้ การเรียนรู้เกิดข้ึนดว้ยตนเอง เพื่อความอยูร่อด และการมีชีวิต
ดว้ยความเจริญดา้นเทคโนโลยี มนุษยส์ร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามความ
ตอ้งการทุกเพศทุกวยั ทุกสถานท่ี เช่น วิทย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะเป็นผูถ่้ายทอดใหผู้เ้รียน
มีทกัษะในการพฒันาชีวิตต่อไป (กรมสามญัศึกษา 2542  : 3)  

เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งความรู้ในชุมชน หรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนมี  
ความหมายท่ีกวา้งขวางมาก จึงมีนกัการศึกษาจ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
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Ramirez  (1954 : 386) จ าแนกแหล่งความรู้ในชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. แหล่งความรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น ้า เป็นตน้ 
2. แหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในชุมชน 

   3. แหล่งความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ แหล่งความรู้ท่ีเกิดจากความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ การคิดประดิษฐต่์าง ๆ เช่น เคร่ืองยนต ์

   4. แหล่งความรู้ท่ีเป็นสถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน เช่น
โรงเรียน โบสถ ์เป็นตน้ 

Jarolimek (1969 : 189) จ าแนกแหล่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ประเภทท่ีเป็นวสัดุในการอ่าน (Reading Materials) ไดแ้ก่ หนงัสือ จุลสาร

วารสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์างๆ 
   2. ประเภทท่ีไม่ใชว้สัดุในการอ่าน (Non-Reading Materials) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์

รูปภาพ ฟิลม์สตริป เคร่ืองบนัทึกเสียง แผนท่ี ลูกโลก และแหล่งวิทยาการอ่ืน ๆ 
   Nichols (1971 : 341-347) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ดงัน้ี

   1.  ผูช้  านาญการ เช่น นกัดนตรี จิตรกร ผูช้  านาญงานพิเศษ นกักีฬา พนกังานซ้ือ-
ขาย และบริการ พอ่คา้ นกัธุรกิจ นายธนาคาร นกัอุตสาหกรรม ชาวนา 

   2. พอ่แม่หรือผูป้กครอง 
   3. ตวัแทนขององคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแทนของสังคม เทศบาล ศูนยว์ฒันธรรม

หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
   4. ผูแ้ทนทางดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ บุคคล ท่ีท างานทางดา้นธุรกิจการ

คา้ขาย หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษทัขนส่ง เหมืองแร่ บริษทัหา้งร้านต่าง ๆ 
   5. ผูแ้ทนรัฐบาล เช่น ต ารวจ เทศมนตรี เจา้หนา้ท่ีอนามยั เป็นตน้ 
   6. คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชน เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท่ีปรึกษาโรงเรียน คณะครูภายในโรงเรียน เป็นตน้ 
   7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปดว้ย พืช สัตวป่์า น ้า ดิน แร่ และวสัดุชนิด     

ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ 
   8. ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น อาคารสถานท่ี เคร่ืองบิน ถนน รถไฟ หอ้งสมุด

พิพิธภณัฑ ์ปูชนียสถาน เป็นตน้ 
นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-13) ใหจ้ าแนกแหล่งวิทยาการท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีจะ 

สามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนได ้ดงัน้ี 
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   1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนนั้น 
   2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 
   3. ประเภทส่ือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลย ีและส่ิงประดิษฐช์นิดต่าง ๆ 
 

สรุปไดว้า่ แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูร่อบๆ ตวัเราทุกหนทุกแห่ง จะมีลกัษณะแตกต่างกนั 
ออกไปมากมายหลายประเภท ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
   1. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อนในหอ้งเรียน เพื่อต่างระดบั บุคลากรใน
โรงเรียน ผูป้กครอง คนในชุมชน เป็นตน้ 
   2. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวิชาการ ไดแ้ก่สถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียนและชุมชน 
เช่น หอ้งสมุด วดั ตลาด ร้านคา้ สถานีต ารวจ สถานีอนามยั โบราณสถาน สวนสัตว ์เป็นตน้ 

3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น หว้ย หนอง คลอง อ่างเกบ็น ้า สวนสาธารณะ 
ป่า ตน้ไม ้ใบไม ้อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสตัวต่์าง ๆ เช่น สตัวเ์ล้ียง สัตวป่์า เป็นตน้ 

4. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น หนงัสือ ต ารา  
วารสาร นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์แผน่ปลิว ป้ายโฆษณา รายการวิทย ุรายการโทรทศัน์ 
เสียงตามสาย เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

3. วตัถุประสงค์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ไดก้ล่าวถึงการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ของกรมการศึกษา 

นอกโรงเรียน ซ่ึงก าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งไว ้5 ประการ คือ 
   1. เพื่อพฒันาแหล่งวิทยาการของหมู่บา้น เช่น ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น
และท่ีอ่านหนงัสือท่ีวดัหรือโรงเรียน ใหเ้ป็นแหล่งความรู้หมู่บา้น สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชน
ไดทุ้กกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั 
   2. เพื่อจดัตั้งแหล่งความรู้หมู่บา้นข้ึน ในพื้นท่ีซ่ึงยงัไม่เคยมีการจดัตั้งแหล่ง
วิทยาการรูปแบบใดมาก่อน 
   3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนท่ีใกลเ้คียงไดมี้โอกาสศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวางตลอดเวลา ไดรั้บการบริการทางการศึกษาในรูปแบบ
ของกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาทกัษะความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามความพร้อม
และตามความตอ้งการของตน 
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   4. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมการศึกษาดว้ยตนเอง
โดยอาศยัองคก์รทอ้งถ่ินหรือตวัแทนของประชาชนในหมู่บา้น เช่น กลุ่มนกัศึกษาทางไกล กลุ่มพลงั
มวลชนและอาสาสมคัรในหมู่บา้น 
   5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการระดมทรัพยากร และการท างานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น และหน่วยงานภาคเอกชนตาม
แนวนโยบายการพฒันาชนบทแห่งชาติ 
 

สรุปไดว้า่ การจดัตั้งแหล่งความรู้ มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ เพื่อใหป้ระชาชน 
ไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต โดยเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันา
ทกัษะความรู้ ความสามารถและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆมาใชใ้นการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
 

4. ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง 

รวดเร็วการศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยดุอยูเ่พียงการศึกษาภาคบงัคบัในร้ัวโรงเรียนเท่านั้นไม่ไดทุ้ก
คนจะตอ้งศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไปตลอดชีวิต ดงันั้นแหล่งความรู้ต่าง ๆ จึงมีความส าคญั
และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการ ความ
สนใจความถนดัและความพร้อม ดงัท่ีผูรู้้และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้
ไวด้งัน้ี 

นิวติั อรรถบลยคุล (2536 : 15-16) กล่าวไวว้า่ แหล่งความรู้มีความส าคญั คือเป็น 
สถานท่ีท่ีประชาชนในหมู่บา้นไดร่้วมแรง ร่วมคิด ร่วมท า โดยไดมี้การบริจาคทรัพยส่ิ์งของร่วมมือ
เสียสละก าลงักายในการจดัสร้างอาคารสถานท่ีข้ึนมา ส าหรับเป็นสถานท่ีใหค้วามรู้ข่าวสารขอ้มูล
ต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยมีส่ือประเภทส่ิงพิมพแ์ละอาจมีส่ือเทคโนโลย ีวิทย ุโทรทศัน์ ของจริง ของ
จ าลอง การแสดง การสาธิตต่าง ๆ ไวบ้ริการ ส่ือบางส่วนไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานของ
ราชการและเอกชนต่าง ๆ และส่ืออีกบางส่วนไดรั้บการบริจาคจากประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อให้
ประชาชนในหมู่บา้นไดมี้โอกาสฝึกอ่าน เขียน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 

นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-7) กล่าวไวว้า่ แหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการ 
ในชุมชน มีความส าคญั คือ 
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   1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตท่ีประชาชนจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้ต่าง ๆ 
ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากดัเพศและวยั 
   2. เป็นแหล่งท่ีช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 
   3. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้จากแหล่งก าเนิดได้
เช่น การเขา้ไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวตัถุหรือศาสนสถาน การศึกษาพนัธ์ุไม ้หรือการศึกษา
พนัธ์ุสัตว ์สภาพชีวิตความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของสตัวช์นิดต่าง ๆ ถึงแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในป่า 
   4. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสมัพนัธ์เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง หรือลง
มือปฏิบติัจริงได ้เช่น การแกเ้คร่ืองยนต ์การประดิษฐ ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี การท าอาหาร 
ขนม หรือดอกไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 
   5. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพื่อให้ไดค้วามรู้เก่ียวกบัวิทยาการ
ใหม่ท่ีมีการคิดคน้ข้ึน และยงัไม่มีของจริงใหเ้ห็น เช่น การศึกษาถึงประดิษฐก์รรมข้ึนใหม่ โดยดูจา
กวีดิทศัน์ ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งวิทยาการประเภทน้ีจะ
เป็นส่ือต่าง ๆ ซ่ึงมีความส าคญัเฉพาะในหลายดา้น คือ 
    5.1 เป็นแหล่งให้ข่าวสาร เปิดโลกทศัน์ของผูศึ้กษาใหก้วา้งไกลกว่าเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตน ช่วยใหเ้กิดความสนใจในเร่ืองท่ีส าคญั ช่วยยกระดบัความมุ่งมัน่ โดยการ
เสนอภาพในอุดมคติหรือเสนอผลส าเร็จ และความกา้วหนา้ของงานและบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วย
สร้างบรรยากาศของการพฒันาดว้ย 
    5.2 เป็นส่ิงช่วยเปล่ียนทศันคติและค่านิยมเพื่อให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ ๆ
แนวความคิดใหม่ เกิดมุมมองใหม่ข้ึน 
    5.3 เป็นส่ือการสอนสมยัใหม่ท่ีใหท้ั้งความรู้ ก่อใหเ้กิดทกัษะ ช่วยใหก้ารเรียนรู้
เร็วข้ึน 
   ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้จะอยูท่ี่ความหลากหลาย ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพราะบุคคลมีความตอ้งการแตกต่างกนั
ไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการจดั
แหล่งงความรู้ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ไดทุ้กหนทุกแห่ง 
   แสงจนัทร์ อินทนนท ์(2532 : 68) กล่าววา่ การจดัแหล่งความรู้หมู่บา้นเป็นการวาง
พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยพฒันาประชาชนในทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1. ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพฒันาดา้นความเป็นอยูใ่ห้
เขา “อยูดี่” สามารถด ารงชีวิตในชุมชนไดอ้ยา่ง “มีความสุข” มีความประพฤติท่ีถูกตอ้ง มีความ
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มัน่คงปลอดภยัในชีวิต การใหบ้ริการทางการศึกษา เป็นการช้ีแนะใหเ้ขารู้ว่า จะท าอยา่งไรจะมีชีวิต
อยูดี่มีความสุขและน าความรู้ท่ีไดรั้บนั้นมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกนัตน โดยข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของแต่
ละบุคคลเป็นส าคญั 
   2. ช่วยให้ประชาชนรู้จกัการพึ่งพาตนเอง การพฒันาชุมชนมีความมุ่งหมายให้
ประชาชนไดช่้วยตนเองมากท่ีสุด และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ชุมชนของตนเอง การจดัแหล่งความรู้ในชุมชนจึงเป็นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในรูปของการช่วยกนัสร้างแหล่งความรู้ การช่วยเหลือมีหลายดา้น เช่น
ดา้นแรงงาน ดา้นวสัดุและทรัพยสิ์นท่ีจะน ามาพฒันาชุมชนของตน โดยไม่ตอ้งอาศยังบประมาณ
จากรัฐการพึ่งพาตนเองน้ีท าให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ เป็นการช่วยใหแ้หล่งความรู้นั้น
ไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 
   3. ช่วยให้คนคิดเป็น คนท่ีคิดเป็นนั้นเป็นผูท่ี้สามารถปรับปรุงตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมกลมกลืนกนั เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและ
หาทางแกปั้ญหานั้น โดยเลือกทางตดัสินปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัของตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้ขาไดพ้ิจารณาหาทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดในการ
ตดัสินปัญหา 
   4. ช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชุมชน อนัเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตอีกประการ
หน่ึง ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงของประเทศและมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
เร่ืองความไม่รู้ของประชาชน ไม่รู้ว่าจะท าอยา่งไรท่ีจะช่วยเสริมรายไดใ้หก้บัครอบครัว ไม่รู้จกัใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตในไร่นาและไม่รู้ว่าจะน าวสัดุพื้นบา้นมาท าประโยชน์
อะไรบา้งเป็นตน้ ดงันั้นการมีศูนยร์วมความรู้ในหมู่บา้นก็เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยช้ีน าใหเ้ขามีโอกาสรู้
ในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มข้ึน และหาทางช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได ้
   
  สรุปไดว้่า แหล่งความรู้จะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใหดี้ข้ึน เพราะการเรียนรู้
ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนในโรงเรียนเท่านั้น การด ารงชีวิตประจ าวนัก็สามารถเกิดการเรียนรู้ไดจ้าก
ส่ิงท่ีอยู่รอบตวั โดยท่ีผูเ้รียนไม่รู้สึกว่าก าลงัเรียนอยู่ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีอยู่
รอบตวัโดยท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองและสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ท าใหก้ารเรียนมี
คุณค่าส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหแ้ก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความรู้ และความสามารถด ารงชีวิต
ในสงัคมอยา่งเป็นปกติสุข ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัพฒันาแหล่งความรู้ใหมี้จ านวนมากและหลายหลาย
ข้ึนเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้แก่ทุกคนตลอดชีวิต 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92 

   5. รูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ 
    แหล่งเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อกระตุน้ ส่งเสริม
และสนบัสนุนใหบุ้คคลเกิดการเรียนดว้ยตนเอง การจดัแหล่งความรู้จะตอ้งอาศยัความร่วมมือและ
ประสานกนัทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจดัแหล่งความรู้สามารถด าเนินการไดใ้นหลาย
รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นอยู ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นตน้  ท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละทอ้งถ่ิน จึงควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินจะไดรั้บ 
    บุญเลิศ มาแสง (2532 : 140-145) ไดก้ล่าวถึงการจดัรูปแบบแหล่งความรู้ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงก าหนดรูปแบบแหล่งความรู้ไว ้4 รูปแบบ คือ 
    1. แหล่งความรู้ท่ีพฒันาจากท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น เน่ืองจากท่ีอ่าน
หนังสือประจ าหมู่บา้นเป็นแหล่งข่าวสารขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งของชุมชนแห่งหน่ึงนอกเหนือไปจาก
โรงเรียนซ่ึงกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายท่ีจะขยายท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้นออกไปให้
ทัว่ถึงทุกหมู่บา้น โดยยึดหลกัการเดิมท่ีให้ชาวบา้นเป็นผูดู้แลและจดัการท่ีอ่านหนังสือประจ า
หมู่บา้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนจะสนบัสนุนในดา้นหนงัสือพิมพแ์ละวารสาร จากหลกัการน้ี
ท าให้เป็นแนวทางท่ีจะพฒันาท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น ให้เป็นแหล่งความรู้หมู่บา้นโดยความ
ร่วมมือของชาวบา้นเช่น คณะกรรมการท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น กลุ่มนกัศึกษาทางไกลหรือ
กลุ่มพลงัอ่ืน ๆ รวมทั้งกลุ่มอาสาสมคัร ซ่ึงสามารถท่ีจะใหบ้ริการความรู้ดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชนใน
ขอบเขต เน้ือหาท่ีกวา้งขวางมากข้ึนกว่าเดิม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้นใหดี้ข้ึน 
    2. แหล่งความรู้หมู่บา้นท่ีจดัข้ึนในวดั วดัในชนบทโดยทัว่ไปถือเป็นศูนยก์ลางท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึงของชุมชน เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนมาพบปะกนัเพื่อประกอบศาสนกิจร่วมกนัโดยมี
พระเป็นผูใ้หก้ารอบรมเทศนา ซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ประการหน่ึง หากจะพฒันาให้วดั 
สามารถให้บริการความรู้ให้กบัประชาชนในรูปแบบแหล่งความรู้ก็กระท าได ้ เพราะวดัมีบริเวณ
กวา้งขวาง ร่มร่ืน มีภิกษุและสามเณรท่ีประชาชนเคารพนบัถือและมีเวลาพอท่ีจะท าประโยชน์ใหก้บั
ชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกบัสามารถดูแลและประสานงานกบัคณะกรรมการหมู่บา้นหรือ
คณะกรรมการแหล่งความรู้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและมีประสิทธิภาพ 
    3. แหล่งความรู้ท่ีจดัข้ึนในโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีจดัการศึกษา
ให้แก่ประชาชนในชุมชนอยู่แลว้ โดยเฉพาะมีอาคารสถานท่ีพร้อม มีห้องสมุดโรงเรียนหรือ
สามารถจดัเป็นหอ้งสมุดโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชนในชุมชนได ้โดยจดัท าเป็นแหล่งความรู้
ใหแ้ก่ชาวบา้นเขา้มาใชบ้ริการโดยไม่จ ากดัเวลา เพศ และวยั 
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    4. แหล่งความรู้ท่ีจดัข้ึนในสถานท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีประชาชนบริจาคในบาง
หมู่บา้นไม่มีวดั โรงเรียน หรือท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น จึงมีขอ้จ ากดั ท าใหไ้ม่มีฐานในการท่ีจะ
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งความรู้หมู่บา้นได ้ แต่ก็สามารถท่ีจะพฒันาท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีท่ีมีผูบ้ริจาค
ใหใ้นหมู่บา้น ใหเ้ป็นแหล่งความรู้หมู่บา้นได ้โดยสถานท่ีดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่นหมู่บา้น ประชาชน
ทุกคนสามารถมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
   สุจิต ศิลารักษ ์(ม.ป.ป. : 2-4) ไดก้ าหนดรูปแบบแหล่งความรู้ออกเป็นแหล่งต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
   1. แหล่งเสนอขอ้มูลข่าวสาร คือ เป็นท่ีรวบรวมข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของประชาชนในชนบท ซ่ึงอาจประกอบดว้ยหนงัสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ ์    
ต่าง ๆ แผน่ปลิว แผน่พบัและเอกสารทุกอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   2. แหล่งท่ีเป็นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีใหคุ้ณค่าทางวฒันธรรม เช่น โบสถ ์วดั และศิลปะ
ท่ีมีคุณค่าท่ีควรอนุรักษไ์ว ้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นผลส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยใหเ้กิดการหวงแหนใน
คุณค่าทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกของคนไทย 
   3. แหล่งท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน บุคคลเหล่าน้ีส าคญัมาก เพราะมีความช านาญและ
ความเช่ียวชาญ มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหล่าน้ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินควร
น าเขา้มาช่วยใหค้วามรู้แก่บุคคลอ่ืน 
   4. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินตลอดจนหตัถกรรมพื้นเมือง จะเห็นไดว้่ามี
อยู่กระจดักระจายทัว่ไปและแตกต่างออกไปแต่ละหมู่บา้น แหล่งความรู้ชนิดน้ีช่วยให้มองเห็น
ความส าคญัของทอ้งถ่ินตนเอง ช่วยใหเ้กิดความอนุรักษท์รัพยากรเหล่านั้นใหมี้ประโยชน์สืบไป 
   5. แหล่งส่งเสริมกิจกรรม เช่น การจดักิจกรรมทางอนามยั อาชีพ นิทรรศการการ
อภิปราย การให้ความรู้บางเร่ืองเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นการ
เพิ่มเติมความรู้เดิมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 
  สรุปไดว้า่ การจดัแหล่งความรู้สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ แต่ทั้งน้ีจะตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งค านึงถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการใชค้วาม
หลากหลายและความคุม้ค่า หากจดัแหล่งความรู้แลว้ แต่ไม่มีผูส้นใจ 
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 ด้านวดัและประเมินผล 
 การวดัและประเมินผลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจัดการเรียนการสอนการ

จดัการเรียนการสอนจะตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละ
ถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั การศึกษาการประเมินผล
ผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม และการทดลองควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน 

1.  ความหมายของการวดัผล 
                         มีนกัศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของ “การวดัผล (Measurement)” ซ่ึงผูว้ิจยัขอ
เสนอไวด้งัน้ี 
   อ านวย เลิศชยนัตี (2542 : 7) กล่าวถึงความหมายของการวดัผล หมายถึง 
กระบวนการท่ีไดม้าตรฐานท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือของการวดัเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะ
วดั (objects) ผลท่ีไดอ้อกมาจะเป็นปริมาณ (Quantity) ซ่ึงกคื็อจ านวนเลข (Number)  
  บุญชม ศรีสะอาด (2543 :21) กล่าวถึงความหมายของการวดัผลว่า การวดัผล 
หมายถึง การก าหนดตวัเลขหรือสญัลกัษณ์อ่ืนๆ แทนปริมาณหรือคุณภาพหรือคุณลกัษณะ 
                         ดังนั้ นจึงกล่าวสรุปได้ว่า การวดัผล หมายถึง กระบวนการบอกปริมาณหรือ
คุณภาพของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ท่ีตกลงกันไว้แล้ว ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
คุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะวดัและวตัถุประสงคข์องการวดั 
                        2. ความหมายของการประเมิน 
                         มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของการประเมินผลซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอดงัน้ี 
                       วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 : 124) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การ
ประเมินผล หมายถึง การตดัสินใจว่าผูเ้รียนมีคุณภาพอย่างไร เม่ือน าคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผลมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
                      ภทัรา  นิคมานนท ์ (2543 : 12) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า  การ
ประเมินผล  หมายถึง  การน าเอาขอ้มูลท่ีได้จากการวดัทั้งหลายมาใช้ในการตดัสินโดยการหา
ขอ้สรุปตดัสินประเมินค่าหรือตีราคาโดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
                        ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณภาพ
ผูเ้รียนโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 
   การวดัและประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการศึกษา เพราะเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบว่า นกัศึกษาเรียนไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ย
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เพียงใด และน ามาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน ดั้งนั้น ผูบ้ริหารหรืออาจารยผ์ูส้อน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการวดัและประเมินผล ซ่ึงมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของการวดั
และประเมินผลไวด้งัน้ี อ านวย เลิศชยนัตี (2535 : 6) กล่าวว่าเป็นกระบวนการก าหนดรายละเอียด
ของขอ้มูลให้เป็นตวัเลขภายใตก้ฎเกณฑ์ในการก าหนดตวัเลขแทนปริมาณของส่ิงท่ีจะวดัตาม
คุณลกัษณะ ส่วนไพศาล หวงัพานิช (2526 : 13)ไดใ้ห้ความหมายว่า การวดัผล หมายถึง 
กระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนคุณลกัษณะ  หรือคุณภาพของส่ิง
ท่ีจะวดั โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อช้ีหารายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะวดัว่ามีปริมาณ
เท่าใด และภทัรา นิคมานนท ์(2538 : 8)ใหค้วามหมายของ การวดัผล หมายถึงการใชเ้ทคนิควิธีการ
ซ่ึงเรียกว่าเคร่ืองมือวดัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อศึกษาคน้หา หรือตรวจสอบคุณลกัษณะของบุคคล 
ผลงานหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะของส่ิงของ
หรือบุคคลท่ีตอ้งการศึกษา การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตดัสินตีราคาลงสรุปเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม หรือหาคุณค่าของคุณลกัษณะและพฤติกรรม โดยอาศยัขอ้มูลหรือรายละเอียดท่ีได้
จากการวดัเป็นหลกัแลว้วินิจฉยัอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละมีคุณธรรม (ไพศาล หวงัพานิช 2526 : 14) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2537 : 2) ท่ีกล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการตดัสิน
คุณค่าของส่ิงของหรือการกระท าใดโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน ส่วน ภทัรา นิคมานนท ์
(2538 :9) ใหค้วามหมายของการประเมินผลไวว้่า เป็นการน าเอาขอ้มูลทั้งหลาย ท่ีไดจ้ากการวดัมา
ใช ้ในการตดัสินใจโดยการหาขอ้สรุปตดัสินประเมินค่าหรือตีราคา โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ 
หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ การวดัและประเมินผลจะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี (คู่มือการประกนั 
คุณภาพการศึกษา 2543 : 66 - 67) 
                       3. กระบวนการวดัผลและประเมินผลทางการศึกษา 
                         การวดัและประเมินผลจะมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการประเมิน
เก่ียวกบัพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลจะดูทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย ดา้น
อารมณ์ ดา้นสังคมและสติปัญญา จะใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น วดัจากการทดสอบ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ และจากแฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียน เม่ือท าการวดัและประเมินผลแลว้จะน าขอ้มูล
มาพิจารณาเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีพบแลว้จะพฒันานวตักรรมน ามาใชใ้นการวิจยั เพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป (สถาบนัแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 2543 : 98)  
                        4. ระบบการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
                  สมบูรณ์  ชิตพงศ ์(2543 : 487 - 488) กล่าวถึงระบบการวดัและประเมินผลทางการ
ศึกษาว่า ระบบใหญ่ๆ ของการวดัและประเมินผลทางการศึกษามีอยู ่2 ระบบท่ีส าคญัคือระบบการ
วดัแบบอิงกลุ่มและระบบการวดัแบบอิงเกณฑ ์ กล่าวคือ 
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                   4.1 ระบบการวดัแบบอิงเกณฑ ์(Criterion – referenced Measurement) เป็นระบบ
ท่ีมุ่งเน้นการก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับว่าบุคคลมีความสามารถหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการแลว้
พยายามพฒันาบุคลให้ถึงซ่ึงเกณฑด์งักล่าว ซ่ึงเม่ือไดก้ารพฒันาบุคคลท าไดถึ้งเกณฑก์ าหนด ก็เป็น
ท่ียอมรับไดว้า่บุคคลนั้นมีความสามารถหรือคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการแลว้ 
                   4.2 ระบบการวดัแบบอิงกลุ่ม (Norm – referenced Measurement) เป็นระบบท่ี
มุ่งเนน้การเปรียบเทียบความสามารถหรือคุณลกัษณะของบุคคลโดยอาศยักลุ่มอา้งอิง(Referenced 
Group) เป็นหลกัความส าเร็จของบุคคลในระบบน้ีข้ึนอยู่กบัว่า ความสามารถหรือคุณลกัษณะที
ตอ้งการนั้น ๆ เขามีอยูเ่หนือผูอ่ื้นมากนอ้ยแค่ไหน ถา้เหนือกว่าผูอ่ื้นมากก็ถือไดว้่ามีความส าเร็จใน
ระดบัสูง แต่ถา้เหนือกวา่ผูอ่ื้นไม่มากกถื็อวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 

4.3 หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล หลกัเกณฑ ์ รูปแบบการวดัการประเมินผล 
และวิธีการประเมินผลท่ีชดัเจน ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 
    4.3.1 รูปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน 
    4.3.2 น ้าหนกัในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่วน 
    4.3.3 เง่ือนไขในการมีสิทธิสอบ 
    4.3.4 เวลาเขา้ชั้นเรียน 
    4.3.5 รายละเอียดเก่ียวกบัส่วนท่ีจะประเมิน เช่น ก าหนดเวลาการส่งงาน 
รูปแบบรายงานเน้ือหาของรายงานแต่ละช้ิน ปริมาณงาน เวลาของงานท่ีควรใชใ้นแต่ละช้ิน โทษ
ของการส่งงานเกินเวลาท่ีก าหนด ความสามารถในการเขียนรายงาน 
    4.3.6 ขั้นตอนการส่งงาน สถานท่ีส่งและรับงานท่ีตรวจสอบแลว้ 
    4.3.7 การปรับคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน 
    4.4.8 เกณฑข์ั้นต ่าท่ีผา่นการประเมิน 
   องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งมีการปรึกษาหารือ และตกลงใหค้วามเห็นชอบร่วมกนั
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อนเร่ิมการเรียนการสอน โดยแจง้ใหผู้เ้ขา้เรียนทราบภายในสัปดาห์แรกของการ
เปิดเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
   1. ความรับผดิชอบในการวดัและประเมินผล ในการวดัและประเมินผลนั้นตอ้งมี
ผูรั้บผดิชอบตามล าดบัชั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนไดต้ามกระบวนการต่างๆ ท่ีไดมี้
การปรึกษาหารือและตกลงกนัไวด้งัน้ี 
   2.  คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือสภาวิชาการของมหาวิทยาลยัมีหน้าท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการจดัใหมี้การสอบไล่ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิทิน
การศึกษา และมีหนา้ท่ีตรวจสอบการทบทวนระดบัขั้นการวดัผลการศึกษา โดยการตรวจสอบว่า
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คณะ/ภาควิชาไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีก าหนดหรือไม่การตรวจสอบน้ีจะมีข้ึนก็ต่อเม่ือ
นิสิตมีความคบัขอ้งใจในระดบัขั้นท่ีตนไดรั้บว่าไม่สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนและนิสิต
ไดด้ าเนินการอุธรณ์ตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
   3. คณะกรรมการวดัผลและประเมินผลระดบัภาควิชา มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการตรวจรับรองขอ้สอบและตรวจรับรองผลการสอบก่อนน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ 
   4. หัวหน้าภาควิชา รับผิดชอบทัว่ไปในการวดัผลและประเมินผลของนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของภาควิชาทุกระดบัการศึกษา  มีหน้าท่ีก ากบัวิธีการประเมินผลและ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิเพื่อก าหนดระดบัขั้นคะแนน โดยการประสานงานปรึกษาหารือร่วมกนักบั
คณะกรรมการวดัและประเมินผลระดบัภาควิชา 
   5. อาจารย ์ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบวดัและประเมินผลรายวิชาท่ีตนสอนภายใตว้ิธีการ
และกฎเกณฑม์าตรฐานท่ีภาควิชา/คณะก าหนด แจง้ขอ้มูลต่างๆ ให้นิสิตทราบตั้งแต่สัปดาห์แรก
ของภาคเรียน ใหเ้วลานิสิตเขา้พบปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาและจดัสอบอยา่งเป็นธรรมปราศจาก
อคติ 
   6. นิสิต มีความรับผดิชอบดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งท่ีเป็นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองการเขียน ส่งรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากอาจารย ์เฉพาะส่วนท่ีเป็นผลงานของตนจริงๆโดยไม่ลอกเลียนงานผูอ่ื้น ไม่ทุจริตใน
การสอบ และไม่ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหทุ้จริตในการสอบ ขอ้สอบและการจดัการสอบ ขอ้สอบอาจออก
โดยอาจารยผ์ูส้อนหรือออกโดยอาจารยห์ลายคนก็ได ้ โดยความเห็นชอบของหวัหน้าภาควิชา และ
โดยการตรวจสอบรับรองของคณะกรรมการประจ าภาควิชา  ขอ้สอบจะตอ้งมีความเป็นกลางใน
เน้ือหาวิชา มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวิชา ค าสั่งและ/หรือค าถามของขอ้สอบตอ้ง
ชดัเจน กะทดัรัด ไม่ก ากวมและไม่ผดิพลาด ใชถ้อ้ยค าถูกตอ้งและเหมาะสมกบัรายวิชาค าถามตอ้ง
เป็นธรรมสามารถตอบไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์ มีเหตุผล และสามารถท าขอ้สอบเสร็จภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
   ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 11-15) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑห์รือองคป์ระกอบท่ีถือว่า
เป็นหลกัของการวดัผลและการประเมินผลการศึกษาไวด้งัน้ี 
   1. วดัให้ตรงกบัวตัถุประสงค ์ ในการวดัแต่ละคร้ังตอ้งมัน่ใจว่าสามารถวดัส่ิงท่ี
ตอ้งการจะวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริงเช่นถา้ตอ้งการวา่ผูเ้รียนน าความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปในชีวิตประจ าวนั
ไดห้รือไม่แต่ออกขอ้สอบวดัความจ าลกัษณะน้ีเรียกวา่วดัไดไ้ม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์
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   2. ใชเ้คร่ืองมือท่ีดี ในการวดัแต่ละคร้ังยอ่มข้ึนกบัคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
อยา่งมาก ถา้เคร่ืองมือมีคุณภาพดี ผลการวดัยอ่มดีเช่ือถือได ้ ในทางตรงขา้มถา้เคร่ืองมือไม่ดี ไม่
แน่นอน ผลการวดัก็ยอ่มผิดพลาดคลาดเคล่ือนเหมือนกบัตาชัง่ท่ีไม่ดี ยอ่มบอกน ้ าหนกัไดไ้ม่ตรง 
เป็นตน้ ในการวดัผลการศึกษาซ่ึงตอ้งการน าผลการวดัไปใชแ้ปลความสามารถของบุคคลหรือไป
ใชใ้นการประเมินผลหรือใชเ้พื่อการวิจยัจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เช่น 
ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือมัน่ได ้มีความเป็นปรนยัมีอ านาจจ าแนกสูงและเหมาะสมกบั
ระดบัของบุคคลท่ีจะวดั 
   3. มีความยติุธรรม ในการวดัผลการศึกษาการท่ีจะน าผลการวดัมาเปรียบเทียบกนั
ในกลุ่มหรือจะน าไปเทียบกบัมาตรฐานอยา่งอ่ืน เพื่อจะตดัสินระดบัสูงต ่าของความสามารถในการ
เรียนของผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผลการวดัท่ีไดม้าจากการวดัท่ียติุธรรมกบัทุกคน 
   4. แปลผลไดถู้กตอ้ง ผลการวดัท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังเพื่อน าผลท่ีไดด้งักล่าวไปใช้
อธิบาย หรือเปรียบเทียบกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ การน าผลไปใชอ้ธิบายหรือ
เปรียบเทียบความสามารถต่าง ๆ ของผูเ้รียนนั้นจะกระท าไดถู้กตอ้งเพียงใด ยอ่มข้ึนกบัหลกัเกณฑท่ี์
ใชแ้ละความสมเหตุสมผลว่ามีมากนอ้ยเพียงใด โดยทัว่ไปแลว้มกัจะมีการแปลผลการสอบอยูส่อง
ลกัษณะคือ แปลโดยการเปรียบเทียบผลการวดัภายในกลุ่มของผูเ้รียนกบัเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ี
มีอยู ่ การแปลผลในลกัษณะใดก็ตามจ าเป็นตอ้งค านึงถึงเสมอว่าคะแนนหรือผลการวดัท่ีไดน้ั้นใช้
แทนคุณลกัษณะใดของผูเ้รียน ผลการวดันั้นมีความละเอียดเพียงใด เป็นผลการวดัท่ีมีอยูใ่นระดบัใด 
มีหน่วยเท่ากนัหรือไม่ ความคลาดเคล่ือนของผลการวดัมีมากนอ้ยเพียงใด 
   5. ใชผ้ลการวดัไดคุ้ม้ค่า การวดัผลท่ีดีมิไดมี้ความมุ่งหมายแต่เพียงการตรวจสอบ 
ความสามารถของผูเ้รียนวา่มีคุณภาพเป็นเช่นไรไดห้รือตกเท่านั้นควรจะมุ่งหวงัท่ีจะคน้หาความเด่น
หรือดอ้ยของผูเ้รียน เพื่อจะไดพ้ฒันาหรือปรับปรุงความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนใหดี้ข้ึน ดงันั้น
ในการวดัผลแต่ละคร้ังควรจะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ คุม้ค่าของการลงทุนและ
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของการวดัผล 
   สรุป การวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีจะเป็นตวัช้ีวดัถึงคุณภาพของบณัฑิต โดยจะตอ้งค านึงถึงการประเมินผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพวดัให้ตรงกบัวตัถุประสงค ์ ใชเ้คร่ืองมือท่ีดีและมีความยุติธรรม แปลผลไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
  5.  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

    การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง คือการวดัอยูบ่นพื้นฐานของส่ิงท่ีผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงตลอดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นดา้นการน าเสนอความรู้ความเขา้ใจ การ
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จดัระบบขอ้มูลความรู้ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ดงันั้นการประเมินผลอาจจดัในลกัษณะของการ
ท าแฟ้มบนัทึกผลการท างานของผูเ้รียน การปฏิบติัจริง การจดบนัทึก รายการท่ีสังเกตได ้การบนัทึก
พฤติกรรม การสังเกตเป็นตน้ ดว้ยการทดสอบหรือประเมินลกัษณะต่าง ๆ อยา่งหลากหลายท่ีจะ
เลือกใชใ้ห้เหมาะสมจึงจดัไดว้่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ผูเ้รียน โดยเฉพาะการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจะมีส่วนประเมินมากข้ึนคือ ผูเ้รียน เพื่อน 
และผูส้อน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปปรับปรุง พฒันาตนเองมากกว่าการถูกผดิ สอบไดไ้ม่ได ้
ผูส้อนจะไม่มีหนา้ท่ีประเมินผลฝ่ายเดียวเหมือนท่ีผา่นมา 
   การประเมินผลตามสภาพจริงมีผูใ้หค้วามหมายหลายแง่มุมตามแต่นกัการศึกษาแต่
ละท่านจะเนน้โดยใหค้วามหมายต่าง ๆ กนัไป ดงัน้ี 
   สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 : 85) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริงเป็น
วิธีการประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรม และทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนและเป็น
วิธีการประเมินโดยเนน้งานท่ีนกัเรียนแสดงออกในดา้นภาคปฏิบติั (Performance) เนน้กระบวนการ
เรียนรู้ (Process) ผลผลิต (Products) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
   อุทุมพร จามรมาน (2540 : 2 ) กล่าววา่ การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การ
วดัและประเมินกระบวนการท างานของสมองและจิตใจของผูเ้รียนอยา่งตรงไปตรงมา ตามส่ิงท่ีเขา
ท าโดยพยายามตอบค าถามว่า เขาท าอยา่งไร และท าไมถึงท าอยา่งนั้นการไดข้อ้มูลว่าเขาท าอยา่งไร 
และท าไมจะช่วยใหผู้ส้อนไดช่้วยผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้ของเขาและการสอนของตนเอง ท าใหก้าร
เรียนการสอนมีความหมายและท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไป 
   กรมวิชาการ (2542 : 6) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง
กระบวนการสังเกต การบนัทึกและการรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการท่ีนกัเรียนท าเพื่อเป็น
พื้นฐานในการตดัสินผลการศึกษาของผูเ้รียน 

   จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง สรุปไดว้่าการประเมินผลตาม
สภาพจริง หมายถึง การสังเกต การบนัทึก การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท างานการปฏิบติังานหรือ
ปฏิบติักิจกรรม และผลงานของผูเ้รียน 

    เทคนิคและยทุธวิธีในการประเมินผลตามสภาพจริง และผลสัมฤทธ์ิกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 6) กล่าวถึงการประเมินผลตามสภาพจริง มีเทคนิคและยทุธวิธีการ
ประเมินดงัน้ี 

1. การทดสอบอยา่งเป็นทางการเป็นการประเมินดว้ยขอ้สอบมาตรฐาน จดัท าข้ึน 
โดยหน่วยงานส าหรับพฒันาขอ้สอบมาตรฐานโดยเฉพาะหรือโรงเรียนก าหนดใหมี้การสอบ เพื่อดู
คุณภาพการศึกษา เช่น ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบวดัความพร้อม เป็นตน้ 
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2. การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการยทุธวธีิการประเมินท่ีไม่เป็นทางการ จะเนน้ 4  
“ P ” ของกระบวนการประเมินผลจากสภาพจริง คือ Performance  Process Products และ Portfolio 
(การแสดง กระบวนการ ผลผลิต และแฟ้มสะสมงาน) การประเมินเหล่าน้ีแมจ้ะไม่เป็นทางการแต่
จะตอ้งก าหนดเกณฑรู์บริค (Rubric) เพื่อความมัน่ใจในความยติุธรรม และสามารถแปลผลได ้
   ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้   
   จิตวิทยาการเรียนรู้ ท่ีน ามาศึกษาการจดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาทฤษฎีดา้นจิตวิทยา ดงัน้ี 
       1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral theories) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าพฤติกรรมของ
มนุษยน์ั้นเกิดจากการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ และเช่ือว่าการ
เสริมแรง (reinforcement) จะช่วยใหเ้กิดพฤติกรรมตามตอ้งการ เช่น ความเร็วและความอดทน การ
บงัคบัตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ Skiner เป็นผูห้น่ึงท่ีมีความโดดเด่นในการน าทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมไปพฒันารูปแบบการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงมีอิทธิพลทางความคิดต่อการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบนั Molone เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีน าทฤษฎีน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัเกม
การสอน Malone พบว่าองค์ประกอบของตวัเสริมแรงท่ีเป็นแรงจูงใจส าคญัคือ ความทา้ทาย 
(challenge) จินตนาการเพอ้ฝัน (fantasy) และความอยากรู้อยากเห็น การน าทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่การแบ่งเน้ือหาบทเรียนออกเป็น
หน่วยย่อยจากง่ายไปสู่ยากโดยมีการบอกเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแต่ละหน่วยอย่างชดัเจน 
การวดัผลการเรียนอย่างต่อเน่ือง และการให้ขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบท่ีน่าสนใจในทนัที  (สุกรี      
รอดโพธ์ิทอง 2544 : 35-41)  
   2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theories) ทฤษฎีน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ว่า 
การเรียนเป็นการผสมผสานระหวา่งขอ้มูลข่าวสารเดิมกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ หากผูเ้รียนมีขอ้มูลข่าว
สารเดิมเช่ือมโยงกบัขอ้มูลข่าวสารใหม่ การรับรู้ก็จะง่ายข้ึน นอกจากน้ี ผูเ้รียนแต่ละคนยงัมีลีลาใน
การเรียนรู้และการน าความรู้ไปใชแ้ตกต่างกนั แนวความคิดดงักล่าวน้ีท าให้เกิดการศึกษาเก่ียวกบั
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างของการจ า ทั้งความจ าระยะสั้น ความจ าระยะยาว และ
ความคงทนในการจ า Piaget (อา้งถึงโดย ปรีชา วิหคโต 2537: 114-126) นกัจิตวิทยาท่ีส าคญัคนหน่ึง
ในกลุ่มน้ีท่ีศึกษาเก่ียวกับการพฒันาด้านการรับรู้ของเด็กและพบว่า มนุษยเ์กิดมาพร้อมกับ
โครงสร้างทางสติปัญญาท่ีไม่ซบัซอ้น และจะค่อยๆ มีการพฒันาข้ึนตามล าดบัเม่ือไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม ผูส้อนจึงควรจดัสภาพแวดลอ้มให้ผูเ้รียนไดคิ้ด ไดรู้้จกัวิธีการ  และเกิดการคน้พบ
ดว้ยตนเอง ซ่ึงต่อมา Bruner นกัการศึกษาท่ีส าคญัคนหน่ึงในกลุ่มน้ีเรียกวิธีการดงักล่าวว่า "การ
เรียนรู้โดยการคน้พบ" ผูส้อนตอ้งมีความเขา้ใจว่ากระบวนการคิดของเด็กและผูใ้หญ่แตกต่างกนั 
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การเรียนการสอนตอ้งเนน้การสร้างประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนคุน้เคยก่อน และควรแทรกปัญหาท่ีผูส้อน
หรือผูเ้รียนตั้งข้ึน แลว้ช่วยกนัคิดหาค าตอบ ส่วนในดา้นรางวลัท่ีผูเ้รียนไดรั้บนั้นควรเนน้แรงจูงใจ
ภายในมากกวา่แรงจูงใจภายนอก การน าทฤษฎีปัญญานิยมมาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างโปรแกรมการ
สอนดว้ยคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคต่างๆ เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียนก่อนเร่ิมเรียนและ
ระหว่างเรียนอย่างต่อเน่ืองโดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ทั้งในแง่ของการเลือกเน้ือหา
บทเรียน การเลือกกิจกรรมการเรียน และการควบคุมการเรียน การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทบทวน
ความรู้เดิมท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ในรูปแบบท่ีเหมาะสม การตั้งค  าถามให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์หา
ค าตอบ และการสร้างแรงจูงใจโดยเนน้ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากความส าเร็จในการเรียนรู้ (สุกรี 
รอดโพธ์ิทอง 2544: 41-43)  

   3. การเรียนรู้ การจ า และการระลึกได้  Dwyer  (1978 , อา้งถึงโดย สุกรี              
รอดโพธ์ิทอง 2544 : 60) เป็นผูห้น่ึงท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ การจ า และการระลึกได ้(recall) 
Dwyer  เสนอผลการศึกษาของเขาไว ้ดงัน้ี 

    3.1 ดา้นการเรียนรู้ คนเราเรียนรู้โดยการชิมรส ร้อยละ 1 โดยการสัมผสั ร้อยละ 
10 โดยการดมกล่ิน ร้อยละ 30 โดยการไดย้นิร้อยละ 11 และโดยการมองเห็น ร้อยละ 83  ดา้นการจ า 
คนเราจ าไดจ้ากส่ิงท่ีอ่าน ร้อยละ 10 จากส่ิงท่ีไดย้นิร้อยละ 20 จากส่ิงท่ีไดเ้ห็น ร้อยละ 30 จากส่ิงท่ี
ไดเ้ห็นและไดย้นิ ร้อยละ 50 จากส่ิงท่ีไดพ้ดูร้อยละ 70 และจากส่ิงท่ีไดพ้ดูและไดท้ า ร้อยละ 90 

         3.2 ดา้นการระลึกได ้การสอนโดยวิธี "บอกใหท้ า" ระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 
ชัว่โมง ร้อยละ 70 และระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี "แสดงใหดู้" 
ระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 ชัว่โมง ร้อยละ 72 และระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 20  
การสอนโดย "บอกวิธีการและแสดงให้ดู" ระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 ชัว่โมง ร้อยละ 85 และ
ระลึกไดห้ลงัจากสอนแลว้ 3 วนั ร้อยละ 65 

        4. หลกัการจ า ส่ิงท่ีคนเรารับรู้จะถูกเก็บเอาไวเ้พื่อท่ีจะเรียกข้ึนมาใชใ้นภายหลงั 
ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการเรียกความจ าท่ีเก็บเอาไวข้ึ้นมาใชมี้สูงมาก แน่นอนว่า
ส่ิงท่ีเก็บอยูใ่นความจ าของคนเรานั้นมีทั้งท่ีส าคญัและท่ีไม่มีสาระอะไร เทคนิคการสอนให้คนเรา
เก็บขอ้มูลข่าวสารไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความส าคญั โดยเฉพาะเม่ือตอ้งเผชิญกบัองคค์วามรู้ท่ี
ใหม่และมีจ านวนมาก เช่น ค าศพัทใ์นภาษาใหม่ หลกัการเสริมสร้างความจ าท่ีน ามาใชก้นัในวิธีการ
เสริมสร้างความจ าต่างๆ นั้นประกอบดว้ยหลกัการจดัขอ้มูลให้เป็นระบบ (the principle of 
organization) และหลกัการท าซ ้ า (the principle of repetition) โดยทัว่ไปการจดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ
ท าไดง่้ายกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า แต่เม่ือใดก็ตามท่ีการใชห้ลกัการจดัระบบไม่เหมาะสมหรือ
เป็นไปไม่ได ้กจ็ะมีการน าหลกัการท าซ ้ ามาใชเ้สมอ เช่น ในกรณีท่ีมีปริมาณขอ้มูลข่าวสารมาก หรือ
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เม่ือขอ้มูลข่าวสารนั้นไม่อาจจดัระบบใดๆ ได ้ หรือส าหรับขอ้มูลข่าวสารของทกัษะประเภท 
psychomotor skills (Fleming and Levie 1978 , cited by Alessi and Trollip 1991 : 11-12) 
         5. แรงจูงใจ (Motivation) Alessi and Trollip (1991: 12) เห็นว่าแรงจูงใจท่ี
เหมาะสมมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเหมาะจะน ามาใช้ในการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีของ Lepper and Chabay (1985 : 32-34) ทฤษฎีของ Malone (1981  : 57-
59)  Malone and Lepper (1987  : 23-25) และทฤษฎีของ Keller and Suzuki (1988  : 80-83) เห็นว่า
ควรใชแ้รงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) กบัการสอนมากกว่าการใชแ้รงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motivation) มาโลนมีสมมุติฐานวา่องคป์ระกอบท่ีเอ้ือใหเ้กิดแรงจูงใจมี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
ความทา้ทาย (challenge) ความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) การควบคุม (control) และจินตนาการท่ี
ประหลาดๆ (fantasy) Keller  เห็นว่ามีปัจจยัอยู ่4 ประการท่ีมีความส าคญัต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ การรักษาความสนใจ (Maintenance of attention) ความสอดคลอ้งของวสัดุอุปกรณ์การสอน 
(Relevance of the material) ความเช่ือมัน่ของผูเ้รียน (Student confidence) และความพึงพอใจของ
ผูเ้รียน (Student satisfaction)  

       6. การควบคุม (Locus of control) Alessi and Trollip (1991 : 12-13) เห็นว่าตวั
แปรส าคญัในการออกแบบโปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรม คือ  การควบคุมการ
เรียนการสอน ส่ิงท่ีตอ้งมีการควบคุมประกอบดว้ยล าดบัขั้นของการเรียนการสอน เน้ือหาบทเรียน 
วิธีการเรียน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ซ่ึงอาจควบคุมโดยผูเ้รียนหรือควบคุม
โดยโปรแกรม หรือทั้งสองฝ่ายร่วมกนัควบคุม แมจ้ะมีงานวิจยัท่ีระบุว่า การใหผู้เ้รียนเป็นผูค้วบคุม
จะดีกว่า (Laurillard 1987  : 30) แต่โปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมมีส่วนผสม
ระหวา่งการใหผู้เ้รียนเป็นผูค้วบคุมกบัการท่ีโปรแกรมเป็นผูค้วบคุมเสมอ  

        7. การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) การเรียนรู้จากการสอนดว้ย
คอมพิวเตอร์เป็นเพียงการเรียนรู้ขั้นตน้ก่อนท่ีจะน าไปประยกุตห์รือไปใชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง 
การถ่ายโยงความรู้หมายถึงการสามารถน าส่ิงท่ีท าไดใ้นขณะเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นโลก
แห่งความเป็นจริงได ้ การถ่ายโยงน้ีเป็นผลจากชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของปฏิสัมพนัธ์
จากความเหมือนจริงของการเรียนการสอน และจากวิธีการสอนท่ีน ามาใชใ้นการฝึกอบรม การถ่าย
โยงความรู้เป็นผล (outcome) ท่ีส าคญัท่ีสุดของการฝึก (Clark and Voogel 1985 ; Cormier and 
Hagman 1987 , cited by Alessi and Trollip 1991: 13)  

        8. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) การเรียนรู้ของคนเราทุก
คนไม่ใช่จะเป็นแบบเดียวกนัหมด อตัราความชา้เร็วในการเรียนรู้ก็ไม่ไดเ้ป็นอตัราเดียวกนั ผูเ้รียน
บางคนอาจเรียนไดดี้กบัวิธีการเรียนการสอนวิธีอ่ืนกว่าการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการ
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สอนดว้ยคอมพิวเตอร์มกัไดรั้บการสรรเสริญเยินยอว่ามีความสามารถเอ้ือประโยชน์ในดา้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่โปรแกรมการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยส่์วนใหญ่ก็
ไม่ไดมี้วิธีสอนท่ีแตกต่างกนัใหผู้เ้รียนแต่ละคน โปรแกรมท่ีดีจะปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสติปัญญาและ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน และให้
แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนัต่อการตอบสนองของผูเ้รียนท่ีต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งการบทเรียนท่ี
แตกต่างกนั การจบัคู่ระหว่างบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคนจึงมีความส าคญั ซ่ึงจะท า
เช่นนั้นได ้ โปรแกรมตอ้งสามารถประเมินความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อจบัคู่ท่ีเหมาะสมและท า
อย่างอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัได ้ (Alessi and Trollip 1991: 13) 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 

 ในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นต้องศึกษาและพฒันา
องคป์ระกอบหลายประการ ทั้งในเร่ืองทฤษฎีการเรียนรู้ ลกัษณะเน้ือหาวิชา ระดบัการศึกษา ระบบ
การเรียนการสอน รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
พื้นฐานอย่างถ่องแทแ้ละน ามาประยุกต์ในการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนข้ึน
ใหม่ ซ่ึงจะไดพ้ิจารณาในแต่ละประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
ความหมายออกแบบการเรียนการสอน 

 นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน ไวว้่า การออกแบบ
การเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการของการก าหนดและสร้างสถานการณ์แวดล้อมท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีท าใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ  (David 
Merrill 1971:1) , Rita Richey (1990 : 9) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การออกแบบการเรียนการสอนเป็น
ศาสตร์ของการสร้างรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับการพฒันา , การประเมินและรักษา
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งหน่วยเลก็และใหญ่ของเน้ือหาวิชา   ส่วน Briggs (1997 ,       
อา้งถึงใน Rita Richey 1990: 9) ไดใ้ห้นิยามว่า เป็นกระบวนการทั้งหมดของการวิเคราะห์ความ
ต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ และการพฒันาระบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงการพฒันาส่ือและกิจกรรมการเรียนการสอน ทดลองและปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียนทั้งหมด 
 Sara  McNeil  (2004 , อา้งถึงใน สุเทพ  อ่วมเจริญ ม.ป.ป.: 10)  สรุปไวด้งัน้ี การ
ออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการ (Instructional Design as a Process)  ท่ีใชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้และทฤษฎีการสอนเพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของการสอนเป็นกระบวนการทั้งหมดของการ
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วิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้  เป้าหมายการเรียนรู้  และการพฒันาระบบการถ่ายโอนความรู้
เพื่อสนองความตอ้งการดงักล่าว  การออกแบบการสอนครอบคลุมถึงการพฒันาส่ือและกิจกรรม
การสอน  การทดสอบและประเมินคุณภาพการสอนและกิจกรรมของผูเ้รียน 

 การออกแบบการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา   (Instructional Design as a Discipline)    
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัยและทฤษฎีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การสอนและกระบวนการพฒันา
ยทุธศาสตร์และการปฏิบติัตามศาสตร์   (Instructional Design as a Science)  ของการสร้างสรรค์
รายละเอียดเฉพาะเพื่อการพฒันา  ปฏิบติัการ  ประเมินและการดูแลรักษาระบบท่ีเอ้ืออ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เน้ือหาวิชาทั้งหน่วยใหญ่และหน่วยเลก็ในทุกระดบัท่ีซบัซอ้น 

 การออกแบบการเรียนการสอนเป็นความจริง  (Instructional Design as Reality)  ซ่ึง
สามารถเร่ิมไดใ้นทุกจุดของกระบวนการออกแบบ  หลายคร้ังท่ีช่วยจุดประกายความคิดหลกัในการ
พฒันาการสอน  ในขณะเดียวกนักระบวนการทั้งหมดช่วยให้นกัออกแบบสามารถตรวจสอบตาม
หลกัวิชาการ  มิฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดกเ็ป็นเพียงแฟชัน่เท่านั้น 

 สรุปได้ว่าการออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการทั้ งหมดท่ีน าไปสู่การ
พฒันาการเรียนการสอนโดยอาศยัวิธีการท่ีเป็นระบบและน าแนวคิดทฤษฎีของการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างมาใชใ้นการวางแผนการสอน  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน
บรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการ 
ข้อตกลงเบือ้งต้นเกีย่วกบัการออกแบบการสอน  

 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการออกแบบสอนนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรพิจารณา เน่ืองจากเป็น
องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบการสอนใหช้ดัเจนมากข้ึน (Robert  M. 
Gagne 1992: 4-6) 
 1. การออกแบบการสอนตอ้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การ
เรียนการสอน (Instruction) เนน้ไปท่ีรายบุคคล แมว้่าผูเ้รียนจะมกัจะรวมเป็นกลุ่ม แต่การเรียนรู้ก็
เกิดข้ึนภายในตวัของแต่ละบุคคล 
 2. การออกแบบการสอนมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกแบบการสอนในระยะสั้น
คือ การท่ีครูเตรียมบทเรียนก่อนการสอน ส่วนการออกแบบการสอนระยะยาวจะหลากหลายและ
ซับซ้อนกว่า ซ่ึงเก่ียวกบัการการจดับทเรียนไปสู่หัวเร่ือง จากหัวเร่ืองไปสู่รายวิชาหรือล าดบัของ
รายวิชาหรืออาจจะเป็นระบบการสอนทั้ งหมด โดยอาจจะท าโดยกลุ่มครูหรือรายบุคคล
คณะกรรมการโรงเรียน ผูว้างแผนหลกัสูตร  ผูเ้ขียนหนงัสือเรียน เป็นตน้ 
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 3. การออกแบบการสอนอยา่งเป็นระบบสามารถส่งเสริมพฒันาการของบุคคล เหตุผลท่ี
ส าคญัคือเพื่อเป็นการประกนัว่า ไม่มีใครท่ีเป็นผูเ้สียโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมี
โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการใชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี 
 4. การออกแบบการสอนควรจะท าโดยแนวทางของกระบวนการระบบ (systems 
approach) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเร่ิมดว้ยการวิเคราะห์ความตอ้งการ เป้าหมายและจุดสุดทา้ยดว้ยการ
ประเมินระบบของการสอนท่ีแสดงความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยู่บน
พื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์
 5. การออกแบบการสอนตอ้งอยู่บนพื้นฐานขององคค์วามรู้เร่ืองมนุษยเ์รียนรู้อย่างไร 
การมองว่า ความสามารถของมนุษยพ์ฒันาไดอ้ย่างไรนั้นไม่เพียงพอ จะตอ้งสนใจว่าเขาจะไดม้า
หรือบรรลุไดอ้ยา่งไร การออกแบบการสอนจะตอ้งสนใจเร่ือง เง่ือนไขในการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้
เกิดผลตามท่ีตอ้งการ 
 
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

 เป้าหมาย (Goals) เป็นการก าหนดทิศทางโดยภาพรวมของการการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ในค ากวา้ง ๆ เป็นพฒันาการในระยะยาว 

 จุดประสงค ์(Objectives) เป็นการก าหนดผลลพัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงใชค้  าท่ีสามารถวดัและ
สังเกตได ้โดยวิเคราะห์เป้าหมายให้เป็นพฤติกรรมท่ีบงช้ีว่า ผูเ้รียนไดบ้รรลุถึงเป้าหมาย อาจจะ
ก าหนดระดบัต ่าสุดของสมรรถภาพท่ีจ าเป็นส าหรับแต่ละคนท่ีจะช้ีว่าไดบ้รรลุจุดประสงคแ์ละส่วน
ของเป้าหมายแลว้ 

 กลยทุธ์การเรียนการสอนและการเรียนรู้ (Teaching and Learning Strategies) เป็น
วิธีการหรือส่ือท่ี ขอ้มูล แนวคิด ความคิด ทกัษะและทศันคติไดถู้กส่งไปยงัการคิดและการกระท า
ของผูเ้รียน ข้ึนอยู่กบักลยุทธ์ท่ีใชอ้าจผ่านทางส่ือท่ีหลากหลาย เช่น ครู นกัเรียนคนอ่ืน ต าราเรียน 
วีดีโอหรือคอมพิวเตอร์ เช่น ยึดครูเป็นศูนย์กลาง บรรยาย ถาม และสาธิต หรือยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง การร่วมมือเป็นกลุ่ม การสืบสอบ บทบาทสมมติ ซ่ึงเป็นการออกแบบการเรียนการสอน 
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด 

 อุปกรณ์ ( Materials) รวมถึงทุกส่ิงท่ีใชโ้ดยครูหรือนกัเรียนในกระบวนการเรียนการ
สอน ส่ิงท่ีใชใ้นการเตรียมการเรียนการสอนดว้ย 

 ให้ผลยอ้นกลบั (Feedback) โดยผา่นการแนะน าเป็นรายบุคคลเก่ียวกบังานหรือ ค าพูด
เก่ียวกบัการอภิปรายของเขา นกัเรียนให้กนัเอง ตรวจสอบงานของเพื่อน อ่านให้คนอ่ืนฟัง หรือให้
เช็คกระดาษค าตอบเอง อ่ืน ๆ 
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 การประเมินผล (Assessment) เป็นวิธีในการพิจารณาว่าผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
โดยประเมินตลอดทั้งบทเรียน ตอนจบบทเรียน ก่อนบทเรียนเพื่อดูพื้นฐานของผูเ้รียนก่อนสอน 
(Jerome 1992: 56-59)  
ระบบการเรียนการสอน 

 ระบบการเรียนการสอนกเ็ช่นเดียวกบัระบบอ่ืนท่ีประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ ตวั
ป้อน(Output) กระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ (Output) ซ่ึงอาจแสดงได ้ดงัภาพประกอบท่ี 5 
ตวัป้อน กระบวนการ ผลลพัธ์ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 แสดงส่วนประกอบและลกัษณะของระบบ 

 
 แบบจ าลองส าหรับการออกแบบการสอน (The Model for Instructional Design) 
  ค าจ ากดัความ 

  1. แบบจ าลองคืออะไร Charbonneau  (2005 :72) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า แบบจ าลอง
คือโครงสร้างตามแนวทางทฤษฎีท่ีใช้เป็นเคร่ืองช่วยในการศึกษาระบบโครงสร้างกายภาพท่ี
ซบัซอ้นให้เขา้ใจง่ายต่อการสรุปความจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้แบบจ าลองไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่เป็นชีวิตจริง
ของมนุษย ์แต่เป็นส่ิงช่วยเน้นให้เขา้ใจระบบของโลกส่ิงท่ีเป็นจริง โดยทัว่ไปแลว้แบบจ าลอง
ประกอบดว้ย ขอ้มูลปัจจยัน าเขา้ขอ้มูลท่ีประกอบเป็นกระบวนการ และขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัผลผลิตท่ี
คาดหวงั 
  2. การออกแบบจ าลองในการสอน ตามท่ี Edu Tech Wiki and Branch  (2006 :87)  
จ ากดัความไวว้า่แบบจ าลองการสอนเป็นแนวทาง หรือการสร้างกลวิธีต่อวิธีการสอนโดยครู ผูส้ร้าง
เป็นส าคญั แบบจ าลองดงักล่าวจะช่วยให้มองเห็นปัญหา แนวทางท่ีจะแยกแยะ แกไ้ข จดัการกบั
บทเรียน และก าหนดกรอบของปัญหาเพื่อสร้างบทเรียนในการสอน แบบจ าลองหน่ึงจะสามารถ
ผสมผสานองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการสอนทั้งไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

ตวัป้อน กระบวนการ ผลลพัธ์ 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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  ขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบจ าลองในการสอนโดยทัว่ไป 
  Branch (2005  : 112) ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจ าลอง ดงัน้ี 
  1. ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)  
  ในขั้นน้ีมีการออกแบบเช่นเดียวกับกลวิธีในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการ การวิเคราะห์งานในการจดัการเรียนการสอน ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ เป้าหมายในการ
สอน และรายการของงานต่าง ๆ ท่ีจะท าการสอน 
  2. ขั้นการออกแบบ (Design) 
  ขั้นน้ี ประกอบดว้ย การใชผ้ลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขั้นท่ี 1 เพื่อท่ีจะวางกลยุทธ์
ส าหรับพฒันาการสอน ผูอ้อกแบบตอ้งวางรูปแบบวิธีการท่ีจะเขา้สู่เป้าหมายของการสอนเพื่อ
ตดัสินใจส่ิงท่ีไดข้ั้นวิเคราะห์และขยายเป้าหมายในการสอน 
  3. พฒันา (Develop)  
  ในขั้นน้ีผูอ้อกแบบจะพฒันาแบบจ าลองจากขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์และขั้นท่ี 2 การ
ออกแบบจุดมุ่งหมายของขั้นน้ีเพื่อสร้างแผนการสอนและส่ือการสอน ผูอ้อกแบบจะพฒันารูปแบบ
การสอน ส่ือการสอนต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในกระบวนการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่ือประเภทวสัดุ 
เคร่ืองมือต่าง ๆ และเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเน้ือหาการสอนท่ีเหมาะสม 
  4. ในขั้นน้ีเป็นการน าแบบการสอนไปใชจ้ริง ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบติัการหรือ
แม้แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในส่ือการสอนท่ีใชอ้ยา่งรอบรู้ตรงกบัเป้าหมาย
ของการสอน และใหแ้น่ใจวา่ผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์ของงานการสอน 
  5. ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
  ในขั้นน้ีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอนจากผูเ้รียนท่ีเกิดจาก
บทเรียนทุกองคป์ระกอบท่ีออกแบบจ าลองทั้งหมด ซ่ึงจะประเมินกระบวนการภายในแบบจ าลอง 
ประเมินระหวา่งการสอน และภายหลงัจากการน าไปใช ้
  การประเมินระหว่างการใชแ้บบจ าลองการสอนมีจุดประสงคเ์พื่อปรับกระบวนการ
สอนก่อนท่ีจะน าแบบการสอนไปใชใ้นขั้นสุดทา้ย 
  การประเมินภายหลงัการใชแ้บบจ าลองการสอน ด าเนินการเม่ือส้ินสุดกระบวนการ 
เพื่อประเมินประสิทธิผลจากการสอน ขอ้มูลการประเมินภายหลงัการสอนจะน ามาใชเ้พื่อตดัสินใจ
กบัการใชแ้บบจ าลองการสอนนั้น 
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แผนภาพท่ี 6 แสดงการออกแบบจ าลองในการสอนของ Branch  

 

  Clark (2005  : 87)  ไดก้ล่าวว่าขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 7 แสดงการออกแบบจ าลองในการสอนของ Clark  

 
  1.  ขั้นตอนการวิเคราะห์  (Analyze)  เป็นขั้นตอนก าหนดความตอ้งการจ าเป็นและ
ขอบเขตในการจดัการเรียนการสอน 

วิเคราะห์ 
(Analyze) 

 

ออกแบบ 
(Design) 

 

พฒันา 
(Develop) 

 

น าไปใช ้
(Implement) 

 

ประเมินผล 
(Evaluate) 

 

วิเคราะห์  (Analyze) 

 

ประเมินผล (Evaluate) 

 

พฒันา (Develop) 

 

น าไปใช ้(Implement) 

 

ออกแบบ (Design) 
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  2.  ขั้นตอนการออกแบบ  (Design)  เป็นขั้นท่ีระบุกิจกรรมการเรียนรู้  การประเมิน
การเรียนรู้  เลือกส่ือและวิธีการจดัการเรียนการสอน 
  3.  ขั้นตอนพฒันา  (Develop)  ขั้นน้ีพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้  พฒันานวตักรรม
ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  และพฒันาเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ 
  4.  ขั้นตอนการน าไปใช ้ (Implement)  เป็นการน าแผนการจดัการเรียนรู้  นวตักรรม
และเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง 
  5.  ขั้นตอนการประเมิน  (Evaluate)  เป็นการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ทุกระดบั
ส าหรับการน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

  แนวคิดของ Glaser (De Decco 1968) ซ่ึงมีกระบวนการดงัภาพประกอบท่ี 8  ขั้น
เตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

            D       D                   E 
 
 
 

แผนภาพท่ี 8 แสดงระบบการเรียนการสอนของ Glaser  
 

  ขั้นเตรียมการ (D-Define) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ผูเ้รียน วิเคราะห์เน้ือหา 
วิเคราะห์ผูส้อนวิเคราะห์วตัถุประสงค์ วิเคราะห์วิธีสอน วิเคราะห์ทรัพยากร ก าหนดส่ือ ก าหนด
แนวการประเมิน 

  ขั้นด าเนินการ (D-Development) ประกอบดว้ย การก าหนดมโนมติ การก าหนด
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การเลือกกิจกรรม การเลือกส่ือ การเลือกเคร่ืองมือ และการด าเนินการ
สอน 

ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้นประเมินผล 

วตัถุประสงคก์าร
เรียนการสอน 
(Instructional 

Objective) 

ก าหนด
พฤติกรรม 
(Entering  
Behavior) 

ก าหนดการเรียน
การสอน 

Instructional 
Procedure 

การประเมินการ
ปฏิบติั 

Performance 
Assessment 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
เพื่อปรับปรุง 
(Feedback) 
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  ขั้นประเมิน (E –Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ การประเมินผลการสอน 
การวิเคราะห์ผลเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามระบบดงักล่าวจึงตอ้งมีการออกแบบการเรียน
การสอนให้สอดรับกบัระบบการเรียนการสอนในการออกแบบการเรียนการสอนเน้นการร่วมมือ
กนัเรียนรู้ผูว้ิจยัไดน้ าแนวระบบของ Glaser  มาพิจารณาในการออกแบบ ดงัน้ี 

  1. ขั้นเตรียมการ วิเคราะห์ผูเ้รียน ผูเ้รียนเป็นวยัรุ่นค่อนขา้งเป็นผูใ้หญ่ ก าลงัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสามารถเรียนรู้ไดท้ั้งดว้ยตนเองและโดยร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถคิดในส่ิงท่ีเป็นไป
ไดทุ้กเร่ืองวิเคราะห์เน้ือหา เป็นเน้ือหาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย์
และสังคม การเรียนตอ้งใชเ้หตุใชผ้ลในการพิจารณาวิเคราะห์ผูเ้รียน ผูส้อนตามรูปแบบการสอนท่ี
จะออกแบบเป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาโทเป็นอย่างต ่า และจบทางดา้นสังคมศาสตร์เป็น
หลกัวิเคราะห์วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะเป็นผูมี้เหตุมีผล มีโลกทศัน์กวา้ง มีบุคลิก
ประชาธิปไตย มีทกัษะทางสังคมและทกัษะกระบวนการวิเคราะห์วิธีสอน จะใชรู้ปแบบการเรียน
การสอนเนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้ซ่ึงจะสนองตอบลกัษณะของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไดดี้เพราะ
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกนัวิเคราะห์ทรัพยากร การเรียนการสอนท่ีจะ
พฒันาข้ึนใชท้รัพยากรไม่มากนกั ไม่มีปัญหาส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา 

  2. ขั้นด าเนินการ เป็นการออกแบบการเรียนการสอน สร้างเคร่ืองมือ และน าไป
ทดลองใช ้

  3. ขั้นประเมิน เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียน และ
ผลสมัฤทธ์ิของรูปแบบการเรียนการสอน 
 
รูปแบบการเรียนการสอน 
 Rita Richey (1990 : 96-97) ไดเ้ปรียบเทียบงานของ Andrews and Goodson (1980  : 51-
53) ท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสอน 40 รูปแบบ ท่ีใชท้ฤษฎีระบบทัว่ไป 
(general systems theory) เป็นพื้นฐาน พบว่า มีขั้นตอนอยู ่14 ขั้นตอน กบัองคป์ระกอบหลกั 6 
องคป์ระกอบไว ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3 วิเคราะห์รูปแบบการออกแบบการสอน  
 
องค์ประกอบหลกั Andrews / Goodson 
พิจารณาความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ขั้นท่ี 1 ประเมินความตอ้งการ นิยามปัญหา วิเคราะห์อาชีพ สมรรถภาพหรือ
ความตอ้งการการฝึกอบรม 
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ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์คุณลกัษณะผูเ้รียน 
 

 

ตารางท่ี 3  (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบหลกั Andrews / Goodson 
พิจารณาเป้าหมาย
และจุดประสงค ์

ขั้นท่ี 3 สร้างเป้าหมาย และเป้าหมายยอ่ยในรูปของค าท่ีสงัเกตได ้
ขั้นท่ี 4 วิเคราะห์เป้าหมายและเป้าหมายย่อยเพื่อจดัประเภททกัษะและการ
เรียนรู้ท่ีตอ้งการ 
ขั้นท่ี 5 จดัล าดบัเป้าหมายและเป้าหมายยอ่ยเพื่ออ านวยความสะดวกการเรียนรู้ 

สร้างกระบวนการ
ประเมินผล 

ขั้นท่ี 6 พฒันาแบบทดสอบก่อนและหลงัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

ออกแบบ/เลือก
กระบวนการเรียน
การสอน 

ขั้นท่ี 7 ก าหนดกลยทุธ์การสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาและความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 
ขั้นท่ี 8 เลือกส่ือท่ีจะใชก้ลยทุธ์นั้น 
ขั้นท่ี 9 พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนตามกลยทุธ์การสอน 
ขั้นท่ี 10 พิจารณาทางเลือกอ่ืนในการสอน 

ทดลองใช ้ ขั้นท่ี 11 ทดลองใชกิ้จกรรม วิเคราะห์การเรียนรู้และขอ้บกพร่องของกิจกรรม 
และปรับปรุง 

ใชแ้ละรักษา
กระบวนการเรียน
การสอน 

ขั้นท่ี 12 สร้างระบบและสภาพแวดลอ้ม และระบุอุปสรรค 
ขั้นท่ี 13 พฒันาอุปกรณ์และกระบวนการส าหรับรักษาและแกไ้ขการสอน 
ขั้นท่ี 14 ใชก้ระบวนการสอน 

 
 นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการออกแบบการสอนหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบ

การสอนในรายวิชาและบทเรียน แต่รูปแบบท่ีเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางก็คือ รูปแบบของ Dick & Carey 
(2001 : 21-31) ขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบการสอนทัว่ไปสามารถจดัเป็นหน่ึงในสามขั้นตอนใหญ่ ๆ 
คือ 1) การระบุผลของการสอน 2) การพฒันาการเรียนการสอน 3) การประเมินประสิทธิภาพการ
สอน โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนยอ่ย ๆ  ดงัน้ี 
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Identify 
Instruct. 
Goals 

Develop 
Select 

Instruct. 
Materials 

 

Identify 
Entry 

Behaviors 

Develop 
Instruction 

Strategy 
Develop 
Criterion 
Reference 

Tests 

Write 
Performance 
Objectives 

Conduct 
Instruct. 
Analysis 

Develop 
Conduct 

Formative 
Evaluation 

Develop 
Conduct 

Summative 
Evaluation 

 

Revise 
Instruction 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 9 รูปแบบของ Dick and Carey  
 

 ขั้นที ่1 เป้าหมายของการสอน 
 เป้าหมายสามารถนิยามได้ในลกัษณะส่ิงท่ีตอ้งการ เช่น ในระดับชาติ เป้าหมายคือ 
ผูใ้หญ่ทุกคนตอ้งสามารถอ่านออกเขียนไดใ้นระดบัเกรดหก ค าถามส าคญัท่ีผูอ้อกแบบการสอนตอ้ง
ถามคือ "เป้าหมายอะไรท่ีจะแสดงถึงสภาพท่ีตอ้งการ" เป้าหมายการสอนจะตอ้งมีความชดัเจน
พอท่ีจะสามารถออกแบบการสอนเพื่อให้บรรลุถึงได ้หลงัจากการก าหนดเป้าหมายแลว้ผูอ้อกแบบ
จะตอ้งวิเคราะห์ความต้องการ   ความต้องการหมายถึงช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับส่ิงท่ี
ตอ้งการ ดงันั้นความตอ้งการสามารถวิเคราะห์ไดห้ลงัจากการก าหนดเป้าหมายและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ในโรงเรียนกคื็อ ช่องวา่งระหวา่งผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนและเป้าหมายของโรงเรียน 
 ขั้นที ่2 การวิเคราะห์การเรียนการสอน 
 ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งแบบเป็นขั้นตอนหรือในขณะเดียวกนั 
จุดประสงคข์องขั้นตอนน้ีก็เพื่อพิจารณาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการบรรลุถึงเป้าหมาย เช่น เป้าหมาย
ระบุว่า ผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดีทุกคนจะตอ้งสามารถฟ้ืนคืนจากโรคหัวใจ การวิเคราะห์การเรียนการ
สอนก็จะบ่งบอกว่า จะตอ้งเรียนรู้ทกัษะองคป์ระกอบอะไรบา้ง ในกรณีน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งใช ้การ
วิเคราะห์งาน หรือ การวิเคราะห์กระบวนการ ซ่ึงจะไดร้ายการหรือขั้นตอนและทกัษะท่ีจะตอ้งใชใ้น
แต่ละขั้นของกระบวนการ 
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การวิเคราะห์การเรียนการสอนอีกชนิดหน่ึงคือ การวิเคราะห์กระบวนการสารสนเทศ 
(Information-processing analysis) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการทางสมองท่ีคนใชใ้นการเรียนรู้
ทกัษะท่ีซบัซอ้น โดยการใหผู้เ้รียนพดูถึงกระบวนการท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อดูวา่ไดใ้ชท้กัษะและ
กลยุทธ์อะไรบา้ง ส่ิงส าคญัท่ีจะไดจ้ากวิธีการน้ีคือ ผูเ้รียนมีความสามารถอะไรอยู่แลว้บา้งหรือ 
อะไรท่ีจะตอ้งสอน 
 การวิเคราะห์การเรียนการสอนประเภทสุดท้ายคือ การวิเคราะห์งานการเรียนรู้ 
(Learning-task analysis) เป็นวิธีท่ีเหมาะสมกบัการวิเคราะห์จุดประสงคก์ารสอนท่ีเก่ียวกบัทกัษะ
ทางสติปัญญา ถา้จุดประสงคต์อ้งการใหน้กัเรียนเกรดส่ีสามารถแลกเงินดอลลาร์ได ้การวิเคราะห์จะ
แสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะยอ่ยท่ีจ าเป็นในการบวกและลบ และทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จุดประสงคข์อง
การวิเคราะห์แบบน้ีก็เพื่อแสดงให้เห็นจุดประสงคท่ี์เป็นไปไดแ้ละการจดัล าดบัของการสอนท่ีจะ
ด าเนินการ 
 ขั้นที ่3 วเิคราะห์คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้เรียน 
 ขั้นตอนน้ีสามารถเกิดข้ึนคู่กับขั้นตอนท่ีสอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูว่าผูเ้รียนมีทกัษะท่ี
ตอ้งการก่อนเรียนเพียงใด บางคนอาจจะรู้มากกว่าคนอ่ืน บางคนอาจมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ
ผูอ้อกแบบจะตอ้งเลือกวา่จะเร่ิมสอนจากตรงไหน วิธีท่ีดีก็คือการสัมภาษณ์หรือทดสอบจนกระทัง่รู้
มากพอจนสามารถออกแบบการสอนท่ีเหมาะสมได ้
 ขั้นตอนที ่4 จุดประสงค์ทีเ่ป็นสมรรถภาพ 
 ในขั้นตอนน้ีเป็นการท าให้ความตอ้งการและเป้าหมายให้กลายเป็นจุดประสงคท่ี์เป็น
สมรรถภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและมีรายละเอียดท่ีจะแสดงความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่ือสารไปถึงบุคคลต่าง ๆ เช่น ผูป้กครอง คณะผูบ้ริหาร นกัเรียน) ท่ีตอ้งการทราบ
รายละเอียด และเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและพฒันาส่ืออุปกรณ์และระบบการสอน เน่ืองจากผล
การเรียนประเภทหน่ึงจะตอ้งการกระบวนการสอนท่ีต่างกนั  ผูอ้อกแบบการสอนจะตอ้งสามารถ
พิจารณาเง่ือนไขการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นในการได้ขอ้มูลและทกัษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม  สุดทา้ย
เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่านักเรียนบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ จุดประสงค์จะต้องเขียนใน
ลกัษณะท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตและวดัได ้
 ขั้นตอนที ่5 การก าหนดหัวข้อการประเมิน 
 ในการวางแผนการวดัผลควรจะด าเนินการก่อนการพฒันาบทเรียนและส่ือการสอน
เพราะ เราตอ้งการให้แบบทดสอบเนน้ท่ีจุดประสงคเ์ชิงศกัยภาพมากกว่าส่ิงท่ีนกัเรียนไดอ่้านหรือ
ส่ิงท่ีครูสอน ดงันั้นการวดัผลจึงตอ้งดูว่านักเรียนไดท้กัษะท่ีตอ้งการหรือไม่ ไม่ใช่ดูว่าเขาจ าส่ิงท่ี
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สอนไปหรือไม่ การก าหนดการวดัผลไวก่้อนช่วยให้เกิดการเน้นท่ีเป้าหมายท่ีนักเรียนตอ้งเรียนรู้ 
และกระบวนการเรียนการสอนกต็อ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองน้ี  
 ขั้นตอนที ่6 การก าหนดกลยุทธ์การสอน 
 เป็นการก าหนดโครงร่างเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนสัมพนัธ์กบัจุดประสงค ์ถือ
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการออกแบบการสอน เป็นจุดท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งผสมผสาน
ระหว่างความรู้เร่ืองการเรียนรู้และทฤษฎีการออกแบบกบัประสบการณ์ของเขาเก่ียวกบัผูเ้รียนและ
จุดประสงค ์การออกแบบบทเรียนท่ีดีจะแสดงถึงความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน งานท่ีสะทอ้นถึงจุดประสงค ์
และประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอน ซ่ึงผูอ้อกแบบจะต้องท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของครู 
ผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาวิขา ผูเ้ขียนบท และผูก้  ากบั รวมถึงบทบาทอ่ืน ๆ อีก 
 ขั้นตอนที ่7 อุปกรณ์การสอน 
 ค าว่า อุปกรณ์การสอนหมายถึงกระดาษหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจะใชใ้นการสอน โดยทัว่ไปครู
จะใชส่ื้อ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แลว้ และบูรณาการเขา้ไปในการสอน แต่บางคร้ังครูอาจจะไม่มีอุปกรณ์ท่ี
ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ จึงตอ้งพฒันาข้ึนมาเองใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
 ขั้นตอนที ่8 การประเมินความก้าวหน้า 
 การประเมินแบบน้ีเป็นการให้ขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงการสอนและอุปกรณ์ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดส าหรับนกัเรียนจ านวนมาก 
 ขั้นตอนที ่9 การประเมินผลรวม 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบแบบภาพรวม  โดยจะด าเนินการเม่ือ
กระบวนการสอนไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

Joyce and Weil (1996 : 7) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอน (Model of Teaching)  เป็น
รูปแบบท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้ท่ีผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาขอ้มูล ความคิดทกัษะ ค่านิยม 
แนวความคิดและการแสดงออก รวมทั้งการให้แนวทางของวิธีการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพแก่
ผูเ้รียน โดยคาดหวงัวา่การด าเนินการดงักล่าวจะส่งผลต่อการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนในการ
เรียนรู้อยา่งคล่องแคล่วและมีประสิทธิผลในอนาคต ซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการท่ีผูเ้รียนเกิดการพฒันา
ความรู้ ทกัษะ โดยกระบวนการเรียนอยา่งรอบรู้ ในขณะท่ี Eggen and Kauchak (1996 : 11) กล่าวว่า
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรายละเอียดเบ้ืองตน้ส าหรับใช้เป็นกลยุทธในการสอนของครูซ่ึง
ออกแบบข้ึนโดยมีเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ โดยผูส้อนพิจารณาว่าจะสอนอะไรโดย
ยทุธวิธีใดเพื่อให้ไปสู่ เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ รายละเอียดดงักล่าวเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวส าหรับ
การสอน ทั้งน้ีโดยอาศยัแนวคิดจากศาสตร์หลายสาขา ๆ ไดแ้ก่มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
จิตวิทยาจากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอน (Instruction Model)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115 

หมายถึงชุดของกระบวนการเรียนการสอนท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีใช้
ในการจดักระท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงคข์องการเรียนการ
สอนนั้นๆ ซ่ึงอาจหมายรวมถึงความรู้ ความคิด ค่านิยม และทกัษะต่าง ๆ Joyce and Weil (1992 : 
64-66) กล่าววา่รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ คือ 

 1.  แนวคิดและหลกัการของรูปแบบ ซ่ึงกล่าวถึงความเช่ือและแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชเ้ป็น
พื้นฐานในการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดและหลกัการจะเป็นตวัช้ีน าในการ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์น้ือหากิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการเรียน
การสอนนั้น 

 2. จุดประสงคข์องรูปแบบ เป็นการระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน 

 3.  เน้ือหา เป็นส่วนท่ีระบุถึงเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอน 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีระบุถึงกิจกรรม วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบติั

ในการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช ้
 5. การวดัและประเมินผล เป็นส่วนส าคญัส่วนสุดทา้ยของรูปแบบการเรียนการสอนซ่ึง

เป็นส่วนท่ีจะบอกวา่การด าเนินการตามรูปแบบการเรียนการสอนนั้นบรรลุเป้าหมายหรือไม่ 
 

รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มต่าง ๆ 
 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถแบ่งได ้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ 

(Family) ไดแ้ก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มกระบวนการคิดหรือกระบวนการขอ้มูล กลุ่มปฏิสัมพนัธ์
ทางสงัคม และกลุ่มเอกตบุคคล ซ่ึงมีสาระโดยสรุป ดงัน้ี 

 1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Family) รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มน้ีเนน้การ
พฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน มีเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพของแต่
ละบุคคลตอ้งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนให้มีความรอบรู้เน้ือหา และทกัษะเป็น
รายบุคคล โดยเนน้พฤติกรรมท่ีสังเกตหรือวดัได้ และมกัเนน้การเสริมแรง (Reinforcement) ในการ
เรียนการสอน การสะทอ้นกลบัและการฝึกลกัษณะการเรียนการสอนในกลุ่มน้ีคือการเรียนการสอน
เน้ือหา มโนมติ และทกัษะ ต่าง ๆ แนวคิดของกลุ่มน้ีมาจากพื้นฐานทางทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Learning) และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification) ซ่ึงเช่ือว่าการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสังคมเกิดจากความสามารถในการปรับแก้
ตนเอง (Self-Correcting)รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส าคญัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่การเรียนเพื่อรอบรู้ 
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(Mastery Learning) การสอนตรงหรือการบรรยาย (Direct Instruction) และการเรียนรู้สังคม (Social 
Learning) เป็นตน้ 

 2. กลุ่มกระบวนการคิดหรือกระบวนการขอ้มูล (Information Processing Family) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาสมรรถภาพของผูเ้รียนในดา้นการคิด  และการจดักระท า
ขอ้มูล ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มน้ี มีความหลากหลาย
ทั้งในเร่ืองของการสร้างและจดัมโนมติ การสืบเสาะ การช่วยจ า การสร้างสรรคค์วามรู้ เช่น การคิด
แบบอุปนยั (Inductive Thinking) การฝึกมโนทศัน์หรือมโนมติ (Concept Attainment) การใช้
เทคนิคช่วยจ า (Mnemonics) การใชส่ิ้งช่วยจดัมโนมติล่วงหนา้(Advance Organizers) การสืบเสาะ
แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) การฝึกเสาะความรู้ (Inquiry Training)และการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Learning) เป็นตน้ 
 3. กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Family) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
พฒันาความสามารถทางการเรียนและทกัษะทางสงัคม ใหค้วามส าคญักบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และการท างานเป็นหมู่คณะเพื่อพฒันาให้เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ความส าคญักบัการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกนัในชั้นเรียน รวมทั้งการพฒันาวฒันธรรมท่ีเหมาะสมในสถาบนัการศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนในกลุ่มน้ี เช่น การเรียนเป็นทีม (Team Learning) การสืบสวนเป็นกลุ่ม (Group 
Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) การสืบเสาะรายกรณี(Jurisprudential 
Inquiry) เป็นตน้ 
 4. กลุ่มเอกบุคคล (Person Family) เนน้การพฒันาบุคลิกภาพและความตระหนกัใน
ตนเองของแต่ละบุคคล ส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเอง ท าใหต้ระหนกัและยกยอ่งตนเอง สามารถ
รับผิดชอบต่อตนเองในการด ารงชีวิตและการร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างสร้างสรรค ์ รวมทั้งการ
พฒันาเจตคติท่ีดีงาม รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มเอกบุคคล เช่น (Joyce and Weil 1996 : 18) 
การสอนแบบไม่ช้ีน า (Non-direct Teaching) การเพิ่มความตระหนักและประจกัษต์นเอง 
(Enhancing Self-esteem and Self-actualization) เป็นตน้จะเห็นไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอนแต่
ละกลุ่มมีพื้นฐานความคิดและจุดเนน้แตกต่างกนัแต่มีเป้าหมายใหญ่อนัเดียวกนัคือการพฒันาผูเ้รียน
ใหพ้ร้อมท่ีจะอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มีความหมายเป็น 2 นยั นยัหน่ึงเป็นเร่ืองของการ
สร้างรูปแบบการสอนข้ึนมาใหม่กบัอีกนัยหน่ึงเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้มาพฒันาให้ดียิ่งข้ึนโดยการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และ
หลกัการต่าง ๆ จากนั้นจึงน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีออกแบบไวไ้ปทดลองใชแ้ละแกไ้ข
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ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน โดยกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการท่ีดีและมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงคือการ
ใชก้ระบวนการวิจยั ปฏิบติัการ (Action Research) 
 
การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน  
 การประเมินอาจมีการก าหนดรูปแบบ/แบบจ าลอง (Model) ในการประเมิน ไดแ้ก่ 1) 
รูปแบบการประเมินเพื่อการอธิบายลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ (Descriptive Model)  และ 2) รูปแบบการ
ประเมินท่ีเป็นกฎหรือแนวทางสู่การปฏิบติั เพื่อใชเ้ป็นกรอบ/วิธีด าเนินการ (Prescriptive Model) 
รูปแบบการประเมินนั้นผูรู้้ไดจ้ดัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี 2542 : 38-39 ; สุวิมล   
ติรกานนท ์2543 : 41-43) ดงัน้ี 
 1. รูปแบบท่ียึดวตัถุประสงค์เป็นหลกั (Objective – Based Model) ได้แก่ 1) รูปแบบ
การประเมินของ Tyler  (1942 : 53-54) ซ่ึงมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าบรรลุวตัถุประสงค์
หรือไม่ 2) รูปแบบการประเมินผลของ Cronbach (1963 : 117) ซ่ึงมุ่งสร้างสารสนเทศในการ
ตดัสินใจเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของ Tyler 
 2. รูปแบบการประเมินตดัสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) ไดแ้ก่ 1) รูปแบบ
ของ Stake (1967 : ) ซ่ึงประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเบ้ืองตน้ การปฏิบติัและผลลพัธ์โดย
แบ่งเป็นเมตริกซ์ การบรรยาย และเมตริกซ์ การตดัสินคุณค่า ดูความสอดคลอ้งระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงั
กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 2) รูปแบบการประเมินของ Scriven (1967 : 19-21) เป็นการประเมินผลยอ่ย 
(Formative Evaluation) เพื่อดูความกา้วหนา้ของโครงการ อนัจกัน าไปสู่การปรับปรุงเม่ือไดข้อ้มูล
มาพิจารณา และการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เพื่อพิจารณาว่าควรจะยติหรือขยาย
โครงการต่อไป 3) รูปแบบการประเมินของ Provus (1969 : 24-26) มีการเปรียบเทียบการด าเนินงาน
กบัมาตรฐาน ซ่ึงจะน าไปสู่การเลือก ยติุ/เปล่ียนแปลง หรือกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ หรือด าเนินกิจกรรม
ต่อไป 4) รูปแบบการประเมินของ Alkin (1969 : 52-53) มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ การประเมินสภาพของ
ระบบ การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ การประเมินเพื่อด าเนินโครงการ การประเมินของระบบ 
การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ การประเมินเพื่อด าเนินโครงการ การประเมินเพื่อปรับปรุง และ
การประเมินเพื่อยอมรับผลของโครงการ 
 3. รูปแบบการประเมินเน้นการสร้างแนวคิดเพื่อการตัดสินใจ (Decision-oriented 
Evaluation Model) ไดแ้ก่ 1) รูปแบบของ Kirkpatrik (1978 : 64)  มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ การประเมิน
บริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัป้อน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation)  และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
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 การประเมินสามารถด าเนินการไดท้ั้งก่อน ระหว่าง และหลงัการใช ้ การประเมินก่อน
การใช ้ เป็นการประเมินคุณภาพเอกสารท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนการสอนและจากการทดสองใช ้
การประเมินระหว่างการใช ้ เป็นการประเมินสภาพการใชแ้ละการประเมินประสิทธิผล และการ
ประเมินหลงัการใชเ้ป็นการประเมินรูปแบบการสอนทั้งระบบ 

 
แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้ตลอดชีวติและการศึกษาของผู้ใหญ่ 

 
ทฤษฏีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 การพฒันาการจดักระบวนเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับการจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งสร้างความ
ตระหนกัให้อาจารยพ์ฒันาให้เกิดความรู้ (knowledge) ทกัษะ ทศันคติและค่านิยมอยา่งต่อเน่ือง
ส าหรับชีวิตอาจารยย์คุใหม่ น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การรับรู้ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
ตั้งแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบนัใดๆ โดยสามารถ จะเรียนรู้ดว้ยวิธีเรียนต่างๆ อยา่งมีระบบ
หรือไม่มีระบบ โดยตั้งใจหรือโดยบงัเอิญกไ็ด ้ทั้งน้ีสามารถท าใหบุ้คคลนั้นเกิดการพฒันาตนเอง 

 การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจดักระบวนการทางการศึกษา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจดั การศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
(Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non - Formal Education) และการศึกษาตาม
อธัยาศยั (Informal Education) โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการศึกษา
ในปัจจุบนั แทจ้ริงแลว้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมิใช่เร่ืองใหม่ แต่มีมานานแลว้ในคมัภีร์กุรอานมี
ค าสอนว่า บุคคลพึงเรียนรู้ตั้งแต่อยูใ่นเปลถึงหลุมฝังศพ (From cradle to grave) หรือจากครรภ์
มารดาถึงสุสาน (From womb to tomb) Comenius นกัศึกษาในสมยันั้นไดพ้ดูถึงรายละเอียด ของ
กระบวนการศึกษาตลอดชีวิตว่าควรจดัใหมี้โรงเรียน ส าหรับทุกคน กล่าวคือโรงเรียนส าหรับทารก
แรกเกิด เด็กก่อนวยัเรียน เด็กเยาวชนวยัเรียน คนหนุ่มสาว และคนชรา ในช่วง 60 กว่าปีท่ีผา่นมาน้ี
ไดมี้การเผยแพร่เร่ืองเหล่าน้ีเป็นภาษาองักฤษ และเพิ่มความสนใจไปสู่ทัว่โลก ในการประชุม
ระหว่างชาติว่าดว้ยการศึกษาผูใ้หญ่ (World Conference on Adult Education) ท่ีจดัโดย UNESCO  
ท่ีกรุงมอนตรีอลั ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1960 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ. 1972 และท่ีกรุง
ไนโรบี ค.ศ. 1986 ไดพ้ฒันาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตอนัมีสาระส าคญัดงัน้ี 
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 1. มนุษยแ์สวงหาความรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพราะมนุษยเ์ราเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมทุกขณะ เช่น จากการ ท ามาหากิน การเล่น การพกัผอ่น การเขา้
ร่วมพิธีกรรม และการสมาคม เป็นตน้ 
 2. การศึกษาท่ีแทจ้ริงไม่ไดจ้  ากดัแต่เพียงในโรงเรียนแต่ครอบคลุมถึง การศึกษานอก
โรงเรียน การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาเกิดไดต้ามโอกาส จึงไม่มีวนัส้ินสุด 
 3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิดโอกาสใหค้นทัว่ไปไดรั้บการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรียน
ตามรูปแบบท่ีตนตอ้งการ ยดืหยุน่ไดต้ามโอกาส ทุกคน สามารถ เรียนรู้ไดจ้ากทุกแห่งตามโอกาส
จะอ านวย ฉะนั้น มนุษยจึ์งมีโอกาสท่ีจะพฒันาชีวิตใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยการศึกษาอยา่งไม่มีจุดจบ
ไปตลอดชีวิต 
 UNESCO (1986 : 56) ไดใ้หแ้นวปฏิบติัเพือ่ใหไ้ดรั้บการศึกษาตลอดชีวิตมีดงัน้ี 
 1. การศึกษาในระบบโรงเรียนจะตอ้งไม่ส้ินสุดเพียงเม่ืออยูใ่นโรงเรียนแต่จะตอ้งจดัให้
บุคคลเม่ือจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแลว้สามารถเขา้มาเรียนไดอี้ก  กล่าวคือโรงเรียนจะตอ้งท า
หนา้ท่ีเป็นผูเ้ตรียมความพร้อมดา้นความรู้ความสามารถ และปลูกฝังแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาตลอด
ชีวิตแก่นกัเรียนเพื่อให้ นกัเรียนสามารถมีทศันคติ แรงจูงใจท่ีจะใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองหลงัจากจบการศึกษาจากโรงเรียนแลว้ 
 2. ทุกหน่วยงานในสังคมมีบทบาทในการจดัการศึกษา อาทิ หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ์ สวน
สัตว ์ สโมสร ศาลาประชาคม วดั ท่ีท างาน เป็นตน้ อนัเป็น การจดัการเครือข่ายการเรียนรู้ของ
สถาบนัการศึกษา องคก์รภาครัฐ และเอกชน เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น 
บริการข่าวสาร ขอ้มูล ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 
 3. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ควรจะจดัหลกัสูตรในลกัษณะของการ   
บูรณาการ สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและประสบการณ์ของผูเ้รียน เพื่อเสริมทกัษะ ความรู้และพฒันา
คุณภาพของผูเ้รียน โดยใหถื้อการงาน หรือชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ 
 4. หลกัสูตรการศึกษาตลอดชีวิตจะตอ้งครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย
ตั้งแต่ชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพกัผอ่น สังคม การเมือง เศรษฐกิจฉะนั้นจะตอ้ง
พฒันาใหมี้เคร่ืองมือท่ีจะเรียนรู้ สามารถใชแ้หล่งวิทยาการ มีแรงจูงใจท่ีจะคิดศึกษาหาความรู้ไป
ตลอดชีวิต 
 5. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัจะตอ้งเก้ือกูลกนั สังคมจะตอ้ง
ส่งเสริมใหมี้แหล่งวิชาท่ีทุกคนมีโอกาสใชส่ื้อทุกประเภท และศึกษา หาความรู้จากแหล่งต่างๆ อาทิ 
หอ้งสมุด วิทย ุโทรทศัน์ พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 
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 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไดน้ าไปใชโ้ดยจดัการศึกษาตลอดช่วงอายุของบุคคลใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้งน้ีจะตอ้งปรับ
โครงสร้างขององคก์รท่ีจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย หลกัการศึกษาตลอดชีวิตโดยยึด
การบูรณาการความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ท่ีตอ้งพฒันา
ตนเองให้ไดรั้บความรู้ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ไดรั้บความรู้ท่ีเท่าทนัต่อสถานการณ์ น าไปสู่การ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 การศึกษาตามอธัยาศยันั้น หมายถึง กระบวนการตลอดชีวิตท่ีทุกคนไดรั้บ และสะสม
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และการรู้แจง้จากประสบการณ์ประจ าวนั และการสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ี
บา้น ท่ีท างาน และท่ีเล่น จากตวัอยา่ง และเจตคติของสมาชิก ครอบครัวและเพื่อนจาก การเดินทาง 
การอ่านหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสืออ่ืน หรือโดยการฟังวิทยุ หรือการดูภาพยนตร์ หรือโทรทศัน์ 
ตามปกติแลว้การศึกษาตามอธัยาศยั ไม่มีการจดั ไม่มีระบบ และบางคร้ังไม่ไดต้ั้งใจแต่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ตลอดชีวิตของแต่ละคนเป็นอยา่งมาก แมแ้ต่ผูท่ี้มีการศึกษา ในโรงเรียน
มาแลว้กต็าม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 , อา้งถึงใน Coombs 1985:24) 
 Coombs (1990 : 49-50) พบว่ารูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศดอ้ย
พฒันา และประเทศก าลงัพฒันา ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชน ไดอ้ย่างทัว่ถึงท าให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางการศึกษา (Educational Crisis) เพราะประชาชนท่ีมีฐานะดีเท่านั้นท่ีมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษา ส่วน คนยากจนขาดโอกาสในการศึกษา แมรั้ฐบาลต่างๆ ไดทุ่้มเทงบประมาณการศึกษา
สูงมากกต็าม แต่การศึกษาไม่สามารถช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต การศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะผู ้
อยูใ่นทอ้งถ่ินห่างไกล รัฐบาลยิ่งพฒันาคนรวยกลบัรวยยิ่งข้ึน คนจนกลบัจนลง จึงท าให้มีการ
เรียกร้อง ใหมี้การปฏิรูปการศึกษา นกัปฏิรูปการศึกษา อาทิ Paulo Freire ชาวบราซิล เขียนเร่ือง 
"การศึกษาของผูท่ี้ถูกกดข่ี" (Pedagogy of the Oppressed) Ivan Ilich  เขียนเร่ือง "โรงเรียนตายแลว้" 
(Deschooling Society) และ Faure เขียนเร่ือง "Learning to be" ใหก้บัองคก์ร UNESCO  เสนอว่า
ควรจะปฏิรูประบบการศึกษาในโรงเรียน มาเป็นการศึกษานอก โรงเรียน และส่งเสริมให้ทุกคน
สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งน้ี เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท าให้
รูปแบบ การด ารงชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสังคมอุตสาหกรรม ท่ีไดมี้
การน าเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร เคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชทุ้น แรงงาน ท าให้เป็นสาเหตุหน่ึงของ
วิกฤตการณ์ตลาดแรงงาน มนุษยเ์ราจึงตอ้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อท่ีจะไดก้า้วทนัโลกท่ี
เปล่ียนแปลง การเรียนรู้ของคนเราจึงไม่หยดุเพียงท่ีโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั แต่เราสามารถเรียนรู้
ไดต้ลอดเวลา มนุษยเ์รียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงสุดทา้ยของชีวิต นั้นคือการรวมเอาการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน (Formal Education) นอกระบบโรงเรียน (Informal Education) เขา้ดว้ยกนั คนเรา
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สามารถเลือกศึกษาไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิตตามความเหมาะสม การศึกษาและการเรียนรู้
เกิดข้ึนไดทุ้กแห่งไม่วา่จะ ในครอบครัว วดั ชุมชน สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ และแหล่ง
วิชาต่างๆ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นความจ าเป็นของมนุษย ์
 ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสหราชอาณาจกัรทั้ง 10 ประการน้ี ท่ีสามารถ จุด
ประกายทางความคิดใหแ้ก่คนไทยในการจดัการศึกษาอบรมไดแ้ก่ 
 1.  ยทุธศาสตร์การวางกรอบของหลกัการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนท่ีชดัเจน ให้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาภายหลงั
ออกจากโรงเรียน ภายใตแ้ก่นของหลกัการ 8 ประเด็นคือ ความต่อเน่ือง ความเสมอภาค ให้
ความส าคญักบัผูเ้รียนและการเรียนรู้ หลากหลายหนทางและรูปแบบ เก่ียวขอ้งกบัทุกหน่วยงานของ
รัฐ มีคุณภาพและความยดืหยุน่ การร่วมงานกนัอยา่งมีประสิทธิผล พึงแบ่งปันความรับผดิชอบ 
 2.  ยุทธศาสตร์การปฎิวติัทางความคิด เนน้การรณรงคท์ัว่ประเทศ เพื่อให้เกิดการ 
เปล่ียนแปลงทางความคิด ใหเ้ห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.  ยทุธศาสตร์การยกยอ่งและใหร้างวลัแก่สถาบนั หรือองคก์รท่ีด าเนินการเพื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และประสบความส าเร็จ 
 4.  ยทุธศาสตร์การใหค้วามส าคญัของบา้น ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อท าใหก้าร
เรียนรู้เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี 
 5.  ยทุธศาสตร์ความคล่องตวั โดยลดขั้นตอนความยุง่ยากของระบบราชการ ใหเ้ขา้ใจ
ง่าย โปร่งใส และยดืหยุน่เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 6.  ยุทธศาสตร์ความร่วมแรงร่วมใจ โดยการสร้างหุ้นส่วนให้เกิดข้ึนในทุกระดบัจดั
ประชุมเพื่อท าความเขา้ใจ เปิดเสน้ทางการเรียนรู้ และติดตามความกา้วหนา้ 
 7.  ยทุธศาสตร์การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รัฐตอ้งทุ่มเทใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อใหทุ้ก
คนไดรั้บรู้ขอ้มูลและค าปรึกษา โดยมีจุดบริการท่ีไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 8.  ยทุธศาสตร์ความถูกตอ้งของขอ้มูล ตอ้งมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัถูกตอ้ง และแม่นย  า 
 9.  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีเพื่อคน้หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการใชเ้ทคโนโลยี 
ทุกอยา่งท่ีมีเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 10. ยทุธศาสตร์การจดัสรรเงินทุน ผูดู้แลงบประมาณ ผูจ้ดัสรรเงินทุน และผูอุ้ปถมัภด์า้น
การเรียนรู้ ควรท่ีจะปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติั รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจใหก้ลุ่มต่างๆ เขา้มามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 แนวความคิดในเร่ืองการเรียนการสอนหรือการศึกษาผูใ้หญ่นั้น ประกอบกบัแนวคิดทั้ง
ดา้นปรัชญา ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีอิสระในทางความคิด และการตดัสินใจ
อีกดา้นหน่ึงคือ ความเช่ือทางจิตวิทยาเก่ียวกบัลกัษณะของผูใ้หญ่ และการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับผูใ้หญ่ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ สรุปได ้5 ประการดงัน้ี 

 1.  ความเช่ือต้นพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรู้ว่า 
พฤติกรรมของคนเกิดจากการเร้า ของส่ิงเร้าคนท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า ถา้ปราศจากส่ิง
เร้าก็จะไม่เกิดการตอบสนอง เช่น ครูจดัส่ืออุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นขั้นตอน มีการ
เสริมแรงเป็นระยะ  ๆ  กจ็ะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมในทางท่ีพึงประสงค ์

 2.  ความเช่ือดา้นมนุษยนิ์ยม (Humanism) มนุษยนิยม ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความ
นิยมในวงการศึกษานอกระบบเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่า พฤติกรรมเป็นผลจากจิตใจของมนุษย ์ซ่ึงมีความ
ตอ้งการ มีการจูงใจมีเสรีภาพสามารถเลือกกระท าได ้การเรียนรู้จึงเกิดจาการเลือกสรรของผูเ้รียน
เอง ผูเ้รียนจะไม่เลือกเรียนส่ิงท่ีไม่มีความหมายส าหรับตนเอง ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้จึง
ตอ้งใหต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและจูงใจผูเ้รียน  

 3.  ความเช่ือตามทฤษฎีความสู่ความเขา้ใจ (Cognitive Theory) นกัจิตวิทยากลุ่มน้ี เนน้
ในเร่ืองการแกปั้ญหาตอ้งการหยัง่เห็น (Insight) การเรียนการสอนจึงตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนมองเห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆเพราะจะท าใหส้ามารถมองเห็นวิธีแกปั้ญหาได ้การเรียนรู้จะเกิดจาก
การหยัง่เห็นของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะมองดูสถานการณ์ทั้งหมดและมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่าง ๆของสถานการณ์นั้น และจะคิดข้ึนไดเ้องว่า จะแกปั้ญหาอย่างไร การจดัการ
เรียนการสอนจึงต้องจัดให้ผูเ้รียน เรียนจากส่วนรวมมาหาส่วนย่อย และให้ผูเ้รียนมองเห็น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเรียน 

 4.  ความเช่ือดา้นหลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ (Andagogy) หลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ มี
ความเช่ือว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไม่เหมือนกบัเด็ก เพราะจะมีความแตกต่างกนัทั้งมโนทศัน์ของ
ผูเ้รียนประสบการณ์ผูเ้รียน ความพร้อมของผูเ้รียนและแนวทางในการเรียนรู้ซ่ึงหลกัวิชาการ
ดงักล่าวแลว้ จะเป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมได้
แสดงออกและแนะน าตนเอง 
 5.  แนวคิดเร่ืองคิดเป็น เป็นแนวคิดของ ดร. โกวิท วรพิพฒัน์ นกัการศึกษาไทย ซ่ึงได้
แนวคิดมาจากหลกัปรัชญาทางพุทธศาสนาท่ีว่า การดบัทุกขไ์ดจ้ะตอ้งรู้สาเหตุของความทุกขน์ั้น ๆ 
โดยมีองคป์ระกอบของการคิดส าคญัอยู ่3 ประการ คือ  
  5.1 ความรู้ท่ีเป็นความรู้ดา้นวิชาการ (Academic Knowledge)  
  5.2 ความรู้ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Knowledge of Society and Environment)  
  5.3 ความรู้เก่ียวกบัตนเอง (Knowledge of Self) 

 ความเช่ือพื้นฐานหรือปรัชญาการศึกษาผูใ้หญ่ คือ ความสุข และความพอใจของคนเรา 
ซ่ึงจะมีความสุขไดก้็เน่ืองจากเป็นคนคิดเป็น ตดัสินใจ และสามารถแกปั้ญหาไดจ้ะท าให้เกิดความ
ผสมกลมกลืนเขา้กนัไดร้ะหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม พบความตอ้งการตามท่ีปรารถนานั้นหมายความ
เราตอ้งมีการศึกษาตลอดชีวิต จึงจะสามารถมีความคิดพอท่ีจะแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ครูผูส้อนผูใ้หญ่ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกับคุณลักษณะของผูเ้รียนผูใ้หญ่ว่ามีความ
แตกต่างจากเดก็  ดงัน้ี (เกียรติชยั  พงษพ์านิช 2518 : 15-17) 

 1.  การเขา้ใจตนเอง  ผูใ้หญ่มีความเป็นตวัของตวัเอง  รู้ตนเองว่าอยูใ่นสถานภาพใดใน
สังคมเม่ือมาเรียน  จึงไม่ตอ้งการให้ผูส้อนตกัเตือนว่ากล่าว  ต าหนิ  แต่หากตอ้งการการยอมรับจาก
กลุ่มผูเ้รียนดว้ยกนัและใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 2. ประสบการณ์  ผูใ้หญ่มีอาชีพ  มีความรู้เร่ืองชีวิตมากกว่าเด็ก ๆ เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ 
ไดเ้ร็วจดัเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีคุณค่ายิ่ง  และสามารถน าประสบการณ์เดิมสัมพนัธ์กบัประสบการณ์
ใหม่  เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ความพร้อมท่ีจะเรียน  ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการ
แกปั้ญหาของตน 
 4. เป้าหมายของการเรียนรู้  ผูใ้หญ่มาเรียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการแกปั้ญหาใน
ปัจจุบนั  ดงันั้นการจดัการศึกษาควรมุ่งมัน่จดัหลกัสูตรท่ีเนน้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นจริงเพื่อให้ผูเ้รียน
น าความรู้และทกัษะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สอดคลอ้งกบั ลกัษณะของวยัผูใ้หญ่ไวห้ลายแนว เช่น  
 Rogers (1965 : 38-39) ไดน้ าทฤษฎีการบ าบดัโดยให้คนไขเ้ป็นศูนยก์ลาง (Theory of 
Client-centered  Therapy)  ไปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองการเรียนการสอน  โดยเนน้ให้ผูเ้รียนรับผิดชอบ
การเรียนดว้ยตนเอง   จดัเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีถือผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student-centered 
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Approach)  ครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก  ซ่ึงจะตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีจะช่วยให้การ 
เรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร้วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รียน   แนวคิดตามทฤษฎีของ 
Rogers ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  
 1.  เราไม่สามารถสอนผูอ่ื้นไดโ้ดยตรง  เพียงแต่ช่วยอ านวยความสะดวกให้การเรียนรู้
ของเขาง่ายข้ึน  
 2.  ผูเ้รียนจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายและส่งเสริมโครงสร้างของตวัเขา  
 3.  ทุกส่ิงท่ีพวัพนัเก่ียวขอ้งในการจดัระบบใหม่ของผูเ้รียน มีแนวโนม้ท่ีจะถูกขีดขวาง  
 4. การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีขดัแยง้หรือไม่ลงรอยกบัความคิดของผูเ้รียนสามารถท าไดโ้ดย
หาทางลดความตึงเครียดหรือความกงัวลในตวัผูเ้รียน การเปล่ียนแปลงจึงจะเกิดข้ึนได ้ 
 5. การเรียนรู้จะได้ผลมากท่ีสุดถา้ลดการข่มขู่ และมาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง
ระหวา่งการเรียน  
 6.  เพื่อท่ีจะใหก้ารเรียนรู้เกิดผลจะตอ้งใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
 
 กล่าวโดยสรุปกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพควรจะตอ้งสร้างสถานการณ์
การเรียนรู้ดงัน้ี 
 1.  การเรียนรู้จะเร่ิมท่ีผูเ้รียน จากสภาพท่ีเป็นอยู ่
 2.  ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน 
 3.  เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการเรียนรู้ คือ เวลาท่ีบุคคลตอ้งการส่ิงนั้น 
 4.  การเรียนรู้จะตอ้งมีจุดมุ่งหมาย ดงันั้นจะตอ้งมีระบบและมีความหมาย 
 5.  ความพึงพอใจจะตอ้งเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียน 
 6.  สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 
 7.  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 8.  เนน้การฝึกปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งกระท าดว้ยตนเอง 
 
หลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 สุวฒัน ์วฒันวงค ์(2547:3-6)ไดนิ้ยามของการเรียนรู้ 2 ประการดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้เป็นการสะสมขอ้เทจ็จริง (Facts) และแนวคิด (Ideas) ท่ีไดรั้บและอาจจะ
หามาเพิ่มเติมจนตลอดชีวิตของบุคคล 
 2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา (Mental) หรือกระบวนการทางร่างกาย 
(Physical) ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส าคญั คือมีความ
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กระตือรือร้น (Active) ในกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าการรับฟังเฉย ๆ (Passive) เท่านั้นนัน่คือ ไม่
เพียงการรับฟังการสอน (บรรยาย) แต่ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Activity) ท่ีจดัใหก้บัผูเ้รียนดว้ย
เสมอ และเป็นพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงท่ีถาวร (Permanent Change) และการเปล่ียนแปลงน้ีช่วย
ใหเ้กิดสมรรถภาพในการปฏิบติังานได ้รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติและความสนใจอีก
ดว้ย 
 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไดมี้ผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวห้ลาย
ประการตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล  ดงัน้ี  โมหัมมดั  อบัดุลการณ์เดร์ (อา้งถึงใน   อรพรรณ  
สมานทรัพย ์2530 : 20) ไดก้ล่าวถึงหลกัท่ีจะท าใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ถา้เขามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั  การจดัให้ผูใ้หญ่ไดมี้ส่วนร่วม  ไดมี้
ความรับผดิชอบ  เช่น  การจดัใหมี้การอภิปรายหรือเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้หญ่ไดท้  างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม  
จะช่วยใหเ้ขากา้วหนา้ในการเรียนมากข้ึน 
 2. จดัอุปกรณ์การสอน (หนงัสือเรียน) ท่ีช่วยให้เขาสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
จริง ๆ ของเขา  เด็ก ๆ เรียนส าหรับอนาคต  เรียนวนัน้ีเพื่อจะไปใชใ้นเม่ือเขาโตข้ึน  ผูใ้หญ่ตอ้งการ
ความรู้ท่ีสามารถใชไ้ดท้นัที 
 3. ผูใ้หญ่จะรับรู้ไดเ้ร็วกว่า  ถา้หากว่าความรู้ส่วนใหญ่นั้นสอดคลอ้งกบัความเช่ือเก่า
ของเขาท่ีมีอยูแ่ลว้  ผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนจะมีความคิดเก่า ๆ มีทศันคติ  และค่านิยมของตนเองอยูแ่ลว้ไม่
ว่าเขาจะพูดออกมาหรือไม่ก็ตาม  ดงันั้นผูใ้หญ่อาจจะไม่ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ท่ีคา้นกบัทศันคติ
หรือค่านิยมเก่า ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้นั้น 
 4. จะตอ้งศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูใ้หญ่เพื่อจะไดน้ าไปเป็นแนวทางในการ
จดัหาประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้แก่เขาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ผูใ้หญ่ท่ีมีพื้นฐานทางการศึกษา
นอ้ย ๆ มกัจะไม่มัน่ใจในตนเองและคิดว่าตนเองเรียนไม่ไหว  ความเช่ือในท านองน้ีจากเห็นจาก
ทศันคติของเขาต่อการเรียนและต่อตวัเขาเอง  เขาไม่แน่ใจ  ไม่มัน่ใจ  เพราะฉะนั้นจะตอ้งช่วยสร้าง
ความอบอุ่น  และความมัน่ใจให้แก่เขาก่อนท่ีเร่ิมตน้เรียน  มิฉะนั้นเขาอาจจะประสบความลม้เหลว  
หรือทอ้แทใ้จก่อนเร่ิมเรียนเสียเลยกไ็ด ้
 5. จะตอ้งช่วยกนัสร้างความส าเร็จในบทเรียนชั้นตน้ให้แก่ผูใ้หญ่ท่ีมีพื้นฐานการศึกษา
น้อย ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหม่ ๆ ต่อไป  ความรู้ท่ีว่าท าอะไรส าเร็จนั้นจะช่วยให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จในขั้นต่อไปฉนัใด  ความลม้เหลวขั้นแรกจะท าให้เกิดความรู้สึกทอ้แทแ้ละลม้เหลวใน
ขั้นต่อไปดว้ย 
 6. ช่วยให้ผูใ้หญ่ไดเ้รียนในส่ิงท่ีเขาสนใจให้มากท่ีสุด  ให้เขาไดก้า้วหน้าไปตามอตัรา
ความสามารถของตนเอง  กบัช่วยใหเ้ขาสามารถหาค าตอบต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  ผูใ้หญ่ไม่ชอบการใช้
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อ านาจ  การบงัคบัให้เขาเรียนในส่ิงท่ีเขาไม่สนใจ  ผูส้อนควรท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรช่วยน าในการ
อภิปราย  ปัญหาของนกัศึกษา  ผูส้อนไม่ใช่ผูใ้ห้ค  าตอบทุกอยา่ง  และไม่ควรพยายามต่อโดยเฉพาะ
การดนัทุรังตอบในส่ิงท่ีตนไม่รู้หรือไม่แน่ใจจะเสียหายมากหากยอมรับว่าไม่รู้แลว้ร่วมกนัศึกษาหา
แหล่งขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้ง 
 7.  นักศึกษาผู ้ใหญ่เคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีในโรงเรียนมาก่อน  จึงควรสร้าง
ประสบการณ์ท่ีเรียนสบาย ๆ อย่าให้เขารู้สึกซ ้ ารอยในประสบการณ์เก่า ๆ ท่ีผ่านมา  การท า
แบบฝึกหัดซ ้ า ๆ ซาก ๆ โดยเฉพาะท่ีขดัต่อความรู้จะไม่ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อะไรเลย  นอกจากท า
ใหเ้ขารู้สึกเบ่ือหน่ายอยา่งท่ีเขาเคยผา่นมาแลว้ 
 8. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีจุดหยุดน่ิง  การเรียนรู้ของผูใ้หญ่อาจกา้วหน้าไปเร่ือย ๆ ใน
ระยะแรก ๆ และจะไปถึงจุดท่ีจะรู้สึกวา่คงท่ีไม่กา้วไปเลย  จุดน้ีเราเรียกว่าจุดหยดุน่ิง  ผูส้อนควรจะ
เขา้ใจและท าความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย  เพื่อไม่ให้เกิดความทอ้ถอย  เพราะการถึงจุดหยดุน่ิงเป็น
ของธรรมดาในการเรียน  จากนั้นกจ็ะมีการกา้วหนา้ต่อไปตามปกติ 

 9. ควรมีการทบทวนถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนเสมอว่า  เราเรียนไปท าไม  และขณะน้ี
ไดก้า้วไปสู่เป้าหมายมากน้อยแค่ไหนแลว้  ควรช่วยให้ผูเ้รียนรู้ว่าเขาควรปฏิบติัอย่างไร  และมี
ขั้นตอนอะไรในการเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนของเขา  เพราะถา้หากผูเ้รียนเกิดความสับสน
ในการเรียนหรือหลงจากเป้าหมายเดิม  เขาจะทอ้ใจหรือหมดความสนใจไปเลย 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตยึดหลกัการส าคญั 5 ประการ คือ 
หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา หลกัการพฒันาตนเองและการพึ่งตนเอง หลกัการบูรณาการการ
เรียนรู้และวิถีชีวิต หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และหลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนดงัน้ี 

 1. หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ส่วนมากเป็นผูพ้ลาดโอกาส และผูด้้อยโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงอาจมีความแตกต่างทางด้าน
สถานภาพในสงัคม อาชีพเศรษฐกิจ และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบติั หากแต่สร้างความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 2.  หลกัการพฒันาตนเองและการพึ่งตนเอง โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจะตอ้งจดัการ
เรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตน สามารถเรียนรู้ เกิด
ความส านึกท่ีจะพฒันาตนเองได ้เป็นคนคิดเป็น ปรับตวัเพื่อให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม โดยเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา เรียนดว้ยตวัเอง พึ่งพาตวัเอง เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตอยา่งเป็นปกติ
สุขท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
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 3. หลกัการบูรณาการการเรียนรู้กบัวิถีชีวิต หลกัการน้ีอยู่บนพื้นฐานของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กับสภาพปัญหา วิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีส าคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้ ส่ิงดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อการจดักระบวนการ
เรียนรู้    การจดัการเรียนรู้เป็นลกัษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม โดยบูรณาการสาระ
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และบูรณาการวิธีการจดัการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่การพฒันาการคุณภาพ
ชีวิตของผูเ้รียนอยา่งเป็นองคร์วม 
 4. หลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน หลกัการน้ี
เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัความตอ้งการของตนเอง สามารถจดัการศึกษาให้กบัตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนร่วมก าหนดวตัถุประสงค ์สาระการเรียนรู้ วิถีการเรียน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษานอกโรงเรียนท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  5. หลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มผูเ้รียน
นับว่าส าคญั เป็นการส่งเสริมและสร้างกลัยาณมิตรในกลุ่มผูเ้รียน ก่อให้เกิดความร่วมมือความ
ผกูพนั เอ้ืออาทร การช่วยกนัและกนั ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อชุมชน และลงัคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควร
เกิดข้ึนส าหรับผูเ้รียนท่ีมีวุฒิภาวะ ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็นบัว่าเป็นหลกัการส าคญัใน
การจดัการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ชุมชนสามารถเขา้มาร่วมในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ การจดัสรรทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้ และสนบัสนุนในเร่ือง อ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนท่ี
เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและตระหนกัรู้ถึงความตอ้งการและพฒันาชุมชนต่อไป 
 McClelland (1970 : 83) ไดพ้ฒันายทุธศาสตร์ท่ีไดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งสูงส าหรับการ
ช่วยใหผู้ใ้หญ่พฒันาตวัเอง ซ่ึงเขาเรียกวา่ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ”์ (Achievement Motives)  คือ 
 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยความพยายามท่ีจะบรรลุถึงมาตรฐานอนัดีเลิศ มีความสบายใจ
เม่ือประสบความส าเร็จ และมีความวิตกกงัวลเม่ือพบความลม้เหลว 
 2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะเป็นท่ียอมรับ
ของคนอ่ืน ตอ้งการเป็นท่ีนิยมหรือรักใคร่ ชอบพอของคนอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึง
อ านาจจะเป็นผูท่ี้พยายามควบคุมส่ิงต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจเหนือกว่า
บุคคลอ่ืน และไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงไวด้งัน้ี 
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  3.1 เป็นผูท่ี้มีความพยายามบากบัน่กระท ากิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จมากกว่าท่ีจะ
กระท าเพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลว 
  3.2 จะเลือกท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายการท างานจึงไม่ยากหรือง่ายต่อความส าเร็จมากเกินไป 
  3.3 เป็นผูท่ี้มีความคิดว่า งานทุกอย่างจะส าเร็จก็เพราะความตั้งใจจริงของตนเอง
เท่านั้น มิใช่เพราะวา่โอกาสอ านวยให ้
  3.4 การกระท ากิจกรรมใดๆ นั้น มุ่งหวงัเพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานของตนเองไม่ไดมี้
จุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่รางวลัหรือช่ือเสียง 
 สุวฒัน์ วฒันวงศ ์(2544 : 7) ไดบ้ญัญติัหลกัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ 10 ประการ (Adult 
Learning : Ten Principles) ไวใ้นฐานะนกัการศึกษา เห็นว่า การเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึง ๆ อาจ
เกิดข้ึนไดม้ากกว่าหรือดีกว่าในอีกสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงในเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบั หลกัการและทฤษฎี
การเรียนรู้ (Learning Theory) อนัเป็นแนวทางท่ีนกัการศึกษาและวิทยากรการฝึกอบรมควรจะได้
ค  านึงถึง ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงองคป์ระกอบหรือหลกัการ 10 ประการ ท่ีจะมีส่วนสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ (Adult Learning) และจะเป็นการช่วยให้การฝึกอบรมประสบ
ความส าเร็จดว้ยดี ปัจจยัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เหล่านั้นมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งมากในการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมผูใ้หญ่ โดยจะค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 1. ควรพิจารณาและใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการเรียน (Motivation to Learn) นัน่
คือ บุคคลจะเรียนรู้ไดดี้ถา้หากมีความตอ้งการในการเรียนส่ิงนั้น ๆ 

 2. สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ (Learning Environment) ตอ้งมีความสะดวกสบาย
เหมาะสม ตลอดจนไดรั้บความไวว้างใจและการใหเ้กียรติผูเ้รียน (Trust and Respect) 
 3. ควรค านึงถึง ความตอ้งการในการเรียน ของแต่ละบุคคล และรูปแบบของการเรียนรู้ 
(Learning Styles) ท่ีมีความหลากหลาย 
 4.  ตอ้งค านึงถึง ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience) อนัมีคุณค่า 
 5. ควรไดพ้ิจารณาถึงการดูแลและใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรู้  
 6. ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัความจริง (Realistic Problems) และน า
การเรียนรู้ ไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
 7. ตอ้งใหก้ารเอาใจใส่กบัการมีส่วนร่วมทั้งทางดา้น สติปัญญา และทางดา้นร่างกาย ใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 8. ควรใหมี้ เวลาอยา่งพอเพียง ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ขอ้มูลใหม่การฝึก
ทกัษะใหม่ ๆ และการเปล่ียนแปลงทศันคติ 
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 9. ใหโ้อกาสในการ ฝึกภาคปฏิบติัจนเกิดผลดี หรือการน าความรู้ไปประยกุตไ์ด ้
 10. ใหผู้เ้รียนไดแ้สดง ศกัยภาพ หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้ จนกระทัง่เขาได ้แลเห็น
ถึงความกา้วหนา้วา่ สามารถบรรลุเป้าหมาย ได ้
 นิตยา กนัตะวงษ ์(2542 : 59) กล่าววา่ นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไว ้7 ประการ 
 1. ความมุ่งหมาย หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้รียนหวงัไวว้า่จะไดรั้บ เช่น ความสนใจจากผูอ่ื้น ความ
พอใจ เป็นตน้ 
 2. ความพร้อม หมายถึง ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ ความพร้อมจะข้ึนอยูก่บัระดบัวุฒิ
ภาวะและสติปัญญา 
 3. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง วตัถุ ส่ิงของ และบุคคลอ่ืนท่ีแวดลอ้มตวัผูเ้รียน 
 4. การแปลความหมาย หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเพ่งเลง็ความสนใจไปยงัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
แวดลอ้มเขาอยู ่ พิจารณาเก่ียวโยงไปถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมาและเลือกวิธีการตอบสนองท่ีคาดว่า
จะไดผ้ลดงัความมุ่งหมาย 
 5. การตอบสนอง หมายถึง การกระท าตามวิธีการท่ีคาดวา่จะไดผ้ลดีท่ีสุดในสถานการณ์
นั้น ๆ 
 6. ผลท่ีตามมา เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการตอบสนอง ผลท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจจะตรงกบั
ความคาดหวงั หรือตรงขา้มกบัความคาดหวงักไ็ด ้
 7. ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั ความผดิหวงัจะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียน ไม่สามารถจะสนองความ
ตอ้งการได ้ หรือการกระท านั้นไม่บรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย ซ่ึงผูเ้รียนอาจจะลองใชว้ิธี    
อ่ืน ๆ ท่ีคิดวา่ตนจะประสบผลส าเร็จหรือผูเ้รียนอาจจะเลิกลม้ความมุ่งหมายเดิมกไ็ด ้
 Rogers  (1969 : 41-43)  ไดเ้สนอแนวคิดในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่นั้น
ครูตอ้งมีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน  จดับรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนและอ านวย
ความ สะดวกให้ผูใ้หญ่ไดเ้รียนรู้อย่างเติมศกัยภาพของตนเอง  และมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ 
การจดับรรยากาศการเรียนรู้จึงตอ้งด าเนินการดั้งน้ี   
 1. จดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม สนบัสนุนการเรียนรู้  
 2. ก าหนดจดัประสงคใ์หช้ดัเจน  
 3. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  
 4. สร้างความสมดุลระหวา่งความรู้กบัอารมณ์  
 5. จดัใหม่การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนโดยไม่ครอบง า  
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 นอกจากน้ีในกระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่นั้ น Rogers เสนอว่าจะต้องด าเนินการใน
ประเดน็ ท่ีส าคญั 3 ประการคือ  
 1. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในกระบวนการเรียนรู้ และมีการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
และทิศทางการเรียนรู้  
 2. มีกระบวนการพบปะ ฝึกปฏิบติั กระบวนการทางสงัคม และการคนหาปัญหา  
 3. การประเมินผลตนเอง เพื่อทราบความกา้วหนา้และความส าเร็จ  
 Kidd (1973 : 76-78) ไดเ้สนอว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มกัจะเก่ียวพนักบัการงาน ความ
เป็นอยู่ บทบาท   และภารกิจของบุคคลนั้น   ฉะนั้นลกัษณะของกิจกรรมท่ีเหมาะสมสนองตอบ
ความ ตอ้งการของผูใ้หญ่ และสามารถเรียนรู้ไดดี้ ไดแ้ก่  
 1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้หญ่โดยตรงกล่าวคือเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบังานอาชีพ ซ่ึงหมายถึง ทกัษะ ความรู้ และเจตคติท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จใน 
อาชีพ  
 2. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเจน ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนรู้สึก
วา่ ตนเองประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว  
 3. เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาหรือก าหนดเวลาให้เหมาะสมกบัวยั เพราะ
การ เร่งในเร่ืองเวลาท าใหป้ระสิทธิภาพของการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ลดนอ้ยลง  
 4. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัปัญหาแวดลอ้มในชีวตประจ าวนัของผูใ้หญ่ และ 
ผูใ้หญ่เห็นวา่จ าเป็น สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
 5. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชเ้หตุผลมากข้ึน  
 6. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ตอ้งใชพ้ละก าลงัมาก โดยเฉพาะผูใ้หญ่ในวยักลางคน  
 7. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัปัญหา และการเปล่ียนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วง
วยั  
 Watson (1979 : 22-25) ไดร้วบรวมและขยายความเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
โดย เขาได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะการเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่ว่าการเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่มี
ลกัษณะส าคญั 14 ประการดงัน้ี  
 1. พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยท าให้เกิด 
พฤติกรรมนั้นซ ้าข้ึนอีก  
 2. แรงผลกัดนัท่ีไดผ้ลในการเรียนรู้นั้นตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ดคือยกย่องหรือชมเชย
ทนัทีท่ีพฤติกรรมเกิดข้ึนดีกวา่ท่ีจะใหแ้รงผลกัดนัหลงัจากพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนนานแลว้  
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 3. การฝึกฝนท ากิจกรรมซ ้ า ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดก้า้วหนา้ในการเรียนนั้นยงัไม่พอ จะตอ้ง
ให้ ผูเ้รียนทราบและเขา้ใจในการประเมินตนเองว่ากา้วหน้ามากน้อยเพียงใดดว้ย  ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียน กา้วหนา้ไดดี้กวา่  
 4. การข่มขู่หรือการลงโทษผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่จะมีผลตรงขา้มกบัการใหร้างวลั   คืออาจ
เกิดพฤติกรรมตอบสนองตามท่ีผูส้อนตอ้งการหรือไม่ตอ้งการก็ได ้   ทั้งยงักลบัท าลายบรรยากาศ
หรือความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน  ผูเ้รียนอาจหยดุเรียนไปเลย  
 5. ความพร้อม (Readiness) จะช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ไดง่้าย ผูส้อนจะตอ้งสร้างหรือ 
ค านึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ ความพร้อมทางสติปัญญา ความ พร้อม
ในการเข้าใจ และสนใจท่ีจะเรียน ความพร้อมในด้านพื้นฐานความรู้ความสามารถหรือ 
ประสบการณ์เดิม  
 6. ความรู้สึกพอใจจากผลส าเร็จ เป็นแรงผลักดันซ่ึงมีผลต่อเน่ืองท าให้ผูเ้รียนเกิด
ก าลงัใจ และมีความเช่ือมัน่วา่สามารถท่ีจะเรียนต่อได ้ 
 7. ผูเ้รียนจะตั้งใจเรียนดีถามความหวงัว่าเขาสามารถบรรลุเป้าหมายของเขาได ้ผูส้อน
จะตอ้งไม่ท าให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าการเรียนนั้นยากเกินไปจนหมดหวงั  หรือง่ายเกินไปจนไม่เห็น
ความส าคญั  
 8. การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้แก่
ผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน  
 9. ความลม้เหลวในการเรียน  เป็นอุปสรรคต่อความกา้วหนา้  ผูส้อนจะตอ้งช่วยสร้าง 
ความส าเร็จในการเรียนขั้นตน้ใหแ้ก่ผูเ้รียนโดยการเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก  
 10. การสร้างความคิดรวบยอด (Concept) จ  าเป็นตอ้งยกตวัอยา่งมาก ๆ หลายๆ ดา้นและ
พยายามใหเ้ขากบัประสบการณ์เดิม จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน  
 11. การทบทวนจะช่วยเพิ่มความทรงจ าของผูเ้รียน ผูส้อนควรจดัใหม่การทบทวนเป็น
ขั้นตอนหรือทบทวนทนัทีหลงัจากจบเร่ืองหน่ึงๆ  จะช่วยใหเ้กิดความทรงจ าและกนัลืมไดดี้  
 12. ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเขากบัทศันคติ ค่านิยมหรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ไดง่้าย และรวดเร็ว  
 13. การสอนในส่ิงซ่ึงเป็นความตอ้งการผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที จะ
ไดผ้ลทางการเรียนรู้มาก  
 14. การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายของการศึกษา และมีเคร่ืองมือสามารถท่ี
จะประเมินผลตนเองว่าไดก้า้วหนา้ไปสู่เป้าหมายมากนอ้ยเท่าใด จะช่วยให้การเรียนรู้ราบร่ืนและ 
สะดวกมากข้ึน  
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 Knowles (1978 : 3637) ไดสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่สมยัใหม่ (Modern  
Adult Learning Theory) ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้  ถา้หากวา่ส่ิงท่ีเรียนตรงกบัความตอ้งการและ
ความสนใจในประสบการณ์ท่ีผา่นมา  
 2. ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ถา้หากส่ิงท่ีเรียนเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของเขา  หรือถือเอาผูใ้หญ่
เป็น ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ (Life-centered)  
 3. เน่ืองจากผูใ้หญ่มีประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั ดงันั้นการจดัการเรียนรู้
จึงควรท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่วิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสัง่สมมา  
 4. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการเป็นน าตนเอง ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ ผูส้อนจึง 
เป็นเพียงผูร่้วมเรียนหรือร่วมสืบคน้เท่านั้น (Mutual Inquiry)  
 5. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน่ืองจากเม่ือคนเรามีอายุมากข้ึนจะเกิด
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากข้ึนดว้ย  
 Brookfield (1986 : 54-55) ไดเ้สนอว่าในกระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดไดดี้ข้ึน 
โดยมีปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ท่ีมีความส าคญัจ านวน 7 ประการ ดงัน้ี  
 1. ผูใ้หญ่เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้  
 2. ผูใ้หญ่ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้รียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
 3. หนา้ท่ีของนกัการศึกษาผูใ้หญ่เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก มากกว่าท่ีจะท าหนา้ท่ี 
ในการสอน  
 4. ตอ้งพิจารณาความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นรายบุคคล  
 5. สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 6. ประสบการณ์ของผูใ้หญ่ในอดีตจะมีผลช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความกา้วหนา้  
 7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสภาวะและเหตุการณ์ของผูใ้หญ่  
 Imel (1998 ) ไดว้ิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ (Brookfield 1986 : ; 
Drapper 1992 ; Draves 1997 ;  Grissom 1992 ; Vella 1994) แลว้น ามาสรุปเป็นหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ดงัน้ี  
 1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ 
และการปฏิบติัตามแผนการเรียนรู้ (Involve learners in planning and implementing learning 
activities)  
 2.ใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีส าคญั(Draw upon learners’ 
experiences as a resource) 
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 3. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Cultivate Self-direction in Learners)  
 4. สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ (Create a climate that 
encourages and supports learning)  
 5. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเร่ิมกระบวนการเรียนรู้ (Foster a 
spirit of collaboration in the learning setting)  
 6. ใชก้ารเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย (Use small groups)  
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Roger  (1969)  ; Watson (1979)  ; 
Knowles (1978) ; Brookfield (1986) ; Imel (1998) ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นแนวคิดส าหรับการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ไดด้งัน้ี  
 1. การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ควรให้ผูใ้หญ่เรียนเป็นกลุ่มย่อย  เพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอยา่งทัว่ถึง  
 2. ควรเตรียมความพร้อม (Readiness) ของผูใ้หญ่ทั้งดา้นสติปัญญา ความสนใจ และ 
ความรู้พื้นฐานจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน  
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ว่าส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้นเป็นเร่ืองอะไร 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองมากเพียงใด ถา้ไม่สอดคลอ้งจะไดป้รับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  
 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง หรือการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้) ผูส้อนเป็น 
เพียงผูอ้  านวยความสะดวก  
 5. ใชป้ระสบการณ์ของผูใ้หญ่เป็นทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ เน่ืองจากวยัผูใ้หญ่สะสม 
ประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ซ่ึงประสบการณ์ดงักล่าวจะช่วย  
 6. การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้งยกตวัอยา่งมากๆ  
 7. การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้  
 8. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  
 9. พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยท าให้เกิด 
พฤติกรรมนั้นซ ้าข้ึนอีก  
 10. กิจกรรมท่ีจดัตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา หรือควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัวยั  
 11. เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวกบัปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
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 ทฤษฎี " Andagogy" ซ่ึง Knowles (1980 : 421) ไดเ้สนอแนวทางทฤษฎีพื้นฐาน 4 
ประการ ดงัน้ี 
 1. มโนทศัน์ของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งสามารถช้ีน าตนเองได ้ ผูส้อนมีหนา้ท่ีสนบัสนุนให้
การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปดว้ยดี 
 2. บทบาทของประสบการณ์ผูเ้รียน ซ่ึงมีการสะสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานดงันั้น 
วิธีการเรียนจึงอยูบ่นพื้นฐานของการใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ การเรียนรู้ควรตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีตอ้งการ
น าไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริงได ้
 4. การน าไปสู่การเรียนรู้ ผูเ้รียนมองการศึกษาเป็นกระบวนการเพิ่มพนูความรู้การเรียนรู้
จึงเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริงและสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง อยา่งทนัทีทนัใด 
 กล่าวว่าการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ จากการเป็นผูพ้ึ่งพาหรือข้ึนต่อผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีอิสระหรือ
เป็นผูท่ี้น าตนเองได ้ มีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ์จะเป็นผูท่ี้คน้หา แสวงหาประสบการณ์ จนเป่ียมไปดว้ย 
แหล่งของการเรียนรู้พฒันาตนเอง ยึดปัญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-centered) มากกว่าการยึด
เน้ือหาสาระเป็นศูนยก์ลาง (Subject-centered) และผูใ้หญ่จะมีแนวโนม้ท่ีจะท าตามส่ิงจูงใจภายใน
ตนเองมากกว่าส่ิงจูงใจ ตามทฤษฎีดงักล่าวผูเ้รียนจะมีความรู้สึกอยากเรียน เม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ี
อ านวยความสะดวก ความพร้อม มีเป้าหมาย ในการเรียนของตนเอง ยอมรับท่ีจะมีความรับผดิชอบ
ในการวางแผนการเรียนของตน และปฏิบติัในการเรียนรวมทั้งแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนของ
ตน อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูท่ี้ศึกษาดว้ยตนเองจะเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เพียงใดนั้น ข้ึนกบั
องคป์ระกอบการเรียนการสอนท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัคือ ผูส้อน เน้ือหา และผูเ้รียน ซ่ึงแมว้่า 
การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีผูเ้รียน และผูส้อนไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงมากนกั แต่ก็มี
ปฏิสัมพนัธ์กนัทางออ้มโดยผ่านส่ือท่ีถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์โดยผูส้อน บทบาทการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่จึงอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเอง ท่ีจะสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ โดยการปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม
ในการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์การสอนผู้ใหญ่ 
 1. เพื่อให้ปลูกฝังในเร่ืองความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมีความเคารพ  ยึดมั่น  เทิดทูน สถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจปัญหาของตนเองและของชุมชน  รู้จกักระบวนการ
ตดัสินใจ  และเลือกวิธีการ  การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 3. เพื่อให้สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการด าเนินชีวิตหรือสามารถน าไป
พฒันาการงานอาชีพได ้
 4. เพื่อใหมี้ความสามารถดา้นการฟัง พดู  อ่าน  เขียน  และการส่ือสาร  เพื่อใชป้ระโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั 
 Malcolm S. Knowles ( อา้งถึงใน สุวฒัน์  วฒันวงศ์ 2524 : 59-60)  ไดเ้สนอแนวคิด
ส าหรับผูส้อนนกัศึกษาผูใ้หญ่ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
 1. ผูส้อนควรเรียนรู้ความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อจะได้เร่ิมต้นกิจกรรมทั้ งหลายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้น ๆ  
 2. ผูส้อนควรจดัหน่วยการเรียนโดยยึดหลกัสถานการณ์ทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งชีวิตของ
ผูใ้หญ่เป็นส าคญัมิใช่เนน้ท่ีเน้ือหาวิชา 
 3. ผูส้อนตอ้งถือว่าประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าควรกระตุน้
ใหผู้เ้รียนไดน้ าประสบการณ์นั้น ๆ มาสมัพนัธ์กบัการเรียน 
 4. ผูส้อนต้องค านึงถึงว่าผูใ้หญ่นั้ นต้องการน าตัวเอง ไม่ใช่ให้ผูส้อนเป็นผูน้ าหรือ
ตดัสินใจให้ผูส้อนควรร่วมในกระบวนการสืบหรือคน้หาค าตอบร่วมกบัผูเ้รียนมากกว่าเป็นผูบ้อก
หรือตดัสินใจผูเ้รียน 
 5.  ผูส้อนตอ้งระลึกไวเ้สมอว่าผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนมีความแตกต่างกนั  ทั้งวยั  ประสบการณ์  
ความคิดความสามารถ  ดงันั้นตอ้งจดัเตรียมรูปแบบการสอน  เวลาสถานท่ีให้เหมาะสม  และให้
ผูใ้หญ่ไดเ้รียนตามความสามารถของแต่ละคน 
 จากการท่ีไดท้ราบถึงลกัษณะของผูใ้หญ่  หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไปแลว้นั้นท าให้
ทราบว่า  สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับนักศึกษานั้ นมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นขอ้จ ากัดอยู่หลาย
ประการ ซ่ึงนกัศึกษาอาจประสบความส าเร็จในการเรียนได ้ หากไดรั้บการปฏิบติัจากอาจารยผ์ูส้อน
ตามแนวคิดของ  Kidd  (อา้งถึงในสุวฒัน์  วฒันวงศ ์ 2524 : 77)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 1.  โดยการเพิ่มระดบัของการใชส่ิ้งเร้าให้สูงมากข้ึนกว่าปกติ  เช่น  การให้แสงสว่าง
ส าหรับผูท่ี้มีสายตามีปัญหาและการแลเห็นผดิปกติ 
 2.  โดยการให้นักศึกษามีเวลาไดเ้รียนรู้เน้ือหาวิชามาก่อนล่วงหน้าหรือการให้อ่านมา
ก่อนเพื่อช่วยใหท้ราบถึงสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 3.  อนุญาตใหผู้เ้รียนเลือกเรียนรู้ไปตามความสามารถของตนเอง 
 4.  โดยการพยายามใหผู้เ้รียนไดท้ราบผลของการเรียนรู้ในทนัทีทนัใด 
 5.  โดยการพยายามขจดัแต่ละองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่
สุขสบายความเหน็ดเหน่ือย  ความเคร่งเครียด 
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 6.  โดยการใหแ้รงเสริม (Reinforcement) แก่พฤติกรรมทั้งหลายท่ีประสบผลส าเร็จ 
 7.  ช่วยกระตุน้และสนบัสนุนให้แต่ละบุคคลพยายามเพิ่มการช่วยเหลือตนเองหรือการ
จดัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-managing) 
 เชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการใหค้วามรู้แก่ผูใ้หญ่มีหลกัส าคญัท่ี
จะตอ้งพิจารณาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จ  
ดงัน้ี 
 1.  การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัแรงจูงใจ (Motivation)  แรงจงใจเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ในผูใ้หญ่  
เพียงแต่วา่เรายงัไม่รู้จกัใชใ้หเ้หมาะสมเท่านั้น 
 2.  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการเรียนรู้ (Capacity)  บุคคลจะมีความสามารถ
แตกต่างกนัและความสามารถในการเรียนรู้จะเพิ่มมากข้ึนเม่ือมีอายมุากข้ึน 
 3.  การเรียนรู้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้หญ่จะน า
ประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นการเรียนรู้ของตน 
 4.  การเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนจะเรียนไดดี้ก็ต่อเม่ือไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรม  ไดป้ฏิบติัจริงซ่ึงก่อใหเ้กิดความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
 5.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือเขาสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะเรียน 
 6.  ผูใ้หญ่จะเรียนได้ดีเม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  สามารถ
น าไปใชไ้ดท้นัที 
 7.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือบทเรียนนั้นสัมพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริงในสังคม การ
ไดมี้โอกาสฝึกฝนแกปั้ญหา (Problem  solving) จะท าใหก้ารเรียนรู้เพิ่มพนูข้ึน 
 8.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ  ความถนดั  และเวลาของตนอยา่ง
เตม็ท่ี 
 9. ผูใ้หญ่จะเรียนได้ดีในบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกันเอง  และมีอิสรเสรีในการ
กระท า 
 10.การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีส าคญัเฉพาะของผูใ้หญ่  จ  าท าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 11.  ประสิทธิผลของการเรียนข้ึนอยูก่บัการประเมินผลการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อให้
ผูเ้รียนได้ทราบว่าตนก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน  ควรปรับปรุงอย่างไร  เป็นการ
ทบทวนวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ย 
 12.  ผูใ้หญ่ตอ้งการแนะแนวมิใช่การสอน  บอกใหจ้ าหรือท าแบบทดสอบ 
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 13.  การเรียนรู้ของผู ้ใหญ่สามารถเพิ่มพูนข้ึนจากความรู้ความคิดใหม่ ๆ ความ
หลากหลาย  ความทา้ทาย  และมีโอกาสศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเร้าให้ผูเ้รียนอยากรู้
มากข้ึน 
 14.  การเรียนการสอนผูใ้หญ่  ควรใชว้ิธีการหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  และตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  และควรเป็นการสร้างความส าเร็จในการเรียนบทเรียนตน้ ๆ ใหก้บัผูเ้รียนท่ี
มีพื้นความรู้นอ้ย  เพื่อสร้างความภูมิใจมัน่ใจในการศึกษาบทเรียนท่ียากต่อไป 
 
 โดยสรุปหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืใหก้บัผูเ้รียนมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2. ใหผู้เ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีมีความหมายตามสภาพจริง 
 3. กิจกรรมท่ีเรียนตรงกบัการปฏิบติัตามสภาพจริง 
 4. ก าหนดเป้าหมายหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งท าได ้
 5. ใหผู้เ้รียนรู้แบบร่วมมือ 
 6. ใหผู้เ้รียนรู้วิธีการเรียน 
 7. ใหข้อ้ติชมเพื่อใหผู้เ้รียนทราบจุดเด่น  จุดดอ้ย  และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 
 
จิตวทิยาการศึกษาผู้ใหญ่และจิตวทิยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 การจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตนั้น  กลุ่มเป้าหมายผูเ้รียน คือ  ผูใ้หญ่  ดงันั้น
ผูส้อนผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นอย่างดีซ่ึงจะมี
ส่วนท าให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และ
พิจารณาน าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 ในเร่ืองเก่ียวกบัเกณฑใ์นการพิจารณาบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ไดมี้นกัศึกษาผูใ้หญ่
ไทย  เช่น  เชียรศรี  วิวิธศิริ  และอุ่นตา  นพคุณ ( อา้งถึงใน สุวฒัน์  วฒันวงศ ์2524 : 2-3) ไดก้ าหนด
เกณฑพ์ิจารณาบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่  โดยมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่ 3  ประการดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะทางอาย ุ ในประเทศไทยนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดใหผู้ท่ี้มีอายุ
ยา่งเขา้ปีท่ี 15 (14 ปีบริบูรณ์) เขา้สู่สภาวะความเป็นผูใ้หญ่  โดยเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือจาก  ด.ช. เป็น
นาย  และจาก  ด.ญ. เป็น  น.ส.  และการสอนนกัศึกษาผูใ้หญ่ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนก็ใช้
เกณฑด์งักล่าว  ส าหรับหน่วยราชการอ่ืน ๆ ก็มีเกณฑเ์ก่ียวกบัอายแุตกต่างกนัออกไป  แลว้แต่ความ
เหมาะสมของกิจกรรมเหล่านั้น 
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 2.ลกัษณะทางอารมณ์และสติปัญญา  นกัจิตวิทยาพฒันาการจะพิจารณาความเป็นผูใ้หญ่  
โดยค านึงถึงวุฒิภาวะดา้นจิตใจ  ความพร้อมทางสติปัญญาและความรับผิดชอบในภารกิจท่ีตอ้งใช้
ทั้งดา้นอารมณ์และสมองควบคู่กนั  ถา้หากบุคคลใดมีความสามารถมากพอก็ยอมรับว่าสู่ความเป็น
ผูใ้หญ่แลว้ 
 3.  ลกัษณะของบทบาทหน้าท่ีทางสังคมและประกอบอาชีพ  นับว่าเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาท่ีมีความส าคญัมาก  ทั้งน้ีเพราะว่าผูใ้หญ่จะตอ้งมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีแน่นอน
มัน่คง  และสามารถจะท าหนา้ท่ีในสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเร่ิมจากการมีบทบาทในครอบครัว  
อาจจะเป็น  พ่อ  แม่  ท าหนา้ท่ีพลเมืองดีในการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลตลอดจนอ่ืน ๆ ในสังคม
ตามความสามารถและความสนใจ 
 จิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  การให้ความรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย  จึง
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นส าคญั (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2543  :  8-9) 
ลกัษณะของผูใ้หญ่โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
 1.  มีความเคยชินกบัเร่ืองท่ีเคยปฏิบติัมาและไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 2.  มีร่างกายอ่อนลา้ง่าย  เคล่ือนไหวชา้ลง  สายตาเร่ิมไม่ดี 
 3.  มีความคิดวา่ตนเองไม่ทดัเทียมผูอ่ื้น  ไม่ชอบมีสงัคม 
 4.  มีความลงัเลใจ  ไม่ค่อยกลา้พดูหรือกลา้แสดงออก  แต่ชอบเล่าเร่ืองอดีต 
 5.  มีความสนใจเรียนรู้ช่วงระยะสั้น  ไม่ตอ้งการใชเ้วลานานและตอ้งการเรียนรู้เฉพาะ
เร่ืองท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีเท่านั้น 
 6.  ไม่ชอบเรียนรู้ในสภาพชั้นเรียนเพราะท าใหข้าดอิสระ 
 7.  ไม่ค่อยสนใจการท ากิจกรรม  ส่วนใหญ่มกัปลีกตวัออกมา 
 8.  มีความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น 
 9.  มีประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั 
 10. เรียนรู้ไดช้า้และจดจ าไดไ้ม่นาน 
 11. มีความวิตกกงัวล  เม่ือตอ้งเร่ิมตน้ท าส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต  
 

การจัดการศึกษาในชุมชน 
 

 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สามารถสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  2) ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ส าหรับเร่ืองการ
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จดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัดงัน้ี  เป็นตน้ 2) มีการกระจายอ านาจ
ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 5) ระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ  มาใชใ้นการจดัการศึกษา 6) การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน   

 การบริหารจดัการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีจุดเนน้ส าคญัใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ในขณะเดียวกนัก็ให้สถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคญัในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมด าเนินงานของทั้งฝ่ายโรงเรียนและชุมชนหรือทอ้งถ่ินดงักล่าว 
ย่อมจะส่งผลต่อการสร้างความผูกพนัความสัมพนัธ์ และการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและกระตุน้ใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
จดัการศึกษา รวมทั้งใหโ้รงเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหก้ารศึกษา 
และพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวให้บรรลุผลผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี
การศึกษาและมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพชุมชน  และทอ้งถ่ิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง
แสวงหาความร่วมมือจากทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มาร่วมจดัและบริหารการศึกษากบัทางโรงเรียน นอกจากน้ี 
ก็เพื่อให้โรงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารและพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน อนัเป็นการด าเนินการท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

 
ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 ความเป็นมาและความส าคญัของการมีส่วนร่วม 
 การจดัการศึกษาของไทยในอดีตเป็นภาระหนา้ท่ีของครอบครัวและชุมชน ไดแ้ก่ พ่อแม่ 

วดั และส านกัต่างๆ ในชุมชน ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาแก่บุตรหลานทั้งดา้นวิชาการและอาชีพ มี
การถ่ายทอดอาชีพต่างๆ ใหแ้ก่เด็กเป็นทอดๆ ตลอดมา การศึกษาในอดีตจึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
ของชุมชน ต่อมาไดมี้การน าการจดัการศึกษาแบบตะวนัตกเขา้มาใชแ้ทนการศึกษาแบบเดิม และ
เกิดระบบโรงเรียนข้ึน โรงเรียนจึงกลายเป็นศูนยก์ลางในการจดัการศึกษาให้กบัชุมชนแทนวดัท่ี
รับผดิชอบใหก้ารศึกษาแก่เด็กมาแต่เดิม รัฐก็เขา้มารับผิดชอบในการจดัการศึกษาและจดัหลกัสูตร 
การจดัการศึกษาในแนวน้ีจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีท าให้ผูเ้รียนแปลกแยกจากวิถีชีวิตของ
ชุมชน เป็นการศึกษาท่ีไม่ตอบสนองความตอ้งการของ ชุมชนขณะเดียวกนัชุมชนก็คาดหวงัต่อ
โรงเรียนในดา้นคุณภาพไวสู้ง และพร้อมใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียน  
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 แต่ระบบโรงเรียนท่ีผา่นมาไม่เปิดโอกาสใหเ้กิดความร่วมมือ เน่ืองจากถือหลกัการแบ่ง
หนา้ท่ีเม่ือไดม้อบหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาให้กบัโรงเรียนแลว้ จึงเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนจะตอ้ง
รับผิดชอบโรงเรียนจึงเป็นศูนยก์ลางของความรู้และสติปัญญา  ขณะเดียวกนัความเป็นชุมชนกลบั
อ่อนแอ ความรู้เดิมของทอ้งถ่ินภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถ่ินถูกลืมเลือน ผลการจดัการศึกษาท่ี
ผา่นมาท าใหเ้กิดปัญหามากมายในสงัคมไทย ในส่วนของผูเ้รียนกมี็การแข่งขนักนัสูง ท าใหผู้เ้รียนมี
ความเครียดสูง ไม่มีความสุขในการเรียนการจดัการศึกษาโดยส่วนกลางเร่ิมมีขอ้จ ากดั เกิดความ
ล่าชา้ไม่สนองตอบผูเ้รียน เป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์กนัอยา่งกวา้งขวาง และเม่ือประเทศประสบภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ กระแสการเรียกร้องใหมี้การปฏิรูปการศึกษาจึงไดท้วีข้ึน และไดรั้บการบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้มีกฎหมายการศึกษาซ่ึงเป็นท่ีมาของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใชใ้นปัจจุบนั ซ่ึงเนน้หลกัใหญ่ 2ประการในการ
บริหารจดัการ คือ การกระจายอ านาจทางการศึกษาและการใหทุ้กส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

 แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน และทุกส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม โรงเรียนจึง
ควรเป็นโรงเรียนของชุมชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน  โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของ
ประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าใหป้ระชาชนไดท้ราบ
เก่ียวกบัการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ 
และความนิยมใหเ้กิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มา
ช่วยเหลือเก้ือกลูกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งดา้นการเงินวสัดุ แรงงาน และก าลงัใจ ส่งเสริมให้
ประชาชน มีความเขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา และถือเป็นหนา้ท่ีของประชาชนและชุมชนท่ี
จะตอ้งใหค้วามสนใจ และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียน (ภิญโญ สาธร 2526 : 315) 
ประกอบกบัโลกในยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเจริญกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็วปัญหาต่าง ๆของ
สังคมมีความสลบัซบัซอ้น จึงเป็นยคุท่ีตอ้งการสติปัญญา ความรู้ และความสามารถ จากหลายๆ 
ฝ่ายมาร่วมแกไ้ขปัญหา อาจกล่าวไดว้่าหมดยคุอศัวินมา้ขาวหรือศิลปินเด่ียวมาท าหนา้ท่ีจดัการแต่
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ โดยมีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่ามนุษยทุ์กคนมี
ศกัยภาพท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

 นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินจะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กมี
ความสามารถ มีทกัษะท่ีจะด ารงชีวิต และสามารถพฒันาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะส่งผล
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ใหเ้กิดการพฒันาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ และ
เป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต่อไป 

 กล่าวโดยสรุป ความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีมาจากแนวคิดท่ีเป็น
กระแสผลกัดนั จนกลายเป็นประเด็นท่ีส าคญัประเด็นหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดก้ าหนดไวช้ดัเจนในส่วนของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ให้รัฐส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดน้ าแนวนโยบายพื้นฐานดงักล่าวมาแสดงเป็นเจตนารมณ์และแนวทางท่ีจะใหทุ้กฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงปรากฏในหลายมาตรา ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนรับผดิชอบฝ่ายเดียวไดด้ าเนินการมา
ยาวนาน ท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ยลง ระบบราชการ นกัการศึกษา และครู
อาจารย ์เสมือนผูผ้กูขาดความรับผดิชอบเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนมีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน
ห่าง ๆ ในฐานะผูป้กครองศิษยเ์ก่า กรรมการ หรือผูใ้หค้วามช่วยเหลืออุปถมัภต่์าง ๆ ประกอบกบั
วฒันธรรมการมีส่วนร่วมของไทยตั้งแต่โบราณกาล เช่น ประเพณีการลงแขกท านา หรือความ
ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงไปสู่ลกัษณะ “ตวัใครตวัมนั” ต่างคนต่างอยู ่ และใน
ส่วนของการบริหารงาน ผูมี้อ  านาจก็เคยชินกบั “อ านาจเด่ียว” จนเป็นวฒันธรรมองคก์าร ท าใหก้าร
ปฏิรูปอาจตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะท าให้ทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายประชาชนและฝ่ายท่ีรับผดิชอบในการ
จดัการศึกษา ไดน้ าแนวคิดและบทบญัญติัของกฎหมายไปสู่การปฏิบติัคือ การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ซ่ึงจะเป็นวฒันธรรมใหม่อนัจะน าไปสู่ “การศึกษาของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน” จึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายความรู้สึกนึกคิดและความสามารถของผูบ้ริหารอยา่งยิง่ 

 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามส าคญัต่อยทุธศาสตร์การมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากบทบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติหลาย
หมวดหลายมาตรา เช่นในหมวดหลกัการสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาไดก้ล่าวถึงเจตนารมณ์ท่ีจะ
ใหส้ังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (มาตรา 8 (2)) นอกจากน้ียงัใหมี้การ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 9 (2)) ใหมี้การ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา ในมาตรา 9 (5) ใหบุ้คคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนไดมี้สิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 
12) เป็นตน้ 
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 หมวดแนวการจดัการศึกษา ก าหนดใหส้ถานศึกษาประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา 
ผูป้กครองและชุมชนร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ (มาตรา 24) ใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท า
สาระของหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และทอ้งถ่ิน (มาตรา 27) นอกจากน้ีสถานศึกษา
ยงัมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อพฒันาชุมชนและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน (มาตรา 29) 

 ส่วนหมวดการบริหารและการจดัการศึกษา ไดก้ าหนดให้มีองคค์ณะบุคคลในการ
บริหารและจดัการศึกษาในระดบัต่างๆ ทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัสถานศึกษา โดยใหมี้ตวัแทนองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพอยู่ในองคค์ณะบุคคลนั้น (มาตรา 32-35,38,40 ) 
นอกจากน้ีชุมชนและทอ้งถ่ินยงัมีบทบาทให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า เก่ียวขอ้งกบั
ภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (มาตรา 50) 

 หมวดครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน และทอ้งถ่ินใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความ
รอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบุคคลดงักล่าวมาใช ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษา (มาตรา 57) 

 หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ก าหนดใหมี้การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนดา้นงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ชุมชน 
ทอ้งถ่ินมาใชจ้ดัการศึกษา โดยอาจเป็นผูจ้ดัหรือมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยสิ์นและ
ทรัพยากรอ่ืนใหแ้ก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น (มาตรา 61) 

 จะเห็นไดว้่า ในประเด็นการมีส่วนร่วมท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีหลายลกัษณะ และในหลายหมวด ทั้งหมวดความมุ่งหมายและหลกัการ ซ่ึงเป็นการ
น าเอาแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มา
แสดงเป็นเร่ืองส าคญัเบ้ืองตน้ อนัยนืยนัถึงแนวทางการปฏิรูปท่ีเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย  หมวด
สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษาและหมวดระบบการศึกษา เป็นการแสดงถึงภาพของการมีส่วนร่วม
ของหลาย ๆ ฝ่ายในฐานะของผูจ้ดัการศึกษาโดยตรงท่ีขยายขอ้จ ากดัตามสภาพเดิม คือ ฝ่ายท่ี
รับผดิชอบจดัการศึกษามีเพียงรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น หมวดแนวการจดั
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การศึกษาแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้และการส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 
หมวดการบริหารและการจดัการศึกษา เป็นการก าหนดการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะบุคคล
ระดบัต่าง ๆ หมวดมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในเร่ือง
น้ี หมวดครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาไดก้ าหนดการมีส่วนร่วมในรูปของการระดม
ทรัพยากรบุคคล หมวดทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เป็นแนวทางในการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา ดงันั้น บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจึงมีอยา่งกวา้งขวาง หลาย
แง่มุม อนัจะท าใหก้ารจดัการศึกษาตามแนวทางใหม่ ไม่โดดเด่ียวแต่เฉพาะฝ่ายท่ีรับผดิชอบเท่านั้น 
แต่จะกา้วไปสู่ความรับผดิชอบร่วมกนัซ่ึงจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปไปสู่เป้าหมายท่ีพึง
ปรารถนา 

 
วธีิการของชุมชนและท้องถ่ินในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

 วิ ธีการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้อง ถ่ินในการจัดการศึกษาท่ีได้ก าหนดใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ในการด าเนินการ
นั้น จะพบว่าลกัษณะการมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินนั้นมีหลายลกัษณะ เช่น การมีส่วนร่วม
ในฐานะผูจ้ดัการศึกษา การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ เป็นผูแ้ทนองคก์ร ผูท้รงคุณวุฒิ การมีส่วน
ร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาโดยให้ใชส้ถานประกอบการ การให้วสัดุอุปกรณ์ แรงงาน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินหรือการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจดัการศึกษา การรับทราบรายงานการ
จดัการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เป็นตน้ 

 จากหลกัการมีส่วนร่วมดงักล่าว นักวิชาการไดเ้สนอวิธีการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ ์ (2540 : 93-94) กล่าวถึงกระบวนการเกิดและ
ด าเนินการความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชน อาจเร่ิมไปจากล าดบัขั้นโดยคร่าว ๆ ดงัน้ี 
 1. แสวงหาระบบหรือกลไกท่ีจะสร้างหรือพฒันาบุคลากร ใหมี้ทศันคติและวิสัยทศัน์ท่ี
เอ้ือต่อการเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกนั เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือ เพื่อ
ปรึกษาหารือร่วมกนั ระหวา่งผูท่ี้มองเห็นประเดน็ปัญหาหรือมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัอยูแ่ลว้ 
 2.  เม่ือผา่นการปรึกษาหารือและมองเห็นปัญหาร่วมกนัแลว้ กข็ยายไปสู่การร่วมคิด 
วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และวางแผนกิจกรรม เพื่อน าไปสู่การร่วมมือกนัจดักิจกรรม
การพฒันาต่างๆ ท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีประสบอยู ่และพฒันาเจตคติ ความสามารถ สติปัญญาของ
บุคคล เพื่อท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็และเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน 
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 3. จดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัและการจดัการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในขอ้ (2) 
โดยมีการสรุปประเมินผลการด าเนินการร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาพฒันากิจกรรมและ
ความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 
 4. แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชน
เพื่อขยายการมีส่วนร่วมให้ทัว่ถึง และผลกัดนัให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแบบแนวร่วมอย่าง
ต่อเน่ืองในชุมชน 
 5. ส ารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชนท่ี
จะพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินเพื่อความเขม้แขง็ของบุคคล โรงเรียน และชุมชน เช่น เครือข่ายงาน
พฒันาในดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยมุ่งใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นบูรณาการ 
 ตวัอยา่งจากกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษา (การศึกษาในวิถีของ
ชุมชนรูปแบบและการปฏิบติั 2539) ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 1. การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ชุมชนให้โรงเรียนไดศึ้กษาชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน
แลว้น ามาเขียนเป็นหลกัสูตร เป็นคู่มือ ครูน าประสบการณ์จากชุมชนไปสอน เช่น กรณีผูใ้หญ่วิบูลย ์
เขม็เฉลิมเร่ือง วนเกษตร ผูใ้หญ่วิบูลยไ์ดเ้ขา้ไปโรงเรียนเล่าประสบการณ์ใหน้กัเรียนฟัง นกัเรียนไป
เยีย่มชมผูใ้หญ่วิบูลย ์มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือชุมชนมีความสามารถในการท าปลาร้า 
ปลาเคม็ ท าฆอ้ง ท าโอ่ง จกัสาน ทอผา้ กน็ ามาสอนนกัเรียน วิธีการน้ีท าทุกโรงเรียนเป็นปกติอยูแ่ลว้
 2. การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเด็กและชุมชน จะเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณใน
ความรักทอ้งถ่ิน จะเป็นกระบวนการท่ีชุมชนมีบทบาทสูง เด็กและชุมชนเป็นแนวร่วม จดั
กระบวนการเรียนรู้ เร่ิมจากการวิเคราะห์ชุมชน โดยดูว่าสภาพชุมชนเป็นอยา่งไร มีปัญหาอะไร มี
ความตอ้งการอะไร มีทรัพยากรอะไร ในชุมชนมีผลผลิตอะไร มีรายไดเ้พียงใด วิเคราะห์เพื่อดู
ศกัยภาพและขอ้จ ากดัท่ีชุมชนมีอยู่แลว้ ส่งครูและผูน้ าไปเรียนรู้ในส่ิงท่ีชุมชนมีศกัยภาพเพื่อน า
กลบัมาใชใ้นโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนโดยการปฏิบติันกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั ไดล้งมือท าเป็น
อาชีพซ่ึงสามารถเล้ียงตวัได ้
 3. การจดักระบวนการเรียนท่ีริเร่ิมโดยชุมชน โดยครูและผูน้ าชาวบา้นจะเช่ือมประสาน
เขา้ไปร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น กรณีกลุ่มออมทรัพย ์ จงัหวดัสงขลา ไดน้ า
ประสบการณ์กลุ่มออมทรัพยช์าวบา้น 35 กลุ่ม มาจดัเป็นกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงถา้น าผล
การศึกษามาจดัพิมพ ์ ความรู้ก็จะถูกเก็บ แต่กลุ่มออมทรัพยไ์ดจ้ดัเวทีถกแถลงโดยใหผู้น้ ากลุ่ม 40 
คน มาวิเคราะห์ผลการศึกษา จนเกิดการรวมตวัของชาวบา้นเป็นเครือข่าย ท าใหเ้ห็นภาพของกลุ่ม
ออมทรัพยแ์ละปัญหาท่ีชดัเจนมากกว่า 1 ชุมชนท าใหชุ้มชนไดม้องเห็นพลงัของการรวมกลุ่มและ
การมีอิสระในการตดัสินใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145 

 4. เครือข่ายครูเพื่อเด็กและชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของครู ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
เด็กไดเ้รียนรู้ชุมชน เช่น กรณีจงัหวดัสกลนคร กลุ่มชุมชนไดร่้วมกนัจดัประกวดโรงเรียนอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มดีเด่น แต่ก าหนดตวัช้ีวดัคือนักเรียนท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กไดป้ระสานกบัชุมชน พบปะและคิดวิธีการและกระบวนการของ
แต่ละกิจกรรมร่วมกนั 
 5. ชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นในการพฒันาสถานศึกษา ไดแ้สดงความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษา ใหส้ถานศึกษาไดรั้บทราบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและ
พฒันาเดก็ของชุมชนใหท้ดัเทียมกบัท่ีอ่ืนๆ 
 
รูปแบบการให้การศึกษาชุมชนเพือ่การพฒันา 
 1. การใหก้ารศึกษาแบบทางตรง (Directive Approach) หมายถึง วิธีการใหก้ารศึกษาใน
รูปของการบอกเล่า หรือ อธิบายใหผู้เ้รียนไดรู้้อะไรตรง ๆ ฝ่ายผูส้อนจะเป็นผูบ้อก หรือ อธิบายใหรู้้
ขอ้มูล หรือ ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงตามท่ีน่าจะเป็น ส่วนผูเ้รียนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดจ า 
ท าความเขา้ใจ 
 2. การใหก้ารศึกษาทางออ้ม (Non - Directive Approach ) หมายถึง เป็นวิธีการให้
การศึกษาท่ีไม่ใช่วิธีบอกกล่าวให้ความรู้โดยตรง จะเป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร กระตุน้ให้ผูศึ้กษา 
หรือ ฝึกอบรมไดเ้รียนรู้โดยวิธีการคิด วิเคราะห์ และสรุปขอ้มูลเหล่านั้นดว้ยตนเอง เป็นการพฒันา
ความคิด ความสามารถของผูเ้รียนไดม้ากกวา่วิธีแรก ซ่ึงในการพฒันาชุมชนส่วนใหญ่นิยมใช ้ 
 การศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และ การศึกษาตามอธัยาศยั เนน้ทั้งความรู้ และ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการเน้ือหา 
ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลกรวมทั้ งความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ของสังคมไทย การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 2. ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการบ ารุงรักษาการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญา 
 4. ความรู้ และ ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
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 5. ความรู้ และ ทกัษะในการประกอบอาชีพ และ การด ารงชีวิตอ่างมีความสุขจาก
รูปแบบวิธีการด าเนินงาน พฒันาชุมชน และ การจดัระบบการศึกษา ในการศึกษาตลอดชีวิต จะเห็น
ว่า มีประเด็นหลายประเด็นท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัในแง่กระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ในลกัษณะบูรณาการให้สอดคลอ้งวิถีชีวิต  ความ
จ าเป็น ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ในการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์เพื่อตวัผูเ้รียน และ ชุมชน 
 นอกจากน้ี วิธีการปฏิบติังาน ก็มีความสอดคลอ้งกนั  ในรูปแบบของการใหท้รัพยากรท่ี
มีอยู่ในชุมชน ทั้งในดา้นปัจจยัการด าเนินงาน เช่น วสัดุ แรงงาน ความคิด ท่ีเรียกว่า  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานเดียวกนัของทั้งสองแนวคิด 
 รัฐบาลมีความเช่ือว่าการพฒันาชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะน ามาใช้
เพื่อยกระดบัการครองชีพ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีประชาชนในชนบทก าลงัเผชิญอยู ่ทั้งน้ี เพราะ
การพฒันาชุมชนช่วยใหช้าวบา้น ไดต้ระหนกัในปัญหา และหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เป็นการ
ระดม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ และ ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นการ
พฒันาก าลงัความคิดและความสามารถของประชาชนให้สูงข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันา
ดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป เพราะการพฒันาชุมชนมิไดมุ่้งพฒันาในดา้นหน่ึงดา้นใด โดยเฉพาะ หากแต่ค าน่ึง
ถึง การพฒันาหลาย ๆ ดา้นประกอบดว้ยกนั แต่ไม่จะพฒันาดา้นใด ๆ ก็ตาม อุดมการณ์ของการ
พฒันาชุมชน กไ็ด ้แก่การพฒันาคน การใหก้ารศึกษา ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและ
ทศันคติ โดยเน้นเร่ืองการช่วยตนเองของชุมชน ให้ประชาชนไดมี้โอกาสเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆให้มากท่ีสุด โดยรัฐบาลเพียงแต่ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือตามความจ าเป็นเป็น อนัเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ท่ีจะไปสู่การพึ่งพาตนเอง ไดใ้นท่ีสุด 
 ในส่วนของการศึกษานั้น มีความจ าเป็น ท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่ง 
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ก็เพราะในแต่ละช่วงชีวิตบุคคลตอ้งพบกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบนั ความจ าเป็นของการศึกษาจะยิ่งดูชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และการด ารงชีวิต ของผูค้นใน
สังคมนานาประการ เช่น การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพการงาน และการจ้างงาน   
การศึกษาท าให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งดี ดงัค  าท่ีว่า “ คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น ” 
การศึกษาของบุคคลในแต่ละห้วงเวลาของอายุจึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ประชาชนจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บบริหารเพิ่มเติมในส่ิงท่ีตอ้งการ จ าเป็นอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 ดงันั้นหากจะสรุปโดยภาพรวมทั้ง  การพฒันาชุมชน และ การศึกษา ค่อนขา้งท่ีจะเป็น
เร่ืองเดียวกนัท่ีมุ่งให้เกิดการพฒันา เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน ชุมชน สังคม ให้บงัเกิดความ
เจริญกา้วหน้า  น าไปสู่ สังคมท่ีคนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และ สังคมมีความสงบสุข โครงการ
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มหาวิทยาลยัชีวิตตอ้งตระหนกัถึงชุมชน พฒันาชุมชนให้ย ัง่ยืนโดยการน าศาสตร์ต่าง ๆ บูรณาการ
ในทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น : การจัดการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 

 
 สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) จดัตั้ งขั้นเมือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2545 โดย
องค์กรภาคี ประกอบด้วย บริษทั ปตท.  จ  ากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และมูลนิธีหมู่บา้น ไดร่้วมตวั
จดัตั้งเป็นมูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในปี พ.ศ. 2549 
 มูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ไดด้ าเนินการโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
เนน้แนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาท่ีเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากชีวิตจริง 
โดยความร่วมมือจากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการ
ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกนัและสัมพนัธ์กบัชีวิตความเป็นอยูก่ารประกอบอาชีพ
ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ อยา่งมีพลงั เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ณ ศูนยเ์รียนรู้มหาวิทยาลยัชีวิตในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบัผูค้นในชุมชน โดยเฉพาะผูใ้หญ่ ผูน้ าชุมชน และบุคคลหลากหลาย
อาชีพ ไดเ้ปิดด าเนินการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 (บุญมาก ปุราสะเก 2552 : 1) 
 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวติ : ทีม่า ความหมาย และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

 ขณะท่ีผูค้นทัว่ประเทศมีปัญหาหน้ีสิน ปัญหาครอบครัว การท ามาหากิน และชุมชนก ็
เหมือนก าลงัล่มสลาย ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาร้อยแปดท่ีรุมเร้าได ้เราพบไดว้่ามีบุคคลจ านวนไม่
น้อยท่ีแกปั้ญหาหน้ีสิน ปัญหาต่างๆ ของตนเองได ้เราไดพ้บชุมชนมากมายท่ีไม่ไดล่้มสลาย แต่
เขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได ้และมีไม่น้อยท่ีโดดเด่นถึงขั้นมีคนไปขอศึกษาดูงานจากทัว่ประเทศ
และต่างประเทศ 
 ขณะท่ีเราก าลงัส้ินหวงักบัระบบการศึกษา ซ่ึงไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน  
ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาความแตกแยก ความรุนแรง และอ่ืนๆ เราก็พบว่าชุมชนท่ีเขม้แขง็ทัว่ประเทศ
ไม่ไดเ้ขม้แข็งเพราะมีงบประมาณมาก มีโครงการมาก แต่เพราะเป็นชุมชนเรียนรู้ มีกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ เรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง 
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 เราไดไ้ป “ขอความรู้” จากปราชญช์าวบา้น จากผูน้ า จากชุมชนเขม้แขง็เหล่าน้ี เราไดไ้ป 
“ร่วมมือกนัพฒันา” ชุมชนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเป็นเวลากว่า 30 ปี ท่ีสุด ไดร่้วมกบัผูน้ าชุมชน 
นกัวิชาการ ท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากชุมชนแลว้พฒันาเป็นหลกัสูตรทั้งระยะสั้น 
 ระยะยาว รวมทั้งระดบัอุดมศึกษา น ากลบัไปใหชุ้มชนทัว่ประเทศไดเ้รียน เรียนแลว้จะไดพ้ฒันา 
และแกปั้ญหาไดเ้หมือนกบับุคคลและชุมชน “ตน้แบบ” ทั้งหลาย 

 มหาวิทยาลยัชีวติ : ความหมาย 
 มหาวิทยาลัยชีวิต เ ป็นวลี ท่ี คิด ข้ึนเพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการเ รียนรู้ ท่ีมาจาก
ประสบการณ์ชีวิต เอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เอาปัญหาในชีวิต ในชุมชน ในสังคมเป็นตวัตั้ง เอาศกัยภาพ
ของตนเอง ของชุมชนท้องถ่ินเป็นฐานและเป็นทุน เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาตนเองเป็น
ประการส าคญัไม่ใช่เรียน “ หนงัสือ” เพื่อจะไดไ้ป “สอบ” เรียนจบแลว้กเ็อาปริญญาไปเร่หาท างาน 
 มหาวิทยาลยัชีวิต คือ “รูปแบบ” หน่ึงของการเรียนรู้ ซ่ึงเอาชีวิตเป็น “เน้ือหา” มีการ
จดัการเรียนรู้อยา่งเป็น “กระบวนการ”  ท่ีไม่ใช่การไปสอนใหท่้องจ า หรือไปถ่ายทอดวิชาความรู้ 
แต่เป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้เ้รียนคิดเป็นและคิดเป็นระบบไดส้ามารถสร้างความรู้ใหม่ได ้ความรู้ท่ี
สร้างเองเช่นน้ีมีประสิทธิภาพสูง มีพลงัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้
 เรียนในมหาวิทยาลยัชีวิตแลว้ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่ขณะท่ีเรียน เพราะการเรียนรู้หมายถึงการ
เปล่ียนแปลง เรียนแลว้ชีวิตตอ้งเปล่ียนไปในทางท่ีดีในทนัที เพราะการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเป็นการ
ระเบิดศกัยภาพของคนจากภายใน ไม่ใช่การยดัเยียดจากภายนอก ขอ้มูลและความรู้เก่าท่ีมีอยู่ใน
ต าราก็ดี อยู่ในตวัอาจารยผ์ูส้อนก็ดี มีคุณค่าเพื่อเพียงให้นักศึกษาไดใ้ช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความรู้ใหม่ ไม่ใช่เป็นค าตอบสุดทา้ยหรือค าตอบส าเร็จรูป 

 สร้างความรู้ใหม่ : หัวใจของมหาวิทยาลยัชีวติ 
 ความรู้ท่ีผูค้นสร้างเองเป็น “ความรู้มือหน่ึง” ส่วนความรู้ท่ีอยูใ่นต าราเป็น “ความรู้มือ
สอง” ปัญหาการศึกษาบา้นเราวนัน้ี คือเรามีแต่ความรู้มือสอง ซ่ึงมาจากการ “เรียนหนงัสือ” การ 
“ท่องหนงัสือ” เรายงัไม่ปรับเปล่ียนทศันคติเร่ือง “การเรียนรู้” เราคิดว่าความรู้มีอยูแ่ลว้ ความจริงมี
อยูแ่ลว้ เราเพียงแต่ไปท่องไปจ าเอาความรู้นั้นและน าไปใชเ้ท่านั้น 
 น่ีเป็นวิธีคิดแบบ “เส้นตรง” (linear) ท่ีมองการศึกษาแบบง่ายเกินไป (over-simplify) 
เหมือนสูตรคูณ “2x2=4” การศึกษาแบบสูตรคูณน าไปใชใ้นชีวิตจริงๆ ไม่ได ้เพราะชีวิตไม่ไดเ้รียบ
ง่ายและเป็นสูตรส าเร็จแบบสูตรคูณ แต่มีความซบัซ้อน ตอ้งคิดหลายขั้นหลายตลบ ตอ้งแยกตอ้ง
โยงเป็นถึงจะอยูร่อดได ้
 การศึกษาแบบเก่าจึงแกปั้ญหาสังคมไม่ได ้เพราะปัญหาแต่ละอยา่งมีความสลบัซบัซอ้น
ตอ้งใชค้วามรู้ใชปั้ญญาในการพิจารณาทั้งภาพรวมและภาพยอ่ย ไม่มีสูตรส าเร็จ เราจึงมกัแกก้นัดว้ย
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อ านาจและเงิน ซ่ึงเป็นเพียง “ยาแกป้วด” ปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ย “ค าสั่งและ
งบประมาณ” ตอ้งใชก้ารศึกษา และตอ้งเป็นการศึกษาท่ีดี ท่ีไม่ใช่การศึกษาแบบเก่า 
 การศึกษาแบบเก่าเรียนรู้แบบท่องจ าท าให้คนคิดไม่เป็น เช่ือมโยงไม่เป็น คิดเป็นระบบ
ไม่ได ้การศึกษาแบบน้ีท าให้คนว่านอนสอนง่าย อยูใ่นระดบัอุปถมัภ ์ถูกครอบง า ไม่ตั้งค  าถาม ไม่
เถียง วิพากษไ์ม่วิจารณ์ไม่เป็น เพราะไม่เคยเรียนเร่ืองการตั้งค  าถาม ไม่เคยเรียนเร่ืองการสร้างความรู้
ใหม่ มีปัญหาจึงแกไ้ขไม่ได ้ไม่ใชเ้หตุผล ไม่ใชค้วามรู้ ไม่ใชปั้ญญา แต่ใช่ความรุนแรง 

 การเรียนรู้ใหม่ : กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ 
 การเรียนรู้ท่ีสร้างพลงัการเปล่ียนแปลงเกิดจากการจดัระบบการศึกษาซ่ึงมีกระบวนทศัน์
ใหม่ กระบวนทศัน์หมายถึงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีใหคุ้ณค่า ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานการมองโลกความเป็นจริง
แบบหน่ึง ซ่ึงไดเ้ขียนไวข้า้งบนก่อนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “กระบวนทศัน์มหาวิทยาลยัชีวิต”  
 สรุปโดยรวม ฐานคิดหรือปรัชญาของมหาวิทยาลยัชีวิตเป็นดงัน้ี 

 1. คนไม่ได้เกิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบง า ท าให้เช่ือสนิทว่าเป็นเช่นนั้ นจริง
(hegemony) แทท่ี้จริง คนขาดโอกาสการเรียนรู้ โอกาสการพฒันาสงัคมไม่ใหค้วามเป็นธรรม ไม่ให้
ความเสมอภาคถา้มีโอกาสคนจ านวนมากจะพฒันาตนเองและมีคุณูปการอยา่งยิ่งต่อชุมชนทอ้งถ่ิน
และสงัคม 

 2.  “ไม่มีใครรู้ทุกอยา่ง และไม่มีใครรู้อะไรเลย มีแต่คนท่ีรู้บางอยา่งและไม่รู้บางอยา่ง” 
(เปาโล แฟรร์) มหาวิทยาลยัชีวิตเช่ือว่า ทุกคนมีประสบการณ์ มีความรู้อยู่ใกลต้วั ถา้หากมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน มีการ “จดัการความรู้” อย่างมีหลกัมีเกณฑ ์มีหลกัวิชาประกอบก็จะ
กลายเป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่า มหาวิทยาลัยชีวิตจึงเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การ
ถ่ายทอดวิชาความรู้ และเคารพให้เกียรตินกัศึกษาในฐานะ “ผูรู้้” (บางเร่ือง) ท่ีตอ้งการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองร่วมกบัอาจารยแ์ละคนอ่ืนๆ 

 3.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงเกิดมาจาก “ขา้งใน” แต่ละคน เกิด
จากการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเอา “ความรู้มือสอง” จากต ารา จากอาจารย ์จากเพื่อนมาประกอบ
กบั “ขอ้มูลดิบ” หรือขอ้มูลมือสองท่ีไดจ้ากการรวบรวมเพื่อสร้าง “ความรู้มือหน่ึง” ซ่ึงมีพลงัสูงมาก
ในการเปล่ียนแปลงผูค้นและสังคม 

 4.  มหาวิทยาลยัชีวิตเนน้การเรียนรู้จกัตนเองของผูเ้รียน การคน้หารากเหงา้ของตนเอง 
ของชุมชน สืบคน้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดส านึก เกิดความภูมิใจในถ่ินฐานบา้นเกิด ภูมิ
ปัญญาของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ โดยเช่ือว่า “คนไม่มีอดีตเป็นคนไม่มีอนาคต คนไม่รู้ว่าตวัเองมา
จากไหนก็ไม่รู้ว่าตวัเองจะไปไหน คนไม่มีรากเหงา้จะถูกเขาครอบง าและก าหนดอนาคตให้หมด
เลย” 
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 5.  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิตเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เอาชุมชนทอ้งถ่ินเป็นฐานและเป็น
ทุน ไม่แยกการศึกษาและการพฒันาออกจากกนั เรียนไปดว้ยปฏิบติัไปดว้ย  เรียนไปแลว้ชุมชนท่ี
ขาดแคลนขา้วก็มีขา้วกิน มีหน้ีสินก็มีทางออก มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มก็ร่วมกนัแกไ้ข ช่วยกนัสร้าง
เสริมสุขภาวะ มีกองทุนมีสวสัดิการ มีความมัน่คงในอาชีพการงาน เรียนแลท้ าให้คนอยู่อย่างมี
ศกัด์ิศรีและมีกินในทอ้งถ่ินของตนเอง 

 6.  มหาวิทยาลยัชีวิตสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การ
เรียนรู้เหมาะกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการคน้หาตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทุน คน้หา
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองและของทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของนกัศึกษาและของชุมชน การเรียนรู้แบบน้ีท าให้นกัศึกษาเรียนแลว้ “ช่วยตวัเองได ้ช่วย
คนอ่ืนได”้ ไม่มีงานกคิ็ดงานใหม่ได ้ไม่ใช่นัง่รอใหค้นมาจา้งอยา่งเดียว 

 7.  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิตท าใหค้นรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้จกัโลก
เปิดโลกทศัน์ของตนเองให้กวา้งไกล เช่ือมโยงกบัโลกในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัหมด 
การเปล่ียนแปลงในชุมชนเป็นผลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะสามารถ
อยูร่อดและมีศกัด์ิศรีในโลกท่ีไร้พรมแดนน้ี 
 ความลม้เหลวของการปฏิรูปการศึกษา ส่วนหน่ึงคงเพราะ “เน้ือหาและกระบวนการ” 
ของการปฏิรูปไม่มีความชดัเจน เห็นแต่รูปแบบ ระบบ องคก์ร อ านาจ แต่ไม่เห็นเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้กระบวนการในการด าเนินการขาดการมีส่วนร่วมของผูค้นทั้งชาติ ทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองใหญ่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคนไทยทุกคน 
 มหาวิทยาลยัชีวิตเป็นการปฏิรูปการศึกษาในตวัมนัเอง เพราะทั้งแนวคิด แนวปฏิบติัมา
จากฐานคิดท่ีแตกต่าง เป็นการปฏิรูปการศึกษาท่ีมาจากฐานราก มาจากชุมชน ซ่ึงถา้หากกระจายไป
ทัว่แผน่ดิน กจ็ะเป็นเมลด็พนัธ์ท่ีงอกและเติบโต มีส่วนก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษาและ
การพฒันาในทอ้งถ่ิน ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมในระดบัใหญ่ได ้ทั้งในระดบัการบริหาร
ของหน่วยงานราชการ ทั้งการพฒันานโยบายของรัฐบาลและพรรคการเมือง มหาวิทยาลยัชีวิตเป็น
การเรียนรู้ไปสู่ความเป็นไท บูรณาการการพฒันา การศึกษา และประชาธิปไตยให้เป็นเน้ือเดียวกนั 
สร้างรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คงย ัง่ยนื (เสรี พงศพ์ิศ 2552)  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  ร่วมกบั  “มูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน”  (สสวช.)  
อีกฝ่ายหน่ึง  ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกนัด าเนินโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ  เม่ือวนัท่ี 11  พฤษภาคม   2549  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2549  เป็นตน้มา เป็น
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โครงการท่ีบริหารจดัการในลกัษณะพึ่งตนเองได้ทั้ งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันบริหารโครงการ  
บริหารหลกัสูตร  จดักระบวนการเรียนรู้  ใหบ้ริการทางวิชาการและสนบัสนุนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน  ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย 
 
ศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวติ 
 ศูนยเ์รียนรู้ หมายถึง  ศูนยร์วมการจดักิจกรรมการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เพื่อ
กระจายการบริการการศึกษาแก่ประชาชนให้กวา้งขวางทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในจงัหวดั
ชัยภูมิ  ตลอดจนแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีสอดคล้องกับกับหลักสูตร  
กลมกลืนกบัวิถีชีวิตของชุมชน  ทนัต่อความเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์  เพื่อก่อใหเ้กิดสังคมการ
เรียนรู้และการพึ่งตนเอง  รวมทั้งเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีเป็นเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปรียบเสมือนประตู
ทองท่ีเปิดรับผูท่ี้พลาดโอกาสการเรียนในระดบัอุดมศึกษาให้กลบัเขา้สู่โลกของการศึกษาอีกคร้ัง  
จากภาวะความตอ้งการท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิร่วมกบั
สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการท่ีจะยกระดบัความรู้  
ความสามารถ  และอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน  จึงไดจ้ดัตั้งศูนยเ์รียนรู้  ข้ึนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาเป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  เป็นสถานท่ีท่ีเสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้  ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์  วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน  อีกทั้ง
ยงัเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสังคมใน
ยคุโลกาภิวตัน์  และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้การสร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งการ
พฒันาแบบพึ่งตนเอง 
 ศูนย์เรียนรู้  จัดตั้ งอยู่ในชุมชน  ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือสามฝ่าย ได้แก่  องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ และผูน้ าทอ้งถ่ิน   และเป็นการจดัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี  โดยมีการก ากบั ติดตาม ส่งเสริมการด าเนินงานจากมหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ และสถาบนั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)   คือ  มีบริการกิจกรรมการศึกษาซ่ึงจะจดัเป็นระบบอยู่ในศูนย์
เรียนรู้ ชุมชนโดยการจัดให้มีศูนย์เรียนรู้  เพื่อให้บริการการศึกษารูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษา 
ตลอดจนจัดให้มีส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  ในศูนย์เรียนรู้  เช่น  ส่ือเอกสาร  หนังสือ  ต ารา   ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  เทปบนัทึกเสียง  วีดีทศัน์   และจดัให้มีผูอ้  านวยการศูนย ์
คณะกรรมการบริหารศูนย ์อาจารยป์ระจ าศูนยฯ์  และเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนย ์ โดยการปฏิบติังานเตม็
เวลาและบางเวลาและไดรั้บค่าตอบแทนตามประกาศของมหาวิทยาลยั การจดักิจกรรมของศูนยฯ์  
จะมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาทอ้งถ่ินเกิดการเรียนรู้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซ่ึงศูนยเ์รียนรู้
สามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมของตนเอง  และท ากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้  เช่น กิจกรรมทาง
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วิชาการ ปฐมนิเทศ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม กิจกรรมพฒันาตนเอง ดา้น
อาชีพและชุมชน  ซ่ึงเป็นการพฒันาทกัษะและความสามารถทางดา้นอาชีพของนกัศึกษา  เพื่อให้
สามารถพฒันาชีวิตและสร้างงานเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนได ้ ในดา้นการจดักิจกรรมการศึกษา
ร่วมกบัชุมชนนั้น  ศูนยเ์รียนรู้มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัชุมชน  โดยมีการร่วมจดั
กิจกรรมการศึกษากบักลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชน  เช่น  กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง  เศรษฐกิจชุมชนกบักลุ่ม
ออมทรัพย์ในชุมชน  กิจกรรมแผนแม่บทชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เกษตรกรรมยัง่ยืน และ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน   กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาทางศาสนา  เป็นตน้ 
 
วตัถุประสงค์ของการจัดศูนย์เรียนรู้ 
 การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้นั้นมีวตัถุประสงคพ์อสรุปไดด้งัน้ี 1)  เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
ให้บริการการจัดการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสห
วิทยาการเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2)  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 3)  เพื่อกระจายการบริหารการจดัการ  
และการมีส่วนร่วมในการจดับริการการศึกษา  เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้และการพึ่งพาตนเอง  
รวมทั้งเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัประชาชน  เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
เป็นรูปธรรม  และชดัเจน 
 
ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ 
 ศูนยก์ารเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนมีประโยชนแ์ละเป็นความส าคญัต่อชุมชนและประชาชนดงัน้ี 
 1.  เป็นขุมทรัพยท์างปัญญา  และเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมการศึกษานอกสถาบนั
รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง  ชุมชนและสงัคม 
 2.  เป็นการกระจายแหล่งบริการทางการศึกษา  แหล่งข่าวสารขอ้มูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทางดา้นการศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ชุมชน  ไดอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ถึง
ทุกพื้นท่ี 
 3.  เป็นการกระจายการบริหารการศึกษาใหเ้กิดความคล่องตวั  และมีความยดืหยุน่ใน
การบริหารการจดัการ  และการจดักิจกรรมทางการศึกษา 
 4.  เป็นแหล่งบริการชุมชน  และเป็นจุดน าร่องของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 5.  เป็นแหล่งปลูกฝัง  สร้างเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153 

 6. เป็นศูนยร์วมของการยกระดบัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  และเพิ่มพูนรายได้
ใหแ้ก่ประชาชน 
 7.  เป็นศูนยก์ลางการประสานงาน  เพื่อระดมสรรพก าลงัทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัอย่างคุม้ค่าและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐในการให้บริการดา้นการศึกษาต่อ
ชุมชนและประชาชน 
 กล่าวโดยสรุป โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต เป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้
ระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเอาชีวิตเป็นเน้ือหา มีการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นกระบวนการ การเรียนรู้ท่ีสร้าง
พลงัการเปล่ียนแปลงเกิดจากการจดัระบบการศึกษาซ่ึงมีกระบวนทศัน์ใหม่ เป็นโครงการร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (สสวช.)  กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  ด าเนินการ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ิน  เปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรศิลปศา
สตรบณัฑิต  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ให้บริการการจดัการศึกษาและกระจายการบริหารการจดัการ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 
แนวทางในการจัดและพฒันาศูนย์เรียนรู้ 
 ในการด าเนินงานการจัดศูนยเ์รียนรู้ให้มีประสิทธิภาพได้นั้ นมีหลกัการด าเนินงาน
ต่อไปน้ี 
 ยทุธศาสตร์ในการจดัศูนยเ์รียนรู้  ในการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้  ไดว้างยทุธศาสตร์การ
จดัศูนยเ์รียนรู้ไว ้ 7  ประการ  ดงัน้ี  1) ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัศูนยเ์รียนรู้ในหลกัการ “ชุมชน
เพื่อชุมชน”  2)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นแกนน าในการจดัตั้งและการจดักิจกรรมในศูนย์
เรียนรู้  3)  ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงแนวทางและวิธีการจดัศูนยเ์รียนรู้  4)  สร้างความศรัทธาและ
ความคุ้นเคยกับชุมชน  5) ร่วมประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานร่วมกับชุมชน  6)  
ประสานงานกบัเครือข่าย  7)  จดักิจกรรมเสริมแรง  และการใหร้างวลั   
 รูปแบบการจดัศูนยเ์รียนรู้  ศูนยเ์รียนรู้มีรูปแบบของการจดัการ  6  ประการ  คือ  1)  
พื้นท่ีให้บริการการศึกษายืดหยุ่นตามสถานท่ี  และความพร้อมของชุมชน  2) รูปแบบการจดัพื้นท่ี  
วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ก าหนดขนาดและมาตรฐาน  ของวสัดุ  ครุภณัฑท่ี์แน่นอน  เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั และตอ้งเหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพแวดลอ้ม  3)  เป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม  หรือความพร้อมตามสภาพไดอ้ยา่งทนั
ยคุทนัสมยั  4)  จดัศูนยเ์รียนรู้ในสถานศึกษา องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ หรือ
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ในวดั  5)  ศูนยเ์รียนรู้ควรมีอาคารและบริเวณเป็นเอกเทศ 6)จดัให้มีบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 
องค์ประกอบการจัดการศูนย์เรียนรู้ 
 การด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้จะมีความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้น   จ าเป็นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบของการจดัการศูนยเ์รียนรู้   8  ประการดงัน้ี    
คือ   1)  การบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้   2)  การประชาสัมพนัธ์   3)  การส ารวจขอ้มูลชุมชน  4)  การ
จดัท าแผนและโครงการ  5) การใหค้  าปรึกษาและแนะแนว  6)  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน   
7)  การประสานเครือข่าย และ 8) การประเมินผลและสรุปรายงานผล  ซ่ึงมีรายระเอียดดงัน้ี 
 
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 
 การจดัการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาชนทุกคนในทอ้งถ่ิน
จะตอ้งไดรั้บการศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตและการศึกษาต่อเน่ือง   เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต   กิจกรรม
การศึกษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพวิถีชีวิตของประชาชนและทอ้งถ่ินจะตอ้งมีบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้โดยประชาชนมีส่วนร่วม  ในการจดัการศึกษาในฐานะเป็นเจา้ของชุมชน   ศูนยเ์รียนรู้มี
บทบาทหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของชุมชน    มุ่งสร้างโอกาสและใหบ้ริการการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   สนองตอบความ
ตอ้งการและเสนอทางเลือกในการพฒันาตนเอง   อนัจะน าไปสู่การพฒันาแบบพึ่งตนเองได ้   
ดงันั้นศูนยเ์รียนรู้จะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมุ่งตอบสนองบทบาท   ภารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวได ้    ซ่ึงศูนยเ์รียนรู้นั้นมีโครงสร้างการบริหารงานและบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 
 1. โครงสร้างการบริหาร   ศูนยเ์รียนรู้เป็นสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมการศึกษา   เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   อยูใ่นการก ากบัดูแลของมหาวิทยาลยั และประกอบดว้ยตวัแทนจาก
ทอ้งถ่ิน 3 ฝ่าย มีผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ คณะกรรมการบริหารศูนย ์และอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้    
ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินงาน  ลกัษณะโครงสร้างของการ
บริหารของศูนยเ์รียนรู้ จะประกอบดว้ย  1)  คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้    เป็นคณะผูบ้ริหาร
ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน  3) อาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  เป็นผูด้  าเนินงานจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีศูนยม์หาวิทยาลยัเป็นหน่วยให้การสนบัสนุน วางแผน นโยบาย 
ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน    
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 2. บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้   คณะกรรมการบริหารศูนย์
เรียนรู้ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งมหาวิทยาลยั มีหนา้ท่ี  1) ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของ ศูนย์
เรียนรู้   2) วางแผนและใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการโครงการของศูนยเ์รียนรู้  3)  ก ากบั  ดูแล  
ติดตามการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้  4)จดัหา  สนบัสนุนวสัดุ  อุปกรณ์   อาคารสถานท่ี   บุคลากร   
ติดตามการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้   5) สรรหาอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้   ร่วมกบัมหาวิทยาลยั   
6)  ประเมินผลการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้  7) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้  ปีละไม่
นอ้ยกวา่  2   คร้ัง  8)  ประชาสัมพนัธ์  และเผยแพร่ผลการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ 

 3. คณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้   ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ประกอบดว้ย 1) ตวัแทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) ตวัแทนหน่วยงาน
ราชการ    3) ตวัแทนผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวุฒิและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 4) ตวัแทนจาก
มหาวิทยาลยั 
  3.2 ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีหนา้ท่ี  1) เสนอแผนงานและ
งบประมาณต่อกรรมการบริหารศูนย ์ 2) ควบคุมดูแลให้งานด าเนินบรรลุตามแผน                    3) 
ควบคุมดูแลรายรับรายจ่าย 4) ควบคุมดูแลพนกังานศูนยแ์ละอาจารยม์หาวิทยาลยัชีวิต 5) อาจท า
หนา้ท่ีเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัชีวิตในบางรายวิชา 6) ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั  7) รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารศูนย ์
  3.3 บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้   อาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้มีบทบาท
หนา้ท่ี   ดงัน้ี 1) ศึกษาท าความเขา้ใจเคา้โครงการสอนและแผนการสอนร่วมกบัผูอ้  านวยการเรียนรู้
ประจ าศูนยแ์ละอาจารยม์หาวิทยาลยั 2) สอนและ/หรือจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเวลา
ท่ีผูอ้  านวยการเรียนรู้จดัให้ส าหรับรายวิชาหรือหวัขอ้วิชาท่ีตนรับผดิชอบ 3) จดักิจกรรมและตรวจ
ให้คะแนนงานนักศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมายจากผูอ้  านวยการเรียนรู้ประจ าศูนยแ์ละอาจารย์
มหาวิทยาลยั และ4) รายงานต่อผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ 
  3.4 บทบาทหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั  ในการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้   มหาวิทยาลยั มี
บทบาทหนา้ท่ีการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ ดงัน้ี  1)  ร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และศูนย์
เรียนรู้จดัประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ให้แก่หน่วยงาน องคก์ร  และบุคคลอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง  2)  เผยแพร่แนวความคิด  และประชาสัมพนัธ์แนวทางการจดัตั้ งศูนยเ์รียนรู้ให้แก่
หน่วยงาน องค์กร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้  โดยการ
ประสานงานจดัหาทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยเ์รียนรู้  เช่น  อาคาร
สถานท่ี  วสัดุ  อุปกรณ์  และส่ือต่างๆ  4)  ประสานงานและจดัท าขอ้มูลของเครือข่าย  ท่ีสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนศูนยเ์รียนรู้  และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  5)  เป็นศูนย์
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รวมและบริหารการกระจายส่ือ  6)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้  7)  ร่วม
ประชุมกบัคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้เพื่อจดัท าและพิจารณาแผนปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้  
8)  ประสานงานการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้  9)  เสริมและ
สร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การพฒันาบุคลากร  การศึกษาดูงาน  การยกยอ่งและประกาศ
เกียรติคุณแก่ผูด้  าเนินงานศูนยเ์รียนรู้  10)  จดัระบบการนิเทศ  ติดตามผล  ประเมินผล   เพื่อให้มี
มาตรฐานและคุณภาพทั้งในการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้  11)  ประสานงานส่งเสริม  สนบัสนุน  การ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินร่วมกบัอาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้  12)  สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานของ
ศูนยเ์รียนรู้ 
 
แนวทางการจดัการด้านต่าง ๆ  ในศูนย์เรียนรู้ 
 ในการจดัการดา้นต่างๆ  ในศูนยเ์รียนรู้ มีแนวทางการจดัอยู ่ 4  ดา้น  ดงัน้ี 
 1.  การด าเนินงานด้านอาคารสถานท่ี  ศูนย์เรียนรู้จัดประสานขอความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานราชการหรือวดั เป็นสถานท่ีใหมี้ความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน
ดงัน้ี  การจดับริเวณภายนอก  จดัให้มีป้ายช่ือศูนยเ์รียนรู้แห่งนั้นติดไวใ้ห้เห็นชดัเจน  อาจจะมีการ
ปลูกไมด้อกไมป้ระดบั  จดัสวนหยอ่ม ท่ีจอดรถ  ท่ีนัง่ใตต้น้ไม ้ เป็นตน้  การจดับริเวณภายในจดัให้
มีบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นมุมต่างๆ  ไดแ้ก่  มุมปฏิบติัการของอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้บริเวณ
พบกลุ่มการเรียนการสอน/พบกลุ่มย่อยนักศึกษา  มุมรับสมัครนักศึกษา  มุมแนะแนว / จัด
นิทรรศการ  มุมศูนยข์อ้มูลชุมชน /ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มุมบริการหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ ์ มุม
การศึกษาทางไกลไทยคม/มุมโสตทศันูปกรณ์/ชุดการเรียน 
 2.  การจดัการดา้นงานธุรการ  ศูนยเ์รียนรู้  ควรด าเนินการดงัน้ี  1)  จดัท าบญัชีลงเวลา
การปฏิบติังาน   2)  จดัท าบนัทึกการปฏิบติังาน(Portfolio)  น าเสนอผูบ้ริหารศูนยเ์รียนรู้ เดือนละ 1 
คร้ัง  3)  ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั  จดัเตรียมเอกสารการสมคัรเขา้ศึกษา  เช่น  ระเบียบการ  ใบ
สมคัร  เอกสารข้ึนทะเบียน  ลงทะเบียน  คู่มือนกัศึกษา  เอกสารแนะแนว  4)  ด าเนินการรับสมคัร
นักศึกษา  จัดท าทะเบียนนักศึกษาโดยแยกเป็นชั้นปี  6)  สรุปจ านวนนักศึกษา  เพื่อรายงาน
มหาวิทยาลยั  7)  ด าเนินการวางแผนการเรียนการสอนร่วมกบันกัศึกษาจดัให้มีการพบกลุ่ม  8)  ให้
ค  าปรึกษาแนะน าเพื่อแกปั้ญหาการเรียน 9)  ประสานกบัมหาวิทยาลยัในการจดัเตรียมสถานท่ีสอบ  
และจ านวนขอ้สอบปลายภาค    
 3.  การจดัการดา้นส่ือการเรียนการสอน  ศูนยเ์รียนรู้มีแนวทางการจดัการดา้นส่ือการ
เรียนการสอน  3  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นการจดัหาประสานกบัมหาวิทยาลยั   องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และเครือข่าย   เพื่อขอรับการสนบัสนุน วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา และส่ือการเรียน
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การสอน จดัท าทะเบียนวสัดุอุปกรณ์ครุภณัฑ ์ และส่ือการเรียนการสอนท่ีอยูใ่นศูนยเ์รียนรู้ให้เป็น
ปัจจุบนั  จดัส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  และครุภณัฑ์การศึกษาให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการคน้ควา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการ  2)  ดา้นการบริการโดยใหค้  าปรึกษา แนะน า แนะแนวการใชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
การศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชน จัดบริการให้ยืมส่ือดังกล่าวแก่นักศึกษาและ
ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง ทัว่ถึงและเกิดประโยชน์คุม้ค่า  จดัให้มีนกัศึกษามาหมุนเวียนให้บริการ
ส่ือการเรียน  การสอน  การแนะแนว  การจดันิทรรศการ  ใหค้  าปรึกษา  โดยอาจใชรุ่้นพี่ช่วยรุ่นนอ้ง 
 4.  การด าเนินการเก่ียวกบับุคลากร  ศูนยเ์รียนรู้มีแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบั
บุคลากรดงัน้ี  1)  กรณีท่ีอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้ไม่สามารถปฏิบติังานท่ีศูนยเ์รียนรู้ไดใ้นวนัใด  
ให้แจง้ให้ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนทราบ  2)  จดัให้มีอาสาสมคัรในชุมชน  เช่น  ขา้ราชการบ านาญ  
ผูสู้งอาย ุ มาช่วยปฏิบติังานในศูนยเ์รียนรู้ 
 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชัยภูมิ  
 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ร่วมกบัสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) ตามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจดัโครงการ ”มหาวิทยาลยัชีวิต” หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต (ศศ.บ) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เพื่อขยายโอกาสและสร้างทางเลือกใหผู้ท่ี้
ตอ้งการศึกษาในทอ้งถ่ินในชีวิตจริง และสามารถอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีอาชีพ
มัน่คง พฒันาศกัยภาพของผูน้ าทอ้งถ่ินและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ให้ร่วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้าง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะบูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีพลงั  และมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื  
 ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตนั้ น  ได้แบ่งการ
บริหารงานเป็นส่วน 3 ส่วน ไดแ้ก่ สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ และ
ศูนยเ์รียนรู้ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานซ่ึงหน่วยงานในแต่ละระดบัมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบพอ
สรุปไดด้งัน้ี (ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 2551) 

 สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมีหนา้ท่ีในการสรรหาอาจารยผ์ูส้อน  ผูท้รงคุณวุฒิ  โดย
เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง  ตามแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยั  และมีหน้าท่ีจดักระบวนการเรียนรู้
รายวิชาเฉพาะของหลกัสูตรสนบัสนุน  และประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอน
ในชุมชน  ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลยั  และศูนยเ์รียนรู้  ในการปฏิบติัตามนโยบาย  และ
แผนงานของคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการจดัประชาพิจารณ์  ส ารวจ
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ความคิดเห็น  สร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสู่การรับรู้ของสาธารณชน ด าเนินการ
วิจยั  และพฒันากระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะ การสนบัสนุนการ
พฒันา  กระบวนการถ่ายทอด  กระบวนการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะหรือรายวิชาเอก  แก่คณาจารยข์อง
มหาวิทยาลยั  และอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ประจ าศูนยเ์รียนรู้มหาวิทยาลยัชีวิต 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิมีภารกิจและหนา้ท่ีในการสรรหาอาจารยผ์ูส้อน  ผูท้รงคุณวุฒิ  
และจดักระบวนการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทัว่ไป  ก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและวิธี
ปฏิบติัของมหาวิทยาลยั  ร่วมมือกบั  สสวช.  และ  ศูนยเ์รียนรู้  ในการจดัการกระบวนการเรียนรู้
รายวิชาเฉพาะด าเนินการจดัการศึกษาตามศูนยเ์รียนรู้น าเสนอหลกัสูตรน้ีต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อ
พิจารณาอนุมติั  และด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จดัใหมี้ส านกังานบริหารโครงการ  ประกอบดว้ย  
บุคลากร  เจา้หนา้ท่ี  และอุปกรณ์เคร่ืองใชป้ระจ าส านกังาน ในกรณีท่ีไม่มีแนวปฏิบติั  ประกาศ  
ระเบียบ  ค  าสั่งหรือขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
ตามโครงการความร่วมมือน้ี  มหาวิทยาลยัตกลงด าเนินการให้มีแนวปฏิบติั  ประกาศ  ระเบียบ  
ค  าสั่ง  หรือขอ้บังคบั  เพื่อให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สะดวกรวดเร็ว   
 ศูนยเ์รียนรู้ มีหนา้ท่ีในการวางแผนพฒันาการศึกษา  จดัการเรียนการสอน และกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอน   ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายในการจดัการศึกษา รวมทั้ง
พฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รทอ้งถ่ิน องคก์รรัฐ องคก์รเอกชนและประชาชน ให้เป็น
เครือข่ายการศึกษา ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษาแก่
มหาวิทยาลยั  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 จากภารกิจความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยนั้ น จะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลยัไดมี้ความพยายามท่ีจะจดัการศึกษาใหก้บักลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผูท่ี้ขาดโอกาสหรือ
ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ซ่ึงไดมี้ความพยายามท่ีจะกระจายการบริการการศึกษาสู่ศูนยเ์รียนรู้
ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานระดับปฏิบติัการให้มากท่ีสุด  แต่เน่ืองจากมีขอ้จ ากัดหลายประการ  เช่น 
ขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ รวมทั้งความช านาญในพื้นท่ี ดงันั้นมหาวิทยาลยั
ราชภฏัชยัภูมิจึงมีนโยบายท่ีจะด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์ร  
องค์กรรัฐ  และประชาชน  ให้เป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา  เพื่อให้มีศกัยภาพท่ีดีต่อตนเองท่ีจะพฒันารูปแบบการด าเนินการ
จดักิจกรรมในองคก์รระดบัต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยพยายามท่ีจะประสานเครือข่ายการจดัการศึกษา
ในรูปของ  “ ศูนยเ์รียนรู้ “  ซ่ึงจดัข้ึนในสถานศึกษา  ในหน่วยงานของภาครัฐ   และเอกชน  องคก์ร
ชุมชน  เพื่อท าหนา้ท่ีส่งเสริม  ประสานงาน  และจดัการศึกษา  
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 ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจดัตั้งอยูใ่นชุมชน  ก ากบัดูแลโดยองคก์รชุมชน 
คือองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
โดยมีการส่งเสริมการด าเนินงานจากสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมหาวิทยาลยัราช
ภฏัชยัภูมิ มีบริการกิจกรรมการศึกษาซ่ึงจะจดัเป็นระบบอยูใ่นชุมชน โดยจดัให้มีศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ 
ในศูนยเ์รียนรู้ เช่น ส่ือเอกสาร  หนงัสือ ต ารา  แบบเรียน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ  โทรทศัน์  
เทปบนัทึกเสียง  วีดีทศัน์  ชุดรับสัญณาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม (ETV)  เป็นตน้  และจดัให้มี
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ คณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ และอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  เป็นผูป้ฏิบติังาน
ในศูนยเ์รียนรู้ โดยการปฏิบติังานเตม็เวลา/บางเวลา  
 การจดักิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้  จะมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งเป็นแบบทางการ
และไม่เป็นทางการซ่ึงศูนยเ์รียนรู้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมของตนเองและจดักิจกรรมตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนดให้  ประกอบกบัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540  ได้
ใหสิ้ทธ์ิแก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษา  และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
อบรมของรัฐ  การจดัการใหส่้วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในการพฒันาคนในทอ้งถ่ินให้มีความรู้ความสามารถ มีอาชีพท่ีมัน่คง  ตลอดจนการดูแลรักษาสืบ
ทอดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และส่ิงแวดล้อมของตน โดยเฉพาะอ านาจหน้า ท่ีตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ท่ีใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าท่ีการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  และมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
สงัคมเศรษฐกิจ การเมือง  การปกครองในทอ้งถ่ินของตน  แต่ละทอ้งถ่ินก็ยงัขาดแคลนปัจจยัส าคญั
ในการพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไป  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 1) รายไดข้องทอ้งถ่ินยงัไม่เพียงพอ
ต่อการบริหาร 2)  อ  านาจหน้าท่ีไม่สัมพนัธ์กับรายได้  3) ความขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ 4) 
ประชาชนยงัขาดความสนใจในกิจกรรมของทอ้งถ่ินเท่าควร และ  5) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินยงัขาด
วิสยัทศัน์การบริหารงานสาธารณะ  สนใจเฉพาะงานพฒันาส่ิงก่อสร้าง 
 นอกจากน้ีศูนยเ์รียนรู้ยงัเป็นมิติหน่ึงของการจดัการศึกษาแบบระบบเปิดโดยบุคคลใน
ชุมชนสามารถมาใชป้ระโยชน์จากการบริการศึกษาของศูนยเ์รียนรู้ไดทุ้กเวลา โดยยึดผูเ้รียนและ
ความตอ้งการของชุมชนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับการวดัผลประเมินผลนั้นเนน้
การยอมรับความรู้  ประสบการณ์และการท าผลงานดังนั้นความส าเร็จของผูเ้รียนจึงมุ่งเน้นท่ี
พฒันาการดา้นทกัษะ ประสบการณ์  และบุคลิกภาพ 
 ศูนยเ์รียนรู้นอกจากจะตอ้งพฒันาคนและชุมชนแลว้  ยงัจะตอ้งสร้างบรรยากาศของ
ชุมชนใหเ้ป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ อนัจะจะไปสู่กระบวนการเรียนตลอดชีวิต 
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 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่าการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้นั้ น  เกิดจากความร่วมมือจะต้อง
ประกอบดว้ยตวัแทนจากสามฝ่าย ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ ผูน้ าทอ้งถ่ิน โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นผู ้ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  ซ่ึงมีผู ้อ  านวยการศูนย์เรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารศูนยแ์ละอาจารยป์ระจ าศูนยเ์ป็นผูด้  าเนินการ โดยคณะกรรมการดงักล่าว
ไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ส าหรับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ 
มีดงัน้ี  1) ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ 2)  วางแผนและให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการของศูนยเ์รียนรู้ 3) ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ 4)  จัดหา  
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์  อาคารสถานท่ี  บุคลากร  และงบประมาณในการด าเนินงานศูนยเ์รียนรู้ 5) 
สรรหาอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 6) ประเมินผลการด าเนินงาน
ของศูนยเ์รียนรู้ 7) ใหมี้การประชุมคณะกรรมการศูนยเ์รียนรู้ ไม่นอ้ยกวา่ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ไดด้ าเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินข้ึนในจงัหวดัชัยภูมิ และ
จังหวดัใกล้เคียงรวม ทั้ งส้ิน 5 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และ
เพชรบูรณ์ (โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ. 2551)  โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นตน้มา  และการด าเนินการจดัตั้งศูนย์
เรียนรู้ จ านวน 26  ศูนยเ์รียนรู้  นกัศึกษาจ านวน  2,221 คน  โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี  4  แสดงสรุปการด าเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้  ในปีการศึกษา 2551 
 

ศูนย์เรียนรู้ ที่ตั้ง จ านวนนักศึกษา 
1. ศนูยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ   อบต. โพนทอง  ต. โพนทอง  อ.เมือง จ. ชยัภูมิ 162 
2. ศนูยเ์รียนรู้บา้นเขวา้   ศนูยส่์งเสริมผา้ไหมจงัหวดัชยัภมิู  

 ต. บา้นเขวา้   อ. บา้นเขวา้  จ. ชยัภูมิ   
88 

3. ศนูยเ์รียนรู้หนองบวัแดง   โรงเรียนหนองบวัแดงวิทยา  อ.หนองบวัแดง   
จ.ชยัภูมิ 

92 

4. ศนูยเ์รียนรู้เทพสถิต- 
    บา้นนา   

โรงเรียนบา้นนาประชาสัมพนัธ์  
ต.นายางกลกั  อ.เทพสถิต  จ.ชยัภูมิ   

166 

5. ศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว   ส านกังานเทศบาลต าบล 
หนองบวัระเหว  อ.หนองบวัระเหว  จ.ชยัภูมิ   

196 

6. ศนูยเ์รียนรู้แกง้คร้อ   โรงเรียนแกง้คร้อวทิยา  อ.แกง้คร้อ  จ.ชยัภมิู   62 
7. ศนูยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์  โรงเรียนคอนสวรรค ์ อ.คอนสวรรค ์ จ.ชยัภูมิ 54 
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ตารางท่ี  4  (ต่อ) 
 

ศูนย์เรียนรู้ ที่ตั้ง จ านวนนักศึกษา 
8. ศนูยเ์รียนรู้บา้นแท่น   อบต. บา้นแท่น  ต.บา้นแท่น  อ.บา้นแท่น  จ.ชยัภมิู 47 
11. ศูนยเ์รียนรู้พระฤทธิฤาชยั   ส านกังานมูลนิธิพระฤทธิฤาชยั  

(องคก์รสาธารณะประโยชน์) 
ต.บา้นชวน  อ.บ าเหน็จณรงค ์ จ.ชยัภูมิ   

88 

12. ศูนยเ์รียนรู้จตุัรัส   โรงเรียนจตุัรัสวิทยาคาร  อ.จตุัรัส  จ.ชยัภูมิ   77 
13. ศูนยเ์รียนรู้ภูเขียว   โรงเรียนภูมิวิทยา  ต.ผกัปัง  อ.ภเูขียว  จ.ชยัภูมิ   105 
14. ศูนยเ์รียนรู้เกษตรสมบูรณ์   โรงเรียนโนนกอกวทิยา  ต. โนนกอก   

อ.เกษตรสมบูรณ์   จ.ชยัภูมิ   
91 

15. ศูนยเ์รียนรู้ชุมแพ   วทิยาลยัการอาชีพชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 97 
16. ศูนยเ์รียนรู้ชุมแพวิทยายน   โรงเรียนชุมแพวิทยายน  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 68 
17. ศูนยเ์รียนรู้แวงนอ้ย   โรงเรียนแวงนอ้ยศึกษา  ต.แวงนอ้ย  อ.แวงนอ้ย   

จ.ขอนแก่น 
81 

18. ศูนยเ์รียนรู้หนองบุญมาก   โรงเรียนบา้นหนองหวัแรต  ต.แหลมทอง   
อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา   

87 

19. ศูนยเ์รียนรู้เสิงสาง   โรงเรียนสุขไพบูลยว์ิริยะวทิยา   
ต.สุขไพบูลย ์ อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา   

91 

20. ศูนยเ์รียนรู้โนนสูง   ศนูยว์ิจยัขา้วโนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา   32 
21. ศนูยเ์รียนรู้บา้นไผ ่     เทศบาลบา้นไผ ่ อ.บา้นไผ ่ จ.ขอนแก่น   73 
22. ศูนยเ์รียนรู้ภูกระดึง   อบต.ผานกเคา้  อ.ภกูระดึง  จ.เลย   62 
23. ศูนยเ์รียนรู้สีชมพ ู  โรงเรียนชุมชนวงัเพิ่ม  อ.สีชมพ ู จ.ขอนแก่น   55 
24. ศูนยเ์รียนรู้ชนแดน   โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ต.ชนแดน   

อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
56 

25.  ศนูยเ์รียนรู้คง   
 

สหกรณ์การเกษตรคงสามคัคี  อ. คง  จ. นครราชสีมา   34 

26. ศูนยเ์รียนรู้โชคชยั   ศนูยก์ารศึกษานอกระบบฯ (กศน.) โชคชยั   
อ.โชคชยั  จ.นครราชสีมา 

56 

รวม 26 2,221 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
 

หลกัการและเหตุผล ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 หลกัการและเหตุผล  

  การแกไ้ขปัญหาความยากจนให้ไดผ้ลอย่างย ัง่ยืนนั้น  จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันา “ทุนทาง
ปัญญา”   คือ  “ ทุนมนุษย ์” โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกนั  และสัมพนัธ์กบัชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ
ของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ อย่างมีพลงั   ทั้งน้ี  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปใน
ทอ้งถ่ินและเยาวชนท่ีจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายไดศึ้กษาในระดบัปริญญาตรี เพื่อเป็นทางเลือก
ให้เรียนในชุมชน แลว้อยู่ในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรีและมีงานท า แกไ้ขปัญหาความยากจน และ
พัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของแต่ละภูมิสังคม อันจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาท่ีมัน่คงของประเทศชาติโดยรวม 
 ปรัชญาของหลกัสูตร  
 หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถ่ิน ขยายโอกาสและสร้าง
ทางเลือกให้ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาในทอ้งถ่ิน ในชีวิตจริง และสามารถอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมี
ศกัด์ิศรีและมีอาชีพมัน่คง อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูน้ าทอ้งถ่ินและเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะ
บูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างมีพลงั  และมีประสิทธิภาพในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในระดับวิชาชีพชั้ นสูง(Professional) 
สามารถน าความรู้ไปในใชใ้นการประกอบอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีจะสามารถน าวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะบูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชา     
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีพลงั  และมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื 
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 4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรมความ
รับผดิชอบ และเป็นคนดีของสงัคม 

 การจัดการเรียนการสอน 
  1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกติ 
    1)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกติ 

  2500102  วิถีไทย        3(3-0-6) 
  2500103  วิถีโลก       3(3-0-6) 
  2500104  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
  2500105  มนุษยก์บักฎหมาย    3(3-0-6) 
  2500106  อินโดจีนศึกษา     3(3-0-6) 

    2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   ให้เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกติ 
      1500104  ความจริงของชีวิต     3(3-0-6) 
      2000102  สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6) 
      2500101  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน   3(3-0-6) 
      3560101  หลกัการบริหารและการจดัการ      3(3-0-6) 
      1630101   การสืบคน้สารสนเทศ      3(3-0-6) 
      1500110   พทุธศาสน์     3(3-0-6) 

    3)  กลุ่มวชิาภาษา     บังคบัเรียน    9   หน่วยกติ 
      1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 
      1500102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
      1500103  ภาษาองักฤษเพื่อทกัษะการเรียน      3(3-0-6) 

     เลอืก  
      1500105  ภาษาจีนเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
      1500106  ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
      1500107  ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
      1500108  ภาษาเขมรเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
      1500109  ภาษาลาวเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
      1500111   การฟังและพดูภาษาไทยเพื่อผลสมัฤทธ์ิ   3(2-2-5) 
      1500112   การอ่านและการเขียนภาษาไทย    3(2-2-5) 
      1500113    การพดูและการเขียนภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ    3(2-2-5) 
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     1500114    การพดูและการเขียนภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ  3(2-2-5) 
    4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์   บงัคบัเรียน        9  หน่วยกติ 

        บังคบั  6 หน่วยกติ 
        4000106  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
        4000107  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต     3(2-2-5) 

          เลอืก  3  หน่วยกติ     
        4000108  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพ  3(2-2-5) 
        4000105  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 
        4000109  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวิต    3(2-2-5) 
        4083202   กีฬาเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 

  2.  หมวดวิชาเอก(เฉพาะด้าน)                                                                                 
                       1)   กลุ่มวชิาเนือ้หา  84    หน่วยกติ  
                                1.1)  วชิาเอก บังคบัเรียนไม่น้อยกว่า         69 หน่วยกติ 

          รหัสวิชา ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
     6001111 กระบวนทศันพ์ฒันาพื้นฐาน     3(3-0-6) 
     6001141 การจดัการความรู้ การวางเป้าหมายและแผนชีวิต   3(3-0-6) 
     6001112 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการพฒันาชนบท    3(3-0-6) 

     6002113 เกษตรกรรมยัง่ยนืและส่ิงแวดลอ้มชุมชน  3(3-0-6) 
     6001114 วิสาหกิจชุมชน     3(3-0-6) 
     6001115 การท าแผนแม่บทชุมชน    3(3-0-6) 
     6001131   สมัมนาวิสาหกิจชุมชน 1    3(1-4-4) 
     6001132   สมัมนาการท าแผนแม่บทชุมชน 1   3(1-4-4) 
     6002216   กองทุนและสวสัดิการชุมชน   3(3-0-6) 
     6002221   สมัมนาเกษตรยัง่ยนื     3(1-4-4) 
     6003222   สัมมนาสุขภาพชุมชน 1    3(1-4-4) 

     6002233  สมัมนาเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม   3(1-4-4) 
     6002234  สัมมนากองทุนและสวสัดิการชุมชน 1  3(1-4-4)  

     6002242  ชุมชนกบันวตักรรมทางสงัคม   3(3-0-6)  
     6003317  สุขภาพและวถีิชุมชน    3(3-0-6)  
     6003318  เครือข่ายชุมชน     3(3-0-6)  
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     6003323 สัมมนากองทุนและสวสัดิการชุมชน 2  3(1-4-4)  
     6003324 สมัมนาวิสาหกิจชุมชน 2    3(1-4-4)  
     6003325 สมัมนาการท าแผนแม่บทชุมชน 2   3(1-4-4)  
     6003335 สัมมนาสุขภาพชุมชน 2    3(1-4-4)  
     6003336 สมัมนาการจดัการเครือข่ายชุมชน 1  3(1-4-4)  
     6002343 การเป็นวิทยากรกระบวนการ   3(3-0-6)  
     6003426  สมัมนาการจดัการเครือข่ายชุมชน 2  3(1-4-4)  
    3)  กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ  บังคบัเรียนไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกติ 
          รหัสวิชา ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
         3500101 การจดัการธุรกิจ 1      3(3-0-6) 
           3500102 การจดัการธุรกิจ 2    3(1-4-4) 

    4)  กลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติและงาน บังคบัเรียน 6  หน่วยกติ 
          รหัสวิชา ช่ือวิชา       น(ท-ป-ค) 
                6001431  การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 1  3(270) 
                 6002432 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 2  3(270) 
          6003433 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 3  3(270)  

 3.   หมวดวิชาเลอืกเสรี 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ   ในหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิเปิดสอนไม่นอ้ย

กว่า 6 หน่วยกิต  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียน
โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
งานวจิัยในประเทศ 

 เฉลิม มลิลา (2530 : 997 – 1001 ) ท าการวิจยัเร่ือง ลกัษณะของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีดี 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจทศันะความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารย์
หรือผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้นต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ ดา้นการ
สอน ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นสุขภาพทางกายและจิตใจ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นคุณธรรม จรรยาบรรณ
และความประพฤติ ดา้นการวิจยั คน้ควา้ และการเผยแพร่งานวิชาการ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ด้านปรัชญา และการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย และด้านการอุทิศเวลาให้กับงานการ
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ให้บริการนักศึกษาและชุมชน เพื่อจ าแนกและจดัล าดบัความส าคญั ของคุณลกัษณะของอาจารย์
มหาวิทยาลยัจากทศันะความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่าง ๆ เพื่อประมวลลกัษณะเชิงพฤติกรรม ของ
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัในทศันะของประชากรชาวไทยกบัหลกัการหรือทฤษฏี  3 ลกัษณะดงัน้ี 1) 
 ลกัษณะของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีดี เป็นลกัษณะทัว่ไปท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสอน ไดแ้ก่ มีการใฝ่หาหลกัการ วิชาการ และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช ้ มีการใชเ้ทคนิคและ
ทกัษะประกอบการสอนอยา่งเหมาะสม มีการเตรียมการสอนอยา่งละเอียดรอบคอบและสม ่าเสมอ 
และมีหลกัและวิชาการสอนท่ีดี และถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 2) ลกัษณะเฉพาะดา้นของอาจารย์
มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกบัการสอน คือ สอนดี และ 3) ลกัษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ี
พึงประสงค ์คือ การมีความรู้ดี มีวิธีการสอนดี เป็นตวัอยา่งท่ีดีของศิษย ์มีคุณธรรม ยติุธรรม ตรงต่อ
เวลา อุทิศเวลาให้แก่งานและส่วนรวม ส่วนลกัษณะพิเศษของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีชอบหรือ
ประทบัใจมาก ไดแ้ก่ สอนไดดี้ และมีวิธีสอนท่ีเขา้ใจ รวมทั้งอุทิศเวลาในการสอน 
 สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย  (2532 : 226 – 229 ) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการสอน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรส าหรับใชฝึ้กอบรมเสริมใหค้รูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
มีสมรรถภาพในการสอนสูงข้ึนสามารถน าไปใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีด าเนินการ
วิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การพฒันาหลกัสูตร และการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร การ
พฒันาหลกัสูตร เร่ิมจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการพฒันาหลกัสูตร ขอ้มูล
ส่วนท่ีเก่ียวกบัครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตวัครู ปัญหาในสมรรถภาพ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ความตอ้งการในการพฒันาสมรรถภาพในการสอน แลว้น าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาสร้างเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ คือ กระบวนการเรียนการ
สอน การศึกษาหลกัสูตรการวิเคราะห์งาน การก าหนดวตัถุประสงคก์ารสอน วิธีการสอนส าหรับ
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ส่ือการสอน การวดัและประเมินผลการเรียน ปฏิบติัการวางแผนการสอน
และเตรียมการสอน ปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค พร้อมทั้งสร้างเอกสารประกอบหลกัสูตร การ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรครู
ประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จ านวน 20 คน ใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมรวม 5 วนั ผลการ
จากการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรพบว่า หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวทุ้ก
ประการ คือ หลงัการฝึกอบรม ครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรมท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมี
สมรรถภาพในการสอนทุกดา้นสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ไดค้ะแนนสมรรถภาพเฉล่ียทุกดา้นหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าร้อยละ 60 กบัผลการใชห้ลกัสูตร ทั้ง
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วิทยากรและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าหลกัสูตรมีคุณภาพหรือเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
และมากท่ีสุด 

 กาญจนา  สันติพฒันาชยั และคณะ (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การประเมิน
ความตอ้งการการพฒันาอาจารยใ์นวิทยาลยั สังกัดสถาบนัพระบรมราชนก เพื่อประเมินความ
ตอ้งการการพฒันาอาจารย ์พบว่า ดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถเพื่อปฏิบติัภารกิจหลกั (งาน
สอน) ภารกิจรอง งานเสริมและงานอ่ืนๆซ่ึงเป็นความตอ้งการพฒันาท่ีอาจารยค์วรไดรั้บ ไดแ้ก่ 1) 
ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 2) แผนพฒันาอาจารย์ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาชีพ 3) ความรู้
ทางดา้นการศึกษาท่ีมิใช่เร่ืองการเรียนการสอนและวิธีการสอนทัว่ๆไป 4) การสอน/วิธีการสอนท่ี
ท าให้เกิด Critical Thinking การสอนแบบ PBL 5) การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยีโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 6) ทกัษะการน าความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบติังานในคลินิกมาใชใ้นการสอน 7) 
เทคนิคการเป็นท่ีปรึกษา การให้ค  าปรึกษาแนะน า 8) วิธีการวิจยัแบบใหม่ๆ การเขียนบทคดัย่อ
ตีพิมพใ์นวารสารทั้งในและต่างประเทศ 9) การคิดวิเคราะห์เป็น 10) การเขียนต ารา บทความและ
เอกสารทางวิชาการ 11) การส่ือสาร การพูด การเขียน และการอ่านบทความวิเคราะห์วิจารณ์ 12) 
การใช้ภาษาองักฤษ 13) ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ 14) ความรู้และทกัษะความสามารถในงานบริหาร 15) ความรู้และทกัษะ
ความสามารถในงานธุรการ 16) ความรู้เฉพาะเร่ืองในศาสตร์ของตนเองท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการ
ท างานใน คณะกรรมการการบริหาร/ธุรการท่ีน าไปใช้ในการประชุม บทบาทประธานและ
กรรมการท่ีเขา้ประชุม 17) ความรู้และทกัษะความสามารถในการพฒันาบุคลากรในเร่ืองการ
ฝึกอบรม 18) การให้บริการชุมชนทั้งดา้นการเป็นวิทยากรการฝึกอบรม และการให้บริการสุขภาพ
ในชุมชน 

 ภคัพิสิฐฐา  เสนาสวสัด์ิ (2544 : บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของครูช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4 มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูช่างอุตสาหกรรมใน
วิทยาลยัเทคนิค สังกดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4 ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การจดัเน้ือหา
สาระของหลกัสูตร 2)  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3) การจดัส่ือการเรียนรู้ 4) การวดัและประเมินผล 
และ 5)  การจดับรรยากาศการเรียนรู้ จ  าแนกตามประสบการณ์ในการสอน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 166 
คน การวิจยัพบว่า ครูช่างอุตสาหกรรมในวิทยาลยัเทคนิค สังกดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4  มี
การจดักระบวนการเรียนรู้ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลางทุกองคป์ระกอบ และครูช่างอุตสาหกรรม
ในวิทยาลยัเทคนิค สังกดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4  ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มี
การจดักระบวนการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
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 รุ้งรังสี  วิบูลชยั (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษา เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมของคุณภาพการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  ตัวแปรท่ีเ ก่ียวข้องกับกระบวนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัน าเขา้ คุณสมบติัของผูส้อน คือ มีความรู้เก่ียวกบัศาสตร์และ
เน้ือหาการสอนเป็นอยา่งดี อีกทั้งมีศรัทธาต่อการสอน คุณสมบติัของผูเ้รียน คือ มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียน ส่วนตวัแปรแหล่งขอ้มูลตอ้งมีความหลากหลายและทนัสมยั ตวัแปรในกระบวนการ
สอน คือ เตรียมแผนการสอน ใชกิ้จกรรมการสอนหลากหลายวิธี และใชก้ารประเมินผลหลากหลาย
วิธีตวัแปรผลผลิต คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการแสวงหาขอ้มูลและความรู้ใหม่ ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การแก้ปัญหา มีทักษะคิดวิ เคราะห์และการจัดการ ส่วนตัวบ่งช้ีรวมคุณภาพการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ตวับ่งช้ีร่วม 12 ตวับ่งช้ี เรียงล าดบัตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบจากมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน สนบัสนุนผูเ้รียนเชิงรุก
ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน ใชท้กัษะในการประเมินผลผูเ้รียน
สนบัสนุนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ใชเ้วลาและเน้ือหาการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชท้กัษะใน
การเสริมแรงจูงใจใหผู้เ้รียน มีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนและผูส้อน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัผูเ้รียน เนน้ความส าคญัเร่ืองระยะเวลากบัการเรียนรู้ มีการเตรียมแผนการสอน และมีเน้ือหาวิชา
เป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

 ขวญัตา  บุญวาศ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ทางการพยาบาลดว้ยการสร้างความรู้แบบร่วมมือ การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ทางการพยาบาลดว้ยการสร้างความรู้แบบร่วมมือ และการศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบ ประกอบดว้ย 5  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 การส ารวจ  องคป์ระกอบท่ี 2 การ
ก าหนดเป้าหมาย องคป์ระกอบท่ี 3 การสืบคน้ องคป์ระกอบท่ี 4 การทบทวน และองคป์ระกอบท่ี 5 
การน าเสนอ ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการสร้างความรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีทกัษะการสร้างความรู้ ดา้นการแสวงหาความรู้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์และสรุปความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทกัษะความร่วมมือในการเรียนรู้ของนกัศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีทกัษะความร่วมมือในการเรียนรู้ ดา้นการส่ือสาร การแกปั้ญหา และการ
ท างานเป็นทีมสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 วิเชียร  ลดักาวลัย ์(2546: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน สังกดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน ผลการวิจยัสรุปว่า ครู
ช่างอุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีการจดั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



169 

เน้ือหาสาระของหลกัสูตร, ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้, ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้, และดา้นการ
จดับรรยากาศการเรียนรู้ ครูช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการวดัและ
ประเมินผลครูช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง ครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงาน สังกดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัมีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมมีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
จดัเน้ือหาสาระของหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้ ดา้นการวดั
และประเมินผล และดา้นการจดับรรยากาศการเรียนรู้ มีการปฏิบติัไม่แตกต่างกนั 

 ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล (2547: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
เนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ระดบัอุดมศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเนน้การร่วมมือกนัเรียนรู้รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์
ระดบัอุดมศึกษา และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของผูเ้รียน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนน้การ
ร่วมมือกนัเรียนรู้ (CBI) ประกอบดว้ย 7 ขั้น คือการเตรียมการ การน าเสนอบทเรียน การท ากิจกรรม
กลุ่มย่อย การทดสอบย่อย การซ่อมเสริม การคิดคะแนนความก้าวหน้า และการยกย่องกลุ่มท่ี
ประสบผลสัมฤทธ์ิ เทคนิคการท ากิจกรรมกลุ่มย่อยส าหรับรูปแบบ CBI ไดแ้ก่เทคนิคแบบเรียน
ร่วมกนั แบบแบ่งสรรหนา้ท่ี แบบมีผูเ้ช่ียวชาญ และแบบแบ่งงานกนัท า 

 จันทร์ยงยุทธ  บุญทอง  (2547: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาตัวบ่งช้ีร่วม
ประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยส์ังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของตวับ่งช้ีรวมประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยส์ังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ตวับ่งช้ีรวมประสิทธิภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยส์ังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
ตวับ่งช้ียอ่ย 81 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ดา้นการก าหนดเน้ือหาสาระ 16 ตวับ่งช้ี ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 17 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
จุดประสงค์การเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความถนัดของผูเ้รียน จัดกิจกรรม
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัด
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการน าความรู้มาประยุกตใ์ชจ้ริง น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชก้ารจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นตน้  ดา้นการจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้ 12 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ใชส่ื้อให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ ใชส่ื้อใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนการสอน ใชส่ื้อใหส้อดคลอ้ง
กบัความแตกต่างของผูเ้รียน  ใชส่ื้อท่ีหลากหลายเช่ือมโยงกบัประสบการณ์จริง  ใชส่ื้อท่ีผลิตใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



170 

ทอ้งถ่ิน   ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเลือกส่ือ  เป็นตน้ ดา้นการวดัและประเมินผล 16 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  
การวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามหลกัการของหลกัสูตร การวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวิชา  การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ใชเ้คร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย ใชว้ิธีวดัและประเมินผลท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล เป็นตน้  ดา้นการจดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 10 
ตวับ่งช้ี  และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 10 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้
ผูป้กครองและชุมชนม่ีวนร่วมในการจดัการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นตน้  

 ธวชั เติมญวน (2548 : บทคดัยอ่)ไดท้  าการวิจยั เร่ือง  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักรม
ศิลปากร พบว่า รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 1) ดา้นหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 2) ดา้นอาจารย ์ไดแ้ก่ 
การสรรหาอาจารย ์การก าหนดภารกิจของอาจารย ์การประเมินผลการปฏิบติังานอาจารย ์และการ
พฒันาอาจารย ์3) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การท าแผนการสอน การจดัท าประมวลการ
สอน การจัดตารางสอน การจัดอาจารย์เขา้สอน วิธีการสอน และการสอนซ่อมเสริม 4) ด้าน
นกัศึกษา ไดแ้ก่การคดัเลือกนกัศึกษา การพฒันานกัศึกษา และคุณภาพบณัฑิต 5 ) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล ไดแ้ก่ หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมิน และความรับผดิชอบในการวดัและประเมินผล 6) 
ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน ไดแ้ก่ อาคารสถานท่ี หอ้งสมุด อุปกรณ์การสอน และหอ้งพยาบาล 

 สุรี  ขนัธรักษวงศ ์(2548 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง แผนการพฒันาอาจารยข์อง
วิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ แผนพฒันาอาจารยมี์
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการปฏิบติัในระดับมากถึงมากท่ีสุด แผนพฒันาอาจารย์ท่ี
พฒันาข้ึนดา้นการพฒันาอาจารยด์า้นการสอนมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาอาจารยใ์หมี้
ความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) การพฒันา
อาจารยใ์ห้มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้
ปรัชญาสาธารณสุขแนวใหม่ และ 3) การพฒันาอาจารยใ์หมี้ความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการสืบคน้ขอ้มูล วิธีการ 9 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัอบรมปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการท่ีเน้นการมีบทบาทของผูเ้รียน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การจดัอบรมปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพภายใตป้รัชญาสาธารณสุขแนวใหม่  การ
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนตามสภาพจริงในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน การจดั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



171 

อบรมความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอนระดบัอุดมศึกษา การจดัอบรมการใชเ้ทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่และความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
การจัดประชุมวิชาการเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาพภายใต้ปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ 
การศึกษาดูงานในสถาบนัอุดมศึกษาตน้แบบ การใช้โปรแกรมพฒันาทกัษะ การใช้เทคโนโลยี
สืบคน้ดว้ยตนเอง และการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรและการสอน 
และมาตรการ 5 ขอ้  ไดแ้ก่ การมีทกัษะการสอนแบบบูรณาการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การมีทกัษะ
ในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพภายใตป้รัชญาสาธารณสุขแนวใหม่ การมี
ทกัษะการเรียนการสอนตามสภาพจริงในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน การมีทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนโดยเน้นการสืบคน้ขอ้มูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ
สืบคน้  
 เสรี พงศ์พิศ (2550 : 15-19) ได้วิจยัและพฒันาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การพฒันา
หลกัสูตร “ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” และการฝึกอบรมการจดัท าแผนชุมชนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนของเกษตรกร พบว่า การเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแยกไดเ้ป็น 3 
รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตามอธัยาศยั  การเรียนรู้นอกระบบ  และการเรียนรู้ในระบบ ก.  การเรียนรู้
ตามอธัยาศยั  เป็นการจดัการเรียนรู้ของชุมชนตามความสนใจของแต่ละคน  แต่ละครอบครัว  เพื่อ
ตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของตนเอง ส่วนหน่ึงเป็นการขวนขวายหาขอ้มูล  หาความรู้เอง
ของแต่ละคน  แต่ละครอบครัว  หรือว่าศูนยเ์องจดัการให้มีการเรียนรู้หลงัจากไดท้ าแผนแม่บท
ชุมชน  แมว้่าอาจจะไม่มีการเรียกร้องจากชุมชน  แต่เห็นว่าเป็นเร่ืองดีและชุมชนควรท า  ศูนยก์็ควร
เป็นผูเ้สนอใหมี้การเรียนรู้เอง  เช่น  ก าหนดว่า วนัไหน เวลาไหนจะมีวิทยากรผูรู้้มาสอนและสาธิต
วิธีการท าแชมพ ูสบู่ น ้ ายาลา้งจาน มีผูเ้ช่ียวชาญมาสอนและสาธิตวิธีการท าแชมพสูนใจน าอุปกรณ์
มาคนละอยา่งสองอยา่ง ข.  การเรียนรู้นอกระบบ  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ  โดย
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติัและเพื่อการปฏิบติั  เรียนในชีวิตจริง  ซ่ึงองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มามีบทบาทในการจดัหรือร่วมกบัชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ข้ึน ซ่ึงมีหลกัสูตรต่างๆ  เปิด
ใหชุ้มชนไดเ้รียนรู้เพื่อการพฒันาตนเอง  พฒันาทอ้งถ่ิน  เช่น  วิทยาลยัชุมชน หลกัสูตรศิลปศาสตร์
บณัฑิต  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  หรือท่ีเรียกกนัว่า  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
หลกัสูตรปริญญาตรี  เป็นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีประสบการณ์การท างาน    
การเรียนรู้ท่ีเนน้การจดัการความรู้  การน าประสบการณ์มาเรียนรู้  เพื่อแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนแลว้น า
กลบัไปใชใ้นชีวิตและหนา้ท่ีการงานของแต่ละคนเป็นการเรียนรู้อีกแบบหน่ึง หลกัสูตรน้ีเป็นความ
ร่วมมือระหวา่งมูลนิธิสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ินต่างๆ  ทัว่ประเทศ  
โดยมีคณะกรรมการของชุมชุมในทอ้งถ่ินเป็นเจา้ภาพ  ร่วมด าเนินการ 
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งานวจิัยในต่างประเทศ 
 Mistry (1976 : 703-A) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การปรับปรุงการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 

1976 โดยจ าลองโครงการพฒันาอาจารยส์ าหรับมหาวิทยาลยัอินเดียยูนิตารี พบว่า  สถาบนัส่วน
ใหญ่จดัโปรแกรมในลกัษณะปฐมนิเทศ (Orientation Program) โปรแกรมการปฐมนิเทศจะ
ครอบคลุมเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีของอาจารยเ์ก่ียวกบัการเล่ือนขั้นเงินเดือน รวมทั้งผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีจะได้รับจากการท างานในองค์กรนั้ น  ประมาณคร่ึงหน่ึงของสถาบันท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีการจดัโปรแกรมในลกัษณะการให้การฝึกอบรมระหว่างปฏิบติัการ (In-service 
Program)  ประมาณ 30 % ของสถาบนัท่ีตอบแบบส ารวจ บงัคบัให้อาจารยใ์หม่ตอ้งเขา้ร่วม
โปรแกรมการพฒันาอาจารย ์และมีเพียง 2-3 สถาบนัท่ีเปิดโอกาสใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วม  ลกัษณะ
ของการจดัโปรแกรมมีทั้งแบบต่อเน่ือง แบบระยะสั้น และแบบผสมกนัทั้งสองแบบโปรแกรมท่ีจดั
ส่วนใหญ่จะเนน้วิธีการวางแผนการสอน การสอนเทคนิคการสอนแบบต่างๆ และการประเมินผล
การสอนและ  วิธีการอ่ืนๆ ท่ีควรจดัท าไดแ้ก่การส่งเสริมการสอน หรือบริการแนะแนวโดยจดัท า
โปรแกรมการฝึกให้อาจารยใ์หม่ไดศึ้กษาการสอนร่วมกบัอาจารยอ์าวุโส เพื่อให้สอนแทนกนัได ้
(Understudy Program)  
 Fullen and Hargreaves (1992 : 571-587) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาอาจารย ์โดยอา้งอิงจาก
การศึกษาของ Stallings  ว่า การพฒันาอาจารยท่ี์จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อการปฏิบติังานของ
อาจารยเ์พื่อช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดีข้ึนไดน้ั้นอาจารยจ์ะตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองและใช้แนวคิดใหม่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปน้ี  อาจารย์จะต้องรู้ว่าตนเองนั้ นต้องการ
ปรับปรุงอะไร  โดยการวิเคราะห์จากการสังเกตขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนเอง โดยการเขียนขอ้ตกลงท่ีจะ
ใช้แนวคิดใหม่ในชั้นเรียนคร้ังต่อไป ดัดแปลงแนวคิดท่ีได้จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อใช้
ปฏิบติังานในชั้นเรียน  น าแนวคิดต่างๆ มาใชแ้ละประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สังเกตการสอนของ
อาจารยท่์านอ่ืนๆ และวิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผลส าเร็จและการลม้เหลวให้กลุ่มอาจารยไ์ดท้ราบ
ร่วมอภิปรายปัญหาและขอ้แกไ้ขเก่ียวกบันกัเรียนแต่ละคนและเน้ือหาวิชาท่ีสอน โดยการใชว้ิธีการ
ต่างๆในการเรียนการสอน ไดแ้ก่ รูปแบบต่างๆ สถานการณ์จ าลอง วีดีโอเทปการวิเคราะห์วิจารณ์
เร่ืองท่ีน าเสนอในการประชุมปฏิบติัการ และอาจารยเ์รียนรู้ด้วยวิธีการของตนเอง โดยก าหนด
จุดมุ่งหมายใหม่เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในวิชาชีพ 
 Ramsdem (1993 : 254-257) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองหลกัการสอนท่ีดีอยา่งถูกตอ้งและรู้สึกซ้ึง
ในศาสตร์ของการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจผูเ้รียนอนัเป็นหลกัการส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพการ
เรียน พบวา่ หลกัการสอนท่ีมีคุณภาพมีดงัน้ี ดา้นคุณภาพของการอธิบายของผูส้อน และการกระตุน้
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจได ้   จะท าให้ผูเ้รียนยอมท างานหนักเพื่อการเรียนในวิชานั้น ดงันั้นใน
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ชัว่โมงแรกของวิชานั้นอาจารยค์วรอธิบายภาพกวา้งๆ และผลประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บเม่ือส าเร็จ
ในวิชาท่ีอาจารยส์อนนอกจากน้ี แต่ละขั้นของการสอน ควรท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อยากรู้
อยากเห็นเพิ่มข้ึน ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัให้เกียรติผูเ้รียน เน่ืองจากการวิจยัพบว่า การตระหนกัและ
ยอมรับผูเ้รียนจะท าใหก้ารสอนระดบัอุดมศึกษามีประสิทธิผล การสอนท่ีดีไม่ควรท าใหผู้เ้รียนรู้สึก
ว่า การเรียนยากเยน็ หรือเขย่าขวญัลูกศิษยด์ว้ยค าขู่ หรือดว้ยการอธิบายท่ีไม่รู้เร่ือง อาจารยจ์ะตอ้ง
สนใจท่ีจะช่วยผูอ่ื้นเรียนรู้ใหเ้วลากบัลูกศิษย ์มีความสุขท่ีจะสอน และท าใหลู้กศิษย ์มีความสุขท่ีจะ
เรียนไปดว้ย การใหข้อ้คิดเห็นเป็นประโยชน์หลงัจากการตรวจงานของลูกศิษยเ์ป็นส่ิงส าคญั เพราะ
ผูเ้รียนจะทราบขอ้บกพร่องในการเรียนท่ีจะตอ้งมีการประเมินท่ีเหมาะสม ในระดบัอุดมศึกษาไม่
ควรวดัผลแต่ส่ิงท่ีอาจารยส์อน แลว้ใหผู้เ้รียนท่องจ ามาตอบการสอนปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ ดงันั้น
การประเมินจึงตอ้งปรับเปล่ียนไปใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละวิธีการสอนผูส้อนควรใชว้ิจาร
ญาณในการเลือกวิธีประเมินให้ถูกตอ้งและเป็นธรรมมากท่ีสุด การสอนควรมีการอธิบายให้ผูเ้รียน
เขา้ใจอยา่งแจ่มชดัก่อนว่า ผูเ้รียนจะเรียนอะไร และจะเรียนอยา่งไร เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจความคิดหลกั
ของวิชานั้น เม่ือผูเ้รียนเขา้ใจจุดมุ่งหมายชดัเจนแลว้ ผูส้อนก็ตอ้งพยายามท าใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึก
วา่ วิชาท่ีเรียนนั้นทา้ทายสติปัญญา ชวนใหคิ้ด น่าติดตาม และมีความสนุกท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบให้
กระจ่างชดัมากยิ่งข้ึน ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในสาระท่ีจะเรียนรู้ โดยผูเ้รียนรู้สึกกว่ามีอิสระในการ
เลือกหัวขอ้ท่ีจะศึกษาลึกลงไปมากข้ึน ผูเ้รียนมีอิสระอยู่ในเขตของหลกัสูตรท่ีตรงกบัระดบัความ
สนใจของผูเ้รียนอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ผูเ้รียนดว้ยตนเองโดยอิสระ มีโอกาสในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ท ารายงาน คน้ควา้ในสาระท่ีเก่ียวกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายท าใหมี้ความรู้สึกซ้ึง
กวา้งขวางมากยิ่งข้ึน อาจารยมี์ส่วนควบคุมอยา่งอิสระใหผู้เ้รียนรู้อยา่งเตม็ท่ีจากกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย และการเรียนตอ้งเปิดโอกาสไปสู่การเปล่ียนแปลง อาจารยต์อ้งวิเคราะห์นกัศึกเรียนรู้
จากนักศึกษาว่าไม่เขา้ใจสาระตอนใดแลว้รีบปรับปรุงแกไ้ข การเรียนรู้จากผูเ้รียนท าไดโ้ดยการ
พดูคุย การตรวจงาน หรือการสอบ ซ่ึงจะท าใหอ้าจารยท์ราบว่า ผูเ้รียนไม่เขา้ใจเน้ือหาสาระของวิชา
ตอนใดบา้งจะไดส้ามารถใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง แกปั้ญหาการเขา้ใจผดิอยา่งรวดเร็วทนัการ 
 Astuto and others (1994  : 242-244) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรากฐานของการปฏิรูปการศึกษา
ในประเทศต่าง ๆ พบวา่การศึกษา ท่ีพฒันาโดยมากไดพ้ยายามท าการปฏิรูปอุดมศึกษาใหเ้ป็นระบบ
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของโลกประเทศหน่ึงนั้น ไดมี้กระแสของการปฏิรูปการศึกษา
ออกมาตั้งแต่ 2 ทศวรรษมาแลว้ โดยการปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
การปฏิรูปการบริหารจดัการ และการปฏิรูปวิชาการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับเปล่ียนดา้นการเรียน
การสอน ส าหรับประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีการปฏิรูปอุดมศึกษา เก่ียวกบัการ
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ปฏิรูปการสอน มีมาตรการท่ีจะธ ารงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จดัตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพอุดมศึกษาเป็นองคก์รท่ีใหค้  าปรึกษากบัรัฐมนตรี 
 Ashworth and Harvey (1994  : 261-263) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองทิศทางและอนาคตของการ
อุดมศึกษา พบว่า การจดัการศึกษาทีมีคุณภาพจ าเป็นจะตอ้งศึกษาองคป์ระกอบดา้นปัจจยัท่ีเป็นตวั
ป้อน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและดา้นผลผลิตไดแ้ก่ 1) คณาจารย ์  2)ส่ิง
เอ้ืออ านวยความสะดวก 3) วสัดุอุปกรณ์ 4) การสอน 5) ผลสัมฤทธ์ิ 6) การจดัการและการควบคุม
คุณภาพ 7)นิสิต/นักศึกษา ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีดชันีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาดงัน้ี คุณภาพของ
อาจารย์นับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อคุณภาพการศึกษาส าหรับดัชนีบ่งช้ีความมีคุณภาพของ
อาจารยไ์ดแ้ก่ 1)จ านวนอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 2)ประสบการณ์ดา้นวิชาการ 
วิชาชีพ และการสอน 3)การพฒันาคณาจารย ์4)สัดส่วนของอาจารยต่์อนิสิต/นกัศึกษาส าหรับการ
สอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 5)สัดส่วนของอาจารยต่์อนิสิตนกัศึกษาส าหรับการสอนภาคปฏิบติั 6) 
ผลงานวิจยั 7) ผลงานทางวิชาการ 8) อาจารยมี์ความรู้ท่ีทนัสมยั 9) อาจารยไ์ดรั้บเสรีภาพตามสิทธิ
และเสรีภาพทางวิชาการ ส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัส่ิง
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงครอบคลุมทั้งส่ิงเอ้ืออ านวยดา้นทรัพยากร
บุคคล อาคารสถานท่ีส าหรับการเรียนและการสันทนาการ ส าหรับดชันีช้ีวดั ความมีคุณภาพของส่ิง
เอ้ืออ านวยความสะดวกไดแ้ก่ 1)จ านวนและประเภทของส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวก 2)ลกัษณะ
ห้องเรียน ท่ีนั่งเรียน และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 3)สภาพแวดลอ้มทางสถานท่ีเพื่อการออก
ก าลงักายและการพกัผ่อนหย่อนใจ 4)ความปลอดภยั 5)ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 6)การ
บริการด้านวิชาการ 7)บรรยากาศท่ีกระตุน้การเรียนรู้ 8)ห้องสมุดและบริการ จ านวนหนังสือ 
วารสาร ขนาดของห้องสมุด และจ านวนท่ีนั่งเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 9)ห้องปฏิบติัการ 10)บุคคล
สนบัสนุนการท างานของคณาจารยไ์ดแ้ก่เลขานุการและนกัเทคนิค  วสัดุอุปกรณ์การจดัการศึกษาท่ี
มีคุณภาพจะตอ้งอาศยัวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาท่ีมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
นกัศึกษา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ ส าหรับดชันีบ่งช้ีคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาไดแ้ก่ 1)ความเหมาะสมของจ านวนและประเภทของวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 2) 
วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอยู่ในสภาพท่ีดีใชก้ารไดห้รือไม่ 3)ระบบการให้บริการแนะน าเก่ียวกบั
วิธีการใช ้4) ความทนัสมยัของวสัดุอุปกรณ์ 5)ความปลอดภยัในการใช ้6)สัดส่วนระหว่างจ านวน
นกัศึกษาต่ออุปกรณ์ คุณภาพการสอนนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของ
บณัฑิต ส าหรับดชันีบ่งช้ีคุณภาพการสอนไดแ้ก่ 1) รายละเอียดของเน้ือหา 2) ความเช่ียวชาญในวิชา
ท่ีสอน 3) การแนะน าหนงัสืออา้งอิงท่ีทนัสมยัใหน้กัศึกษาอ่านเพิ่มเติม 4)เน้ือหาท่ีน ามาสอนมีความ
ทนัสมยัและตรงความเป็นจริงของหลกัทฤษฎี 5) ท่าทางอิริยาบถเหมาะสม กระตุน้ความสนใจ 6) 
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น าเสนอหรืออธิบายไดเ้ขา้ใจแจ่มแจง้ 7) กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดและทา้ทายการเรียนรู้ 8) ค  านึงถึง
ความแตกต่างของผูเ้รียน 9)มีทกัษะในการใช้ส่ือการสอน 10) เตรียมการสอนมาอย่างดี 11) มี
เอกสารประกอบการสอน 12) ผูเ้รียนไดแ้สดงใหท้ราบวา่เขา้ใจบทเรียนอยา่งแจ่มแจง้ 
 Beck  (1995 : 225-226) ไดศึ้กษาวิจยั พบว่าผูเ้รียนรับรู้บทบาทของผูส้อนว่าเป็นผู ้
อ  านวยให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการสนับสนุน ให้ก าลังใจ จัดหาทรัพยากร และผูใ้ห้เกิด
บรรยากาศการวิเคราะห์วิจารณ์บทเรียน ในขณะท่ีผูส้อนรับรู้ว่าตนมีบทบาท 5 ดา้น คือ บทบาทผู ้
วางแผน (Planner) เป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัท าเน้ือหาไดค้รอบคลุมและท าให้การ
ด าเนินการในห้องเรียนเป็นไปอยา่งมีระบบ เช่น การเลือกหนงัสือท่ีมีมุมมองท่ีต่างกนั ส าหรับอ่าน
ล่วงหนา้ก่อนเขา้ชั้นเรียน เพื่อใชส้ าหรับการอภิปรายในชั้นเรียน ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียน ฝึกคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ การแจง้ประเด็นอภิปรายล่วงหนา้ประมาณหน่ึงสัปดาห์ช่วยให้ผูเ้รียนเตรียมความรู้
ก่อนเขา้ชั้นเรียนและวิเคราะห์สังเคราะห์เน้ือหาส่วนท่ีส าคญัของบทเรียนไดดี้ บทบาทผูใ้ห้ความ
กระจ่าง (Clarifier) บทบาทน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนขอค าอธิบายในขณะท่ีผูส้อนเดินตรวจการท างาน
กลุ่ม ไดแ้ก่ การอธิบายงานท่ีมอบหมายหรือประเด็นอภิปรายใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนการขยายความเน้ือหา
จากต าราท่ีไดม้อบหมายให้ผูเ้รียนอ่านล่วงหน้า บทบาทผูก้ระตุน้ (Stimulator) ในขณะท่ีผูเ้รียน
อภิปรายในกลุ่มย่อย ผูส้อนจะกระตุน้ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และใชค้  าถามท่ีย ัว่ยุความคิดในการ
อภิปรายในกลุ่มใหญ่ ผูเ้รียนมกัจะเห็นดว้ยกบัความคิดของเพื่อนเสมอ จึงเป็นโอกาสท่ีผูส้อนจะ
เสนอแนะมุมมองท่ีตรงขา้มกนั และน าเสนอแนวคิดจากต าราหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทผู ้
ประสานงาน (Coordinator) มีความส าคญัในการรักษาโครงสร้างและกิจกรรมในหอ้งเรียน ผูส้อน
จะอธิบายเก่ียวกบักิจกรรม ระยะเวลาท่ีก าหนด วนัก าหนดส่งงาน ในขณะเดียวกนัผูส้อนควรมีความ
ยืดหยุ่นโดยเน้นท่ีการตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนในแต่ละชั้ นเรียน และบทบาทผู ้
ประเมินผล (Evaluator) ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยหลกัการแลว้เป็นบทบาทร่วมระหว่างผูส้อน
กบัผูเ้รียน ซ่ึงอาจจะเป็นการสร้างขอ้ตกลงในการเรียนร่วมกนั โดยการประเมินโดยเพื่อนโดยตนเอง 
และผูส้อน 

 Owlia  and Aspinwall (1996  : 315-318) ไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
การศึกษาและท าการศึกษาวิจยัเร่ืองมิติคุณภาพการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพบว่ามิติคุณภาพ
การจดัการศึกษามี 6 มิติดงัน้ี  มิติท่ีเนน้ส่ิงท่ีสมัผสัได ้ซ่ึงเป็นคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุอุปกรณ์และ
ส่ิงเอ้ืออ านวยต่อการศึกษา ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดชันีไดแ้ก่ 1)ความเพียงพอของวสัดุ
อุปกรณ์ 2)ความทนัสมยัของวสัดุอุปกรณ์ 3)วสัดุอุปกรณ์ง่ายต่อการใชง้าน 4) วสัดุอุปกรณ์และส่ิง
เอ้ืออ านวยต่อการศึกษาเร้าความสนใจในการใช ้ 5) วสัดุอุปกรณ์สะดวกต่อการน าไปใช ้ มิติท่ีเนน้
คุณภาพของอาจารย ์ ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดชันีไดแ้ก่ 1) จ  านวนอาจารยมี์เพียงพอ 2) 
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อาจารยมี์ความรู้ทางทฤษฎีอยา่งดีเยี่ยม 3) อาจารยมี์ประสบการณ์ดา้นปฏิบติัดีเยี่ยม 4) อาจารยมี์
ความรู้ท่ีทนัสมยั 5) อาจารยมี์ความเช่ียวชาญในการสอนและติดต่อส่ือสาร มิติท่ีเนน้เจตคติของ
อาจารย ์ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีคุณภาพ 5 ดชันีไดแ้ก่1)เขา้ใจความตอ้งการของนิสิต 2)มีความเตม็ใจ
ในการช่วยเหลือนิสิต 3)เอ้ืออ านวยความสะดวกและจดัเวลาให้นิสิตส าหรับให้ค  าปรึกษา 4)ให้
ความใส่ใจแก่นิสิตแต่ละบุคคล 5)มีอารมณ์มัน่คงสุภาพ  มิติท่ีเนน้เน้ือหา ประกอบดว้ยดชันีท่ีบ่งช้ี
คุณภาพ 6 ดชันีไดแ้ก่ 1)รายวิชาในหลกัสูตรสอดคลอ้งกบัการผลิตบณัฑิตของสาขาวิชาชีพ 2)
หลกัสูตรมีความยืดหยุน่ 3) คุม้ค่าต่อการลงทุนในการศึกษา 4) การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการ
ติดต่อส่ือสารและ การท างานเป็นทีม 5) พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ 6)บรรจุรายวิชาท่ี
เป็นพื้นฐานความรู้ทัว่ไป มิติท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้ ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีคุณภาพ 6 ดชันีไดแ้ก่
1)อาจารยน์ าเสนอ อธิบายและบรรยายไดช้ดัเจนเขา้ใจง่าย 2)เน้ือหาท่ีสอนเรียงตามล าดบัความยาก
ง่ายและความซบัซอ้นของเน้ือหา 3) ภาษาท่ีใชมี้ความคงเส้นคงวา 4) ประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 
5)วิธีการสอนกระตุน้เร้าความสนใจ 6) ใหผู้เ้รียนประเมินผลการสอน และสุดทา้ยมิติท่ีเนน้ความ
น่าเช่ือถือ ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ีคุณภาพ 4 ดชันีไดแ้ก่ 1)องคค์วามรู้ท่ีถ่ายทอดใหนิ้สิตถูกตอ้งตาม
หลกัทฤษฎี 2) เน้ือหาท่ีใชส้อนตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 3)เน้ือหาท่ีใชส้อนตรงตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4) ความรู้และประสบการณ์ท่ีใหก้บัผูเ้รียนสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาใน
สภาพจริง 

 Patrick  and Stanley (1998  : 294-297) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ตวับ่งช้ีคุณภาพการสอนและ
คุณภาพการวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศองักฤษ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อการพฒันา
ตวับ่งช้ีคุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 5,344 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่าของ Likert 5 ระดบัใชส้ถิติวิเคราะห์ตวัประกอบ ผลการศึกษาพบวา่ ตวับ่งช้ีคุณภาพการ
สอนคือ 1) มีจุดมุ่งหมายชดัเจน/สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 2) มีกิจกรรมสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 3) จ  านวนคร้ัง (ร้อยละ) ของการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ 4) มีการประเมินผลผูเ้รียน 5) 
ความกา้วหน้าและผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 6) มีระบบประเมินคุณภาพการสอนภายในสถาบนั 
ส าหรับตวับ่งช้ีวดัคุณภาพการวิจยัประกอบดว้ย 1) สถาบนัมีนโยบายส่งเสริมการวิจยั 2) จ านวน
ของงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ 3)จ านวนของงานวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง 4) จ  านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บ
รางวลั นอกจากน้ีงานวิจยัดงักล่าวยงัไดเ้สนอแนะใหมี้การหาความสัมพนัธ์ของคะแนนคุณภาพการ
วิจยักบัการสอนว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาโดยใชต้วับ่งช้ี
ควรใชว้ิธีจดักลุ่มสถาบนัดีกวา่ 
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 สรุปผลการศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชส้ าหรับการพฒันา
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีขอ้สรุปท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันา 4 ล าดบัแรกคือ 1.1) ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  1.2) ดา้น
การใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 1.3) ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ และ 1.4) 
ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 2) การพฒันารูปแบบพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตควรปรับให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และควร
ไดพ้ฒันาอาจารยผ์ูเ้ขา้รับการอบรมท่ีเน้น รูปแบบ วิธีการ และเน้ือหาสาระการจดักระบวนการ
เรียนรู้ เป็นส าคญั และ 3) กิจกรรมและวิธีการส าหรับการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตควรได้มีการพฒันาข้ึนดว้ยกระบวนการเชิงระบบ โดยมีการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการอบรมพฒันา การก าหนดแผนยุทธวิธีการพฒันา และการ
ติดตามประเมินผลการพฒันา เพื่อน าผลมาปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลขอ้สรุปดงักล่าว
ขา้งตน้มาพิจารณาจัดท าเป็นโครงร่างรูปแบบพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต AKLIE Model ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น 
(Assessment of Need : A)  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge  Acquisition: K)  ขั้นท่ี 3 การ
ออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation  : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E) ดงัจะกล่าวประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการพฒันารูปแบบในบทต่อไป 
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บทที ่3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดย
ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)  ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Methods)  ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)   เพื่อการตอบค าถามการวิจยัให้
มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน สรุปดังน้ีซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัล าดับ
ขั้นตอนการวิจยัเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี  

 ขั้นท่ี 1 การวิจยั  (Research : R)  เป็นการศึกษาความตอ้งการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  (Need Assessment)ไดแ้ก่ ศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารต ารา บทความงานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้ในปัจจุบนั และสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยการท าวิจยัและการท าวิจยั
ส ารวจสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และ
การศึกษา Best Practice การจดักระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้ 

 ขั้นท่ี 2 การพฒันา (Development : D) เป็นการสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงกามหาวิทยาลยัชีวิต (Design & Develop) 

 ขั้นท่ี 3 การวิจยั (Research : R) เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต (Implementation)          
 ขั้นท่ี 4 การพฒันา (Development : D)  เป็นการประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต (Evaluation)โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
รูปแบบ จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และผูบ้ริหารหลกัสูตรโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ผูอ้  านวยการศูนย์เรียนรู้  อาจารย์และนักศึกษา 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   
 การด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต สามารถอธิบายเป็นขั้นตอนตามแผนภาพท่ี 10 
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  ั นที่ 1 (Research : R)      

 การศึกษาความตอ้งการ
พฒันาการจดักระบวนการ

เรียนรู้ (NA) 

 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
ผูวิ้จยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั 
การจดัการเรียนการสอน
ของอาจารยอุ์ดมศึกษาใน
ศูนยเ์รียนรู้ /  การจดัการ
ศึกษาในชุมชน การจดัการ
ศึกษาในศูนยเ์รียนรู้โดย
ศึกษา หลกัการ แนวคิด 
และท ษ ี จากเอกสาร 
ต ารา บทความ งานวิจยั ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 2. ส ารวจสภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย ์โดย 
2.1 ศึกษาความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย ์ 
2.1 ความตอ้งการรูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
2.2 การศึกษา Best 
Practice  
2.3 สมัภาษณ์  ผูบ้ริหาร  
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ 
อาจารย ์และนกัศึกษา  

  ั นที่ 2 (Development : D)     

 สร้างรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ (D&D) 

 1. พฒันาร่าง รูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

 2. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของ รูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ 
 

 ปรับปรุงแกไ้ข 
 

 3. สร้างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือประกอบการจดั
กิจกรรมและเคร่ืองมือ
ประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบ 
 

 4. ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไป
ไดข้องการน ารูปแบบไปใช ้  
 

 ปรับปรุงแกไ้ข 
 

  ั นที่ 3 (Research : R)     

 ทดลองใชรู้ปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้(I) 

 ทดลองใชรู้ปแบบตาม
วงจรรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
พฒันาข้ึน 5 ขั้นตอ คือ 

AKLIE   Model   
 

 ขั้นท่ี 1 การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น 

(Assessment of Need : A) 

 ขั้นท่ี 2 การจดัความรู้ 
(Knowledge Acquisition :K) 

 ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผน   
(Learning Plan : L) 

 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation : I) 

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
(Evaluation : E) 

  ั นที่ 4  (Development : D)   

 ประเมินรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ (E) 

  การประเมินความ
เหมาะสมในการน าไป
ทดลองใช้ ปฏิบติัของ
รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ด าเนินการจดัเวทีการ
สมัมนารูปแบบ  และ
สอบถาม 

 

        
       

 รูปแบบ    บบัสมบูรณ์ 
 

แผนภาพท่ี 10 กรอบการด าเนินการวิจยัพฒัารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น 
  ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
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 ั นที ่1 กำรวจิัย (Research : R)  เป็นกำรศึกษำควำมต้องกำรกำรพฒันำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ อง
             อำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ  
 วตัถุประสงค์ 

 การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาหลกัการ แนวคิด ท ษ ีและศึกษา
สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในปัจจุบัน 
และความตอ้งการการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีดี (Best 
Practice)  ของการจดักระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้  
 วธีิด ำเนินกำร 

 1.  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอนของ
อาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา/ในศูนยเ์รียนรู้  การจดัการศึกษาในชุมชน การจดัการศึกษาในศูนยเ์รียนรู้
โดยศึกษา หลกัการ แนวคิด และท ษ ี จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ผูว้ิจยัไดท้  าวิจยัเก่ียวกบัการส ารวจสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยก าหนดขอบขอบครอบคลุมตวัแปรทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่   1) 
เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้  และ 4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ผูว้ิจยัศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ของอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และความตอ้งการ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ และการศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดี (Best 
Practice)ของศูนยเ์รียนรู้ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโครงการ กรรมการบริหารหลกัสูตร  ผูอ้  านวยการ
ศูนยเ์รียนรู้ อาจารย ์และนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสห
วิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ และน าผลการศึกษามาสร้างเป็นขอ้
ค าถามเพื่อใชใ้นการพฒันารูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 

 3. แหล่งขอ้มูล ท่ีใชใ้นการวิจยัตามขั้นน้ีมาจาก 6 แหล่งคือ  1) ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 คน  2) ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตและกรรมการบริหาร
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
จ  านวน  13 คน  3) ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 8 ศูนยก์ารเรียนรู้ โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (purposive sampling) 4) อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
จ านวน 33 คน (purposive sampling)  5) นกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตรุ่น 1 จาก 8 ศูนยเ์รียนรู้ 
จ านวน 517 คน ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)ในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใช้
ตารางของ Krejcie and Morgan (1966 : 330) ไดจ้  านวน 217 คน 6) ศูนยเ์รียนรู้ Best Practice ของ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้ โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  จ  านวน  1 
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ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว ซ่ึงเป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีมีความพร้อมดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
แหล่งเรียนรู้  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ชุมชนท่ีดี 

 4. การเลือกผูส้ัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้ และ Best Practice ของการจดักระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้  
ผูว้ิจยัก าหนด ดงัน้ี 

  4.1  ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 คน โดยก าหนด
คุณสมบติั ดงัน้ี 1.1) มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  1.2) เป็นคณะผูบ้ริหารบริหารของ 
สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมีประสบการณ์การท างานกบัสถาบนัไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
หรือประสบการณ์ในการจดัการศึกษาในชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  

  4.2 ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตและกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ของมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จ  านวน 13 คน  

  4.3 ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
จ  านวน 8 ศูนยเ์รียนรู้ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 5. สอบถาม  การแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ความต้องการรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัก าหนด ดงัน้ี 

  5.1  อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 33  คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  โดยใชอ้าจารยท่ี์สอนในรายวิชาเ พาะดา้น  
  5.2 นกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต รุ่น 1 จาก 8 ศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 217 คน ใช้
การสุ่มอยา่งง่าย (sample random sampling)ในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชต้ารางของ Krejcie 
and Morgan (1966 : 330) ไดจ้  านวน 217 คน รายละเอียดตามตารางท่ี  5 

 6. สนทนากลุ่ม (Focus Group)  ศูนยเ์รียนรู้ Best Practice โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จ านวน 1 ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การ
วดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  และ 4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
สนทนา ดงัน้ี 

  6.1  คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 2 คน 
  6.2  อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 3 คน 
  6.3  นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 3 คน  
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ตารางท่ี 5    แสดงจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม และศูนยเ์รียนรู้ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี  
 (Best Practice) สภาพปัญหา และความตอ้งการต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  
 

กลุ่มผู้ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน  
ผูบ้ริหารบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาสหวทิยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จากมหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

3 
 
13 
8 

1.06 
 

4.60 
2.83 

รวม  24 8.49 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั 
นกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

33 
217 

11.70 
76.95 

รวม 250 88.65 

กลุ่มสนทนำกลุ่ม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
คณะกรรมการบริหารศนูยเ์รียนรู้ 
อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัและอาจารยป์ระจ าศนูยเ์รียนรู้  
นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้  

2 
3 
3 

0.70 
1.06 
1.06 

รวม 8 2.82 

รวม 282 100 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นน้ี มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ แบบมี

โครงสร้าง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ลกัษณะของเคร่ืองมือ การ
สร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงการสร้างเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้และ
ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้   
  วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือแบบสัมภำษณ์ แบบมีโครงกำรสร้ำง 

  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสัมภาษณ์สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และความตอ้งการ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
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   2.  ก าหนดขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิค
วิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

   3. น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้
ปรับปรุงตามค าแนะน าก่อนน าไปสมัภาษณ์ 

 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้และความตอ้งการรูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

  วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือแบบสอบถำม 
  ผูว้ิจัยสร้างข้ึนเพื่อสอบถามสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และความต้องการ

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดักระบวนการ

เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
  2. ก าหนดขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ความ
ตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิควิธีการ
การจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  4) 
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบ (Check list) ประกอบดว้ย อาจารย ์และนกัศึกษา จ านวน 2 ขอ้  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนองคป์ระกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง  4  ดา้น 
ไดแ้ก่ 1)  เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ จ านวน 10 ขอ้  2)  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  จ  านวน  
7  ขอ้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ จ านวน 8 ขอ้  และ 4)  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
จ านวน  8  ขอ้ รวม 33 ขอ้  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั  พร้อมค าถาม
ปลายเปิดในตอนทา้ยขอ้ความแต่ละขอ้  โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 
   คะแนน  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือเหมาะสมมากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมากหรือเหมาะสมมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
   คะแนน  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยหรือเหมาะสมนอ้ย 
   คะแนน  1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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   เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพจิารณาค่าคะแนนเ ล่ียของ
แต่ละระดบัความคิดเห็น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าเ ล่ียแบบต่อเน่ือง ตามแนวของ 
Best (1981 : 179 – 187) ดงัน้ี 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือเหมาะสม 
          มากท่ีสุด 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมากหรือเหมาะสมมาก 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลางหรือเหมาะสม 
         ปานกลาง 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยหรือเหมาะสมนอ้ย 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือเหมาะสม 
         นอ้ยท่ีสุด 
 
 3.  แบบสนทนากลุ่ม (focus group) เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้และความ
ตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
  วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือแบบสนทนำกลุ่ม (focus group) 
  ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อสนทนากลุ่มเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้และความ
ตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

  1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
  2. ก าหนดขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  1) 
เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

  3. น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษ ีนิพนธ์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและ
ภาษาท่ีใช ้ปรับปรุงตามค าแนะน าก่อนน าไปสนทนา 

 
 4. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ  ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

4.1  น าแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม เสนอผูเ้ช่ียวชาญ     
จ  านวน 3 คน (รายช่ือดงัภาคผนวก ก)  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) 
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และพิจารณาความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ   

   เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนา
กลุ่ม โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์  2543 : 117) 
 

      
N

R
IOC 

  

 
  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N   =   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence)  ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันีความ

สอดคลอ้งแลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.66-1.00  และปรับปรุงแกไ้ขในดา้นเน้ือหา 

และขอ้ความต่าง ๆ ให้กระชบัมากยิ่งข้ึน โดยเ พาะบางค าถามท่ีไม่ชดัเจน บางประเด็นจ านวนขอ้

มากเกินไป ขอ้ท่ีมีลกัษณะค าตอบเดียวกนัใหต้ดัออก ลดจ านวนขอ้แต่ละดา้นใหน้อ้ยลงดา้นละไม่

เกิน 10 ขอ้  
  4.2 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
     4.2.1 แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้
และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
    4.2.2 แบบสอบถาม เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้และความตอ้งการ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
    4.2.3 แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
  4.3 น าเ พาะแบบสอบถามท่ีปรับปรุงในดา้นภาษาใหมี้ความกระชบัมากยิง่ข้ึน และ
ขอ้ความถามบางขอ้ก ากวมและไม่ชดัเจน บางขอ้เป็นค าถามท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัให้ตดัออก 
แลว้น าไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อาจารยโ์ครงการ
มหาวิทยาลยัชิวิต ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จ  านวน 10 คน และนกัศึกษา 
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ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง โครงการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จ  านวน 20 คน  รวมเป็น 
30 คน  
  4.4 น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช ้(try out) ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีหา
ค่าความสอดคลอ้งในแบบสัมประสิทธิอลัฟ่า (alpha – coefficient) ตามสูตรของ Cronbach (1971 : 
161) ไดค่้าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 

   เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.93 
   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.92 
   การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้   ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.94 
   จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.93 

    รวมทุกดา้น    ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.93 
  4.5 น าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม ท่ีผ่านการตรวจสอบ 
แกไ้ข ปรับปรุงแลว้ไปเกบ็ขอ้มูลต่อไป 

 วธีิกำรเกบ็รวบรวม ้อมูล  
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง โดย

สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารบริหารโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต/หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จ  านวน 13 คน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
จ านวน 8 คน รวม 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามไดไ้ปด าเนินการจากอาจารยแ์ละนกัศึกษา วิจยั
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ พร้อมทั้งไดแ้นบซองติดดวงตราไปรษณียากรจ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยั
เพื่อส่งกลบัคืน จ านวนแบบสอบถามท่ีจดัส่งทั้งหมด  จ านวน  250   บบั   ไดรั้บคืน 244   บบั  
คิดเป็นร้อยละ  97.60   

 3.  การสนทนากลุ่มกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อน ามาใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูล อุปกรณ์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ กลอ้งบนัทึกภาพ เคร่ืองบนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก 

 กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แต่ละ บับให้

คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2. วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

และจากแบบสอบถามดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในการหาค่าเ ล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดในแบบสัมภาษณ์ใชก้าร
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

   3. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอในรูปตารางและความเรียง 
  4. วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มของศูนยเ์รียนรู้ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี 

(Best Practice) ในการจดักระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 
 
 ั นที่ 2 กำรพฒันำ (Development : D)  เป็นกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  องอำจำรย์ 
    ในศูนย์เรียนรู้โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ  

 การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ยขั้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  ั นที ่1 พัฒนาร่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจัยได้น าผลการสังเคราะห์แนวคิดท ษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
รูปแบบ  จากขั้นตอนท่ี 1 เพื่อมาก าหนดเป็นกรอบแนวทางการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยไดร่้างวงจรรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีรายละเอียด ดงัภาพประกอบท่ี 11 

  ั นที่ 2 ตรวจสอบควำมเหมำะสม องรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ใน
ศูนย์เรียนรู้ โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ 

 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีพฒันาข้ึน 
 2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 วธีิด ำเนินกำร 
 1. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน  9 ท่าน  (รายช่ือดงัภาคผนวก ข)   
 2.  ปรับปรุงรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 6  แสดงสรุปวิธีด าเนินการ ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
                 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และศนูยเ์รียนรู้ท่ีมีแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice)  
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 ั นที่ 1 กำรศึกษำควำมต้องกำร
กำรพฒันำกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ องอำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้
โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ 
มหำวทิยำลยัรำชภัฏชัยภูมิ  

การศึกษาในขั้นตอนน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาหลกัการ 
แนวคิด ท ษ ีและศึกษาสภาพ
การจดักระบวนการเรียนรู้ ของ
อาจารย ์และ Best Practice  ของ
การจดักระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ในปัจจุบนั และสภาพ
ปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้
เก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

1 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
เก่ียวกบั การจดัการเรียนการ
สอนของอาจารย์
ระดบัอุดมศึกษา/ในศนูยเ์รียนรู้  
การจดัการศึกษาในชุมชน การ
จดัการศึกษาในศนูยเ์รียนรู้ โดย
ศึกษา หลกัการ แนวคิด และ
ท ษ ี จากเอกสาร ต ารา 
บทความ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.ศึกษาสภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การสอบถามความ
คิดเห็นและการสนทนากลุ่ม(Focus 
Group) ศูนยเ์รียนรู้ Best Practice  
ของการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศนูยเ์รียนรู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  

1) ผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
2) ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตและกรรมการบริหาร
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
ชยัภูมิ  
 3) ผูอ้  านวยการศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 
8 ศูนยก์ารเรียนรู้ โดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง   
4) อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
5) นกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตรุ่น 1 จาก 8 ศนูยเ์รียนรู้  
6) ศนูยเ์รียนรู้โดยศึกษา Best 
Practice  ของการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการบริหาร
ศนูย ์2 คน อาจารยป์ระจ าศูนย ์3 
คน และนกัศึกษา  3 คน  

1. แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงการสร้าง 
2. แบบสอบถามเป็นชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 
5 ระดบั   
3. แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
(เคร่ืองบนัทึกภาพ  เคร่ือง
บนัทึกเสียง และสมุดจดบนัทึก) 

วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์
และแบบสนทนากลุ่มดว้ยการวิเคราะห์
เน้ือหา (content analysis) และจาก
แบบสอบถามดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ใน

การหาค่าเ ล่ีย  (X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม 
ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากค าถาม
ปลายเปิดในแบบสัมภาษณ์ใชก้าร
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  
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เป้ำหมำย - สภำพจริง 
เทคนิคการจดั

กระบวนการเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

จิตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น 
(Assessment of Need : A) 

ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ 
( Knowledge Acquisition  : K)  

 

ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 

ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ  
(Implementation  : I) 

ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
(Evaluation : E) 

รูปแบบ 

เน้ือหา/สาระ วธีิการ 

ความรู้ 

เจตคติ 

ทกัษะ 

 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์

ในศูนยเ์รียนรู้ 

 

แผนภาพท่ี 11 ร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศนูยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
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 แหล่ง ้อมูล 
 ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเลือกแบบเ พาะเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนดจ านวน

ผูเ้ช่ียวชาญ 9 คน และมีคุณสมบติัดงัน้ี  
 1.  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 2 คน โดยมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
  1.1  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนในสถาบนัอุดมศึกษาและการจดัการศึกษาในชุมชนเป็นเวลา 15 ปีข้ึนไป 
  1.2 เป็นอาจารยแ์ละมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเป็น
อาจารยร์ะดบั 8 และระดบั 9 หรือมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 
 2.   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาในชุมชน จ านวน 2 คน โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  2.1  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ดา้นการจดัการเรียนการ
สอนในชุมชนเป็นเวลา 15 ปีข้ึนไป 
  2.2 เป็นอาจารย์และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเป็น
อาจารยร์ะดบั 8 และระดบั 9 หรือมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 
  2.3  ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และกรรมการบริหารหลกัสูตรมหาวิทยาลยั
ราชภฏัชยัภูมิ  จ  านวน 2 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
    2.3.1 เป็นผูบ้ริหารระดบัอธิการบดี รองอธิการ ผูช่้วยอธิการบดี คณบดี และเป็น
ผูบ้ริหารบริหารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตหรือผูบ้ริหารบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    2.3.2  เป็นอาจารยแ์ละมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเป็น
อาจารยร์ะดบั 8 และระดบั 9 หรือมีต าแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 
  3. ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 1 คน โดยมีคุณสมบติั
ดงัน้ี  
    3.1  เป็นผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวติ อยา่งนอ้ย 2 ปี 
    3.2 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือเป็นระดบั 8 และระดบั 9  
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  4.  อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 2 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   4.1 เป็นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตอยา่งนอ้ย 2 ปี 
   4.2 เป็นอาจารยแ์ละมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเป็น
ระดบั 8 และระดบั 9  
   4.3  ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั  รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจดักระบวนการ 
                  เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

กลุ่มผู้เช่ียวชำญ จ ำนวน (คน) 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาในชุมชน  
ผูบ้ริหารโครงการและกรรมการบริหารหลกัสูตร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัชยัภูมิ 
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  

2 
2 
 
2 
1 
2 

รวม 9 
    
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบว่ามีความเหมาะสมในการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตใหเ้กิดข้ึนกบัของอาจารยห์รือไม่ เพียงใด 
 กำรเกบ็รวบรวม ้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญล่วงหน้าเพื่อนัดวนัและเวลาในการน าส่ง
และรับแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตดว้ยตนเอง 
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 กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 การประเมินความเหมาะสม เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) มี 5 ระดบั สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญว่ารูปแบบมีความเหมาะสม โดยก าหนด
เกณฑใ์หค้ะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 
     คะแนน  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     คะแนน  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     คะแนน  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     คะแนน  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
     คะแนน  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ียของแต่
ละระดบัความคิดเห็น ผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ค่าเ ล่ียแบบต่อเน่ือง ตามแนวของ Best  
(1981 : 179 – 187) ดงัน้ี 
  ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  เกณฑก์ารประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตพิจารณาจากการตรวจสอบองคป์ระกอบรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตว่ามีความเหมาะสมท่ีค่าเ ล่ีย
ระดบัมาก (3.50) ข้ึนไป 
 
  ั นที่ 3 สร้ำงและตรวจสอบควำมเหมำะสม องเคร่ืองมือประกอบรูปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ   
 วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ได้แก่ แผนการจดักระบวนการเรียนรู้  เอกสารท่ีใช้
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ประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้  แบบ
ประเมินทกัษะการเขียนแผน แบบประเมินตนเองของอาจารย ์และทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 3.  เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
 เคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต จ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดงัน้ี 
 1. เคร่ืองมือประกอบการจดัอบรม ประกอบดว้ย 
  1.1  แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต             
  1.2 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มือการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ส าหรับวิทยากรผูจ้ดัอบรม 
 2. เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ย 

  2.1 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
ทั้ง 4 ดา้น  ประกอบดว้ย  1 เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3 การ
วดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  4 จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ทดสอบก่อน (Pretest) – หลงั 
(Posttest) เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 2  บบั ๆ ละ  40 ขอ้ รวมเป็น 80 

  2.2 แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 

  2.3 แบบประเมินตนเองของอาจารย์จากการเข้ารับการอบรม “แผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต”   
 
 ทั้งน้ี เคร่ืองมือดงักล่าวมีรายละเอียดในการสร้าง ดงัน้ี 
 1. เคร่ืองมือประกอบการจดัอบรม (แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
  1.1 วตัถุประสงค ์
    1.1.1 เพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ กระบวนการจดักิจกรรมฝึกอบรม
และเวลาท่ีใช ้
    1.1.2 เพื่อสร้างเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการจดัอบรม 
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    1.1.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบการจดัอบรม 
   1.2 วิธีการด าเนินการ 
    1.2.1 น าร่าง “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต” ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนแลว้ น ามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ของแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยมีเน้ือหารูปแบบและการพฒันาแผนตามหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ โดยก าหนดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ย เน้ือหาสาระ 4 หน่วย 
จ านวน 12 ชัว่โมง ดงัน้ี  
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง เน้ือหา
สาระประกอบดว้ย 
  หัวขอ้ 1 ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2 ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และ บบัแกไ้ขเพิ่มเติม ( บบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  หวัขอ้ท่ี 4  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 5  ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 6  กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
  หวัขอ้ท่ี 7  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
  หวัขอ้ท่ี 8  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
  หวัขอ้ท่ี 9  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  หวัขอ้ท่ี 10  การเรียนรู้จากสงัคม 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 :  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เน้ือหาสาระ
ประกอบดว้ย 

  หวัขอ้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเลือกและ ใชส่ื้อ 
  หวัขอ้ท่ี 3 จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
  หวัขอ้ท่ี 4 ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 5 ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
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 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง เน้ือหาสาระ 
ประกอบดว้ย 

  หวัขอ้ท่ี 1 วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
  หวัขอ้ท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ผู ้ใหญ่   ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เน้ือหาสาระ

ประกอบดว้ย 
  หวัขอ้ท่ี 1 แนวคิดพื้นฐาน ท ษ ีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
    1.2.2 แนวทางจดักิจกรรมการฝึกอบรม ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ หลกัท่ีตอ้งการให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตได้ ดังนั้ น กิจกรรมการ
ฝึกอบรมจึงได้จัดข้ึนตามรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีพฒันาข้ึน  
    1.2.3 ระยะเวลาการฝึกอบรม  เป็นการก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการ
ฝึกอบรมให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาและวิธีการฝึกอบรมในแต่ละคุณลกัษณะท่ีก าหนดข้ึน 
โดยก าหนดการฝึกอบรมระหว่างวนัท่ี 19-20 มิถุนายน 2553 ใชร้ะยะเวลาการอบรม 2 วนั จ านวน 
12 ชัว่โมง  มีเน้ือหาสาระ 4 หน่วย 23 หวัขอ้ยอ่ย ดงักล่าวขา้งตน้ 
    1.2.4 ส่ือการฝึกอบรม ก าหนดให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ตามขั้นตอนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีพฒันาข้ึน โดยใชส่ื้อการฝึกอบรม ดงัน้ี 
     1.2.4.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ือง าย LCD 
     1.2.4.2 คลิบบอร์ด การดาษบรู๊พ ปากกาเมจิก 
     1.2.4.3 คู่มือการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
     1.2.4.4 แบบทดสอบความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์
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     1.2.4.5 แบบประเมินตนเองของอาจารยจ์ากการเขา้รับการอบรม 
    1.2.5  การประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยมีขั้นตอนและการด าเนินการ ดงัน้ี 
     1.2.5.1 ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดย
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัการแนวคิดการจดัการศึกษาของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
     1.2.5.2 น าผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญจากขั้นท่ี 2 เก่ียวกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตและรายละเอียดเก่ียวกับ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมาประกอบการ
จดัท าแผนการจดักิจกรรมการฝึกอบรม คู่มือผูเ้ขา้รับการอบรมและคู่มือการใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ส าหรับวิทยากรผูจ้ดัอบรม 
     1.2.5.3 จดัท าแผนการจดักิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ และการประเมินผล และใบงานแบบบันทึกผลการเรียนรู้และแบบเสนอการเขียน
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ หลงัการจดักิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   
     1.2.5.4 จดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตส าหรับวิทยากรผูจ้ดัอบรม เป็นเอกสารส าหรับวิทยากรเพื่อใช้
ประกอบการฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ประกอบด้วย เหตุผลและความเป็นมา จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต คุณสมบติัของวิทยากร  
วิธีด าเนินการ โครงสร้างแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนก าหนดการจัดอบรมและ
เอกสารอา้งอิงส าหรับการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม  
 แหล่ง ้อมูล 

 ผูว้ิจยัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเลือกแบบเ พาะเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนด
ประชากรและคุณสมบติั ใชชุ้ดเดียวกนักบัขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
 เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป็นแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ี
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ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เพื่อการประเมินองคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละดา้นว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัการน าไปใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ ซ่ึงท าการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน  
 กำรเกบ็รวบรวม ้อมูล 
     ผูว้ิจยัด าเนินการประสานงานกบัผูเ้ช่ียวชาญล่วงหน้าเพื่อนัดวนัและเวลาในการน าส่ง
และรับแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตดว้ยตนเอง 
 กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
   การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั 
สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญว่าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้มีความเหมาะสม โดย
ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 
     คะแนน  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
     คะแนน  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     คะแนน  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     คะแนน  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
     คะแนน  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ียของแต่ละ
ระดบัความคิดเห็น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ล่ียแบบต่อเน่ือง ตามแนวของ Best  
(1981 : 179 – 187) ดงัน้ี 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 เกณฑก์ารประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตพิจารณาจากการตรวจสอบองค์ประกอบรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตว่ามีความเหมาะสมท่ีค่าเ ล่ีย
ระดบัมาก (3.50) ข้ึนไป 
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 2.  เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

        2.1 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
ทั้ง 4 ดา้น  ประกอบดว้ย  1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) 
การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ทดสอบก่อน (Pretest) – 
หลงั (Posttest) เป็นแบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 2  บบั ๆ ละ  40 ขอ้ รวมเป็น 80 ขอ้   
    2.1.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) โดยน าแบบ
ประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ รวม 9 คน ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถามและภาษาท่ีใช ้
จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
    2.1.2 ผูว้ิจยัน าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ไปทดลองใชก้บัอาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศูนยเ์รียนรู้
คอนสวรรค ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30  คน ในวนัท่ี 29 – 30 พ ษภาคม 2553 ณ ศูนยเ์รียนรู้
นั้น ๆ  
    2.1.3 น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก  (r)  และหาค่า
ระดบัความยากง่าย (p)  แลว้คดัเลือกเอาขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย  (p)  โดยใชเ้ทคนิค  27%  ของ  จุง  
เต  ฟาน  (Chung - The  Fan)  (พิตร  ทองชั้น  2544  :  224) ทั้ง 2  บบั ดงัน้ี 
     2.1.3.1 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ทดสอบก่อน (Pretest) มีค่าความยากง่าย  (p)  ท่ีระดบั  0.35 – 0.73  และค่าอ านาจจ าแนก  
(r)  เท่ากบั 0.22-0.34 
     2.1.3.2 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ทดสอบหลงั (Posttest) มีค่าความยากง่าย  (p)  ท่ีระดบั  0.20 – 0.70  และค่าอ านาจจ าแนก  
(r)  เท่ากบั 0.24-0.50 
    2.1.4 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบแบบทดสอบ โดยวิธีการหาค่า  
KR - 20 ใชสู้ตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543:123)  ราย บบั และหาความเช่ือมัน่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Product Moment)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
     2.1.4.1  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ทดสอบก่อน (Pretest) มีค่าความเช่ือมัน่  เท่ากบั  0.93 
     2.1.4.2 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ทดสอบหลงั (Posttest) มีค่าความเช่ือมัน่  เท่ากบั  0.92 
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     2.1.4.3 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ทดลองก่อนเรียน (Pretest)  และทดสอบหลงั (Posttest) มีค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.90 
    2.1.5 ปรับปรุงแลว้จดัพิมพเ์ป็นแบบทดสอบ บบัจริง  เพื่อใชใ้นการเกบ็ 
รวบรวมขอ้มูล 
   2.2  แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เป็นแบบประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบบประเมิน
ทกัษะความสามารถในการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ น้ีจะเป็นติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 
อนัจะส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 3 คร้ัง  และมีการตรวจสอบประเมิน
ความสามารถจากวิทยากรดา้นหลกัสูตรและการสอน  ทั้งน้ี ลกัษณะแบบประเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นแบบ Scoring  Rubric จ  านวน 5 ประเด็น ไดแ้ก่  1) 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) เน้ือหาสาระ  3) การจดักระบวนการเรียนรู้ 4) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และ 5) การ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ รวม 25 คะแนน  

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 20 - 25  หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนดี คิดเป็นร้อยละ 80 - 100 
คะแนน 15 -19   หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 60 -79 
คะแนน ต ่ากวา่ 15 หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 59 

ลงมา 

    2.2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) โดยน าแบบ
ประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั ท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ค าถามและภาษาท่ีใชจ้ากนั้นผูว้ิจยัน าแบบประเมินมาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
    2.2.2 ประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคลอ้ง (Item – Objective  

Congruence = IOC) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อคดัเลือกรายการประเมินท่ีมีค่า 0.5 ข้ึนไป โดยมี

ค่าดชันีระหว่าง 0.88-1.00 และไดป้รับปรุงแกไ้ขบางขอ้เป็นค าถามท่ีมีประเด็นสองประเด็นในขอ้

เดียว แยกขอ้ 2 ขอ้ ตดัขอ้รายการมีขอ้ความใกลเ้คียงกนั และเพิ่มดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
    2.2.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ไป
ทดลองใชอ้าจารยศ์ูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  ณ ศูนยเ์รียนรู้นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบทกัษะความสามารถในการเขียน
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีไดรั้บการอบรมไปแลว้และเพื่อปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม
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กระบวนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรมใหมี้ความสมบูรณ์
ก่อนน าไปใชจ้ริง  
   2.3 แบบประเมินตนเองของอาจารย ์เป็นแบบตนเองจากการเขา้รับการอบรม 
“แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต”  ในดา้น
ความรู้ ดา้นทกัษะ และ ดา้นเจตคติของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

    2.3.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) โดยน าแบบ
ประเมินตนเองของอาจารย ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้
ค าถามและภาษาท่ีใชจ้ากนั้นผูว้ิจยัน าแบบประเมินมาปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
    2.3.2 ประเมินความสอดคลอ้งดว้ยดชันีความสอดคล้อง (Item – Objective  

Congruence = IOC) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อคดัเลือกรายการประเมินท่ีมีค่า 0.5 ข้ึนไป โดยมี

ค่าดชันีเท่ากบั 1.00 และไดป้รับปรุงแกไ้ขบางขอ้ท่ีมีลกัษณะค าถามใกลเ้คียงกนัควรรวมเป็น ขอ้

เดียวกนั  ปรับทกัษะข้ึนก่อนดา้นเจตคติ และเรียงล าดบัความส าคญั เช่น ดา้นวดัประเมินผล ก่อน

จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
   2.3.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินตนเองของอาจารย์ ไปทดลองใชอ้าจารยศ์ูนยเ์รียนรู้
หนองบวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน  
ณ ศูนยเ์รียนรู้นั้ น ๆ เพื่อตรวจสอบด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านเจตคติของรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ท่ีได้รับการอบรมไปแลว้และเพื่อน าผลมาปรับปรุงรูปแบบการ
ฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ เอกสารประกอบรูปแบบ วิธีการด าเนินกิจกรรมของรูปแบบและ
กิจกรรมใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง  
 
  ั นที่ 4 ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ องกำรน ำรูปแบบกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ ไปใช้   
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
  วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
  2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
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  วธีิด ำเนินกำร 
  1. จดัเตรียมเคร่ืองมือประกอบการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ก าหนดการฝึกอบรม คู่มือการใช้
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ส าหรับ
วิทยากรผูจ้ ัดอบรม และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้
ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ แบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้  และแบบประเมินตนเองของอาจารยจ์ากการเขา้รับการอบรม
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้  
  2. เตรียมอาจารยท่ี์เขา้ร่วมศึกษาน าร่อง โดยช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม และการวดัและประเมินผล 
  3. ด าเนินการทดลองน าร่องกบัอาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ 
และศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์จ านวน 15 คน โดยจดักิจกรรมตามแผนการฝึกอบรมตามท่ีผูว้ิจยัพฒันา
ข้ึน  
  4. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน าร่องมาปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้และเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง 
  แหล่ง ้อมูล 
  อาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์
จ านวน 15 คน 
  กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
  วิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมดท่ีไดรั้บน าไปเป็นขอ้มูล
ส าหรับการปรับปรุงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
  
 ขั้นท่ี 2 ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดักิจกรรมฝึกอบรมและเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ 
  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้และเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการเรียนรู้ก่อน
น าไปใชใ้นการทดลองจริง 

        วธีิด ำเนินกำร 
  ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมทั้งหมด
ในการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้กลุ่มศึกษาน าร่องมาเป็นขอ้มูลส าหรับ
ปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
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ตารางท่ี 8  สรุปวิธีด าเนินการ ขั้นท่ี 2 การสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 ั นที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำร
พฒันำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 องอำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้
โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ  
 ั นที่ 1 พฒันาร่างการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศนูยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต 

เพื่อพฒันารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  
 

น าผลการสังเคราะห์ หลกัการ 
แนวคิด  ท ษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันารูปแบบ  จาก
ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อมาก าหนดเป็น
กรอบแนวทางการพฒันาการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศนูยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต โดยไดร่้างวงจรรูปแบบ 

สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด  
ท ษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบ  จากขั้นตอนท่ี 1 

การสังเคราะห์เน้ือหา วิเคราะห์เน้ือหา 

 ั นที่ 2 ตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น

ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั

ชีวิต  
 

1. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบ ท่ีพฒันาข้ึน 

2. เพื่อปรับปรุงรูปแบบ  

1. ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
2. ปรับปรุงรูปแบบ 

ผูเ้ช่ียวชาญเลือกแบบ
เ พาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยก าหนดประชากร
และคุณสมบติั จ านวน 9 คน 

แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ  มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั  

วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากจากแบบประเมิน
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูป 

ในการหาค่าเ ล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 ั นที่ 3 สร้างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ประกอบรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต  
3.1  วตัถุประสงค ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
  
 

1. เพื่อสร้างเคร่ืองมือประกอบ
รูปแบบ 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือประกอบรูปแบบ 
3.เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือรูปแบบ  

1. ก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้
ของแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
2. แนวทางจดักิจกรรมการ
ฝึกอบรม  
3.  ระยะเวลาการฝึกอบรม   
4. ส่ือการฝึกอบรม   
5.  การประเมินผลการใชรู้ปแบบ 

ผูเ้ช่ียวชาญเลือกแบบ
เ พาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยก าหนดประชากร
และคุณสมบติั จ านวน 9 คน 

1) เคร่ืองมือประกอบการจดั
อบรม  
1.1) แผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้  
1.2)เอกสารท่ีใชป้ระกอบการ
ฝึกอบรม    
1.3)เอกสารท่ีใชป้ระกอบการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มือการใช้
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ส าหรับวิทยากรผูจ้ดัอบรม 
2) เคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
2.1) แบบทดสอบความรู้
ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ 
2.2) แบบประเมินทกัษะในการ
เขียนแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้  
2.3) แบบประเมินตนเองของ
อาจารยจ์ากการเขา้รับการอบรม 

วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากจาก
แบบประเมินดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการหาค่าเ ล่ีย 

(X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม  
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 ั นที่ 4 ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
ของการน ารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ไปใช ้ ประกอบดว้ย 
 1. ศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
  
  

 
 
 
 
 
 
1.เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือประกอบรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
1. จดัเตรียมเคร่ืองมือ
ประกอบการฝึกอบรม   
2. เตรียมอาจารยท่ี์เขา้ร่วมศึกษา
น าร่อง  
2. ด าเนินการทดลองน าร่อง 
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
น าร่องมาปรับปรุง ใหมี้ความ
สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้
จริง 

 
 
 
 
 
 
อาจารยศ์นูยเ์รียนรู้หนองบวัแดง 
ศนูยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศนูย์
เรียนรู้คอนสวรรค ์จ านวน 15 
คน 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากจาก
แบบประเมินดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการหาค่าเ ล่ีย 

(X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม  
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
2. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการ
ทดลองจริง 
 

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้
และเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ
การเรียนรู้ก่อนน าไปใชใ้น 

1. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมา
ปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. ท าการปรับปรุงเคร่ืองมือ
ประกอบรูปแบบการฝึกอบรม
ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 

อาจารยศ์นูยเ์รียนรู้หนองบวัแดง 
ศนูยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศนูย์
เรียนรู้คอนสวรรค ์จ านวน 15 
คน 

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

วิเคราะห์จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากจาก
แบบประเมินดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการหาค่าเ ล่ีย 

(X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม  
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 ั นที่ 3 กำรวจิัย (Research : R) เป็นกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ 
             ในศูนย์เรียนรู้โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ  
 วตัถุประสงค์ 
 การศึกษาในขั้นน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท าการทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการใช้รูปแบบจริง โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงทดลอง แลว้น าขอ้มูลจากการ
ทดลองใชรู้ปแบบปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในขั้นการน ารูปแบบไปใชก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไดแ้ก่  อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา        
สหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
จากศูนยเ์รียนรู้ 8 ศูนยเ์รียนรู้ ได้แก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชัยภูมิ 16 คน  ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ 10 คน          
ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง 12 คน  ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา 10 คน  ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว        
13 คน  ศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 14 คน  ศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์11 คน   และศูนยเ์รียนรู้บา้นแท่น 15 คน       
ท่ีสอนในรายวิชาเ พาะ 5 กลุ่มวิชา ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน     
3) กลุ่มกองทุนและสวสัดิการชุมชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุมชน และ 5) กลุ่มสุขภาพชุมชน รวม
จ านวน 107  คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารย ์โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
จ านวน 20 คน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ 5 คน ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา 5 คน  ศูนย์
เรียนรู้หนองบวัระเหว 5 คน และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 5 คน ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มแบบอาสาสมคัรใน      
แต่ละศูนยเ์รียนรู้   ดงัแผนภาพท่ี   12 
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ศูนยเ์รียนรู้เมือง
ชยัภูมิ 16 คน 

ศูนยเ์รียนรู้หนองบวั
ระเหว  13 คน 

ศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 
14 คน 

ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้   
10 คน 

ศูนยเ์รียนรู้หนองบวั
แดง  12 คน 

ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต- 
บา้นนา  16 คน 

ประชากร : อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 ศูนยเ์รียนรู้ 8 ศูนย ์ จ านวน 107  คน 

ศูนยเ์รียนรู้คอน
สวรรค ์ 11 คน 

ศูนยเ์รียนรู้บา้นแท่น  
15 คน 

ศูนยเ์รียนรู้เมือง
ชยัภูมิ 5 คน 

ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต- 
บา้นนา  5  คน 

ศูนยเ์รียนรู้หนองบวั
ระเหว 5 คน 

ศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 
5 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง : อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวติ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ประจ าภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2552 ศูนยเ์รียนรู้ 4 ศูนย ์ จ านวน  20  คน 

  
แผนภาพท่ี 12 จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 แบบแผนกำรวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบไปทดลองใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยใชแ้บบแผนการทดลองท่ีใชใ้นการทดลองของขั้นตอนน้ี  ดงัน้ี 
 แบบแผนการวิจยั One Group Pre test - Post test Design ดงัท่ีแสดง (Creswell  2003 : 168) 
 แสดงรูปแบบการทดลอง 
  O 1  X   O 2 

  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
  O 1 คือ  การทดสอบก่อน 
  X  คือ การทดลองใช ้
  O 2 คือ การทดสอบหลงั 
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 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 ผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 ใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ในขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A) ในวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2553  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้     (Knowledge  Acquisition: K)  ในวนัท่ี  19-20  มิถุนายน 
2553  เป็นเวลา 2 วนั   และ ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2553  
 ระยะท่ี 2 ทดลองน ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไปใชใ้นศูนยเ์รียนรู้ ระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนกรก าคมถึงกนัยายน 2553 ซ่ึง
เป็นขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation  : I)  
 ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ขั้นน้ี ได้จัดเวทีสัมมนา                   
รูปแบบ  ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2553 ซ่ึงเป็น ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรทดลอง 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
 1.  เอกสารรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ แผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ คู่มือการใชรู้ปแบบส าหรับวิทยากรผูจ้ดัอบรม  แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้  แบบประเมินทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
และแบบประเมินตนเองของอาจารยจ์ากการเขา้รับการอบรม 
 2. แบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย ์
 วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ในขั้นตอนน้ี ดงัน้ี 
 1. แบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต โดยใช้ประเมินอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้  4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เมืองชัยภูมิ        
ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ จ านวน 20 คน 
โดยมีวิธีการสร้างดงัน้ี 
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  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) เทคนิควิธีการการจดั
กระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  4) จิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

  1.2 ก าหนดขอ้ค าถามตามองค์ประกอบแบบประเมินทกัษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  แบบ Scoring  Rubric ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการ
เรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  และ4) จิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่  
   1.3 น าแบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบ Scoring  Rubric  เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน  เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) และพิจารณา
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
เคร่ืองมือ (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แลว้เลือกค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.88-1.00  และปรับปรุง
แกไ้ขเพิ่มรายการประเมินในแต่ละดา้นใหม้ากข้ึนและใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบของการประเมิน 
  1.4 เกณฑก์ารประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบ Scoring  Rubric  ก าหนด
เกณฑป์ระเมิน ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี  9  เกณฑก์ารประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้แบบ Scoring  Rubric 
 

รำยกำรประเมนิ เกณฑ์กำรประเมนิ 

เทคนิควธีิการการจดักระบวนการเรียนรู้ 3  หมายถึง ใชเ้ทคนิควธีิการ 10 วธีิการข้ึนไป 
2  หมายถึง ใชเ้ทคนิควธีิการ 5-9 วธีิการ 
1  หมายถึง  ใชเ้ทคนิควธีิการ นอ้ยกวา่ 5 วธีิการ 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 3  หมายถึง ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้  อยา่ง/แหล่งข้ึนไป 
2  หมายถึง ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 3-5 อยา่ง/แหล่ง 
1  หมายถึง  ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง/แหล่ง 

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  3  หมายถึง ใชว้ธีิวดัและประเมินผล 9 วธีิการข้ึนไป 
2  หมายถึง ใชว้ธีิวดัและประเมินผล 5-8 วธีิการ 
1  หมายถึง  ใชว้ธีิวดัและประเมินผลา 5 วธีิการ 

จิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 3  หมายถึง ใชจิ้ตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่ 10 วธีิการข้ึนไป 
2  หมายถึง ใชจิ้ตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่ 6-9 วธีิการ 
1  หมายถึง  ใชจิ้ตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่ 6 วธีิการ       
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 ส าหรับการให้ความหมายของค่าท่ีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการให้คะแนน
ก าหนดคะแนนดา้นละ 3 คะแนน รวม 12 คะแนน มีเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 3  หมายถึง  จดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้ 
 2  หมายถึง  จดักระบวนการเรียนรู้ไดพ้อใช ้
 1  หมายถึง  จดักระบวนการเรียนรู้ปรับปรุง 
 เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ียของแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 หมายถึง จดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้ 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง จดักระบวนการเรียนรู้ไดพ้อใช ้
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง จดักระบวนการเรียนรู้ปรับปรุง 
  1.5 น าแบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบ Scoring  Rubric ท่ี
ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษาในศูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั จ  านวน 30 คน ประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย ์จ านวน 2 รายวิชา  
  1.6 น าแบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยท่ี์แกไ้ขสมบูรณ์
แลว้ไปใชจ้ริงในศูนยเ์รียนรู้ 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย ์โดยใชป้ระเมินอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  4 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ ศูนยเ์รียนรู้เทพ
สถิต-บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ จ านวน 20 คน โดยมีวิธีการสร้าง
ดงัน้ี 

  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจยัและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  
  2.2 ก าหนดขอ้ค าถามตามองคป์ระกอบการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  
จ  านวน 8 ขอ้ 2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ จ านวน  5 ขอ้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน  7 ขอ้ และ  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ จ านวน  4 ขอ้ รวม 24 ขอ้ เป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดบั  พร้อมค าถามปลายเปิดในตอนทา้ยขอ้ความแต่ละขอ้  โดย
ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 
   คะแนน  5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน  4  หมายถึง  เห็นดว้ยมากหรือพึงพอใจมาก 
   คะแนน  3  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลางหรือพึงพอใจปานกลาง 
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   คะแนน  2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยหรือพงึพอใจนอ้ย 
   คะแนน  1  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพจิารณาค่าคะแนนเ ล่ียของ
แต่ละระดบัความคิดเห็น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าเ ล่ียแบบต่อเน่ือง ตามแนวของ
Best (1981 : 179 – 187) ดงัน้ี 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือพึงพอใจ 
          มากท่ีสุด 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมากหรือพึงพอใจมาก 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลางหรือพึงพอใจ 
          ปานกลาง 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยหรือพึงพอใจนอ้ย 
   ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือพึงพอใจ 
          นอ้ยท่ีสุด 

  2.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของ

อาจารย ์เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน (ภาคผนวก ข) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content 

validity) และพิจารณาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็น

ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.88-1.00 และปรับปรุงแกไ้ข 

เน้ือหา และขอ้ความต่าง ๆ ใหก้ระชบัมากยิง่ข้ึน โดยเ พาะบางค าถามท่ีไม่ชดัเจน  บางประเด็นจ านวน

ขอ้มากเกินไป ขอ้ท่ีมีลกัษณะค าตอบเดียวกนัใหต้ดัออก และลดจ านวนขอ้แต่ละดา้นใหน้อ้ยลง 
  2.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยท่ี์ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบันกัศึกษาในศูนยเ์รียนรู้หนองบวัแดง ท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 30 คน ประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย ์
จ านวน 2 รายวิชา  
  2.5 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์ ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่าความสอดคลอ้งในแบบสัมประสิทธิอลัฟ่า 
(alpha – coefficient) ตามสูตรของ Cronbach (1971 : 161) ไดค่้าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี 
 เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.89 
 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.78 
 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้   ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.76 
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 จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.75 
 รวมทุกดา้น    ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.79 
  2.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยท่ี์แกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใชจ้ริงในศูนยเ์รียนรู้ 
 กำรด ำเนินกำรทดลอง  
 ในขั้นน้ีผูว้ิจยัไดน้ าประเดน็ท่ีก าหนดจากขั้นตอนท่ี 2  มาก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ
วิจยั ดงัน้ี  
 1. ก าหนดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต จากตวัแปรทั้ง 4 ดา้น  ในหวัขอ้  1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  โดยมี
องคป์ระกอบของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยด์ว้ยแบบทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ ก่อนการฝึกอบรม (Pretest)จ านวน 40 ขอ้  
 3. การจดัท าเอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ยคู่มือการฝึกอบรมและรายละเอียดเน้ือหาแผนการ
จดักระบวนการเรียนรู้ครบทุกรายหวัขอ้น าเสนอแผนการฝึกอบรมและส่ือต่าง ๆ เรียงล าดบัหวัขอ้ 
 4.  ทดลองใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
  4.1 ขั้นวางแผน (Planning)   มีการด าเนินการดังน้ี  1) การประชุมช้ีแจงกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 2) เสนอโครงการเพื่ออนุมติัการใช้รูปแบบ “การจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต" 3) วางแผนการใชรู้ปแบบ  และ 4) จดัเตรียมเอกสาร แบบประเมิน 
เคร่ืองมือ และวสัดุอุกรณ์ต่าง ๆ    
  4.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing)   น ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   ท่ีผา่นการประเมินประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ จ านวน 20 คน จากศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ 
ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ  เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจ ของผูเ้ขา้รับการทดลองก่อนและหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ใชว้ิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการทดสอบ ก่อนและหลงัการอบรม(Pre-test และ
Posttest) ดว้ยค่า t-test (Dependent) 
  4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)   แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
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    4.3.1 ตรวจสอบระหว่างการฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความสามารถในการ
เขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ และประเมินตนเองของอาจารยจ์ากการเขา้รับการอบรม 
    4.3.2 ตรวจสอบการน ารูปแบบไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้
ของอาจารย ์ระยะเวลา 3 เดือน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ในขั้นน้ีใชแ้บบประเมินการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ประเมินโดยผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ นกัศึกษา และ
ผูว้ิจยั และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
ประเมินโดยตวัแทนนกัศึกษาของศูนยเ์รียนรู้ทั้ง 4 ศูนย ์ๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 40 คน  

4.4  ขั้นปรับปรุง (Action)  น าผลจากการประเมินในขั้นขั้นตรวจสอบ (Check)    มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวเ้พื่อปรับปรุงแก้ไข ในด้านรูปแบบ 
องค์ประกอบ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะเวลา การจัดกิจกรรม และรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ต่อไป 
 กำรเกบ็รวบรวม ้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 
 จากการศึกษารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต และสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตกบักลุ่มตวัอยา่งศูนยเ์รียนรู้ 
4 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และ
ศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ  จ านวน 20 คน เขา้อบรมแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 2 วนั 
และเม่ือส้ินสุดการฝึกอบรมแลว้ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งน าความรู้ท่ีไดรั้บไปจดักระบวนการเรียนรู้จริงใน
ศูนยเ์รียนรู้ทั้ง 4 ศูนย ์ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลด าเนินการดงัน้ี 
 1. ก่อนอบรม เก็บข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ (Pretest) จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที ในวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2553  
 2. เม่ือส้ินสุดการอบรม ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2553 ไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งเขียนแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจัยและวิทยากรร่วมกันประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้จากแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
แต่รายวิชา/กลุ่มวิชาในแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 3 คร้ัง  จากนั้นใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมินตนเองจาก
แบบประเมินตนเองจากการเขา้รับการอบรม รวมทั้งท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
การจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ (Posttest) จ านวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา 30 นาที อีกคร้ัง ซ่ึงเป็น
ขอ้สอบคู่ขนาน ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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 3. ขณะท่ีอาจารยไ์ดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของตนเอง ผูว้ิจยัไดป้ระชุม
ช้ีแจงเก่ียวกบัการประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ แก่ผูอ้  านวยการศูนย์
เรียนรู้ทั้ง 4 ศูนย ์  ตวัแทนนกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ละ 4 คน รวมจ านวนศูนยเ์รียนรู้ละ5 คน รวมเป็น 20 
คน เพื่อใหท้ าการประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยก์ลุ่มรายวชิาเ พาะ 5 รายวิชา  
 4. หลงัส้ินสุดการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา ได้แจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์  

 กำรวเิครำะห์ ้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือแต่ละชุด ใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2. เคร่ืองมือท่ีวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในการหาค่าเ ล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม  
 3. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอในรูปตารางและความเรียง 
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ตารางท่ี 10  แสดงสรุปวิธีด าเนินการ ขั้นท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต    
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมอื กำรวเิครำะห์ ้อมูล 

 ั นที ่3 กำรทดลองใช้รูปแบบ
ไปใช้ในกำรพฒันำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์
ในศูนย์เรียนรู้โครงกำร
มหำวทิยำลยัชีวติ  
  
 

เพื่อน ารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติไปใชท้ าการ
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้
รูปแบบจริง โดยใช้
กระบวนการวจิยัเชิงทดลอง 
แลว้น าขอ้มูลจากการทดลอง
ใชรู้ปแบบปรับปรุงรูปแบบ
ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 

1. ก าหนดรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
2. ทดสอบความรู้ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
3. การจดัท าเอกสารและส่ือ
ต่าง ๆ เรียงล าดบัหวัขอ้ 
4. ทดลองใชรู้ปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
4.1 ขั้นวางแผน (Planning)    
4.2 ขั้นปฏิบติัการ (Doing)    
4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)   
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
1) ตรวจสอบระหวา่งการ
ฝึกอบรม  
2) ตรวจสอบการน ารูปแบบ
ไปใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
4.4  ขั้นปรับปรุง (Action)   

อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  4 ศูนย ์
ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ 
ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา 
ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว 
และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ 
จ านวน 20 คน  

1. เอกสารรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
แผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ คู่มือการใชรู้ปแบบ
ส าหรับวทิยากรผูจ้ดัอบรม  
2.  แบบทดสอบความรู้ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
3.  แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียน
แผน   
4.  แบบประเมินตนเองของ
อาจารย ์ 
5. แบบประเมินทกัษะการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
6. แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เคร่ืองมือแต่ละชุด ใหค้ะแนน
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
.2 เคร่ืองมือท่ีวเิคราะห์ดว้ย
เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ในการหา

ค่าเ ล่ีย (X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
ขอ้เสนอแนะค าถามปลายเปิด
ในแบบสอบถามใชก้าร
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา (content 
analysis)  
3 น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เสนอในรูปตารางและความ
เรียง 
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 ั นที ่4 กำรพฒันำ (Development : D) เป็นกำรประเมินรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ องอำจำรย์ 
         ในศูนย์เรียนรู้โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวติ   
 วตัถุประสงค์  
 การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 วธีิกำรด ำเนินกำร 
 การประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตในการน าไปทดลองใช ้ ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. การจดัเวทีการสัมมนารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ จากความคิดเห็นของกรรมการบริหาร
โครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 2. การสอบถามความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  
อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 แหล่ง ้อมูล  
 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัขั้นน้ี ไดแ้ก่  กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
เรียนรู้  อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 16  คน  
 1.  กรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 2 คน 
 2.  ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 2 คน 
 3.  อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 4  คน 
 4.  นกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจาก  4 ศูนยเ์รียนรู้  ๆละ 2 คน รวม 8 คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นน้ี ไดแ้ก่  
 1. การจดัเวทีสัมมนา เป็นแบบบนัทึกและแบบสรุปการสัมมนา เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ดา้น
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยต์ามรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยแบบบนัทึกและสรุปการสัมมนามี
ลกัษณะเป็นปลายเปิด 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
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 วธีิกำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรหำคุณภำพแบบสอบถำมควำมคดิเห็น 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น ในขั้นตอน
น้ี ดงัน้ี 
 1. ก าหนดขอ้ค าถามตามองค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย ์จ านวน 10 ขอ้ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 3 ระดบั  พร้อมค าถาม
ปลายเปิดในตอนทา้ยขอ้ความแต่ละขอ้  โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนความคิดเห็นดงัน้ี 

ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

 
 เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ีย เกณฑใ์นการพิจารณาค่าคะแนนเ ล่ียของแต่ละ
ระดบัความคิดเห็น ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเ ล่ียแบบต่อเน่ืองตามแนวของ Best 
(1981 : 179 – 187) ดงัน้ี 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 2.50 – 3.00 หมายถึงเห็นดว้ยมากหรือเหมาะสมมาก 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลางหรือเหมาะสมปานกลาง 
 ค่าคะแนนเ ล่ีย ตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยหรือเหมาะสมนอ้ย 
 
 2. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน   (ภาคผนวก ข)  เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) และพิจารณาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใชด้ชันี
ความสอดคลอ้ง  ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และปรับปรุงแกไ้ขขอ้
ค าถามให้ครอบคลุมรูปแบบ  ควรใส่รายละเอียดของขอ้ค าถามให้ชัดเจนเพื่อให้ผูต้อบได้เห็น
รูปธรรม เช่น ขั้นตอนของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ  เป็นตน้ เพิ่มขอ้ค าถามเก่ียวกบัการ
น าไปใชต่้อไป และลดขอ้ค าถามใหน้อ้ยลง เพราะไดท้ าการสัมมนาแลว้ 
 3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใชจ้ริง 
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  ั นตอนด ำเนินกำร 
 1.  เชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีก าหนดไว ้แบบเจาะจง ได้แก่ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 16  คน 
 2. ตั้งประเด็นค าถามรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ผลลพัธ์ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
 3. ผูว้ิจยัจดบนัทึก และสรุปประเดน็ต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมผลลพัธ์ 
 4. แจกแบบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตแก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
 5. เกบ็รวบรวมขอ้มูล ทั้งการสมัมนาและแบบอบถาม 
 6. น าขอ้มูลการสัมมนาและแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิ เคราะห์ในรูปตารางและ
ความเรียง 
 ระยะเวลำ   จ  านวน 1 วนั ในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2553  
 กำรเกบ็รวบรวม ้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้ งการจัดเวทีสัมมนาและจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 กำรวเิครำะห์ ้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือแต่ละชุด ใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  1.1  เคร่ืองมือท่ีวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในการหาค่าเ ล่ีย (X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละขอ้ค าถาม และใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) 
  1.2  น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เสนอในรูปตารางและความเรียง 
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ตารางท่ี 11 แสดงสรุปวิธีด าเนินการ ขั้นท่ี 4 การประเมินรูปแบบการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
                 มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  
 

 ั นที ่ วตัถุประสงค์ วธีิกำร แหล่ง ้อมูล เคร่ืองมือ กำรวเิครำะห์ ้อมูล 
 ั นที ่4 กำรประเมนิรูปแบบ
กำรพฒันำกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ องอำจำรย์ในศูนย์
เรียนรู้โครงกำรมหำวทิยำลยั
ชีวติ  

เพื่อประเมินรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติเม่ือน าไปใช ้

1. จดัเวทีการสมัมนารูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจต
คติการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2.  การสอบถามความคิดเห็นท่ี
มีต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ 
 

กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  
อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
จ  านวน 16  คนไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏั จ านวน 2 
คน ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
จ  านวน 2 คน อาจารยโ์ครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ จ  านวน 4  
คนและนกัศึกษาโครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติจาก  4 ศูนย์
เรียนรู้  ๆละ 2 คน รวม 8 คน  
 

1. แบบบนัทึกและแบบสรุป
การสมัมนา รูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ 

1. ค่าเ ล่ีย (X ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของแต่ละขอ้ค าถาม และใช้
การวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
(content analysis) 
2. น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
เสนอในรูปตารางและความ
เรียง 
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บทที่ 4  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ืองการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น

ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จะน าเสนอผลการวิจยัเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สภาพและความตอ้งการการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 ตอนท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
             ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ความต้องการการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
              ในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ        
 การศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและศึกษาสภาพ
การจดักระบวนการเรียนรู้ ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในปัจจุบนั และ
สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
รวมทั้ง Best Practice ของการจดักระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้ มีผลการศึกษาสรุปเป็น 3 ขั้น
ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
 จากการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
ในปัจจุบนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
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(สสวช.), ผู ้บริหารโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต,  กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ ปรากฏดงัตารางท่ี 12-16  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 12 แสดงสถานภาพของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น 
                        ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

สถานภาพ 
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (N=24) 
จ านวน  ร้อยละ 

อาย ุ   
      ต ่ากวา่ 35 ปี 3 12.50 
      35-44 ปี 6 25.00 
      45-54 ปี 10 41.66 
      54 ปีข้ึนไป 5 20.83 

รวม 24 100 
วฒิุการศึกษา   
      ระดบัปริญญาตรี 4 16.66 
      ปริญญาตรีโท 14 58.33 
        ปริญญาเอก 6 25.00 
        อ่ืน ๆ  - - 

รวม 24 100.00 
ประสบการณ์ในการท างานในชุมชน   
      นอ้ยกวา่ 5 ปี 7 29.16 
      5-10 ปี 8 33.33 
      11-15 ปี 6 25.00 
      มากกวา่ 15 ปี  3 12.50 
 24 100 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการศึกษา   
      นอ้ยกวา่ 5 ปี 2 8.33 
      5-10 ปี 5 20.83 
      11-15 ปี 8 33.33 
      มากกวา่ 15 ปี  9 37.50 

รวม 24 100.00 
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 จากตารางท่ี 12 ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอาย ุ45-50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.66 รองลงมา คือ อาย ุ35-44  ปี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33  รองลงมา คือ วุฒิปริญญาเอก จ านวน 6 
คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีประสบการณ์ในการท างานในชุมชน 5-10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 8 คน  คิด
เป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ น้อยกว่า 5 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16 และมี
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการศึกษา มากกว่า 15 ปีมากท่ีสุด จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 
37.50 รองลงมา คือ 11-15 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 13  แสดงความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
  ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (N=24) 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 6 25.00 18 75.00 24 100 
2. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 4 16.00 20 83.33 24 100 
3. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 8 33.33 16 66.66 24 100 
4. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ 7 29.16 17 70.83 24 100 
5. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 6 25.00 18 75.00 24 100 
6. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั 6 25.00 18 75.00 24 100 
7. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ 5 20.89 19 79.16 24 100 
8. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม 7 29.16 18 75.00 24 100 
9. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 

7 29.16 18 75.00 24 100 

10. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ดา้น
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง 

5 20.89 19 79.16 24 100 

 
 จากตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารยด์า้นเทคนิค วิธีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมไม่ปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อาจารยไ์ม่จดัการเรียนรู้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 223 

แบบมีส่วนร่วม จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  ไม่จดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  83.33 ไม่จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ  66.66  ไม่จดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 ไม่จดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  ไม่จดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  75.00 ไม่จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  
79.16  ไม่จดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  75.00 ไม่จดัการเรียนรู้
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  75.00  ไม่จัดการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานความรู้ดา้น ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  79.16   
 และจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารยด์า้นเทคนิควิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ว่า อาจารยค์วรจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งตอบสนองชีวิตจริง ของผูเ้รียน เน้น
การปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูส้อนและผูเ้รียนโดยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยใชฐ้านการเรียนรู้จากชุมชน/สงัคมในทอ้งถ่ินของผูเ้รียนผูส้อนตอ้งทราบว่า
ผูเ้รียนตอ้งการอะไร ตอ้งจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน จดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง  
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ตารางท่ี 14  แสดงความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
 ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้     
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้     

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (N=24) 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ไม่จ ากดัเฉพาะหอ้งเรียน 7 29.16 17 70.83 24 100 
2. อาจารยจ์ดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียง
พอท่ีจะให้ผูเ้รียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ตามความ
ถนดัและสนใจ 

9 37.50 15 62.50 24 100 

3. อาจารยส์ามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การจดัการเรียนรู้ 

10 41.66 14 58.33 24 100 

4.อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 

11 45.83 13 54.16 24 100 

5. อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหา
ถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
เน้ือหาวชิาไดดี้ 

8 33.33 16 66.66 24 100 

6. อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับวัย ระดับชั้ น ความรู้ และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน 

8 33.33 16 66.66 24 100 

7. อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหา
ง่ายในทอ้งถ่ิน 

11 45.83 13 54.16 24 100 

 
 จากตารางท่ี 14  แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ดา้นส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้  โดยภาพรวมไม่ปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อาจารยไ์ม่จดัการเรียนรู้ไม่จ ากดั
เฉพาะห้องเรียน จ านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  70.83 ไม่จดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียง
พอท่ีจะให้ผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ตามความถนดัและสนใจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ    62.50 
ไม่สามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการจดัการเรียนรู้ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  85.33  ไม่ใช้
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ  54.16  ไม่เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยให้
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ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66 ไม่เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66  ไม่
เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายในทอ้งถ่ิน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  54.16  
 และจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ดา้นส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ว่า  อาจารยค์วรใชแ้หล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและหลากหลายท่ีมีอยู่ในชุมชน ทอ้งถ่ิน 
ตามความถนดัและสนใจ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาของแต่ละรายวิชา และจุดประสงคข์องแต่
ละรายวิชาหรือควรใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู้ ท่ีทนัสมยั น่าสนใจและช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายในทอ้งถ่ิน  
 
 
ตารางท่ี 15  แสดงความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
 ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

 

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (N=24) 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของแต่ละรายวชิา 

5 20.83 19 79.19 24 100 

2. อาจารย์ให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล 

4 16.66 20 83.33 24 100 

3. อาจารย์วดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์
หรือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

11 45.83 13 54.16 24 100 

4. อาจารยว์ดัและประเมินตามสภาพจริง 8 33.33 16 66.66 24 100 
5.  อ าจ ารย์ใช้วิ ธี ก ารวัดและประ เ มินผล ท่ี
หลากหลาย 

7 29.16 17 70.83 24 100 

6. อาจารยว์ดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 10 41.66 14 58.33 24 100 
7. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

8 33.33 16 66.66 24 100 

8. อาจารยใ์ห้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบ
ความกา้วหนา้และความส าเร็จ 

4 16.66 20 83.33 24 100 
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 จากตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นวา่  ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยภาพรวมไม่ปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อาจารยไ์ม่ใชว้ิธีการ
วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละรายวิชา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.19 
ไม่ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่วดัและ
ประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ  54.16 ไม่วดัและประเมินตามสภาพจริง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66 ไม่ใชว้ิธีการวดั
และประเมินผลท่ีหลากหลาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  70.83 ไม่วดัและประเมินผลดว้ยความ
ยติุธรรม จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  58.33 ไม่ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66 ไม่ใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบ
ความกา้วหนา้และความส าเร็จ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  83.33  

 และจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ว่า  อาจารยค์วรใชว้ิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของ
แต่ละวิชา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล และวดัและประเมินผลเป็นไปตาม
เกณฑห์รือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร วดัและประเมินตามสภาพจริง ของการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ดว้ยความยติุธรรม และควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใน
การประเมินตนเองเพื่อทราบความกา้วหนา้และความส าเร็จในการเรียน 
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ตารางท่ี 16  แสดงความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
 ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ (N=24) 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  อ าจ ารย์ใ ช้ กิ จกรรม ท่ีหลากหลาย  และ
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5 20.83 19 79.19 24 100 

2. อาจารย์จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
ความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 

7 29.16 17 70.83 24 100 

3. ว่า อาจารยใ์ชห้ลกับูรณาการกบัวิถีชีวิต สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 

10 41.66 14 58.33 24 100 

4. อาจารยใ์ชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความ
ตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน 

8 33.33 16 66.66 24 100 

5. อาจารยใ์ชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

11 45.83 13 54.16 24 100 

6. อาจารยไ์ดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 

9 33.33 15 62.50 24 100 

7. อาจารยไ์ดจ้ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
เตม็ศกัยภาพและมีความอิสระในการเรียนรู้ 

7 29.16 17 70.83 24 100 

8. อาจารย์ได้จัดบรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

9 33.33 15 62.50 24 100 

 
 จากตารางท่ี 16 แสดงให้เห็นว่า  ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 

ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ดา้นจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยภาพรวมไม่ปฏิบัติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ไม่ใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ  79.19 ไม่
จดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  70.83 
ไม่ใชห้ลกับูรณาการกบัวิถีชีวิต สภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียนจ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ  58.33  ไม่ใชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66 ไม่ใช้หลกัการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในชุมชน 
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จ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ  54.16 ไม่ไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ระหว่างผูเ้รียน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  62.50 ไม่ไดจ้ดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็
ศกัยภาพและมีความอิสระในการเรียนรู้ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  70.83 ไม่ไดจ้ดับรรยากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ  62.50  

 และจากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมพบว่า ผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), 
ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย ์ดา้นจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ ว่า อาจารย์ควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทั้งการเรียนรู้ วยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน บูรณาการกบัวิถีชีวิตของ
ผูเ้รียน ทั้งสภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ิน ปัญหาความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน ใช้
หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในชุมชน จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน อยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  

 โดยสรุปความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.), ผูบ้ริหาร
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต, กรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  
พบว่า อาจารยย์งัไม่จดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยงัไม่จดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ยงัไม่
จดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง และไม่จดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั และขอ้เสนอแนะว่า อาจารย์
ควรจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และสอดคลอ้งตอบสนอง
ชีวิตจริงของผูเ้รียน เน้นการปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูส้อนและ
ผูเ้รียนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยใชฐ้านการเรียนรู้จากชุมชน/สังคมในทอ้งถ่ิน
ของผูเ้รียน 2)  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า อาจารยย์งัจดัการเรียนรู้เฉพาะห้องเรียน  ไม่จดั
แหล่งการเรียนรู้ท่ีจะใหผู้เ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายในทอ้งถ่ิน  และจากขอ้เสนอแนะ
พบว่า อาจารยค์วรใชแ้หล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและหลากหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทอ้งถ่ิน ตามความ
ถนดัและสนใจ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาของแต่ละรายวิชา และจุดประสงคข์องแต่ละรายวิชา 
3)  ด้านการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  พบว่า อาจารย์ไม่ใช้วิธีการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ไม่ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล ยงัไม่
วดัและประเมินตามสภาพจริง และยงัไม่ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย แ ล ะ จ า ก
ขอ้เสนอแนะ พบว่า อาจารยค์วรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  วดัและประเมินตาม
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สภาพจริง และ ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย และ 4) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ พบว่า อาจารยไ์ม่ใช้
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ใชห้ลกับูรณาการกบัวิถีชีวิต 
สภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน และ ไม่ใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วน
ร่วมในชุมชน  และจากขอ้เสนอแนะ พบว่า อาจารยค์วรใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
และตอบสนองกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน บูรณาการกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน ทั้งสภาพส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนทอ้งถ่ิน ใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมในชุมชน  

 
 ขั้นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้ และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
  จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ในปัจจุบนั ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  ปรากฏดงัตารางท่ี  17-21 
 
ตารางท่ี 17 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของ 
 อาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

สถานภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถาม (อาจารยแ์ละนกัศึกษา (N=244)) 

จ านวน  ร้อยละ 
สถานภาพ   
      อาจารย ์ 33 13.52 
      นกัศึกษา 211 86.47 

รวม 244 100 
  

 จากตารางท่ี 17  แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาจารย ์จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.52 และนกัศึกษา จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 86.47 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 230 

ตารางท่ี 18  แสดงความคิดเห็นของเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 

 สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
(อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

(N=244)) 

X  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 

1. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2.66 0.94 ปานกลาง 
2. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3.10 0.92 ปานกลาง 
3. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 3.27 1.02 ปานกลาง 
4. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ 2.82 1.04 ปานกลาง 
5. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 2.83 0.98 ปานกลาง 
6. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั 2.78 0.95 ปานกลาง 
7. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2.49 1.01 นอ้ย 
8. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม 3.20 0.80 ปานกลาง 
9. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 2.81 0.95 ปานกลาง 
10. อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
สมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.84 

 
0.97 

 
ปานกลาง 

รวม 2.88 0.98 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 18  แสดงให้เห็นว่า  อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ เห็นว่า ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ อยู่ในระดบั
ปานกลาง (X =2.88, S.D = 0.98)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่มีขอ้ใด โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากและมากท่ีสุด ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ขอ้ 8  อาจารยจ์ดัการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (X =2.49, S.D = 0.80) ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 19 แสดงความคิดเห็นของเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้    
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้    

ผูต้อบแบบสอบถาม 
(อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

(N=244)) 

X  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 

1.  อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ไม่จ ากดัเฉพาะหอ้งเรียน 2.86 0.98 ปานกลาง 
2. อาจารยจ์ดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียงพอท่ีจะให้
ผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ตามความถนดัและสนใจ 

 
2.75 

 
0.90 

 
ปานกลาง 

3. อาจารย์สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 
2.78 

 
1.01 

 
ปานกลาง 

4.อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียน
และจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 

 
2.66 

 
0.95 

 
ปานกลาง 

5. อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั 
น่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ 

 
2.48 

 
1.04 

 
นอ้ย 

6. อาจารย์เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ท่ี เหมาะสมกับวัย 
ระดบัชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้รียน 

 
2.48 

 
0.98 

 
นอ้ย 

7. อาจารย์เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และหาง่ายใน
ทอ้งถ่ิน 

 
3.07 0.88 

 
ปานกลาง 

รวม 2.73 0.97 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 19  แสดงให้เห็นว่า  อาจารยแ์ละนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ เห็นว่า ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ของอาจารย ์โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง (X =2.73, S.D = 0.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่มีขอ้ใดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
และมากท่ีสุด ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ขอ้ 5  อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ี
มีเน้ือหาถูกตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ (X =2.48, S.D = 1.04)  และ
ขอ้ 6 อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน (X =2.48, S.D = 0.98)  ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 20  แสดงความคิดเห็นของเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
(อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

(N=244)) 

X  S.D ระดบัความ
คิดเห็น 

1. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
ของแต่ละรายวิชา 

 
2.74 

 
0.84 

 
ปานกลาง 

2. อาจารยใ์หผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 2.40 0.92 นอ้ย 
3. อาจารยว์ดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือแนวปฏิบติั
ของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

 
3.22 

 
0.76 

 
ปานกลาง 

4. อาจารยว์ดัและประเมินตามสภาพจริง 2.61 0.90 ปานกลาง 
5. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 2.86 0.96 ปานกลาง 
6. อาจารยว์ดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 3.47 0.72 ปานกลาง 
7. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 
3.08 

 
0.93 

 
ปานกลาง 

8. อาจารยใ์ห้ผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบความกา้วหนา้
และความส าเร็จ 2.40 

 
0.90 

 
นอ้ย 

รวม 2.89 0.87 ปานกลาง 
  

 จากตารางท่ี 20 แสดงให้เห็นว่า  อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ เห็นว่าดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของอาจารย ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X =2.89, S.D = 0.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่มีขอ้ใดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากและมากท่ีสุด ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และยกเวน้ขอ้ 2. อาจารยใ์ห้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการวดัและประเมินผล ( X =2.40, S.D = 0.92) และขอ้ 8. อาจารยใ์หผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อ
ทราบความกา้วหนา้และความส าเร็จ (X =2.40, S.D = 0.90) ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 21  แสดงความคิดเห็นของเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 

สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
(อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

(N=244)) 

X  S.D ระดบัความ
ความคิดเห็น 

1. อาจารย์ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.71 0.96 ปานกลาง 

2. อาจารยจ์ดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานเดิม
ของผูเ้รียน 

2.90 1.04 ปานกลาง 

3. อาจารยใ์ชห้ลกับูรณาการกบัวิถีชีวิต สภาพส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 

2.92 0.94 ปานกลาง 

4. อาจารยใ์ชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการและ
ความถนดัของผูเ้รียน 

2.67 0.89 ปานกลาง 

5. อาจารย์ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

3.09 0.78 ปานกลาง 

6.  อ าจ ารย์ได้จัด กิ จกรรมแลก เป ล่ี ยนการ เ รี ยน รู้ จ าก
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 

3.25 0.86 ปานกลาง 

7. อาจารยไ์ดจ้ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ
และมีความอิสระในการเรียนรู้ 

3.11 0.92 ปานกลาง 

8. อาจารยไ์ดจ้ดับรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 2.46 0.98 นอ้ย 
รวม 2.92 0.94 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 21  แสดงให้เห็นว่า  อาจารย์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ เห็นว่าดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ของอาจารยโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (X =2.92, S.D = 0.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ไม่มีขอ้ใดมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
และมากท่ีสุด ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ ขอ้ 8. อาจารยไ์ดจ้ดับรรยากาศเอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน (X =2.46, S.D = 0.94) ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ขั้นที่ 3  ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ 
และความตอ้งการรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
 จากการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ของศูนย์ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice)  ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ อาจารยป์ระจ า
มหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในปัจจุบนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
แสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา อาจารย ์และกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้หองบวัระเหว ปรากฏดงัน้ี  
 1. ด้านเทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรให้การจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญัซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ อาจารยป์ระจ า
มหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “......อาจารยย์งัให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนนอ้ยจดักระบวนการเรียนรู้นอ้ย บาง
ท่านยงัมาบรรยายแลว้มอบหมายงานใหน้กัศึกษา ซ่ึงไม่ไดใ้ห้นกัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวงานท่ีท าเสนอ 
อาจารยน่์าจะสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาดว้ยวา่จะตอ้งท างานอยา่งไรดี เพื่อนกัศึกษาจะไดร่้วมกนัท าอยา่ง
เตม็ท่ี.....”  

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 
   “.....อาจารยบ์างคนยงัไม่เขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง การศึกษาท่ีเนน้กระบวนการ
แกไ้ขปัญหา บางท่านยงัสอนเน้ือหามากกวา่การปฏิบติั....” 

 (กรรมการบริหารศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 
   “.....อาจารย์บางท่านยังสอนเน้ือหาทฤษฎีมากกว่าให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยน าเอา
ประสบการณ์ของนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัจากการท างานจริงของนกัศึกษาแต่ละคน แต่
ละอาชีพ.....”  

(อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั) 
 

 สรุปรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 1)  อาจารยค์วรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 2)  อาจารยค์วรทราบหรือเขา้ใจถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
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ส าคญั 3)  อาจารยค์วรจดักิจกรรมเน้ือหาท่ีใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4) อาจารยค์วรจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 5) อาจารยค์วรจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการเรียนรู้
จากการปฏิบติั และ 5) อาจารยค์วรจดักระบวนการเรียนรู้โดยการน าเอาประสบการณ์ของผูส้อน และ
ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 2. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
     อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรจดัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
และเน้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารศูนยเ์รียนรู้ อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ 
ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
   “ .....อาจารยส่์วนใหญ่ยงับรรยายในเน้ือหา ซ่ึงบางเร่ืองแหล่งเรียนรู้ในชุมชนกมี็อาจจะ 
อยู่ไกลจากศูนยแ์ต่นักศึกษาก็สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได ้อาจารยค์วรศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่ามีอะไร
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาบา้ง แลว้ใหน้กัศึกษาไปศึกษาดูงานจริง ๆ .....”  

       (กรรมการบริหารศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 
   “.....บางเน้ือหาไม่น่าบรรยาย เช่น วิชาวิสาหกิจชุมชน อาจารยค์วรน านักศึกษาไปศึกษาจริง ๆ 
เพราะทุกหมู่บา้นชุมชนมีหมด ไปดูวา่ท่ีไหนท าดี ท่ีไหนท าแลว้ไม่ไดล้ม้เหลว ท่ีดี ๆ จะไดม้าเป็นตวัอยา่งของชุมชน 
หมู่บา้นตนเอง ท่ีไหนไม่ดีจะไดท้ราบปัญหา และนกัศึกษาหลายคนกเ็ป็นกลุ่มวสิาหกิจของชุมชนสา มารถน าความรู้ไป
พฒันาไดจ้ริง ๆ ....”  

(อาจารยศ์นูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

 “.....เอกสารบางเร่ืองเป็นเน้ือหาสาระมากเกินไป ซ่ึงบางคร้ังนกัศึกษาท่ีมาเรียนตอ้งการน าไปใช ้
จริง ๆ ในอาชีพตนเอง ถา้ใหอ้่านทั้งหมดคงไม่ไหว เพราะนกัศึกษาส่วนมากมีอายมุากแลว้ มีครอบครัว มีอาชีพ อาจารย์
ท่ีแต่งเอกสารประกอบการเรียนน่าจะเลือกสรรเฉพาะเน้ือหาท่ีมีประโยชน์ จริง ๆ และน าไปใชไ้ดจ้ริง.....”  

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

 สรุปรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) อาจารยค์วรจดัเรียนรู้เฉพาะห้องเรียนโดยเนน้ดา้นเน้ือหา
มากกว่าการปฏิบติั  2)  อาจารยค์วรจดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียน 3)  อาจารยค์วรใชส่ื้อ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดัการเรียนรู้ 4)  อาจารยค์วรใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาบทเรียน 5)  อาจารยค์วรเลือกหรือแสวงหาแหล่งการเรียนรู้  ท่ีน่าสนใจ 6)  อาจารยค์วรเลือกส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 7)  อาจารยค์วรเลือกใชส่ื้อ
และแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายในทอ้งถ่ิน  
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 3. ด้านการวดัและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     อาจารย์ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ควรจัดการวัดและประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินตามสภาพจริง  ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจ าศูนย์เรียนรู้  
นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “ .....อาจารย์ยงัใช้วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบทั่ว ๆ ไปเหมือน
นกัศึกษาภาคปกติ  คือ การรายงาน การเขา้ชั้นเรียน การท างานกลุ่ม และการสอบปลายภาค ซ่ึงอาจารยค์วรเขา้ใจ
ผูเ้รียนวา่มีสมรรถนะอยา่งไร  และรายวิชาบางรายวิชามีเน้ือหาเป้ฯอยา่งไร ตอ้งการให้นกัศึกษาไดอ้ะไร บางคน
ประสบความส าเร็จในดา้นครอบครัว อาชีพ  การงาน อาจารยน่์าจะประเมินจากการปฏิบติัจริงมากกว่าการ
ทดสอบขอ้สอบ .....”  

(กรรมการบริหารศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

   “ .....อาจารยบ์างคนไม่ไดใ้หผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียน คือ น าแผนการ
สอนให้ผูเ้รียนทราบวา่เราจะประเมินอะไรบา้งไดค้ะแนนเท่าไร จริง ๆ แลว้น่าจะให้ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอวา่จะประเมิน
อะไรบา้ง วชิาน้ีตอ้งการอะไรเม่ือเรียนส้ินสุดแลว้ ผูเ้รียนจะใหน้ ้าหนกัคะแนนเท่าไร นกัศึกษาจะไดร่้วมรับผิดชอบและ
ทราบเกณฑก์ารประเมิน .....”  

(อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั) 
 

“.....นกัศึกษาบางคนมีประสบการณ์ท างานท่ีดีประสบความส าเร็จในธุรกิจ อาชีพ อาจารย ์
น่าจะใหเ้ทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได ้ไม่น่าสอบความรู้ใหม้ากเกิน…..” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

  “.....นกัศึกษาไม่รู้วา่บางคร้ังคะแนนแต่ละส่วนแต่ละงานมาไดอ้ยา่งไร ผลคะแนนออกมาทีเดียว
เป็นเกรดต่าง ๆ เลย อาจารยน่์าจะเอาคะแนนดิบมาใหน้กัศึกษาดูดว้ยวา่ งานช้ินน้ีคะแนนใครไดเ้ท่าไร เพราะอะไร 
จะไดท้ราบความกา้วหนา้ของตนเอง และความผิดพลาดของตนเองเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนในชั้นปีต่อ ๆ ไป
และรายวชิาช่ืน…..” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
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 สรุปรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) อาจารยค์วรใชว้ิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลายและใชก้ารประเมินตามสภาพจริง 2) อาจารยค์วรจดัการวดัและประเมินผล
ให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละรายวิชา และผูเ้รียน 3) อาจารยค์วรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
วดัและประเมินผล  4) อาจารยค์วรวดัและประเมินแบบโปร่งใส ยติุธรรม 5) อาจารยค์วรมีการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ และแจง้ผลการประเมินให้ผูเ้รียนไดรั้บทราบ ไม่ควรแบบกล่องด า (Black 
Box) คือ ผูเ้รียนไม่ทราบถึงคะแนนต่าง ๆ และความกา้วหนา้ในการเรียน จะทราบเม่ือกระบวนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนส้ินสุดภาคเรียนจึงรู้ผลการเรียน 
 4. ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
     อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรจดัการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ 
อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัและอาจารยป์ระจ าศูนยเ์รียนรู้  นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  

  
“ .....อาจารยใ์ชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีไม่ท่ีหลากหลายมากนกั ยงัคงใชว้ิธีการสอนเดียว 

หรือแบบเดิม ๆ คือ การบรรยาย และอภิปราย รายงานเท่านั้น ยงัไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นกัศึกษาเท่าท่ีควร เพราะนกัศึกษาเราเป็นผูใ้หญ่ควรใหน้กัศึกษามีกิจกรรมท่ีน่าสนใจเหมาะสมกบัเขาใหม้ากข้ึน.”  

(กรรมการบริหารศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

   “ .....บางคร้ังเน้ือหาท่ีอาจารยน์ ามาสอนเป็นเน้ือหาตามเน้ือหาของหลกัสูตรและระดบั 
การเรียนรู้ของนกัเรียนภาคปกติ ไม่ไดพ้ิจารณาถึงความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียนเท่าท่ีควรวา่เขาเป็นอยา่งไร ช่วง
ห่างหายจากการศึกษาไปมากเท่าไร ควรมีการสอบถามความรู้เดิมของนกัศึกษาก่อน.....”  

(อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั) 
 

   “ .....เน่ืองจากนกัศึกษามีความหลากหลายทั้งอาย ุอาชีพ ฐานะ ประสบการณ์ ความรู้ อาจารยน่์าจะ
ศึกษาความถนดัของนกัศึกษาและการน าไปใชใ้ห้มากกวา่น้ี เพราะบางกิจกรรม เน้ือหา ไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน ไม่ตรง
ตามชีวิตท่ีเป็นอยูแ่ละอาชีพ.....”  

(อาจารยศ์นูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
   “ .....จริง ๆ แลว้ในหมู่บา้น ชุมชนก็มีผูรู้้ดา้นต่าง ๆ เยอะ เช่น ดา้นเกษตรกรรม ภูมิปัญญาชาวบา้น 
หรือ ดา้นแพทยแ์ผนไทย ถา้อาจารยใ์หบุ้คคลเหล่านั้นมาร่วมสอนนกัศึกษาจะไดรั้บความรู้จริงจากผูรู้้คนนั้น.”  

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
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 สรุปรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ดงัน้ี 1)  อาจารยค์วรใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ไม่ควรใชว้ิธีการสอนเดียวหรือแบบเดิม ๆ คือ การบรรยาย และอภิปราย รายงานเท่านั้น 2) อาจารย์
ควรจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) อาจารยค์วรจดัการเรียนการ
สอนโดยพิจารณาถึงความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 4)  อาจารยค์วรบูรณาการการจดัการเรียนการ
สอน เน้ือหารายวิชากบัวิถีชีวิต สภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 6) อาจารยค์วรศึกษา
ความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียนเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 7)   อาจารยค์วรใช้
การเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน บุคคลในท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 8) อาจารย์ควรจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน 9)  อาจารยจ์ดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เตม็ศกัยภาพ ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ และ 10) อาจารยค์วรใชบ้รรยากาศการเรียนการสอนท่ี
น่าสนใจ เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 สรุปผลการวิเคราะห์ความตอ้งการการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูล
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ ความตอ้งการ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดงัน้ี  
 1. ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ พบว่า  อาจารยค์วรจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมมากข้ึน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สอดคล้องตอบสนองชีวิตจริงของผู ้เรียน เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี จัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผูส้อนและผูเ้รียนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยใชฐ้านการเรียนรู้
จากชุมชน/สังคมในทอ้งถ่ินของผูเ้รียนผูส้อนตอ้งทราบว่าผูเ้รียนตอ้งการอะไร ตอ้งจดัการเรียนการ
สอนท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
สมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง  
 2.  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ พบว่า  อาจารยค์วรใชแ้หล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ
หลากหลายท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทอ้งถ่ิน ตามความถนดัและสนใจ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาของ
แต่ละรายวิชา และจุดประสงคข์องแต่ละรายวิชาหรือควรใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจดัการ
เรียนรู้ ท่ีทนัสมยั น่าสนใจและช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่
และหาง่ายในทอ้งถ่ิน 

 3. ด้านการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  พบว่า  อาจารยค์วรใช้วิธีการวดัและ
ประเมินผลสอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยให้ผู ้เ รียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล และวดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือแนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 
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วดัและประเมินตามสภาพจริง ของการจดักระบวนการเรียนรู้ ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ดว้ยความ
ยุติธรรม และควรให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสในการประเมินตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้าและ
ความส าเร็จในการเรียน 

 4. ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ พบว่า อาจารยค์วรใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งการเรียนรู้ วยั และประสบการณ์ของ
ผูเ้รียน บูรณาการกับวิถีชีวิตของผูเ้รียน ทั้ งสภาพส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถ่ิน ปัญหาความ
ตอ้งการและความถนัดของผูเ้รียน ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในชุมชน จัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน อย่างเต็มศักยภาพ โดยสร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 
ตอนที ่2 ผลการพฒันารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ 
              มหาวิทยาลยัชีวติ 
 การศึกษาวิเคราะห์พฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  มีวตัถุประสงคพ์ฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีผลการศึกษาสรุปเป็น 4 ขั้นดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผลการพฒันาร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 จากขอ้สรุปผลการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการสนทนากลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดน้ าขอ้คิดเห็นและเสนอแนะมาพฒันาปรับปรุงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดทิศทางและความสัมพนัธ์ของ
รูปแบบ ตวัรูปแบบ เง่ือนไขของการใชรู้ปแบบและผลการใชรู้ปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 
 1. ไดทิ้ศทางของรูปแบบ ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด หลกัการและจุดมุ่งหมาย สาระความรู้ 
ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้และเง่ือนไขการใชรู้ปแบบของการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
 2. ไดรู้ปแบบพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต AKLIE  Model ซ่ึงประกอบดว้ย  5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A) ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  
ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation  : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)  
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 3. ไดจ้ดัท าคู่มือการน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ยเง่ือนไขและขอ้เสนอแนะในการน า
รูปแบบไปใช ้
 4. ผลท่ีเกิดจาการใชรู้ปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 ผลการพฒันาไดรู้ปแบบพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีรายละเอียด ในแผนภาพท่ี 13   

 ขั้นที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 ผูว้ิจยัไดน้ าร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงประกอบประกอบดว้ย เหตุผลและความเป็นมา แนวคิด ทฤษฏี 
หลกัการ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน  การวดัและประเมินผลรูปแบบ การน ารูปแบบไปใชแ้ละผลท่ีเกิดข้ึน
จากการใชรู้ปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ประเมินความเหมาะสม
ของร่างรูปแบบรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต  มีผลการประเมินปรากฏดงัตารางท่ี  22  

 
ตารางท่ี 22  แสดงค่าความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น 
 ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

 
ข้อ 

ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 

X  

 
S.D. 

ระดบั 
ความ 

เหมาะสม 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

10 

องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม 
หลกัการพฒันารูปแบบเหมาะสม 
องคป์ระกอบของรูปแบบเหมาะสมกบัแนวคิดทฤษฎี 
องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกบันิยามและพฤติกรรม 
วิธีด าเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
เหมาะสม 
ขั้นตอนของรูปแบบเหมาะสม 
รูปแบบมีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 
การประเมินผลรูปแบบมีความเหมาะสม  
รูปแบบสามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในศนูยเ์รียนรู้ 
 สรุปภาพรวมของรูปแบบมีความเหมาะสม 

4.33 
4.22 
4.33 
4.11 

 
4.56 
4.00 
4.22 
4.11 
4.22 
4.33 

0.50 
0.44 
0.50 
0.50 

 
0.73 
0.67 
0.60 
0.93 
0.44 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.24 0.58 มาก 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

  

1. เทคนิควธีิการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   
3. ด้านวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
4. ด้านจติวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
 

สาระความรู้  
 

 

 

 
 

1.  เงือ่น ขการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ AKLIE ของวทิยากร   
2. เงือ่น ขค  สมบัตขิองอาจารย์ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ และเงือ่น ขที ่ 
3. เงือ่น ขของการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของโครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

เงือ่น ขการน ารูปแบบ ปใช้ 

 

 

 

AKLIE 

Model 

 
หลกัการ: การจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวทิยาลยัชีวติเป นการจดัการเรียนรู้ทีเ่อาชีวติ 
 เป นตวัตั้ง เอาช มชนเป นตวัตั้ง  เน้นช มชนท้อง ิ่นมส่ีวนร่วมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ัง่ยนื 
วตั  ประสงค์ : เพือ่พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
                        ด้วยรูปแบบ วธีิการ และเนือ้หาสาระ ทีเ่หมาะสม 
 

 

ขั้นที ่1 การศ ก าความต้องการ
จ าเป น  
(Assessment of Need : A) 
ขั้นที ่2 การเข้า  งความรู้ 
( Knowledge Acquisition  : K)  
ขั้นที ่3 การออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้  
(Learning Plan : L) 
ขั้นที ่4 การป ิบัตกิาร    
(Implementation  : I) 
ขั้นที ่5 การประเมนิผล   
(Evaluation : E) 
 
 

ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 
 

 

 

การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ใน

ศูนย์เรียนรู้ 

 
 

แผนภาพท่ี  13 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั 
  ชีวิต (AKLIE  Model) 
 
 จากตารางท่ี 22 แสดงให้เห็นว่า  โดยรวมร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีระดบัความเหมาะสมมาก ( X = 4.24, S.D = 

0.58)    โดยมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 3.50 ข้ึนไป และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกวา่ 1.00 ( X >3.50, 

S.D < 1.00)  วิธีด าเนินการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้เหมาะสมท่ีมี
ระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรปรับการ
น าเสนอรูปแบบใหมี้ความกระชบั ชดัเจนและใหง่้ายต่อการส่ือสารท าความเขา้ใจของผูท่ี้น ารูปแบบ
ไปใช ้
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 ขั้นที่ 3 ผลการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบการใช้รูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 เคร่ืองมือประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  ประกอบดว้ย 
 1. รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
ผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและการน าไปทดลองใช้เพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได ้เพื่อน ามาปรับใชใ้นรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน เรียกว่า AKLIE  Model ซ่ึง
ประกอบดว้ย   
  1.1 หลกัการ  คือ การจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง 
ชุมชนเป็นตวัตั้ง เนน้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื  
  1.2 วตัถุประสงค ์คือ เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ดว้ยรูปแบบ วิธีการ และเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม  
  1.3 สาระความรู้ ไดแ้ก่ เทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  การใชส่ื้อและแหล่งการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผล และ จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   
  1.4  ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการ
จ าเป็น (Assessment of Need : A)  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  ขั้นท่ี 3 
การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation  : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)      
  1.5 เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้ไดแ้ก่ 1) เง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ AKLIE  
Model ของวิทยากร 2) เง่ือนไขคุณสมบติัของอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการ และเง่ือนไขท่ี 3) เง่ือนไข
การจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
   ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน ดงัน้ี 
                     ขั้นที ่1 การศ ก าความต้องการจ าเป น (Assessment of Need : A) ศึกษาสภาพความ
ตอ้งการจ าเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ด้านเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่และดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยอาจารยร่์วมกนัอภิปรายในประเดน็ต่าง ๆ  
  ขั้นที่ 2 การเข้า  งความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K) การเขา้ถึงความรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดั
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ท่ีไดป้ระสบมาจากการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
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ศูนยแ์ต่ละดา้น  เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ และหาแนวทางการพฒันาการจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยจดั “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้” ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่และดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้โดยเน้ือหาการฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 หน่วย รวม 12 ชัว่โมง ดงัน้ี 
   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 : เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง 
เน้ือหาสาระประกอบดว้ย 
 

หวัขอ้ 1  ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั 
กระบวนการเรียนรู้ 
 

หวัขอ้ท่ี 2  ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
หวัขอ้ท่ี 3 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
หวัขอ้ท่ี 4  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
หวัขอ้ท่ี 5  ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
หวัขอ้ท่ี 6  กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
หวัขอ้ท่ี 7  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
หวัขอ้ท่ี 8  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
หวัขอ้ท่ี 9  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
หวัขอ้ท่ี 10  การเรียนรู้จากสงัคม 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 :  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง เน้ือหาสาระ
ประกอบดว้ย 

หวัขอ้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเลือกและ ใชส่ื้อ 
หวัขอ้ท่ี 3 จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
หวัขอ้ท่ี 4 ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
หวัขอ้ท่ี 5 ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใชเ้วลา  3 ชัว่โมง  
เน้ือหาสาระประกอบดว้ย 

หวัขอ้ท่ี 1 วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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หวัขอ้ท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
หวัขอ้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
หวัขอ้ท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง เน้ือหาสาระ
ประกอบดว้ย 

หวัขอ้ท่ี 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
หวัขอ้ท่ี 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
หวัขอ้ท่ี 4 จิตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

  ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) กิจกรรม
ท่ีผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัระดมความคิดออกแบบการจดักิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยใชค้วามรู้ทกัษะทั้ง 4 ดา้นท่ีไดรั้บมาออกแบบแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการเสนอเป็นแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งของแต่ละรายวิชาและกลุ่มวิชา และให้บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
และโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
  ขั้นที่ 4 การป ิบัติการ (Implementation  : I) การน าเอาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร “การจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ ไดอ้อกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชา/รายวิชาไดน้ าเอาหลกัการ แนวคิด
และทฤษฎี และการทกัษะปฏิบติัไปใชใ้นศูนยเ์รียนรู้ โดยอาจารยไ์ดล้งมือปฏิบติัจริงตามแผนการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบร่วมกนั เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
  ขั้นที ่5 การประเมินผล (Evaluation : E) การประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดว้ยการ
สะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือการประเมิ น แบบประเมินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการสัมมนากลุ่มย่อยในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้เป็นไปตามท่ีจุดมุ่งหมาย 
  จากการตรวจสอบโครงสร้างเน้ือหาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 9 
คน พบว่า เน้ือหาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งครอบคลุมตามนิยามปฏิบติัการ
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และจุดมุ่งหมายของการพฒันารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2. เคร่ืองมือประเมินผูเ้ขา้รับการอบรมตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 
  2.1 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ 
  2.2 แบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
  2.3 แบบประเมินตนเองของอาจารย ์เป็นแบบตนเองจากการเขา้รับการอบรม 
  ทั้งน้ี เคร่ืองมือทั้ง 5 ชุดขา้งตน้ ไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 9 คน
สรุปผลปรากฏดงัตารางท่ี  23 

 
ตารางท่ี 23 แสดงค่าความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น 
 ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

 
ข้อ 

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดับความ 
เหมาะสม 

1 ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็นมา 4.49 0.53 มาก 

2 ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย 4.30 0.52 มาก 
3 ความเหมาะสมของเป้าหมาย 4.39 0.62 มาก 
4. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา 4.44 0.58 มาก 
5 ความเหมาะสมของคุณสมบติัของผูใ้ชรู้ปแบบฯ 4.56 0.52 มากท่ีสุด 
6 ความเหมาะสมของวิธีการใชรู้ปแบบฯ 4.33 0.64 มาก 
7 ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรร 4.33 0.58 มาก 
8 ความเหมาะสมของวิธีการด าเนินการจดักิจกรรม 4.18 0.52 มาก 
9  ความเหมาะสมของก าหนดการด าเนินการ 4.33 0.50 มาก 
10 ความเหมาะสมของส่ือ 4.26 0.51 มาก 
11. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 
4.22 0.64 มาก 

12.  ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 : 
เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 

4.44 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดับความ 
เหมาะสม 

13 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 :ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ 

4.31 0.57 มาก 

14.  ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 :
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

4.33 0.62 มาก 

15. 
 

ความเหมาะสมของ หน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 : 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.20 0.67 มาก 

รวม 4.31 0.58 มาก 
 
 จากตารางท่ี 23  แสดงใหเ้ห็นวา่  โดยรวมรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ทุกประเด็นมีระดับความเหมาะสมมาก ( X =4.31, 

S.D=0.58)  ยกเวน้ความเหมาะสมของคุณสมบติัของผู ้ใชรู้ปแบบฯท่ีมีระดบัความเหมาะสมมาก

ท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรปรับเน้ือหาให้กระชบัมากกว่าน้ี
บางเน้ือหามีจ านวนมากเกินไปไม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการอบรม ควรมีการประเมินดา้นจิตพิสัย 
กิจกรรมควรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแดงผลงานใหม้ากท่ีสุด และควรมีการประเมินผลงานจากใบงาน
โดยผูเ้ช่ียวชาญหรือวิทยากร บางหน่วยการเรียนรู้ เช่น จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ควรมีวิดีทศัน์
ประกอบการบรรยาย  
 ขั้นที ่4 ผลการศึกษาทดลองการใช ้(Pilot Study) รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   

       ผูว้ิจัยได้น ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีพฒันาข้ึนไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริง  วตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบและเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ผลการทดลอง (Pilot Study) 
กบัอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 3 ศูนย ์ไดแ้ก่อาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้หนอง
บวัแดง ศูนยเ์รียนรู้บา้นเขวา้ และศูนยเ์รียนรู้คอนสวรรค ์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 15 คน และ
วิทยากรจ านวน 4 คน  จากขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ มีผลปรากฏ ดงัน้ี 
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1. ดา้นเน้ือหาการฝึกอบรมท่ีก าหนดตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ มีรายละเอียด
เน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก ซ่ึงไม่สามารถฝึกอบรมไดใ้นช่วงเวลาระยะท่ีก าหนดใน
ตารางกิจกรรมได ้ จึงควรมีการก าหนดให้วิทยากรน าเสนอประเด็นท่ีส าคญั ๆ และน าไปใชจ้ริง 
ส่วนผูเ้ขา้รับการอบรมควรศึกษาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และท ากิจกรรมดว้ยตนเองก่อนเขา้
รับการอบรม เพื่อความเขา้ใจเน้ือหามากยิง่ข้ึน อีกทั้งขณะท ากิจกรรมน าเสนอควรมีการก าหนดเวลา
น าเสนอของแต่ละให้ชดัเจน เพราะบางกลุ่มอาจน าเสนอนานเกินไป วิทยากรควรวิพากษง์านของ
และกลุ่มท่ีน าเสนอเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงต่อไป  

2. ดา้นเอกสารคู่มือการใชรู้ปแบบ มีเน้ือหาค่อนขา้งมาก เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้
รูปแบบควรสรุปเป็นแผนภาพ 1 หนา้เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดท้  าความเขา้ใจในภาพรวมก่อนลงรายละเอียด
ของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจง่ายและชดัเจนยิง่ข้ึน  

3. ดา้นกิจกรรม ควรก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้มีความชดัเจน
และต่อเน่ืองกนัเพื่อใหอ้าจารยส์ามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเด่ียวไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดเพื่อใหรู้ปแบบมีความสมบูรณ์ข้ึน  
 ผูว้ิจยัจึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้มาพิจารณาและปรับแกไ้ขรายละเอียดของรูปแบบ
ใหมี้ความชดัเจนและมอบหมายใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดศึ้กษาเอกสารการอบรมมาเป็นการล่วงหนา้ 
ตลอดจนการจดัเน้ือหาแยกตามกลุ่มวิชาท่ีสอนเพื่อการจดักิจกรรมตามรูปแบบใหเ้หมาะสม 
 
ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
              โครงการมหาวิทยาลยัชีวติ  
 การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท าการทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการใช้รูปแบบจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง แลว้น าขอ้มูลจากการ
ทดลองใชรู้ปแบบปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 การทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ด าเนินการโดยยดึล าดบัขั้นตอนการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบความเหมาะสมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผา่นการทดลองน าร่องเพื่อพิจารณาความเป็นไปไดก่้อนไปทดลองใชก้บัอาจารยท่ี์
สอนรายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา จ านวน  20  คน จาก ศูนยเ์รียนรู้ 4 ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมือง
ชัยภูมิ ศูนย์เรียนรู้เทพสถิต-บ้านนา ศูนย์เรียนรู้หนองบัวระเหว และศูนยเ์รียนรู้แก้งคร้อ เพื่อ
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ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบฯว่าสามารถพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยไ์ด้
หรือไม่ เพียงใด มีผลการศึกษาเป็น 5 ขั้นดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ก่อน (Pretest) และหลงั (Posttest) การทดลอง    
   2. ผลการวิเคราะห์ทกัษะในการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 3. ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารยต่์อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 4. ผลการวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
 ขั้นที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ก่อน (Pretest) และหลงั (Posttest) การ
ทดลอง      
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ก่อน (Pretest) และหลงั (Posttest) การทดลอง     
ไดผ้ลปรากฏดงัตารางท่ี  24 - 25  
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ตารางท่ี 24  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ก่อน (Pretest) และหลงั (Posttest)  
 การทดลอง  
 

ด้าน 

จ านวนด้านละ 10 คะแนน รวม 40 คะแนน 

คะแนนทดสอบก่อน คะแนนทดสอบหลงั 
คะแนน

พฒันาการ 
พฒันาการ 
(ร้อยละ) 

 

X  

 
S.D. 

 

X  

 
S.D. 

1. เทคนิควิธีการการจดั 
    กระบวนการเรียนรู้   

6.70 0.57 9.10 0.55 2.40 24.00 

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   6.50 0.61 9.00 0.65 2.50 25.00 
3. การวดัและประเมินผลการ 
     จดัการเรียนรู้ 

5.60 0.60 8.05 0.22 2.45 24.50 

4. จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 7.15 0.59 9.80 0.41 2.65 26.50 
คะแนนรวม 25.95 1.70 35.95 1.09 10.00 25.00 

 

 จากตารางท่ี  24  แสดงใหเ้ห็นวา่  คะแนนเฉล่ียหลงัการฝึกอบรมของอาจารยจ์ากการท า
แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 4 ดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  35.95 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น 
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด (  X  = 9.80, S.D = 0.41)  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ก่อนเขา้อบรมท่ีมีค่าเฉล่ีย 25.95 โดยมีคะแนนพฒันาการคิดเป็นร้อยละ เท่ากบั 25.00   ดงันั้นแสดง
วา่อาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมมีความรู้ในการจดักระบวนการเรียนรู้หลงัสูงกวา่ก่อนอบรม  
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ตารางท่ี  25  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการ 
  เรียนรู้ก่อนอบรม (Pretest) และหลงัอบรม (Post-test)   
 
 “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้

ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

N (คน) X  .D.S  t-test Sig. 

ผลการทดสอบก่อนอบรม 
ผลการทดสอบหลงัอบรม 

20 
20 

25.95 
35.95 

1.70 
1.09 

26.53* .00 

*  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 25 แสดงใหเ้ห็นว่า ผลการทดสอบก่อนและผลการทดสอบหลงัอบรมดว้ย 
“แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” คะแนน
วดัผลการทดสอบก่อน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.70  คะแนนวดัผล
การทดสอบหลงัอบรม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 35.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09  จากคะแนนเตม็ 40 
คะแนน  จากการทดสอบสถิติ t – test (Dependent) พบว่า ค่า t = 26.53  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงั
อบรมสูงกวา่ก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
 
 ขั้นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ไดผ้ลปรากฏดงัตารางท่ี  26  
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ตารางท่ี 26  แสดงผลการวิเคราะห์ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น 
 ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 

 ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

จ า
นว

น 
20
 ค
น 

จุด
ปร

ะส
งค
ก์า
รเรี

ยน
รู้ (
3 ค

ะแ
นน

) 
 (ค

ะแ
นน

รว
ม 
60
)  

เนื้
อห

าส
าร
ะ (
4 ค

ะแ
นน

) 
(ค
ะแ
นน

รว
ม 
80
) 

กา
รจ
ดัก

ระ
บว

นก
าร
เรีย

นรู้
  

(8 
คะ

แน
น)

 (ค
ะแ
นน

รว
ม 
16
0) 

สื่อ
แล

ะแ
หล่

งก
าร
เรีย

นรู้
 

(5 
คะ

แน
น)

 (ค
ะแ
นน

รว
ม 
10
0) 

กา
รว
ดัแ

ละ
ปร

ะเมิ
นผ

ลก
าร
เรีย

นรู้
 

(5 
 คะ

แน
น)

 (ค
ะแ
นน

รว
ม 
10
0) 

รวมคะแนน 
25 คะแนน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

X 54 72 143 98 78 445 1780 

X  2.66 3.56 7.17 4.89 3.89 23.17 88.66 
S.D 0.47 0.50 0.48 0.30 0.30 1.25  
% 88.88 88.88 89.58 97.77 77.77 88.66 88.66 

 

 จากตารางท่ี 26  แสดงให้เห็นว่า อาจารย์มีทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ไดค้ะแนนจากการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดี โดยภาพรวม เฉล่ีย 
23.17  จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  88.66  แสดงว่ารูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีสร้างข้ึนสามารถท าให้อาจารย์มี
ทกัษะเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ได้ดี สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวร้้อยละ 80  ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานขอ้ท่ี 2  
 
 ขั้นที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารยต่์อรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของอาจารยต่์อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและดา้นเจตคติไดผ้ล
ปรากฏดงัตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27  แสดงผลการประเมินตนเองของอาจารยต่์อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน 
 ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
ด้านที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับการประเมิน 
1 ดา้นความรู้  4.37 0.46 มาก 
2 ดา้นทกัษะ 4.35 0.50 มาก 
3 ดา้นเจตคติ 4.43 0.50 มาก 
 รวม 4.38 0.49 มาก 

 
 จากตารางท่ี 27 แสดงใหเ้ห็นวา่ การประเมินตนเองของอาจารย ์ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจต
คติต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก (X =4.38, S.D. = 0.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึง

ยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3  
 
 ขั้นที่ 4  ผลการวิเคราะห์การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต จากการน ารูปแบบไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของอาจารย ์
ท่ีสอนรายวิชาเฉพาะ 5 กลุ่มวิชา จ านวน  20  คน จากศูนยเ์รียนรู้ 4 ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้
เมืองชยัภูมิ ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ ใน
ระยะเวลา 1 เดือน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ในขั้นน้ีใช้แบบประเมินทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ โดยผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ศูนย ์  และตวัแทน
นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ละ 4 คน รวมจ านวนศูนยเ์รียนรู้ละ 5 คน เป็นผูป้ระเมินอาจารย ์ไดผ้ลปรากฏดงั
ตารางท่ี  28 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั 
 ชีวิต 
 

การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

ค่าเฉล่ีย 
(X ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
(S.D) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

ระดบัผล
การ

ประเมิน 

1. ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ 2.88 0.17 95.92 ดี 
2. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 2.92 0.10 97.40 ดี 
3. ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 2.86 0.17 95.18 ดี 
4. ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 2.96 0.08 98.51 ดี 
รวมทุกดา้น 2.91 0.28 96.75 ดี 
 
 จากตารางท่ี  28   แสดงให้เห็นว่า  ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ ทั้ ง 4 ศูนย ์  และตวัแทน
นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้ละ 4 คน รวมจ านวน 20 คน ประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน  20  คน ไดค้ะแนนจากการการจดักระบวนการเรียนรู้
รวมทุกดา้น เฉล่ีย 2.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละ 96.75 อยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ไดค้ะแนนมากท่ีสุดเฉล่ีย 2.96 คิดเป็นร้อยละ 98.51 
แสดงว่ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ท่ี
สร้างข้ึนสามารถท าใหอ้าจารยมี์การจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี  4 
 

 ขั้นที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จากการท่ีอาจารยไ์ดน้ ารูปแบบไปใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ทั้ง 4 ศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ ศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-
บา้นนา ศูนยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว และศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ ในระยะเวลา 1 เดือน ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2553 ในขั้นน้ีใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  โดยตวัแทนนกัศึกษาศูนย์
เรียนรู้ละ 10 คน รวมเป็น 40 คน เป็นผูป้ระเมินอาจารย ์ไดผ้ลปรากฏดงัตารางท่ี 29  
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ตารางท่ี 29  แสดงผลความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์
 ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

 
ข้อ 

ความพ งพอใจของนักศ ก าต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D 

ระดับ 
ความ 

พ งพอใจ 
1 

1.1 
1.2 
1.3 

 
1.4 
1.5 

 
1.6 
1.7 
1.8 

 

ด้านเทคนิคและวธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อาจารยใ์หน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
อาจารยไ์ดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริงของ
นกัศึกษา 
อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัดว้ยตนเอง 
อาจารยไ์ดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตรงตามประสบการณ์ของ
นกัศึกษา 
อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้จากชุมชน/สังคม 
อาจารยใ์ชเ้ทคนิควธีิการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจการใชเ้ทคนิควธีิการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย ์

 
3.85 
3.62 
3.54 

 
3.62 
3.65 

 
3.37 
3.61 
3.63 

 
0.77 
0.70 
0.73 

 
0.69 
0.68 

 
0.59 
0.60 
0.58 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 รวม 3.61 0.51 มาก 
2 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
2.5 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียน
และจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 
อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ระดบัชั้น ความรู้ และประการณ์ของนกัศึกษา 
อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาถกูตอ้ง น่าสนใจ
และช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ 
อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 

 
3.54 

 
3.63 

 
3.58 
4.30 

 
3.50 

 

 
0.71 

 
0.61 

 
0.60 
0.80 

 
0.62 

 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 รวม 3.56 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 29  (ต่อ) 
 

 
ข้อ 

ความพ งพอใจของนักศ ก าต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D 

ระดับ 
ความ 

พ งพอใจ 
3 
3.1 

 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 

 
3.7 

การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
อาจารยใ์หน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 
อาจารยว์ดัและประเมินตามสภาพจริงนกัศึกษา 
อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
อาจารยว์ดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 
อาจารยใ์ชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้
ของนกัศึกษา 
อาจารยใ์หน้กัศึกษาไดท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียนเป็น
ระยะๆ 
โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจการการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของอาจารย ์

 
4.05 

 
3.75 
3.06 
2.96 

 
2.82 

 
3.09 

 
0.49 

 
0.59 
0.75 
0.69 

 
0.84 

 
0.59 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.30 0.42 ปานกลาง 
4 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
อาจารยใ์ชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัศึกษา 
อาจารยไ์ดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ระหวา่งนกัศึกษา 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพและมีความอิสระในการ
เรียนรู้ 
โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจในหลกัการใชจิ้ตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ของอาจารย ์

 
4.23 

 
4.05 

 
3.61 

 
3.17 

 
0.56 

 
0.54 

 
0.59 

 
0.58 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.77 0.41 มาก 
 รวมทั้งหมด 3.56 0.31 มาก 
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 จากตารางท่ี 29 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยรวมทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 3.56, S.D =0.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นมีความพึงพอใจมาก เวน้
ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.30, S.D 
=0.42) ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 5  
 
ตอนที ่4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
              โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
  โดยการประเมินความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ 
อาจารย ์และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยด์า้น
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ จากการน ารูปแบบไปใช้ และได้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
 การศึกษาในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเม่ือน าไปใช ้ ตามความคิดเห็นของกรรมการบริหาร
โครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ อาจารย ์และนกัศึกษา  วิธีการด าเนินการประเมินของรูปแบบฯ  
ผูว้ิจยัด าเนินการ ไดแ้ก่ 1) จดัเวทีการสัมมนารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 2) สอบถามความคิดเห็นของ
กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยแ์ละนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  จากความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งจ านวน 16 
คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตและกรรมการบริหารหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ 
จ  านวน  2 คน ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต จ านวน 2 คน อาจารย ์จ านวน 4  คน 
และนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  4 ศูนย ์ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 8 คน มีผลการประเมินเป็น 2 ขั้น 
ดงัน้ี 
 1. การจดัเวทีการสัมมนารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย์
และนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 ตอนที่ 1 ผลการจดัเวทีการสัมมนารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
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 จากการจดัเวทีสัมมนา โดยมีกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์ อาจารย ์และ
นกัศึกษา จ านวน 16 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ หลงัจากท่ีอาจารยท์ั้ง 20 
คน ท่ีสอนใน 5 รายวิชาเฉพาะได้น ารูปแบบไปใช้ในศูนยเ์รียนรู้ทั้ ง 4 ศูนยแ์ลว้ ผูว้ิจัยได้สรุป
ประเดน็จากการสมัมนา ปรากฏผลดงัน้ี 
 1. ด้านความรู้เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต อาจารยไ์ดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตมากยิ่งข้ึน ทั้งดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ซ่ึงการวิเคราะห์ผลความ
คิดเห็นปรากฎดงัน้ี 
  1.1 ความรู้ความเขา้ใจด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กรรมการบริหาร
โครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารย์
ไดรั้บความรู้ดา้นปรัชญาการจดัการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
การปรับกระบวนทศัน์การเรียนรู้มากยิง่ข้ึน ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “......จากการไดพ้ดูคุยกบัผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้ ท าใหท้ราบอาจารยไ์ดป้รับวิธีสอน มีเทคนิค
การสอนท่ีเนน้นกัศึกษาเป็นส าคญั เนน้ใหน้กัศึกษาลงพื้นท่ีในชุมชน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะวิชา
สัมมนาต่าง ๆ จากนั้นใหน้กัศึกษามาน าเสนอผลการศึกษาชุมชนทอ้งถ่ิน อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั
ในแต่ละเขตหมู่บา้น ชุมชน.....”  

 (กรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......เม่ือไดใ้ชรู้ปแบบฯและเขา้ร่วมประชุมวางแผนการจดักระบวนการเรียนรู้แลว้ ท าให้ผม
ไดเ้ขา้ใจถึงวิธีสอนท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน เขา้ใจการเขียนแผน วางแผนการสอน มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการ
สอนต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากการให้ความรู้ท่ีเป็นเน้ือหา หลกัการ แต่ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัการจริง ๆ น าประสบการณ์
มาแลกเปล่ียนกนัและกนั.....”  

 (อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......ดูแลว้อาจารยเ์ขา้ใจการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตยิ่งข้ึน เพราะใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และเขา้ใจผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ จากเดิมท่ีอาจารยบ์างคนยงัสอน
นกัศึกษาเหมือนนกัศึกษาภาคปกติในมหาวทิยาลยั .........”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้เมืองชยัภูมิ) 
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  1.2 ความรู้ความเข้าใจด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ความรู้
ในการจดัการส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น 
ปราชญช์าวบา้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บา้นต่าง ๆ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
และรายวิชา ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “......รายวิชาบางวิชาไม่ตอ้งเรียนในห้องเรียน ไม่ตอ้งเรียนหลกัการ ทฤษฎีมานกั อาจารยพ์า
นกัศึกษาลงหมู่บา้น ชุมชน มีวิทยากรเป็นชาวบา้น เจา้ของไร่ นา ธุรกิจ กรรมการกองทุนหมู่บา้น หรือกรรมการ
กลุ่มวสิาหกิจ อาจารยก์ใ็หง้าน นกัศึกษากไ็ปซกัถามเกบ็เน้ือหาจากแหล่งนั้น ๆ ไดเ้ลย.....”  

 (ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้) 
 

   “......อาจารยต์อ้งวิเคราะห์ก่อนวา่จะเลือกส่ือและแหล่งเรียนรู้ใดท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหารายวิชา
และเกิดประโยชน์สูงสุดท่ีสุดแก่นกัศึกษา ไปติดต่อประสานล่วงหนา้ ออกแบบค าถาม รายงานใหน้กัศึกษาไปเกบ็
ขอ้มูลท่ีตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้ มาน าเสนอ หากมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมก็ให้ไปเก็บขอ้มูลอีกคร้ังจนหมดขอ้สงสัย
.....”  

 (อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......เรียนแลว้ไม่น่าเบ่ือเลย สัปดาห์แรก อาจารยจ์ะสอนภาพรวม หลกัการ เน้ือหา สัปดาห์
ต่อมากจ็ะใหไ้ปลงพื้นท่ีจริง ในหมู่บา้นของตนเองบา้ง ของเพื่อนๆ นกัศึกษาอ่ืนบา้ง ถา้กลุ่มไหนมีผูใ้หญ่บา้น กนั 
หรือ อบต.มาเรียนดว้ยกไ็ดรั้บความสะดวกหน่อย เกบ็ขอ้มูลไดม้าก ยมืผลงานมาเสนอใหอ้งเรียนไดเ้ลย.........”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา) 
 

  1.3 ความรู้ความเขา้ใจดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ความรู้
ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเนน้การปฏิบติัจริง การประเมินจากการเปล่ียนแปลงการด าเนิน
วิถีชีวิตของนกัศึกษา โดยเฉพาะวิชาสุขภาพชุมชน ท่ีตอ้งใหผู้เ้รียนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน มีโครงการเลิกเหลา้ 
บุหร่ี ดูและน ้ าหนกั เป็นตน้ และประเมินผลจากการปฏิบติัและเห็นผลลพัธ์การด าเนินการจริง ดงัท่ีได้
กล่าวไวว้า่ 
 
   “......ในวิชาสุขภาพชุมชน นักศึกษาจะตอ้งท าโครงงานพฒันาสุขภาพตนเอง หลายคนเลิก
เหลา้ บุหร่ี และประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย ท าบญัชีครัวเรือน ค่าใชต่้าง ๆ แต่ละคนก็มีเสนอผลการปฏิบติัมี
ภาพประกอบ ดูแลว้นกัศึกษาสนุกสนานดี อาจารยก์ใ็หผ้ลตามท่ีปฏิบติัไดจ้ริง.....”  

 (ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้) 
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   “......ส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บมากคือวิธีการวดัและประเมินผล เพราะไม่ไดจ้บมาทางครู เม่ือไดเ้ขา้
อบรมได้ทราบถึงวิธีวดัท่ีเน้นการวดัตามสภาพจริง และมีวิธีวดัท่ีหลากหลายนอกจากการทดสอบ รวมทั้ ง
เคร่ืองมือวดัมีทั้งเป็นระดบัคะแนน และการใหค้ะแนน”  

 (อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......สังเกตอาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมรูปแบบน้ีจะมีความพร้อมในการสอนมาก ๆ ดูแลว้มีการ
เตรียมความพร้อมและด าเนินการสอนไดดี้ สังเกตจากเทคนิคการสอน การมอบหมายงานให้แก่นกัศึกษาและการ
ประเมิน อาจารยใ์ห้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัและการประเมิน และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน นกัศึกษา
พอใจในการประเมินเช่นน้ี.....”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ) 
 

  1.4 ความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่มากยิ่งข้ึน โดยจดักิจกรรมการเรียนการอนท่ีให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้ส่ิงท่ีมีประโยชน์และน ามาใช้
ไดจ้ริง ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

 
   “......จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่มีความส าคญัมาก เม่ือเขา้รับการอบรมท าให้ทราบว่าผูใ้หญ่
ตอ้งการมีส่วนร่วมมาก ๆ และแสดงความรู้เดิมท่ีตนมีอยูอ่อกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอนผูใ้หญ่ผูส้อนตอ้งคอย
ช้ีแนะ แนะน า และใหค้  าปรึกษา ใหเ้วลานกัศึกษา ผลงานท่ีเรามอบหมายกจ็ะออกมาตามท่ีอาจารยต์อ้งการ...”  

 (อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......อาจารยจ์ะให้นกัศึกษาอภิปราย พดูคุยกนัเกือบทุกคร้ัง คนท่ีมีประสบการณ์ดา้นนั้นๆ จะ
พดูเสนอความคิดไดดี้ วนมากเป็นผูมี้ประสบการณ์ ส่วนผูท่ี้ไม่ประสบการณ์ก็จะฟังอยา่งตั้งใจ ท าให้อาจารยไ์ม่
ตอ้งบรรยายมาก บางคร้ัง นกัศึกษาคนนั้นกเ็ป็นประธานกลุ่มวสิาหกิจเอง กอ็ภิบายขั้นตอน ปัญหาอุปสรรคไดดี้..”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ) 
 

  สรุปความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย ์และ
นกัศึกษาดา้นความรู้ของอาจารยเ์ก่ียวกบัจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต พบว่า 
อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ หลกัการ แนวคิด และปรัชญาการจัดการศึกษาของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต โดยเฉพาะมีความรู้ความเขา้ใจดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ พบวา่ อาจารย์
จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนศึกษา
เรียนรู้ดว้ยตนเอง สอดคลอ้งตอบสนองชีวิตจริงของผูเ้รียน เน้นการปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี จดัการ
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เรียนรู้จากประสบการณ์ของผูส้อนและผูเ้รียนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจการใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทอ้งถ่ิน ตาม
ความถนัดและสนใจ สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาของแต่ละรายวิชา ดา้นการวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจการใช้วิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกับ
ธรรมชาติของแต่ละวิชา โดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล วดัและประเมินตาม
สภาพจริง ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย ดว้ยความยุติธรรม และควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการ
ประเมินตนเอง ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ พบว่า อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจการใชกิ้จกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย และตอบสนองการเรียนรู้ วยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน บูรณาการ
กบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน ทั้งสภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ิน ใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมี
ส่วนร่วมในชุมชน จดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน อย่างเต็ม
ศกัยภาพ โดยสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

 2. ดา้นทกัษะเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ 
มหาวิทยาลยัชีวิต อาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมากยิ่งข้ึน 
ทั้งดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ซ่ึงการวิเคราะห์ผลความคิดเห็นปรากฎดงัน้ี 
  2.1 ทักษะด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ทกัษะ
การจดักระบวนการเรียนรู้ดียิ่งข้ึน มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเน้นการ
ปฏิบติัจริง การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ชุมชน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนกัศึกษา ดงัท่ีไดก้ล่าว
ไวว้า่  
 

   “......บางวิชาอาจารยน์ าปราชญ์ชาวบา้นมาร่วมบรรยาย สาธิตจากส่ือในทอ้งถ่ินจริง ๆ เช่น 
รายวิชาสุขภาพชุมชน ท่ีศึกษาสมุนไพรท่ีมีในชุมชน การน ามาท ายาหรือป้องกนัสารพิษต่าง ๆ ท าให้นกัศึกษาได้
ท าการเพราะปลูกในครัวเรือนและสนใจสมุนไพรมากยิง่ข้ึน นกัศึกษาบางคนมีภูมิรู้เร่ืองดงักล่าวกน็ าเสนอความรู้
ของตนเองไดดี้มาก ไดรั้บการช่ืนชมจากเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียน.....” 

(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 
 

   “......อาจารยจ์ะให้นักศึกษาท าบญัชีครัวเรือน ท าโครงการพฒันาตนเอง และน าเสนอส่ิงท่ี

ตนเองท าจริง ถา้ใครท าจริงเม่ือมีการถามก็จะตอบไดช้ดัเจน ฉะฉาน แต่ถา้ใครท าไม่จริงก็จะตอบอ ้าอ้ึง  ทุกคนก็
จะรู้ ท าใหไ้ดค้ะแนนรายงานไม่ได.้....”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้หองบวัระเหว) 
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  2.2 ทกัษะดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ทกัษะการใชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้ ท่ีเนน้การเรียนรู้ในแหล่งชุมชน การน าปราชญใ์นชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “......อาจารยส์อนไม่น่าเบ่ือ เม่ือถึงวนัท่ีจะเรียน นกัศึกษากจ็ะไปแหล่งเรียนรู้นั้นตามท่ีก าหนด
ไว ้มีวิทยากรจากชุมชน เช่นก านัน ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้ของสวนมาบรรยายให้ฟัง มีการร่วมกินขา้ว สอบถาม
วิทยากรอยา่งสนุกสนาน จากนั้นกแ็บ่งกลุ่มการน าเสนอการเรียนรู้ท่ีไดรั้บในชัว่โมงต่อไป นกัศึกษาเรียนไม่เครียด 
โดยเฉพาะวชิาสัมมนาเกษตรกรรมยัง่ยนื.....” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้เทพถิต-บา้นนา) 
 

  2.3 ทักษะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนยอ์าจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นวา่ อาจารยมี์ทกัษะการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และผลงานจากการปฏิบติัจริง ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
วดัและประเมินผล ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  

 
   “......การวดัและประเมินผล จะวดัความรู้เพียง 20 เปอร์เซ็นต ์นอกนั้นจะวดัจากการปฏิบติัและ
ผลงานท่ีน าเสนอ บางรายวิชากจ็ะวดัจากการพฒันาการปฏิบติั เช่น วิชากองทุนและสวสัดิการชุมชน ไดน้ าความรู้
ให้ใชก้องทุนท่ีตนเองเป็นมาชิกอย่างไรบา้ง อย่างไรบา้งในวิชาน้ีนักศึกษาคนท่ีเป็นสมาชิกก็ไดเ้ปรียบเพราะ
ประเมินจากการปฏิบติัจริง เห็นเป็นรูปธรรม...” 

(อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวิต) 
 

   “......สังเกตอาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมรูปแบบน้ีจะมีความพร้อมในการสอนมาก ๆ ดูแลว้มีการ
เตรียมความพร้อมและด าเนินการสอนไดดี้ สังเกตจากเทคนิคการสอน การมอบหมายงานให้แก่นกัศึกษาและการ
ประเมิน อาจารยใ์ห้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการวดัและการประเมิน และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีชดัเจน นกัศึกษา
พอใจในการประเมินเช่นน้ี.....”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้แกง้คร้อ) 
 

  2.4 ทกัษะดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์ทกัษะการใชจิ้ตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ในการจดักระบวนการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน โดยการให้จดัการเรียนรู้จากส่ิงท่ีใกลต้วันกัศึกษา 
เนน้การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย และน าประสบการณ์ตรงมาจดัการเรียนรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
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   “......อาจารยจ์ะสอบถามกว็า่ใครมีอาชีพอะไร สนใจในอาชีพอะไรชุมชน จากนั้นศึกษาปัญหา
ของอาชีพนั้น โดยการท า SWOT และน ามาพฒันาอาชีพของตนเอง เหมือนการท าวจิยัตนเอง ไดท้ราบขอ้ดี ขอ้เสีย 
โอกาส และอุปสรรค เป็นการเรียนจากชีวิตตนเอง พฒันาชีวิต อาชีพ ครอบครัว และชุมชนของตนเอง.....” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้แกง้คร้อ) 
 

   “......อาจารยท่ี์สอนรายวิชาเฉพาะจะเตรียมการสอนมาดี จะเนน้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมและมี
กิจกรรมใหศึ้กษาดูงาน ลงพื้นในชุมชนเสมอ ๆ แลว้กใ็หชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เช่น วิชาแผนแม่บท
ชุมชน เม่ือนกัศึกษาจดัท าแผนแม่บทชุมชนเสร็จแลว้ ก็ให้ ผูน้  าชุมชน ชาวบา้นมาร่วมฟังและวิพากษแ์ผนแม่บท
ของนกัศึกษากนัเลย หรือในรายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชนกใ็หน้กัศึกษาน าแผนของชุมชนมาวิพากษก์นั ท าให้
การเรียนสนุกนาน ไม่น่าเบ่ือหน่าย.....” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา) 
 

  สรุปความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย ์และ
นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เก่ียวกบัทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย  ์ พบว่า 
อาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมากข้ึน ทั้งดา้นเทคนิควิธีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยเฉพาะดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การใชส่ื้อ
และแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเนน้การเรียนรู้ในแหล่งชุมชน การน าปราชญใ์นชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผลจากสภาพจริงของการปฏิบติังาน และเขา้ใจธรรมชาติการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา 
 3. ด้านเจตคติเก่ียวกับรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย ์และนักศึกษา
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นวา่ อาจารยมี์เจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้งดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ซ่ึงการวิเคราะห์ผล
ความคิดเห็นปรากฎดงัน้ี  
  3.1 เจตคติดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนยอ์าจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์เจตคติท่ีดี
ต่อเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  เพราะอาจารยไ์ดรั้บความรู้ ทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ การจดัการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาเป็นผูใ้หญ่ มีความหลากหลายทั้งดา้นอาย ุ
อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นฐานดา้นการศึกษา ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ท าใหอ้าจารย์
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ไดรั้บความรู้มาก สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง และพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเองไดดี้ยิ่งข้ึน 
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
 
   “......อยากให้มีการน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้น้ีมาใชก้บัอาจารยทุ์กรายวิชา ไม่
จ าเป็นเฉพาะรายวิชาเอกเท่านั้น วิชาพื้นฐานหรือบงัคบัควรให้อาจารยไ์ดมี้ความรู้ และทกัษะดว้ย เพราะอาจารย์
บางคนยงัใชว้ธีิสอนแบบเดิม ๆ เหมือนนกัศึกษาภาคปกติอยู.่......” 

(กรรมการบริหารหลกัสูตร) 
 

   “......อยากใหจ้ดัอบรมโดยใชรู้ปแบบน้ีทุก ๆ ปี เพราะจากการังเกตเห็นวา่อาจารยท่ี์เขา้อบรมมี
การสอนท่ีดีข้ึน มีเทคนิค มีความเขา้ใจผูเ้รียน มีการวดัประเมินผลท่ียุติธรรม อยากให้จดัอบรมแก่อาจารยทุ์ก
รายวิชา และทุกศนูยเ์รียนรู้.......” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้หนองบวัระเหว) 
 

  3.2 เจตคติดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์เจตคติท่ีดีต่อส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้เพราะอาจารยไ์ดน้ าแหล่งการเรียนรู้มาใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาร่วมใหค้วามรู้แก่นกัศึกษา ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  

 
   “......เรียนแลว้ไม่น่าเบ่ือเลย สัปดาห์แรก อาจารยจ์ะสอนภาพรวม หลกัการ เน้ือหา สัปดาห์
ต่อมากจ็ะใหไ้ปลงพื้นท่ีจริง ในหมู่บา้นของตนเองบา้ง ของเพื่อนๆ นกัศึกษาอ่ืนบา้ง ถา้กลุ่มไหนมีผูใ้หญ่บา้น กนั 
หรือ อบต.มาเรียนดว้ยกไ็ดรั้บความสะดวกหน่อย เกบ็ขอ้มูลไดม้าก ยมืผลงานมาเสนอใหอ้งเรียนไดเ้ลย.........”  

 (นกัศึกษาศูนยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา) 
 

   “......อาจารยส์อนไม่น่าเบ่ือ เม่ือถึงวนัท่ีจะเรียน นกัศึกษากจ็ะไปแหล่งเรียนรู้นั้นตามท่ีก าหนด
ไว ้มีวิทยากรจากชุมชน เช่นก านัน ผูใ้หญ่บา้น หรือเจา้ของสวนมาบรรยายให้ฟัง มีการร่วมกินขา้ว สอบถาม
วทิยากรอยา่งสนุกสนาน จากนั้นกแ็บ่งกลุ่มการน าเสนอการเรียนรู้ท่ีไดรั้บในชัว่โมงต่อไป นกัศึกษาเรียนไม่เครียด 
โดยเฉพาะวชิาสัมมนาเกษตรกรรมยัง่ยนื.....” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้เทพถิต-บา้นนา) 
 
 

  3.3 เจตคติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กรรมการบริหารโครงการ 
ผูอ้  านวยการศูนยอ์าจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์เจตคติท่ีดี
ต่อการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  
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   “......มีความมัน่ใจในการสอนมากยิ่งข้ึน ไดท้ราบขอ้บกพร่องของตนเอง เพราะรูปแบบมี
เคร่ืองมือ วิธีการ กิจกรรม และแบบประเมินท่ีเยอะมาก ประเมินครบทุกด้าน นักศึกษาได้ประเมินด้วย 
ผูอ้  านวยการก็ประเมิน ท าให้เราไดรู้้ส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขและพฒันา การอบรมแบบน้ีน่าจะมีทุกปีการศึกษา  ก่อนเปิด
เรียน และน่าจะจดันอกถานท่ีเพื่อใหไ้ดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มยอ่ยในช่วงเวลากลางคืน.......” 

(อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวิต) 
 

   “......เม่ือปีท่ีผ่าน ๆ ก็มีการจดัแต่จะเป็นประชุมก่อนเปิดภาคเรียน แต่เป็นการประชุมของ
รายวชิาแต่ละรายวชิาวา่จะสอนอะไรอยา่งไร มีกิจกรรมใหน้กัศึกษาท าอะไร วดัและประเมินผลอะไรบา้ง คะแนน
เท่าไรเท่านั้น แต่มีการอบรมโดยใช้รูปแบบน้ี เหมาะสมมาก เพราะอาจารยห์ลายคนไม่ได้เป็นอาจารยข์อง
มหาวทิยาลยัโดยตรง ไม่ไดจ้บทางครู ท าใหไ้ดรั้บความรู้มากข้ึนจริง ๆ.......” 

(อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวิต) 
 

  3.4 เจตคติดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความคิดเห็นว่า อาจารยมี์เจตคติท่ีดีต่อจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวว้า่  

 
   “......จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่มีความส าคญัมาก เม่ือเขา้รับการอบรมท าให้ทราบว่าผูใ้หญ่
ตอ้งการมีส่วนร่วมมาก ๆ และแสดงความรู้เดิมท่ีตนมีอยูอ่อกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอนผูใ้หญ่ผูส้อนตอ้งคอย
ช้ีแนะ แนะน า และใหค้  าปรึกษา ใหเ้วลานกัศึกษา ผลงานท่ีเรามอบหมายกจ็ะออกมาตามท่ีอาจารยต์อ้งการ...”  

 (อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......อาจารยท่ี์สอนรายวิชาเฉพาะจะเตรียมการสอนมาดี จะเนน้ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมและมี
กิจกรรมใหศึ้กษาดูงาน ลงพื้นในชุมชนเสมอ ๆ แลว้กใ็หชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เช่น วิชาแผนแม่บท
ชุมชน เม่ือนกัศึกษาจดัท าแผนแม่บทชุมชนเสร็จแลว้ ก็ให้ ผูน้  าชุมชน ชาวบา้นมาร่วมฟังและวิพากษแ์ผนแม่บท
ของนกัศึกษากนัเลย หรือในรายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชนกใ็หน้กัศึกษาน าแผนของชุมชนมาวิพากษก์นั ท าให้
การเรียนสนุกนาน ไม่น่าเบ่ือหน่าย.....” 

(นกัศึกษาศนูยเ์รียนรู้เทพสถิต-บา้นนา) 

  สรุปความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย ์และ
นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต พบว่า ทุกคนเห็นว่าอาจารย์มีเจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เพราะรูปแบบท าให้อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ 
ทกัษะในการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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 สรุปโดยรวม พบว่า ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์
อาจารย ์และนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีมีต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ดา้น
ความรู้ ทกัษะ และเจตคติ พบว่า 1) ดา้นความรู้ของอาจารยเ์ก่ียวกบัจดักระบวนการเรียนรู้ อาจารยมี์
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด และปรัชญาการจดัการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
มีความรู้ความเขา้ใจดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอบสนอง
ชีวิตจริงของผูเ้รียน เนน้การปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี ใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ทอ้งถ่ิน และใช้
วิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละวิชา ใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และตอบสนองการเรียนรู้ วยั และประสบการณ์ของผูเ้รียน จดักิจกรรมแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียน อย่างเต็มศกัยภาพ 2) ดา้นทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์พบว่า อาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมากข้ึน ทั้ง
ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และ 3) กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย ์อาจารย ์
และนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีเจตคติท่ีดีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตของอาจารยเ์รียนรู้ เพราะรูปแบบท าให้อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดั
และประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนย์
เรียนรู้  อาจารยแ์ละนกัศึกษา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  
อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลงัจากการจดัสัมมนา ไดผ้ลปรากฏดงัตารางท่ี  30    
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ตารางท่ี 30  แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการ 
 ศูนยเ์รียนรู้  อาจารยแ์ละนกัศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีต่อรูปแบบการจดั 
 กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
ขอ้ รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
X  S.D. ระดบั 

ความ
คิดเห็น 

1 เหตุผลและความเป็นมาของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

2.79 0.40 มาก 

2 การก าหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ย 
2.1 ความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

2.59 0.49 มาก 

3  การก าหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ครอบคลุม
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
3.1ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
3.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
3.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

2.62 0.48 มาก 

4  การด าเนินการกิจกรรมตามรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  

2.62 0.48 มาก 

5 ความชดัเจนของขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยศ์นูย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต AKLIE  Model ไดแ้ก่ 
5.1ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need: A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge  Acquisition: K)  
5.3 ขั้นท่ี 3การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ(Implementation : I)  
5.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)  

2.60 0.48 มาก 
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ตารางท่ี 30  (ต่อ) 
 
ขอ้ รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
X  S.D. ระดบั 

ความ
คิดเห็น 

6 ความสามารถในเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวติเกิดจากการปฏิบติัตามรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ทั้ง 4 ดา้นประกอบดว้ย 
 6.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
6.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
6.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
6.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

2.64 0.47 มาก 

7 ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ ในศนูยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวิตเกิดจากการปฏิบติัตามรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 4 
ดา้นประกอบดว้ย 
 7.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
7.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
7.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
7.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

2.57 0.49 มาก 

8 อาจารยมี์ความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

2.72 0.44 มาก 

9 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวติมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการจดั
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

2.70 0.45 มาก 

10 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

2.67 0.46 มาก 

 รวม 2.65 0.23 มาก 

 
 จากตารางท่ี 30 แสดงให้เห็นว่า กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้  
อาจารยแ์ละนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
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โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยรวมทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.65, S.D =0.23)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่  ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 6  
 
การน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ป 
 เผยแพร่และขยายผล 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยการทดลองใชรู้ปแบบฯ กบัศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ จ  านวน 4 ศูนยเ์รียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 และในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาลยัวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ไดน้ ารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการน าแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นขั้นท่ี 2 การเขา้ถึง
ความรู้  ( Knowledge Acquisition  : K)  โดยการจดัอบรมอาจารย ์เป็นระยะ 2 วนั จากนั้นไดใ้ห้
อาจารยทุ์กกลุ่มวิชาไดป้ระชุมวางแผน ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นขั้นท่ี 3 การ
ออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) และน ารูปแบบไปใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ เป็นขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation  : I) ส่วนขั้นท่ี 
5 การประเมินผล (Evaluation : E ) ทางมหาวิทยาลยัไดใ้ชแ้บบประเมินการสอนของมหาวิทยาลยั
ประเมินโดยนกัศึกษาเพื่อใหค้รอบคลุมตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา  
 ผูว้ิจัยได้น ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไปเผยแพร่และขยายผลแก่สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน (โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
(สสวช.) จงัหวดัสมุทรสาคร โดยให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารยสุ์รเชษฐ เวชชพิทกัษ ์เพื่อน า
ใชใ้นการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นสถาบนัต่อไป  
 ผลจากการน ารูปแบบ ปใช้ 
 ผลจากน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 พบว่า อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้อ่ืน ๆ อีก 
12 ศูนยเ์รียนรู้ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมากยิ่งข้ึน เขา้ใจ
หลกัการ แนวคิด และปรัชญาของโครงการ อาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการจดั
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและโครงการฯ การจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เขา้ถึงแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ไดน้ ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการท าแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ เข้าใจถึงการน าส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนและท้องถ่ิน มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ รู้จักวิธีการและเคร่ืองมือการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และการ
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ประเมินผลจากการปฏิบติัจริง และท่ีส าคญัไดมี้ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ การจดัการ
เรียนรู้ให้นกัศึกษาอยา่งมีความหมายและตรงตามความตอ้งการของนกัศึกษา ท าใหน้กัศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั แลกเปล่ียนการเรียนรู้ เรียนอยา่งมีความสุข เรียนอยา่งมีความหมาย 
พฒันาชีวิต ชุมชน และทอ้งถ่ินของตนเอง ตรงตามปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดงัค า
กล่าวท่ีวา่ 
   “......ดีใจท่ีไดเ้ขา้อบรมรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เพราะ
เม่ือปีท่ีผา่น ๆ กมี็การจดัแต่จะเป็นประชุมก่อนเปิดภาคเรียน คร้ังน้ีมีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัเทคนิคการสอน 
การใชแ้หล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะการวดัและประเมินผล เป็นประโยชน์มาก.......” 

(อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวิต) 
   “......อบรมก่อนเปิดภาคเรียนคร้ังน้ีไดรั้บสาระความรู้มาก โดยเฉพาะไดก้ารปฏิบติัการเขียน
แผนฯ การใชส่ื้อ และการประเมินผล โดยเฉพาะเขา้ใจหลกัจิตผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่มากยิง่.......” 

(อาจารยโ์ครงการมหาวทิยาลยัชีวิต) 

 
 ปัญหาท่ีพบจากผลการน ารูปแบบไปใชข้องโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มหาวิทยาลยั   
ราชภฏัชยัภูมิ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 พบว่า อาจารยท่ี์เขา้มาใชรู้ปแบบมีจ านวนมาก รวม
ประมาณ 80 คน ท าให้การน าเสนอแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ไม่ทัว่ถึง 
เพราะมีเวลาจ ากดั วิทยากรประจ ากลุ่มมีจ านวนนอ้ย ท าใหไ้ม่สามารถอธิบาย ช้ีแนะไดค้รบทุกกลุ่ม 
วิทยากรประจ ากลุ่มบางคนยงัไม่ชดัเจนในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของโครงการบาง
ดา้นท าให้ไม่สามารถให้ค  าช้ีแนะ หรือแนะน าไดทุ้กดา้น โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริง ดงั
ค  ากล่าวท่ีวา่  
 
   “......ถา้เพิ่มเวลามากข้ึนน่าจะไดป้ฏิบติัมากกว่าน้ี ระยะเวลานอ้ยเกินไป บางเร่ืองควรมีเวลา
มากข้ึน  จ านวนอาจารยเ์ขา้อบรมเยอะ บางคนกส็นใจไดรั้บความรู้เตม็ ๆ แต่บางคนอาจจะไม่เขา้ถึง ถา้มีระยะมาก
ข้ึน และจ านวนอาจารยไ์ม่มากเกินจะท าใหมี้ประสิทธิภาพมากกวา่น้ี.......” 

(กรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
 

   “......ถา้จดันอกสถานท่ีควรจะดีกว่าน้ี จ  านวนวิทยากรประจ ากลุ่มนอ้ยเกินไป มีวิทยากรท่ีให้
ความรู้ไดจ้ริง ๆ เพียง 2-3 คน ถา้วิทยากรมีความรู้ความช านาญทุก ๆ ดา้น มากกวา่น้ี การอบรมใชรู้ปแบบน้ีคงมี
คุณภาพมาก และไดผ้ลมาก ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการและหลกัสูตร.......” 

(กรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต) 
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บทที่ 5 

 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดย
ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research)  ดว้ยการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative  Methods)  ร่วมกบัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods)  เพื่อตอบค าถามการวิจยัใหมี้
ความครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีก าหนดข้ึน 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการ
การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ ในศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  2)  เพื่อ
สร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น     ศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  3)  
เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
และ 4)  เพื่อประเมินรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวิจยั One Group Pre test Post test Design  โดยท า
การทดลองใชรู้ปแบบ AKLIE  Model ในศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประจ าภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2553 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย เคร่ืองมือการใชรู้ปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ประกอบดว้ย แบบทดสอบความรู้ในการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์แบบทดสอบก่อน (Pretest) และแบบทดสอบหลงั (Posttest) การทดลอง  แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบการประเมินตนเองของอาจารย์ต่อ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  แบบประเมินทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์และแบบประเมิน
ความคิดเห็นของกรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยแ์ละนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลทดสอบ
ความรู้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใชค่้าสถิติทดสอบค่าที(t-test แบบ Dependent) ค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
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สรุปผลการวจัิย 
 
 ผลการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีกรอบแผนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพและความตอ้งการการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและ
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นการวดัและประเมินผลการ
จดักระบวนการเรียนรู้  และ 4) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 2. ผลการสร้างและตรวจสอบร่างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต พบว่า รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ เรียกว่า AKLIE  Model ประกอบดว้ย 1) หลกัการ  คือ การจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง ชุมชนเป็นตวัตั้ง เนน้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน  2) วตัถุประสงค์ คือ เพื่อพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดว้ยรูปแบบ วิธีการ และเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม  3) สาระความรู้ ไดแ้ก่ เทคนิค
และวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  การใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และ จิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่  4) ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A)  ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  
ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation  : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)     และ 5)  เง่ือนไขการน ารูปแบบ
ไปใช ้ไดแ้ก่ 5.1) เง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ AKLIE  Model ของวิทยากร 5.2) เง่ือนไข
คุณสมบติัของอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการ และเง่ือนไขท่ี 5.3) เง่ือนไขการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  AKLIE  Model  พบว่า 
องค์ประกอบด้านความสอดคลอ้งกับนิยามและพฤติกรรมบ่งช้ีของการจดักระบวนการเรียนรู้
ภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมมาก ( X  = 4.24, S.D = 0.58) ทุกองคป์ระกอบ  และรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยภาพรวมมีความ
สอดคลอ้งกนั (IOC =0.96)    
  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต (AKLIE  Model)  พบว่า 
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ความเหมาะสมของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต โดยภาพรวมมีระดบัความเหมาะสมมาก ( X =4.31, S.D. = 0.58) ยกเวน้ความเหมาะสมของ
คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมท่ีมีระดบัความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =4.56, S.D. = 0.52)  

3. ผลการศึกษาทดลองน าร่อง (Pilot Study) การใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบฯ ผล
การศึกษาทดลองน าร่อง (Pilot Study) พบว่า รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีจุดมุ่งหมายและเน้ือหาสาระของการพฒันาครอบคลุมในส่ิงท่ี
อาจารยต์อ้งการ และน าไปใชป้ฏิบติัจริงในศูนยเ์รียนรู้  รูปแบบ AKLIE  Model มีความเหมาะสมท่ี
จะพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ได ้ แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาทดลองน าร่อง 
พบวา่ รูปแบบดงักล่าวมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาในการพฒันาเน่ืองจากมีเน้ือหาสาระค่อนขา้งมากแต่มี
เวลาท่ีจะพฒันาค่อนข่าง ขอ้สรุปผลจากการสอบถามเพื่อให้ขอ้เสนอแนะต่อรูปแบบฯ คือ 1) การ
ฝึกอบรมท่ีก าหนดตามแผน มีรายละเอียดเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก ซ่ึงไม่สามารถ
ฝึกอบรมได้ในช่วงเวลาระยะท่ีก าหนดในตารางกิจกรรมได้  จึงควรมีการก าหนดให้วิทยากร
น าเสนอประเด็นท่ีส าคญั ๆ และน าไปใชจ้ริง ส่วนผูเ้ขา้รับการอบรมควรศึกษาแผนและท ากิจกรรม
ดว้ยตนเองก่อนเขา้รับการอบรม เพื่อความเขา้ใจเน้ือหามากยิ่งข้ึน อีกทั้งขณะท ากิจกรรมน าเสนอ
ควรมีการก าหนดเวลาน าเสนอของแต่ละใหช้ดัเจน เพราะบางกลุ่มอาจน าเสนอนานเกินไป วิทยากร
ควร  วิพากษ์งานของและกลุ่มท่ีน าเสนอเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงต่อไป  2) 
เอกสารคู่มือการใชรู้ปแบบมีเน้ือหาค่อนขา้งมาก เพื่อให้เห็นภาพรวมการใชรู้ปแบบควรสรุปเป็น
ภาพประกอบเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดท้  าความเขา้ใจในภาพรวมก่อนลงรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจง่ายและชดัเจนยิ่งข้ึน 3) ควรก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ให้มีความชดัเจนและต่อเน่ืองกนัเพื่อให้อาจารยส์ามารถด าเนินกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเด่ียวได้
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดเพื่อใหรู้ปแบบมีความสมบูรณ์ข้ึน  
  สรุปผลการทดลองน าร่องการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความเป็นไปไดสู้งในการน าไปทดลองใชจ้ริง โดยการปรับ
รายละเอียดในขั้นท่ี 2 ใหมี้การศึกษามาก่อนล่วงหนา้ และวิทยากรบรรยายอยา่งกระชบั  
 4. ผลการศึกษาประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบ พบวา่ 
  4.1 ผลการทดสอบก่อนและผลการทดสอบหลังอบรมด้วย “แผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” คะแนนวดัผลการ
ทดสอบก่อน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.70  คะแนนวดัผลการ
ทดสอบหลงัอบรม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 35.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน  
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การทดสอบสถิติ t – test (Dependent) พบวา่ ค่า t = 26.53  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัอบรมสูงกวา่ก่อน
อบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
  4.2  อาจารยมี์ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัดี โดย
ภาพรวม เฉล่ีย 23.17 จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  88.66 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2  
  4.3  การประเมินตนเองของอาจารยด์า้นความรู้  ทกัษะ  และเจตคติต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยรวมทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 3  
  4.4 อาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต  อยู่ในระดบัดี โดยไดค้ะแนนเฉล่ียทุกดา้น 2.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละ 
96.75 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 4 
  4.5 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 5 
  4.6 กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยแ์ละนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อ 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยรวมทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 6 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 การพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต (AKLIE Model) มีประเดน็ส าคญัท่ีน ามาอภิปราย ตามผลการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 จากผลการวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เ รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตท่ีจ าเป็นต้องพฒันาให้กับอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
เพิ่มเติมไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 
3) ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  และ 4) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ทั้ง 4 ดา้น ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
การจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน คือ เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
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ความรู้ ความสามารถ ในระดบัวิชาชีพชั้นสูงน าความรู้ไปในใชใ้นการประกอบอาชีพได ้มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ในระบบเศรษฐกิจและสงัคม สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการตดัสินใจเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
น าวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมี
ลกัษณะบูรณาการ และเช่ือมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างมีพลงั  และมีประสิทธิภาพในการ
แกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื มีเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเป็นคนดีของ
สังคม ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนทุกคนควรไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ใหเ้กิดการปรับ
กระบวนทศัน์การเรียนการสอนใหม่ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั เสรี พงศ์พิศ (2549 : หน้า) ท่ีกล่าวว่า 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป็นการเรียนรู้ใหม่ : กระบวนทศัน์การศึกษาใหม่ กระบวนทศัน์หมายถึง
วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหน่ึง โดยมีฐานคิด
หรือปรัชญาของมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีว่า 1) คนไม่ไดเ้กิดมาโง่ จน เจ็บ และถูกครอบง า 2)  ทุกคนมี
ประสบการณ์ มีความรู้อยู่ใกลต้วั 3)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงเกิดมาจาก 
“ขา้งใน” แต่ละคน 4)  มหาวิทยาลยัชีวิตเนน้การเรียนรู้จกัตนเองของผูเ้รียน การคน้หารากเหงา้ของ
ตนเอง ของชุมชน สืบคน้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 5) การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิตเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง 
เอาชุมชนท้องถ่ินเป็นฐานและเป็นทุน 6) มหาวิทยาลัยชีวิตสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การเรียนรู้เหมาะกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการคน้หา
ตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทุน คน้หาปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองและของ
ทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนกัศึกษาและของชุมชน และ 7) การเรียนรู้
ในมหาวิทยาลยัชีวิตท าให้คนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้จกัโลกเปิดโลกทศัน์ของตนเอง
ให้กวา้งไกล เช่ือมโยงกบัโลกในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอย่างสัมพนัธ์กนัหมด การเปล่ียนแปลงใน
ชุมชนเป็นผลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะสามารถอยูร่อดและมีศกัด์ิศรี
ในโลกท่ีไร้พรมแดนน้ี ซ่ึงสอดคลอ้ง การจดักระบวนการเรียนรู้ใน มาตรา  24 ของพระราชบญัญติั
การจดัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีให้สถานศึกษา
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการ  1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความ
สนใจและความถนดัของผูเ้รียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการ
คิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3)  
จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้     อยา่งต่อเน่ือง 4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่ง
ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวิชา 5)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใชง้านวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
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กระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6)  จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความ
ร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
และการจดักระบวนการเรียนรู้เหตุท่ีตอ้งจดักิจกรรมตามแนวทางน้ีนั้นเน่ืองจากมีความคิดท่ีวา่ “ผูเ้รียน
ส าคญัท่ีสุด” สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 40) ไดเ้สนอแนะกล
ยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งยดึแนวทาง 1) กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่าง ระหวา่งบุคคลได ้การสอนตอ้งสนองวิธีการงานของสมองท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของจิตวิทยา
ท่ีแตกต่างกนั 2) การสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง เช่น การคิดวิเคราะห์โดยใช้
หลกัเหตุและผล ตรรกะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั 4) ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนควรมีสิทธิในการก าหนดทิศทางในการ
เรียนรู้ เสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ 5) ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสังคม และสังคมชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา 6)  การพฒันาหลกัสูตร การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 7) เน้นการสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดยจิตใตส้ านึก
และจิตใตส้ านึก 8) เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูอ้อกหรือท า
กิจกรรม ครูลดบทบาทการควบคุมและการใชเ้วลาก ากบัดูแลและสั่งสอน และ 9)  การสอนไม่จ ากดั
เฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น และสอดคลอ้งกบั การจดัการเรียนการสอนระดบัศึกษาท่ี สุมิตร คุณานุกร 
(2518 : 137),  วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2543 : 10), บุญมี เณรยอด (2536 : 157)  และทิศนา    
แขมมณี (2545 : 26) ไดก้ล่าวว่า การเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาเป็นการน ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาไปตาม
เป้าหมายท่ีหลกัสูตรตอ้งการ โดยให้ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การจดัการ
เรียนการสอนจะเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากหลกัสูตร ผูส้อน ผูเ้รียน วิธีการสอน 
และการประเมินผล ตลอดจนส่ือการเรียนการสอนเป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา  
สันติพฒันาชยั และคณะ (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การประเมินความตอ้งการการพฒันา
อาจารยใ์นวิทยาลยั สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก เพื่อประเมินความตอ้งการการพฒันาอาจารย ์
พบวา่ ดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถเพื่อปฏิบติัภารกิจหลกั (งานสอน) และชูใจ  เอ้ียวอกัษร (2543 : 
103) ไดศึ้กษา เร่ือง กิจกรรมการพฒันาอาจารยข์องสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกลาง ดา้น
การสอน ดา้นการวิจยั และดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ผูบ้ริหารและอาจารยมี์ทศันะต่อ
กิจกรรมการพฒันาอาจารยด์า้นการสอนมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง จึงควรด าเนินการในเร่ือง
ต่อไปน้ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ การจัดฝึกอบรมเทคนิคการสอน จดัฝึกอบรมการเขียน
บทความทางวิชาการ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ้งรังสี  วิบูลชยั (2544 : บทคดัยอ่) ศึกษา เร่ือง 
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การพฒันาตวับ่งช้ีรวมของคุณภาพการสอนในระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัน าเขา้ คุณสมบติัของผูส้อน คือ มีความรู้
เก่ียวกบัศาสตร์และเน้ือหาการสอนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีศรัทธาต่อการสอน ให้ความส าคญักบัผูเ้รียน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้และการสอน สนับสนุนผูเ้รียนเชิงรุกยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายของผูเ้รียน ใชท้กัษะในการประเมินผลผูเ้รียนสนบัสนุนให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น ใช้
เวลาและเน้ือหาการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชท้กัษะในการเสริมแรงจูงใจใหผู้เ้รียน มีการเตรียมความ
พร้อมผูเ้รียนและผูส้อน ส่งเสริมการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เนน้ความส าคญัเร่ืองระยะเวลากบัการ
เรียนรู้ มีการเตรียมแผนการสอน และมีเน้ือหาวิชาเป็นอยา่งดี 
 2. ผลการสร้างรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป็น
รูปแบบการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยท่ี์มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาความรู้
ความเขา้ใจ ทกัษะ และเจตคติการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและแหล่งการ
เรียนรู้ 3) ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  และ 4) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่
โดยรูปแบบดงักล่าวสร้างข้ึนจากการน า หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั การจดัการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา การจดัการศึกษาในชุมชน หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และแนวคิดการจดั
การศึกษาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  มาเป็นแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ และไดน้ าหลกัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของ Branch (2005 ; Clark  2005   
; Glaser 1968  ; Dick and Carey 2001) มาสังเคราะห์ก าหนดเป็นหลกัวิธีการสร้างรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ยการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน หรือเรียกว่า  AKLIE  Model  ประกอบดว้ย  ขั้นท่ี 1 การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A) ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge Acquisition  : K)  
ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ 
(Implementation  : I) และขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E) รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนผา่การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นการจดัการศึกษาอุดมศึกษา ดา้นการศึกษา
ชุมชน และโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตทั้ง 9 คน ทุกประเด็นมีระดบัความเหมาะสมมาก ( X =4.31, 
S.D=0.58) ซ่ึงมีประสิทธิภาพสามารถน าไปทดลองใชไ้ด้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยไ์ดพ้ฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ และตามหลกัการ แนวคิดทฤษฎีของ
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มีการด าเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยน าผล
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การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
การศึกษาในชุมชน โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  การเรียนรู้ของผูใ้หญ่การจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
เช่นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบติั จากประสบการณ์  จากชีวิต จากชุมชน/สังคม เป็นตน้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในคร้ังน้ี รวมทั้งไดน้ ากระบวนการวิจยั
และพฒันา (Research and Development)  โดยหลกัการของรูปแบบเนน้การจดักระบวนการเรียนรู้
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตเป็นตัวตั้ ง เอาชุมชนเป็นตัวตั้ ง เน้นชุมชนท้องถ่ิน มีส่วนร่วม

พฒันาการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี  พงศพ์ิศ (2550:27) มหาวิทยาลยัชีวิต 

คือ “รูปแบบ” หน่ึงของการเรียนรู้ ซ่ึงเอาชีวิตเป็น “เน้ือหา” มีการจดัการเรียนรู้อย่างเป็น 
“กระบวนการ”  ท่ีไม่ใช่การไปสอนใหท่้องจ า หรือไปถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่เป็นกระบวนการท่ีท า
ให้ผูเ้รียนคิดเป็นและคิดเป็นระบบได้สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ ความรู้ท่ีสร้างเองเช่นน้ีมี
ประสิทธิภาพสูง มีพลงัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงได ้เรียนในมหาวิทยาลยัชีวิตแลว้ชีวิตดีข้ึน
ตั้งแต่ขณะท่ีเรียน เพราะการเรียนรู้หมายถึงการเปล่ียนแปลง เรียนแลว้ชีวิตตอ้งเปล่ียนไปในทางท่ีดี
ในทนัที เพราะการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงเป็นการระเบิดศกัยภาพของคนจากภายใน ไม่ใช่การยดัเยยีดจาก
ภายนอก ขอ้มูลและความรู้เก่าท่ีมีอยู่ในต าราก็ดี อยู่ในตวัอาจารยผ์ูส้อนก็ดี มีคุณค่าเพื่อเพียงให้
นกัศึกษาไดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ใหม่ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ภิญโญ สาธร 
(2526 : 315) ท่ีกล่าววา่แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน และทุกส่วนของ
สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม โรงเรียน
จึงควรเป็นโรงเรียนของชุมชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน  โดยการรู้เห็นและความร่วมมือของ
ประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าให้ประชาชนไดท้ราบ
เก่ียวกบัการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และ
ความนิยมให้เกิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มา
ช่วยเหลือเก้ือกลูกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินจะท าใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ซ่ึง
จะท าใหผู้เ้รียนมีความสามารถ มีทกัษะท่ีจะด ารงชีวิต และสามารถพฒันาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันาทางสติปัญญาความสามารถของชุมชนโดยรวม ท าให้ชุมชนมีความ
เขม้แขง็ และเป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป และเพื่อให้รูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้สอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียนรวมถึงแนวคิดการเรียนการสอนของ

ผูใ้หญ่ท่ี Roger (1969) ; Kidd (1973); Watson  (1979) ; Knowles (1978) ; Brookfield  (1986) ; 

Imel (1998) ไดเ้สนอหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ ไวว้่า การจดักระบวนการเรียนรู้
ส าหรับผูใ้หญ่ควรเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง (เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้) ผูส้อนเป็นเพียง ผูอ้  านวย
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ความสะดวก ใช้ประสบการณ์ของผูใ้หญ่เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมการเรียนท่ี
เก่ียวกบัปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัเนน้ถึงกระบวนการ
สู่การน าไปปฏิบติัคือให้อาจารยไ์ดป้ฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้จริงในศูนยเ์รียนรู้ จึงเป็นส่วน

ส าคญัท่ีท าใหป้ระสิทธิภาพของรูปแบบมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robert  M. 

Gagne และคณะ (1992: 4-6) ท่ีกล่าวว่า การออกแบบการสอนควรจะท าโดยแนวทางของ
กระบวนการระบบ (systems approach) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเร่ิมดว้ยการวิเคราะห์ความตอ้งการ 
เป้าหมายและจุดสุดท้ายด้วยการประเมินระบบของการสอนท่ีแสดงความส าเร็จในการบรรลุ
เป้าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยูบ่นพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั Joyce 
and Weil (1996: 7) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอน (Model of Teaching)  เป็นรูปแบบท่ีแทจ้ริง
ของการเรียนรู้ท่ีผูส้อนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาขอ้มูล ความคิดทกัษะ ค่านิยม แนวความคิดและ
การแสดงออก อีกทั้งองคป์ระกอบของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้
ยงัมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัทุกองคป์ระกอบ  
 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 จาการน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต ไปใช้ทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตไดผ้ล ดงัน้ี 
  3.1 ผลการทดสอบก่อนและผลการทดสอบหลังอบรมด้วย  “แผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” คะแนนวดัผลการ
ทดสอบก่อน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 25.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.70  คะแนนวดัผลการ
ทดสอบหลงัอบรม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 35.95  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09 จากการทดสอบสถิติ t – test 
(Dependent) พบว่า ค่า t = 26.53  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าอาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัส่วนมาก เป็นผูท่ี้ท างานในหน่วยงานของภาครัฐต่าง ๆ 
เช่น เกษตรจงัหวดั พฒันากร วฒันธรรมจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั หรืองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นตน้ ซ่ึงไม่ไดจ้บวุฒิทางการศึกษา จึงไม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทั้งดา้นเทคนิควิธีการ ส่ือ  แหล่งการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ แต่อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท เม่ือไดรั้บ
การอบรมด้วยแผนการจดักระบวนการเรียนรู้จึงท าให้ไดค้ะแนนแบบทดสอบหลงัสูงกว่าก่อน
อบรม ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แผนการจัดอบรมมีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีรูปแบบก าหนด 
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมเน้ือหาตามท่ีอาจารยต์อ้งการ และผูเ้ขา้อบรมเป็นผูท่ี้
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อาสาสมคัรเขา้ร่วม มีความตั้งใจจะพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการให้ความรู้แก่ผูใ้หญ่มีหลกัส าคญั เพื่อให้การ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จ  คือการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัแรงจูงใจ (Motivation)เม่ือเขาสนใจและมี
ความตอ้งการท่ีจะเรียน และเม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  สามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัที รวมทั้งบทเรียนนั้นสัมพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมีอยูจ่ริงในสังคม การไดมี้โอกาสฝึกฝนแกปั้ญหา 
(Problem  solving) จะท าให้การเรียนรู้เพิ่มพูนข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย 
(2532 : 226 – 229 ) ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูประจ าการช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการสอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาหลกัสูตรส าหรับใช้
ฝึกอบรมเสริมให้ครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรมมีสมรรถภาพในการสอนสูงข้ึนสามารถ
น าไปใชใ้นการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หลงัการฝึกอบรม ครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมีสมรรถภาพในการสอนทุกดา้นสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และไดค้ะแนนสมรรถภาพเฉล่ียทุกดา้นหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ร้อยละ 60 แต่ขดัแยง้
กบัมงคล  หวงัสถิตยว์งษ ์(2545 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการสอนวิชาทฤษฎี ส าหรับอาจารยท่ี์สอนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระดบัอุดมศึกษาผลวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 70.94 ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 
80 ของคะแนนเต็ม อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือคะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน 82 
เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัคะแนนก่อนฝึกอบรม   

  ดงันั้นแสดงว่าอาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมรูปแบบมีความรู้ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้หลงัสูงกวา่ก่อนอบรมอาจเป็นผลมาจากสาเหตุส าคญั  ดงัน้ี 
   3.1.1 กระบวนการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ตามรูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้ขา้อบรม คือเป็นผูใ้หญ่ อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์การท างานมาก  ท าให้สามารถเรียนรู้ไดดี้เม่ือไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กนั โดยการน า
ประสบการณ์มาอภิปราย น าเสนอและหาแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัเชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการให้ความรู้แก่ผูใ้หญ่มีหลกัส าคญั 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จ  คือประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้หญ่จะน า
ประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นการเรียนรู้ของตน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ไดป้ฏิบติัจริง ซ่ึง 
ส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที ควรใชว้ิธีการหลายรูปแบบ
ตามความเหมาะสม   
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   3.1.2 เน้ือหาสาระของการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของอาจารยท่ี์มี
จุดเนน้คือตอ้งการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ ดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือหาสาระของการจดักระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายท่ี
การพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติทั้ง 4 ดา้นสู่การปรับกระบวนทศัน์การเรียนการสอนในชุมชน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีว่า เนน้แนวคิดหลกัในการจดัการศึกษาท่ี
เอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากชีวิตจริง โดยความร่วมมือจากสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงมีความเก่ียวโยง
กนัและสัมพนัธ์กบัชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพของทอ้งถ่ิน รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ อย่างมีพลงั 
เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ิน และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
   3.1.3 ภูมิหลงัพื้นฐานของอาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  เป็นผูมี้พื้นฐาน
การศึกษาระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน เช่น 
พฒันากร นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม  และสาธารณสุข เป็นตน้ อีกทั้งมีประสบการณ์
ในการสอนในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมาแลว้อย่างน้อย 2 ปี และอาจารยท่ี์เขา้รับการอบรมมี
ความมุ่งมั่นตั้ งใจท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
อาสาสมัครจากศูนยเ์รียนรู้กลุ่มวิชาละ 1 คน  จึงท าให้การท าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีคะแนน
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่
ประสบผลส าเร็จ  คือประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้หญ่จะน าประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่าง
กนัมาใชใ้นการเรียนรู้ของตน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ไดป้ฏิบติัจริง 

  3.2 อาจารยมี์ทกัษะการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ไดค้ะแนนจากการเขียน
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี โดยภาพรวม เฉล่ีย 23.17 จากคะแนนเตม็ 25 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ  88.66  แสดงว่ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีสร้างข้ึนสามารถท าให้อาจารยมี์ทกัษะเขียนแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดดี้ ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาจารยส่์วนมากมีประสบการณ์ใน
การจดัการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตบา้งแลว้ เขา้ใจถึงหลกัการเรียนการสอน
ของโครงการแต่ยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแผนการเรียนรู้ องคป์ระกอบของแผนการ
เรียนรู้ และอาจารยส่์วนมากเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ท างานในชุมชน 
เพราะอาจารยห์ลายคนมีอาชีพเป็นพฒันากร นกัวิชาการเกษตร และสาธารณสุข เป็นตน้ เม่ือไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบติัการเขียนแผนการเรียนรู้ ท าใหส้ามารถเขียน
เขียนได้ดี อีกทั้ ง ความมุ่งมั่นตั้ งใจท่ีจะพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโครงการ
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มหาวิทยาลยัชีวิตของแต่ละคนเม่ือมารวมตวักนัตามกลุ่มวิชา ความสนใจในกลุ่มถือเป็นแรงผลกัท่ี
จะเป็นพลงัความคิดน าไปสู่การปฏิบติัไดด้ว้ยแรงศรัทธาจากเพื่อนอาจารยท่ี์ร่วมอาชีพดว้ยกนัท่ีมี
อุดมการณ์เดียวกนั และจะก่อให้เกิดความส าเร็จของการท างานดา้นการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ร่วมกนั ท าให้มีคะแนนโดยภาพรวมสูงจากคะแนนเต็ม ซ่ึงถือไดว้่าอาจารย์
ผูส้อนโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตมีความสามารถในการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้ แต่
อย่างไรก็ตามการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้อาจารยต์อ้งปฏิบติัตามแผนท่ีออกแบบ
เม่ือไดน้ าไปสู่การปฏิบติัจริง ทั้งวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการ ส่ือ  แหล่งการเรียนรู้ 
วิธีวดัและประเมินผล เพื่อให้สอคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ดงันั้น ในการจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งใหผู้เ้รียนปรับกระบวนทศัน์ของตนเอง เรียนแลว้ชีวิต
ตอ้งดีข้ึน ชุมชนตอ้งดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์ (2535 : 81) และ ไพฑูรย ์          
สินลารัตน์ (2543 : 60 – 63) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็น
จุดมุ่งหมายตอ้งมีการวางแผนการบริหารงานดว้ยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา เพราะใน
การจดัการเรียนการสอนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอน การจดัแผนการสอน การจดัชั้นเรียนและ
การจดัผูส้อนเขา้สอน องคป์ระกอบดา้นกระบวนการเรียนการสอนมี1) การท าแผนการสอน การท า
แผนการสอนเป็นการขยายรายละเอียดของหลกัสูตรใหไ้ปสู่ภาคปฏิบติั โดยก าหนดกิจกรรมและเวลา
ไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้ดงัท่ี สงดั อุทรานนัท ์(2532 : 226 – 227) กล่าวว่าแผนการสอน
มีคุณค่าต่อการจดัการเรียนการสอนดงัน้ี 1) เป็นแนวทางในการสอน ซ่ึงจะช่วยให้ความสะดวกแก่
อาจารยผ์ูใ้ชห้ลกัสูตรสามารถด าเนินการสอนให้ไดผ้ลตามความมุ่งหมายของหลกัสูตร 2) ให้ความ
สะดวกแก่ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกใ์นการช่วยเหลือแนะน าและติดตามผลการเรียนการสอน 3) เป็น
แนวทางในการสร้างขอ้ทดสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อใหมี้ความครอบคลุมกบัเน้ือหา
สาระท่ีไดส้อนไปแลว้ ดงันั้น แผนการสอนจึงเป็นแนวทางในการใชห้ลกัสูตรของอาจารยถ์า้หากไม่มี
การจดัท าแผนการสอน การใชห้ลกัสูตรก็จะเป็นไปอยา่งไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็นเหตุใหเ้สียเวลา
หรือบกพร่องในการใชห้ลกัสูตรเป็นอยา่งมากอนั จะส่งผลต่อความลม้เหลวของหลกัสูตรในท่ีสุดการ
จดัแผนการเรียนน้ี มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งจะจดัแตกต่างกนัไปตามสภาพความพร้อมในดา้นอาคาร
สถานท่ีวสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนครูอาจารย ์และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิม มลิลา (2530 : 997 – 
1001 )  ท าการวิจยัเร่ือง ลกัษณะของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีดี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจทศันะ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของอาจารยห์รือผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาในดา้น
ต่าง  ๆ พบวา่ 

 ลกัษณะของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอน คือ  มีการเตรียมการสอน
อย่างละเอียดรอบคอบและสม ่าเสมอ และมีหลกัและวิชาการสอนท่ีดี และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
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และรุ้งรังสี  วิบูลชยั (2544 : บทคดัย่อ) ศึกษา เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีรวมของคุณภาพการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ 
ตวัแปรปัจจยัน าเขา้ คุณสมบติัของผูส้อน คือ มีความรู้เก่ียวกบัศาสตร์และเน้ือหาการสอนเป็นอยา่งดี 
ตวัแปรในกระบวนการสอน คือ เตรียมแผนการสอน ใชกิ้จกรรมการสอนหลากหลายวิธี และใชก้าร
ประเมินผลหลากหลายวิธี ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทร์ยงยทุธ  บุญทอง (2547: บทคดัยอ่) 
ศึกษาเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีร่วมประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยส์ังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตวับ่งช้ีรวมประสิทธิภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการก าหนด
เน้ือหาสาระ 16 ตวับ่งช้ี และธวชั เติมญวน (2548  : บทคดัยอ่)  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร 
พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การท า
แผนการสอน การจดัท าประมวลการสอน การจดัตารางสอน การจดัอาจารยเ์ขา้สอน วิธีการสอน และ
การสอนซ่อมเสริม และ Mistry (1970 : 703-A) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การปรับปรุงการเรียนการสอนในปี 
ค.ศ. 1976 โดยจ าลองโครงการพฒันาอาจารยส์ าหรับมหาวิทยาลยัอินเดียยนิูตารี พบวา่  โปรแกรมท่ีจดั
ส่วนใหญ่จะเนน้วิธีการวางแผนการสอน การสอนเทคนิคการสอนแบบต่างๆ และการประเมินผลการ
สอน 
  3.3  อาจารยป์ระเมินผลตนเองดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 3  ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์ และไม่ไดท้  างานเก่ียวกบัการศึกษา เม่ือไดเ้ขา้มาสอนในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตซ่ึง
เป็นการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิท าให้จ  าเป็นตอ้งเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด จึงท าให้มีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้และเขา้รับการฝึกอบรมของ
แผน และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้และ
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   และการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผูส้อนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตก่อให้เกิดประสบการณ์ทางตรงและทางออ้ม และ
ดา้นทกัษะ ความสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัได ้อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจารยท่ี์เขา้อบรมได้รับความรู้จากการอบรมคร้ังน้ีอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของกาญจนา  สันติพฒันาชยั และคณะ (2541 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การประเมิน
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ความตอ้งการการพฒันาอาจารยใ์นวทิยาลยั สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก เพื่อประเมินความตอ้งการ
การพฒันาอาจารย ์พบว่า ดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถเพื่อปฏิบติัภารกิจหลกั (งานสอน) ความ
ตอ้งการพฒันาท่ีอาจารยค์วรไดรั้บ ไดแ้ก่ 1) ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 2) แผนพฒันา
อาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ และชูใจ  เอ้ียวอกัษร (2543 : 103) ไดศึ้กษา เร่ือง กิจกรรมการพฒันา
อาจารยข์องสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกลาง ดา้นการสอน ด้านการวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ผูบ้ริหารและอาจารยมี์ทศันะต่อกิจกรรมการพฒันาอาจารยด์า้นการ
สอนมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง จึงควรด าเนินการในเร่ืองต่อไปน้ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
คือ การจดัฝึกอบรมเทคนิคการสอน จดัฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ อีกทั้งธวชั เติมญวน 
(2548  : หนา้) ไดท้  าการวิจยั  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการจดั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร พบว่า รูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นอาจารย ์ไดแ้ก่ การสรรหาอาจารย ์การก าหนดภารกิจของอาจารย ์การ
ประเมินผลการปฏิบติังานอาจารย ์และการพฒันาอาจารย ์และสุรี  ขนัธรักษวงศ ์(2548 : บทคดัยอ่) ได้
ศึกษาวิจยั เร่ือง แผนการพฒันาอาจารยข์องวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า แผนพฒันาอาจารยท่ี์พฒันาข้ึนดา้นการพฒันาอาจารยด์า้นการสอนมีวตัถุประสงค ์
3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาอาจารยใ์หมี้ความรู้และทกัษะการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 2) การพฒันาอาจารยใ์ห้มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการ
สร้างเสริมสุขภาพภายใตป้รัชญาสาธารณสุขแนวใหม่ และ 3) การพฒันาอาจารยใ์หมี้ความรู้และทกัษะ
ในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสืบคน้ขอ้มูล วิธีการ  ไดแ้ก่ การจดัอบรมปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการท่ีเน้นการมีบทบาทของผูเ้รียน และการเรียนรู้ตามสภาพจริง  การจัดอบรม
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพภายใตป้รัชญาสาธารณสุขแนวใหม่  
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการเรียนการสอนตามสภาพจริงในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน การจดั
อบรมความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษา การจดัอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้เพื่อการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่และความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
การจดัประชุมวิชาการเก่ียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพภายใตป้รัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ รวมทั้ง 
มงคล  หวงัสถิตยว์งษ ์(2545 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการสอนวิชาทฤษฎี ส าหรับอาจารยท่ี์สอนวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระดบัอุดมศึกษา ผลวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากบัร้อยละ 70.94 ต ่ากว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อย
ละ 80 ของคะแนนเตม็ อยา่งไรก็ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือคะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน 82 
เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัคะแนนก่อนฝึกอบรม  
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  3.4 อาจารยมี์ทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต  อยูใ่นระดบัดี โดยไดค้ะแนนเฉล่ียรวมทุกดา้น  2.91 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละ 
96.75 อยูใ่นระดบัดี   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 4 โดยเฉพาะดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ และดา้น
จิตการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่อาจารยผ์ูเ้ขา้อบรมมีความรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้
ในทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น ภูมิปัญญาชาวบา้นจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งในสาระเน้ือหาวิชา
ต่าง ๆ จากการท่ีไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ท าให้ผลการประเมินการจดัการ
เรียนรู้อยูร่ะดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-7) กล่าวไวว้า่ “แหล่งเรียนรู้จะอยู่
ท่ีความหลากหลาย ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เพราะบุคคลมีความตอ้งการแตกต่างกนัไปตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและ
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการจดัแหล่งความรู้ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
กส็ามารถส่งเสริมใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ไดทุ้กหนทุกแห่ง 
ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ” และการจดัการเรียนรู้ท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมน้ี ท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ชุมชนและเห็นคุณค่าของชุมชนในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภิญโญ สาธร (2526 : 
315) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาจะท าให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน ซ่ึงจะท าให้
สามารถพฒันาตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาทางสติปัญญาความสามารถ
ของชุมชนโดยรวม ท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ และเป็นรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่อไป จึงอาจสรุปไดว้่ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต (AKLIE Model) สามารถพฒันาจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิคและวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นการใชส่ื้อและ
แหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นการวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  และ 4) ดา้นจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่  ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่าอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดักระบวนการเรียนรู้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบไวเ้ป็นอยา่งดี   ทั้งน้ีภูมิหลงัพื้นฐานของอาจารยท่ี์เขา้อบรมดา้น
การศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์สอน รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ี
จะเขา้รับการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบติัในศูนยเ์รียนรู้ไดด้ว้ยดี และก่อให้
การจดักระบวนการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์จึงท าใหก้ารจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต มีคะแนนค่อนขา้งสูง 
 3.5 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เฉลิม มลิลา (2530 : 997 – 1001 ) ท าการวิจยัเร่ือง ลกัษณะของอาจารย์
มหาวิทยาลยัท่ีดี พบวา่ อาจารยค์วร มีการใชเ้ทคนิคและทกัษะประกอบการสอน  เตรียมการสอนอยา่ง
ละเอียดรอบคอบและสม ่าเสมอ มีหลกัและวิชาการสอนท่ีดี และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีความรู้ดี มี
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วิธีการสอนดี เป็นตวัอย่างท่ีดีของศิษย ์มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่งานและ
ส่วนรวม ส่วนลกัษณะพิเศษของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีชอบหรือประทบัใจมาก ไดแ้ก่ สอนไดดี้ และมี
วิธีสอนท่ีเขา้ใจ รวมทั้งอุทิศเวลาในการสอนและวิเชียร  ลดักาวลัย ์(2546: บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน สังกดักรมพฒันา
ฝีมือแรงงานพบวา่ ครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน สงักดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน มี
การจดักระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีการ
จดัเน้ือหาสาระของหลกัสูตร, ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้, ดา้นการจดัส่ือการเรียนรู้, และดา้นการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ครูช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการวดัและ
ประเมินผลครูช่างอุตสาหกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้ งย ังสอดคล้องกับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ashworth  (1994  : 261-263) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองทิศทางและอนาคตของการอุดมศึกษา คุณภาพการสอน
นบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบณัฑิต ส าหรับดชันีบ่งช้ีคุณภาพการสอน 
ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน เน้ือหาท่ีน ามาสอนมีความทนัสมยัและตรงความเป็นจริงของหลกัทฤษฎี 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดและทา้ทายการเรียนรู้ และ ค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
เชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวถึงวธีิการใหค้วามรู้แก่ผูใ้หญ่มีหลกัส าคญัท่ีจะตอ้งพิจารณา
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จ  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้
เม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที และผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้
เม่ือบทเรียนนั้นสมัพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมีอยูจ่ริงในสังคม การไดมี้โอกาสฝึกฝนแกปั้ญหา (Problem  
solving) จะท าใหก้ารเรียนรู้เพิ่มพนูข้ึน รวมทั้ง Kidd ( อา้งถึงในสุวฒัน์  วฒันวงศ ์ 2524 : 77)  ไดก้ล่าว
ว่า ผูส้อนช่วยกระตุน้และสนบัสนุนให้แต่ละบุคคลพยายามเพิ่มการช่วยเหลือตนเองหรือการจดัการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-managing) 
  3.6 กรรมการบริหารโครงการ ผูอ้  านวยการศูนยแ์ละนักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยรวมทุก
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงยอมรับสมติฐานขอ้ท่ี 6 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการสอนท่ีสร้างข้ึนเป็น
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้มาพฒันาให้ดียิ่งข้ึน 
โดยการผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการต่าง ๆ จากนั้นจึงน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ออกแบบไวไ้ปทดลองใชแ้ละแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน โดยกระบวนการต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการท่ีดี
และมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึงคือการใชก้ระบวนการวิจยั ปฏิบติัการ (Action Research) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Branch (2005) ท่ีก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของแบบจ าลอง ว่า ควรมี ขั้นวิเคราะห์ (Analyze)  ขั้นการ
ออกแบบ (Design) พฒันา (Develop)  ในขั้นน้ีเป็นการน าแบบการสอนไปใชจ้ริง ทั้งในหอ้งเรียน โดย
ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในส่ือการสอนท่ีใชอ้ยา่งรอบรู้ตรงกบัเป้าหมายของการสอน และให้
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แน่ใจว่าผูเ้รียนสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้จากสถานการณ์ของงานการสอน และ ขั้นประเมินผล 
(Evaluate) และ สอดคลอ้งกบั Robert and others  (1992: 4-6) ท่ีกล่าวว่า การออกแบบการสอนอยา่ง
เป็นระบบสามารถส่งเสริมพฒันาการของบุคคล เหตุผลท่ีส าคญัคือเพื่อเป็นการประกนัว่า ไม่มีใคร
ท่ีเป็นผูเ้สียโอกาสทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคนมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการใชศ้กัยภาพของ
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี โดยแนวทางของกระบวนการระบบ (systems approach) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเร่ิม
ดว้ยการวิเคราะห์ความตอ้งการ เป้าหมายและจุดสุดทา้ยดว้ยการประเมินระบบของการสอนท่ีแสดง
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ในแต่ละขั้นตอนจะอยูบ่นพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 
 กล่าวได้ว่า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งแทรกอยูใ่นการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต คือ 1) อาจารยท่ี์มีความรู้วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ตาม
เกณฑก์ าหนดของมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 2) อาจารยมี์ประสบการณ์การท างานในกลุ่ม
วิชานั้น ๆ และท างานเก่ียวกับชุมชน 3) อาจารยมี์ความมุ่งมัน่ตั้ งใจและมีความใฝ่รู้เขา้รับการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
ข้อสังเกตจากการวิจัย 
 1.  ดา้นอาจารย ์อาจารยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดม้าโดยการอาสาสมคัร เป็นผูท่ี้มีความรู้
คุณวุฒิทางการศึกษาสูง มีประสบการณ์ท างานในชุมชนและเก่ียวกบัวิชาท่ีสอนมีประสบการณ์การ
สอนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะเขา้รับการอบรมจึงมี
ความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาและด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ เน้ือหา วิธีการท่ีก าหนด โดยทุกคน
ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกกิจกรรมดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัท างานอยา่งมีความสุขและรับผดิชอบ
ท าใหผ้ลการประเมินออกมาสูง 
 2.  ดา้นนักศึกษา จากการท่ีอาจารยไ์ดน้ ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้น
ศูนยเ์รียนรู้ โดยการใชเ้ทคนิควิธีการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผู ้ใหญ่ท่ีให้ผู ้เ รียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ท าให้ผูเ้รียนอยากท่ีจะเรียนรู้ และไดน้ าเสนอ
ผลงานของตนเอง ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ เช่น รายวิชาสัมมนาแผนแม่บทชุมชน
ท่ีไดจ้ดัการสัมมนาแผนของหมู่บา้นท่ีชาวบา้น ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วมกบันักศึกษา แต่ดา้นการวดั
ประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัไม่ชดัเจเท่าท่ีควรเพราะบางรายวิชายงัเน้นท่ีการรายงาน
จากเอกสารและการสอบ ยงัไม่ไดป้ระเมินตามสภาพจริงหรือการปฏิบติัเท่าท่ีควร ท าให้ผลการ
ประเมินดา้นการวดัและประเมินผลของอาจารยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3.  ดา้นผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และผูบ้ริหารศูนยเ์รียนรู้ ใหค้วามตระหนกั
ถึงความจ าเป็นของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตรงกบัปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป็น
ส่ิงจ าเป็นมากของผูบ้ริหาร เพราะถา้ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญัจะท าใหเ้กิดผลต่อการเก็บขอ้มูลและ
การทดลองรูปแบบ ส าหรับผูบ้ริหารโครงการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ และผูบ้ริหาร
ศูนยเ์รียนรู้ เป็นผูท่ี้ส าคญัมากในการประสานงานดา้นต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการวิจยัศูนยเ์รียนรู้ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่างทั้ง 4 ศูนย ์เป็นศูนยเ์รียนรู้เร่ิมแรกของการจดัตั้งโครงการมหาวิทยาลยั ดังนั้น
ผูอ้  านวยการศูนยจึ์งมีความเขา้ใจถึง หลกัการ แนวคิด และปรัชญาของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป้
นอย่างดี และต้องการให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของโครงการและหลักสูตรเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์
 4.  ดา้นหลกัสูตร ระยะเวลาในการใหก้ารจดักิจกรรมอบรมอาจารย ์ พบว่า มีผลต่อการ
เรียนรู้สู่การปฏิบติัของอาจารย ์ดงันั้น ในการจดักิจกรรมอบรมอาจารยค์วรจดัใหเ้หมาะสมกบัความ
ยากง่ายของเน้ือหาวิชา โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารยท่ี์มีอยูท่ี่มีอยู ่ทั้งน้ี ใน
การจดักิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตใน
คร้ังน้ี มีเน้ือหาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก แต่จ ากดัดว้ยระยะเวลาการอบรม คือ 2 
วนัเท่านั้น  เน่ืองจากแต่ละคนท างานประจ าในหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และอาจารยไ์ดมี้โอกาสฝึก
ปฏิบติัในเวลาจ ากดั ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในประเด็นการจดักระบวนการเรียนรู้
ดา้นต่าง ๆ ท่ีสนใจ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั
และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช .)  และมหาวิทยาลัยท่ีจัดโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ควรน ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนโครงการมหาวิทยาลยัในหลกัสูตร   
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรสุขภาพชุมชน ก่อนท่ีจะท าการจดัการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 2. สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) และมหาวิทยาลยัท่ีจดัโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ควรไดพ้ิจารณาจดัสรรงบประมาณพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
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โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยควรเนน้ถึงการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ เก่ียวกบัการใชชี้วิต
เป็นตวัตั้ง ใชชุ้มชนเป็นตวัตั้ง ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต โดยอาจประยกุตรู์ปแบบ เน้ือหา วิธีการตามรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์น
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ใหเ้หมาะสมกบัสภาพบริบทของแต่ละมหาวิทยาลยัได ้
 3.  มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาใดท่ีท าการจดัการเรียนการสอนในชุมชนดว้ย
รูปแบบโครงการต่าง ๆ สามารถน า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ไป      
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมหรือการเรียนการสอนในชุมชน โดยการจดักิจกรรมตามแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ การอบรม การประชุมเพื่อการวางแผนเพื่อการออกแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชาร่วมกนั เพื่อเป็นการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์ 
  
ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
 1.  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตน้ีมีจุดเนน้ท่ีส าคญัคือ การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ดงันั้น รูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ จึงเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การปฏิบติังานในชุมชน ประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนในศูนยเ์รียนรู้ ของผูเ้ขา้รับการ
อบรม ภายใตค้  าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและวิทยากร ดว้ยการช้ีแนะ อ านวยความสะดวกและการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างอาจารยท่ี์สอนในกลุ่มวิชาอ่ืนและ ศูนยเ์รียนรู้อ่ืน โดยไม่
เน้นการให้ความรู้ทางเน้ือหาวิชาการมากนัก โดยมีความเช่ือว่าอาจารยมี์ความรู้วุฒิการศึกษาสูง 
ประสบการณ์ท างานในชุมชน และสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน แต่ยงัขาดการจดักระบวนการ
เรียนรู้ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้   ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้    ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้  และดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดงันั้น ขอ้ปฏิบติัในการน ารูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตไปใชส้ าหรับการ
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ควรพิจารณาถึงฐานความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารยเ์ป็นประเด็นท่ีส าคญัดว้ย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในดา้นการพฒันาการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยอ์ยา่งสมบูรณ์ 
 2.  ในการน ารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตไปใช้ในการพฒันาหรือแก้ปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ใน
สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) หรือมหาวิทยาลยัท่ีจดัโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรได้
ค  านึงถึงบริบท ความตอ้งการของอาจารยแ์ต่ละศูนยเ์รียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยด์ว้ย เพราะรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
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เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตของแต่ละศูนยเ์รียนรู้อาจมีความแตกต่างกนัตามบริบทของการ
จดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 3.  ปัจจยัความส าเร็จประการหน่ึงท่ีจะท าใหรู้ปแบบสมัฤทธ์ิผลไดคื้อ การจดัหาวิทยากร 
สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อจดักิจกรรมการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยเ์พราะจะช่วยให้เกิดการปฏิบติัการเรียนรู้ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูท่ี้ด าเนินการ
ควรได้มีการจัดหาและอ านวยความสะดวกเพื่อให้อาจารย์เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตาม
เป้าประสงคข์องโครงการได ้
 4.  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ควรได้มีการจัดเสริมแรงจูงใจให้กับอาจารย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท มี
ประสิทธิภาพและความรับผดิชอบในการพฒันาอยา่งจริงจงั เช่น การใหทุ้นสนบัสนุน การประกาศ
เกียรติคุณ การใหร้างวลัหรือใหไ้ปศึกษาดูงาน เป็นตน้ ตลอดจนควรไดจ้ดัใหมี้ระบบการติดตามผล
การด าเนินโครงการในศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ  การเยี่ยมและสังเกตการการจดักระบวนการเรียนรู้  การ
ประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินของโครงการในศูนยเ์รียนรู้ด้วย เพื่อการพฒันาและให้ความ
ช่วยเหลือช้ีแนะการด าเนินงานจากส่วนกลาง คือ สถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) หรือ
มหาวิทยาลยัท่ีจดัโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตให้เกิดข้ึน โดยเนน้การออกแบบแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริงในศูนยเ์รียนรู้ โดยกระตุน้อาจารย์ให้เกิดแรงขบัภายในท่ีตอ้งการ
พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อคุณภาพของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั  ซ่ึงท าได้ใน
ระยะเวลาท่ีจ ากดั จึงควรท าการศึกษาและติดตามการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ในลกัษณะศูนยเ์รียนรู้เป็นฐาน โดยจดัให้มีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในสถาบนั
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) หรือมหาวิทยาลยัท่ีจดัโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเพื่อคอยให้
ค  าปรึกษา ช่วยเหลือและช้ีแนะ ตลอดจนการพฒันาอาจารย์ร่วมกัน  เพื่อสร้างเวทีให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง เพื่อการพฒันาอาจารยท่ี์ย ัง่ยนืและร่วมกนั
อยา่งมีระบบ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีสงักดัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ หรือของสถาบนัการจดัการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เอง  เพือ่การหาขอ้สรุปเก่ียวกบัประสิทธิภาพของรูปแบบในวงท่ีกวา้งและชดัเจนยิง่ข้ึน 
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 3. ควรไดมี้การศึกษารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ เพื่อช่วยเหลือช้ีแนะอาจารยใ์ห้สามารถด าเนินการจดักระบวนการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาของการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและและมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ควรไดมี้การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีท าให้อาจารยแ์ต่ละคนมีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน เช่น ด้านเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านวัดและ
ประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 5. ควรไดมี้การศึกษาดา้นประสบการณ์การสอนและการอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยท่ี์ส่งผลต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ในศนูยเ์รียนรู้ 
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 ส่ือสารการศึกษา.  นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  
 2537. 
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ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์.   การบริหารวชิาการ. กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมการศึกษา, 2535. 
ผดุงชาติ สุวรรณวงศ.์ ทศิทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในศตวรรษที ่21.กรุงเทพฯ:ส านกังาน 
 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542. 
ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ์และไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ทศิทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลกในศตวรรษที ่21. 
 กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542. 
ผสุดี  ถาวรกุล.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการมธัยมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2532. 
พวงรัตน ์ ทวีรัตน์.  วจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 8 .  กรุงเทพฯ 
                 ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 
พฒัน์  นอ้ยแสงสี. "การสร้างบรรยากาศเพือ่การเรียนรู้ของผูใ้หญ่." บทความการศึกษาผู้ใหญ่   
  (2515) :  67-96.   
พนัเลิศ ครองยติุ. "การพฒันาความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนดา้นการใชแ้หล่งเรียนรู้ 

 เพื่อพฒันาการเรียนรู้ โรงเรียนบา้นท่าศิลา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร 
 เขต 2."  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน   
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  2549. 

พนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย,์ วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา และ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง.  รายงานการ 
 วจัิยเอกสาร  เร่ือง  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ :  
 อรุณการพิมพ,์ 2543. 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542. ราชกจิจานุเบกษา. เล่มท่ี 116. 
 ตอนท่ี 74 ก. หนา้ 7-9. 19 สิงหาคม 2542. 

พิชยา นนัทวิเชตพงษ.์ การใช้แหล่งชุมชนประกอบการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษาในระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวดับุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2536. 

พิชยั  ละแมนชยั เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์, ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน เป็นผูส้มัภาษณ์,  ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ชยัภูมิ  เม่ือวนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2550. 

ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. การอุดมศึกษากบัสังคมไทย. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2530. 

 . การพฒันาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณะครุศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542. 
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ไพฑูรย ์ สินลารัตน์. ข้ออ่อนด้อยของงานวชิาการในระบบอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : อดัส าเนา, 2543. 
 . เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา :  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช วนัท่ี 6 กนัยายน 2550. นนทบุรี : อดัส าเนา. 2550. 
ไพรัช อรรถกามานนทแ์ละมทันา โชควรวฒันกร.   การส่งเสริมชุมชนและท้องถ่ินในการปฏิรูป
 การศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.), 2545  
ไพศาล  หวงัพานิช. การวดัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2526. 
ภคัพิสิฐฐา เสนาสวสัด์ิ.  “การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูช่างอุสาหกรรมในวิทยาลยัเทคนิค  
 สงักดักรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 4”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนอาชีวศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2544. 
ภทัรา นิคมานนท.์  การประเมินผลการเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ ฯ : ทรัพยว์ิสุทธ์ิ, 2540. 
มนสิทธ์ิ  สิทธิสมบูรณ์. “รูปแบบการพฒันาคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั”. วารสารการศึกษาแห่งชาติ  
 27 , 3 (กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2536) : 78- 82.  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร.  คู่มือประกนัคุณภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 
ยาใจ พงษบ์ริบูรณ์. “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ.” วารสารศึกษาศาสตร์ 17 , 2 (มกราคม 2537) : 11-15. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.   สภาทนายความ. กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2540. 
รุ่ง แกว้แดง.  ปฏิวตัิการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, 2543. 
รุ้งรังสี  วิบูลชยั. "การพฒันาตวับ่งช้ีรวมของคุณภาพการสอนในระดบัอุดมศึกษา."   
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 
วรพฒุ จรัลชวนะเพท. "การด าเนินงานเพือ่พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบา้นวงัมน อ าเภอ 

 เทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ."  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต   
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 

วรลกัษณ์ รัตติกาลชลากร. "การใชแ้หล่งชุมชนประกอบการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษาในระดบั 
มธัยมศึกษาตอนตน้. วิทยานิพนธ ์ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525. 

วฒันาพร ระงบัทุกข.์  แผนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : บริษทั แอล ที  
 เพรสจ ากดั, 2542. 
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วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา.อุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530. 

 . “ลกัษณะทางธรรมชาติของผู้เรียนอุดมศึกษา,”  การพฒันาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

 . การพฒันาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2544. 

วาสนา  ประวาลพฤกษ,์ จริยา  หาสิตพานิชกลุ  และ อาภรณ์  บางเจริญพรพงศ.์ รายงานการวจิัย 
 เอกสาร  เร่ือง  ระบบการวดัและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษาตามแนว 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ,์ 2543. 
วิจิตร  จนัทรากลุ และคณะ. “แนวคดิและรูปแบบการจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทยเพือ่เพิม่โอกาส

และความเสมอภาค”. ใน  ยทุธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : การร้ือปรับระบบบริหารและ
จดัการ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2538. 

วิจิตร ศรีสะอา้น. “ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา. 
หนา้ 40. นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2523. 

วิชยั  วงษใ์หญ่.   การพฒันาหลกัสูตรอุดมศึกษา.  ส่วนวิจยัและพฒันา ส านกัมาตรฐานอุดมศึกษา.   
 กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลยั, 2543. 
วิเชียร  ลดักาวลัย.์ “การจดักระบวนการเรียนรู้ของครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน  
 สงักดักรมพฒันาฝีมือแรงงาน”.วิทยานิพนธป์ริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอนอาชีวศึกษา สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
 เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2546. 
วีรวฒัน์ ปันนิตามยั. ผู้น าการเปลีย่นแปลง. กรุงเทพฯ : เอก็ซ์เปอร์เน็ท, 2544. 
สงดั  อุทรานนัท.์  การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพว์งเดือน,  
 2527. 
 . พืน้ฐานและการพฒันาหลกัสูตร. กรุงเทพฯ : เซนเตอร์พบัลิเคชัน่, 2532. 
สนัน่  ประจงจิตร. การพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพฯ :  มศว. , 2530.
สวสัด์ิ ภู่ทอง. “การพฒันารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติส าหรับ 

 ผูใ้หญ่ในชุมชนภาคเหนือ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวิชาพฒันศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2546. 

สวาสด์ิ  พรรณา.  เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์,  ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน,  ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ  เม่ือวนัท่ี  26   
 มิถุนายน 2551. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 300 

สมคิด อิสระวฒัน์. รายงานผลการวิจัย ลกัษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทย. กรุงเทพฯ : 
 คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538. 

สมคิด แกว้สนธิ. ทัศนะเกีย่วกบัการพฒันาอาจารย์ ประมวลบทความทางวิชาการ : แนวคดิ 
 ทั่วไปด้านการสอน. กรุงเทพ : หน่วยพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์, 2538. 

สมคิด ธนะเรืองสกุลไทย. “ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูประจ าการช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  
 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการสอน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวิชาพฒันศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2546. 
สมชาย เทพแสง. “การปฏิรูปการเรียนสู่ Child-Center.” วารสารวิชาการ 3 , 4 (เมษายน 2543)  
 : 67-69. 
สมบูรณ์  ชิตพงษ.์ "หน่วยเรียนรู้ที ่9 การวดัและประเมินผลการศึกษา." ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

สถิติ วิจยัและการประเมินผลการศึกษา. หนา้ 481-532 กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลยั 
 สุโขทยัธรรมาธิราช, 2543. 
สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธ์. การยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพฯ:  
 ดวงกมลสมยั, 2544. 
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คู่มือการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
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คู่มอืการใช้รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้  โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

ส าหรับวทิยากรผู้จดัอบรม 
 
 

   

  
 
 

โดย 
 

นายชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ค าน า 
 

คู่มือวิทยากรส าหรับการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยส์อนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อให้วิทยากรได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการและตามหลกัสูตรศิปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ 3) ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  และ 4) ดา้นจิตวิทยาผูใ้หญ่ รูปแบบการพฒันาการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตฉบบัน้ี เป็นวิธีการ
พฒันาอาจารยป์ระกอบดว้ยกนั 5 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกวา่ AKLIE  Model ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Need : A)  
ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( Knowledge  Acquisition: K)  

 ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation  : I) และ 
        ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)  

 เพื่อให้การใช้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ควรใช้วิทยากรท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้
วิทยากรและผูด้  าเนินการจดัฝึกอบรมอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรศึกษา
คู่มือเล่มน้ีทุกขั้นตอนอยา่งละเอียด  

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณคณาจารยต์ลอดจนผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้ค  าแนะน า
จนท าใหคู่้มือการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเล่มน้ี
มีความสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม หากคู่มือเล่มน้ีมีข้อผิดพลาดบกพร่อง ผู ้วิจัยขอน้อมรับ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารใชคู่้มือน้ีมีความสมบูรณ์ต่อไป 

 
 

          ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สารบัญ 
 

 เร่ือง         หน้า 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
เหตุผลและความเป็นมา           1  
จุดมุ่งหมาย            3 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยส์อนในศนูยเ์รียนรู้  

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต         3 
วงจรรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศนูยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต    5 
 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต   
 ประกอบดว้ย 5 ขั้น AKLIE  Model        6 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Needs : A)    6 
   ก าหนดการอบรม         8 
   ใบงานท่ี 1 แบบวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น     9 

ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้  (Knowledge Acquisition  : K)     10 
โครงสร้างแผนการฝึกอบรม       12 
ก าหนดการอบรม        22 

ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L)   25 
 ก าหนดการ         26 
 ใบงานท่ี 2 การออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้     27 

 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ (Implementation  : I)      29 
   แบบประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย ์      30 
 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล (Evaluation : E)         34 

แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต    36 
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คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ   
(ส าหรับวทิยากรฝึกอบรม) 

 

1.   เหตุผลและความเป็นมา 
 การจัดการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ คือ การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนในทุกมิติให้เป็นคนดี มี

ความสุข  พฒันาระบบต่าง ๆ ท่ีคนก าหนดข้ึน และพฒันาสภาวะแวดลอ้มท่ีด ารงอยู่ เพื่อผลลพัธ์
สุดทา้ย คือ ท าใหเ้กิดชุมชนท่ีเขม้แขง็ เกิดสังคมชุมชนท่ีใชฐ้านความรู้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้
(สุมาลี สังข์ศรี 2547) ตามความมุ่งหมายและหลกัการแห่งพระราชบญัญติัการศึกษา 2542 (ฉบบั
ปรับปรุงแกไ้ข 2545) ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมชุมชนอ่ืน ๆ  รวมกันส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยการ “จดักระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน”      ในเบ้ืองตน้เป็นการย  ้าเนน้ใหส้ถาบนัการศึกษาทุกระดบัทุกสถาบนั ซ่ึงมีหนา้ท่ีในกฎหมาย
ชดัเจนไดท้ าหนา้ท่ีในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามความหมาย
ของการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ (สุมาลี สังขศ์รี 2540) 
 การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาไทยในอดีตขาดความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ
จดัการ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษา กบัชุมชน กบัวิถีชีวิตในสังคมในทุกระดบัการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอนจึงไม่สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง และปัญหาท่ีเกิดในสังคมและชุมชนท าใหเ้ป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาสังคมชุมชนและประเทศชาติ โดยบทบาทท่ีแทจ้ริงของสถาบนัอุดมศึกษาทุก
ระดบัโดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีมีแหล่งวิทยาการความรู้ชั้นสูง มีเทคนิควิธีขั้นสูง สามารถเขา้ไป
ช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาในชุมชนไดอ้ยา่งมาก แต่กย็งัไม่ไดท้  าอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  

 แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การใหชุ้มชนทอ้งถ่ิน และทุกส่วนของสังคม    มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองจากสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม 
สถาบนัการศึกษาจึงควรเป็นสถาบนัการศึกษาของชุมชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน โดยการรู้เห็น
และความร่วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าให้
ประชาชนไดท้ราบเก่ียวกบัการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศึกษา เป็นการสร้าง
ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และความนิยมใหเ้กิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนบัสนุนให้
ประชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือเก้ือกลูกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบนัการศึกษา ทั้งดา้นการเงินวสัดุ 
แรงงาน และก าลงัใจ ส่งเสริมใหป้ระชาชน มีความเขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา และถือเป็น
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หน้าท่ีของประชาชนและชุมชนท่ีจะตอ้งให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา (ไพรัช อรรถกามานนทแ์ละมทันา โชควรวฒันกร 2545 : 2) 
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีฐานคิดหรือปรัชญา
ของมหาวิทยาลยัชีวิต  1)  คนไม่ไดเ้กิดมาโง่ จน เจบ็ และถูกครอบง า ท าให้เช่ือสนิทว่าเป็นเช่นนั้น
จริง (hegemony) แทท่ี้จริง คนขาดโอกาสการเรียนรู้และการพฒันา  สังคมไม่ให้ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 2)   “ไม่มีใครรู้ทุกอยา่ง และไม่มีใครรู้อะไรเลย มีแต่คนท่ีรู้บางอยา่งและไม่รู้
บางอยา่ง” (เปาโล แฟรร์) มหาวิทยาลยัชีวิตเช่ือว่า ทุกคนมีประสบการณ์   มีความรู้อยูใ่กลต้วั ถา้
หากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน มีการ “จดัการความรู้” อยา่งมีหลกั      มีเกณฑ ์มีหลกัวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่า มหาวิทยาลยัชีวิตจึงเน้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู้ และเคารพให้เกียรตินกัศึกษาในฐานะ “ผูรู้้”   (บางเร่ือง) ท่ีตอ้งการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองร่วมกบัอาจารยแ์ละคนอ่ืนๆ 3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้
ใหม่ ซ่ึงเกิดมาจาก “ขา้งใน” แต่ละคน 4)  เนน้การเรียนรู้จกัตนเองของผูเ้รียน การคน้หารากเหงา้
ของตนเอง ของชุมชน สืบคน้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดส านึก เกิดความภูมิใจในถ่ินฐานบา้น
เกิด ภูมิปัญญาของปู่ยา่ตายายบรรพบุรุษ  5)  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิต  เอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เอา
ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นฐานและเป็นทุน ไม่แยกการศึกษาและการพฒันาออกจากกนั 6) มหาวิทยาลยั
ชีวิตสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การเรียนรู้เหมาะกบัวฒันธรรม
การเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการคน้หาตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทุน คน้หาปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของตนเองและของทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาและ
ของชุมชน 7) การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิตท าให้คนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้จกัโลก
เปิดโลกทศัน์ของตนเองใหก้วา้งไกล เช่ือมโยงกบัโลกในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัหมด 
การเปล่ียนแปลงในชุมชนเป็นผลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะสามารถ
อยูร่อดและมีศกัด์ิศรีในโลกท่ีไร้พรมแดนน้ี (เสรี พงศพ์ิศ 2552 : 5)   

 อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นอาจารยพ์ิเศษจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ 
ไดแ้ก่ เกษตรจงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
และหน่วยงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน ควรมีความรู้วิชาการและทกัษะต่าง ๆ เก่ียวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่  1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) จิตวิทยาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ และ 3) เทคนิคการใชส่ื้อการสอนและการเรียนรู้ และ 4)การวดัและประเมินผลการจดั
กระบวนการเรียนรู้  ดงันั้นอาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรไดรั้บการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้ง 4 
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ดา้น เพื่อให้การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ใหต้รงตามหลกัการ แนวคิด วิธีการ
ของหลกัสูตร และกระบวนทศัน์ใหม่ 
 

2. จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ดว้ยรูปแบบการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ (AKLIE  Model) 
เพื่อการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิควิธีการจดักระบวนการรู้ 2) ดา้น
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และ 4) ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 

3.   รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ   
 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต น้ี  
ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารรายงานการวิจยัในและต่างประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้งและจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น (Needs  Assessment) ของ
อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจากแหล่งของมูลต่าง ๆ ไดรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนย์เรียนรู้ ซ่ึงในรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตผูว้ิจยัไดอ้อกแบบขั้นตอนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน หรือท่ีเรียกว่า AKLIE  
Model  ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็น (Assessment of Need : A) ก าหนดศึกษาสภาพ
ความตอ้งการจ าเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต โดยศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ในดา้นต่าง ๆ โดย
อาจารยร่์วมกนัอภิปรายในประเดน็ต่าง ๆ  

ขั้นที่ 2 การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge  Acquisition: K) เขา้ถึงความรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ดว้ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ท่ีไดป้ระสบมาจากการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยแ์ต่ละ
ดา้น  เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ และหาแนวทางการพฒันาการจดักระบวนการ
เรียนรู้ โดยการรับการอบรม “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้” ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่และดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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 ขั้นที่ 3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) กิจกรรมท่ีผูเ้ขา้
รับการอบรมร่วมกนัระดมความคิดออกแบบการจดักิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยใชค้วามรู้ทกัษะทั้ง 4 ดา้นท่ีไดรั้บมาออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยการเสนอเป็นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องของแต่ละรายวิชาและกลุ่มวิชา และให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและ
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการ (Implementation  : I) เป็นการน าเอาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
อาจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีผ่านการอบรม “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
ไดอ้อกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชา/รายวิชาไดน้ าเอาหลกัการ แนวคิดและ
ทฤษฎี และการทกัษะปฏิบติัไปใชใ้นศูนยเ์รียนรู้ โดยอาจารยไ์ดล้งมือปฏิบติัจริงตามแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบร่วมกัน เพื่อพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดว้ยการ
สะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้เคร่ืองมือการประเมิน แบบประเมินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการสัมมนากลุ่มย่อยในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้เป็นไปตามท่ีจุดมุ่งหมาย 
 รายละเอียดดงัแผนภาพแสดงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตดงัน้ี 
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รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

  

1. เทคนิควธีิการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   
3. ด้านวดัและประเมนิผลการเรียนรู้   
4. ด้านจติวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
 

สาระความรู้  
 

 

 

 
 

1.  เงือ่น ขการจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ AKLIE ของวทิยากร   
2. เงือ่น ขคุณสมบัตขิองอาจารย์ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ และเงือ่น ขที ่ 
3. เงือ่น ขของการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของโครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

เงือ่น ขการน ารูปแบบ ปใช้ 

 

 

 

AKLIE 

Model 

 
หลกัการ: การจดักระบวนการเรียนรู้ในโครงการมหาวทิยาลยัชีวติเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเ่อาชีวติ 
 เป็นตวัตั้ง เอาชุมชนเป็นตวัตั้ง  เน้นชุมชนท้องถิ่นมส่ีวนร่วมพ ันาการเรียนรู้ทีย่ัง่ยนื 
วตัถุประสงค์ : เพือ่พ ันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
                        ด้วยรูปแบบ วธีิการ และเนือ้หาสาระ ทีเ่หมาะสม 
 

 

ขั้นที ่1 การศึกษาความต้องการ
จ าเป็น  
(Assessment of Need : A) 
ขั้นที ่2 การเข้าถึงความรู้ 
( Knowledge Acquisition  : K)  
ขั้นที ่3 การออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้  
(Learning Plan : L) 
ขั้นที ่4 การปฏิบัตกิาร    
(Implementation  : I) 
ขั้นที ่5 การประเมนิผล   
(Evaluation : E) 
 
 

ขั้นตอนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 
 

 

 

การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ใน

ศูนย์เรียนรู้ 

 
รูปแบบพ ันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

(AKLIE  Model) 
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 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ  ประกอบด้วย 
5 ขั้น   AKLIE  Model ดังนี ้
 
 

ขั้นที ่1 ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจ าเป็น (Assessment of Needs : A) 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้  :   
 เพื่อให้อาจารย์สามารถวิ เคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการจัด
กระบวนการจดัการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิค
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่และดา้น
วดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 เนือ้หาสาระ :  
 1.  สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2.  วิธีการศึกษา วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
 3. หลกัการ แนวคิดสู่การปฏิบติัการจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

 
 คุณสมบัติของวทิยากร :  
 1.  เป็นผูอ้  านวยการโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของมหาวิทยาลยั หรือ 
 2.  เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของสถาบนัวิสาหกิจชุมชน หรือ 
 3.  ประธานบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ของมหาวิทยาลยั 
 4.  ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั ท่ีมีประสบการณ์การบริหารอยา่งนอ้ย 3 ปี  
 
 วธีิด าเนินการ  :  
 ในขั้นศึกษาสภาพและความตอ้งการจ าเป็น (Assessment of Needs : A)  วิทยากรและ
อาจารยท่ี์เขา้รับการฝึกอบรมร่วมกนัด าเนินการตามล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
 1.  จดักลุ่มอาจารยต์ามกลุ่มวิชา ๆ กลุ่มวิชาละ 4 คน โดยเป็นกลุ่มวิชาท่ีรับผดิชอบสอนใน
ศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 1) กลุ่มเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3) กลุ่มกองทุนและ
สวสัดิการชุมชน 4) กลุ่มแผนแม่บทชุมชน และ 5) กลุ่มสุขภาพชุมชน  
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 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มเพื่อปฏิบติักิจกรรมตามท่ีวิทยากร
มอบหมาย  
 3. วิทยากรช้ีแจงผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัและก าหนดการอบรมตลอดการอบรม   
 4. มอบหมายภารกิจของกลุ่มเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้
ในศูนยเ์รียนรู้ทั้ง 4 ดา้น และวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยการ
อภิปรายในประเด็นดงักล่าวภายในกลุ่ม แลว้บนัทึกลงใน ใบงานท่ี 1 แบบวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตและน าเสนอใหแ้ต่ละกลุ่มทราบ ตามใบงานท่ี 1  
 5. เสริมความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตให้อาจารย ์ในเร่ือง “หลกัการ  
แนวคิดสู่การปฏิบติั การจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ” โดยมีเน้ือหาสาระ ดงัน้ี 
  5.1   หลกัการ แนวคิดของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
  5.2   กระบวนทัศน์พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต  
 6. อาจารยผ์ูเ้ขา้รับการอบรมบนัทึกผลการศึกษาสภาพปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้
และความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตในศูนยเ์รียนรู้ตาม
ท่ีมาน าเสนอและร่วมกนัสรุปรูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ วิธีการท่ีตอ้งการเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
โครงการ/หลกัสูตร และผลผลิตของหลกัสูตรคือ นกัศึกษา   
 ระยะเวลา : 
 ระยะเวลา 1 วนั  
 เคร่ืองมือที่ใช้ :   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นขั้นศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น (Assessment  of Needs : 
A) เป็นแบบบนัทึกการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยผ์ูใ้นศูนยเ์รียนรู้ 

การประเมินผล : 
      ประเมินผลงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น 
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ก าหนดการอบรม 
เร่ือง “สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

ในศูนย์เรียนรู้  โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ  
วนัที ่.....................เดือน.......................................... พ.ศ. 2553  

สถานที่........................................................................................................ 
 

วนัเสาร์ที่ .................................... พ.ศ. 2553 
 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนรายงานตวั และเอกสารการอบรม 
09.00-09.30 น. วิทยากรกล่าวตอ้นรับพร้อมช้ีแจงเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรมการ

อบรม 
09.30-12.00 น. วิทยากรบรรยาย เร่ือง  

1. หลกัการ แนวคิดของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
2. กระบวนทศัน์พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ 
มหาวิทยาลยัชีวิต  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 น. วิทยากรด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

       - แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ  
        - เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
       - แจกอุปกรณ์ ไดแ้ก่ กระดาษชาร์ต ปากกา คลิปชาร์ต เป็นตน้  
ผูเ้ขา้รับการอบรมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ดงัน้ี 
        - สภาพปัญหาการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
        -  ความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
         - หลกัการ  แนวคิดสู่การปฏิบติั การจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยั 
            ชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา 
             ทอ้งถ่ิน 

15.00-16.00 น. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ กลุ่มละ 10-15 นาที 
16.00-16.30 น. วิทยากรร่วมกบัผูเ้ขา้อบรมสรุปผลการน าเสนอ และรวบรวมขอ้มูล  
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ใบงานที่ 1 
แบบวเิคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

ประเด็น สภาพปัญหาปัจจุบัน สภาพทีต้่องการ 
1. ดา้นเทคนิควิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  

2. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

  

3. ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ 
 
 
 
 

  

4. ดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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ขั้นที ่2 การเข้าถึงความรู้  

( Knowledge Acquisition  : K) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ :  
เพื่อเป็นเขา้ถึงความรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ด้วยการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ท่ีได้
ประสบมาจากการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยแ์ต่ละดา้น  เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อประเด็นปัญหา
นั้น ๆ และหาแนวทางการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยการรับการอบรม “แผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้” ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่และดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

เนือ้หาสาระ : 
1. ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้  
2. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
3. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ  
4.  ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
คุณสมบัติของวทิยากร :  
1. ด้านเทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1 เป็นผูท่ี้คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและวิธีสอน หรือ 
  1.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษาและโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

และ/หรือการจดัการศึกษาในชุมชน อยา่งนอ้ย 5 ปี 
2. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  2.1 เป็นผูท่ี้คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและวิธีสอน หรือ

เทคโนโลยทีางการศึกษา หรือ 
  2.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา และโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

และ/หรือการจดัการศึกษาในชุมชน อยา่งนอ้ย 5 ปี 
3. ด้านวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

  3.1 เป็นผูท่ี้คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวัดและประเมินผล
การศึกษาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

  3.2  เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษา และโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต และ/หรือการจดัการศึกษาในชุมชน อยา่งนอ้ย 5 ปี 
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4. ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
  4.1 เป็นผูท่ี้คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษาหรือ 

การศึกษาผูใ้หญ่และการศึกษาต่อเน่ืองหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  และ 
  4.2 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอนระดบัอุดมศึกษาและโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

และ/หรือการจดัการศึกษาในชุมชน อยา่งนอ้ย 5 ปี 
 
วธีิด าเนินการ  : 
ในขั้ นน้ีเป็นการอบรม “แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เ รียนรู้ โครงการ

มหาวิทยาลยัชีวิต” ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ และ 4) ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้และพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โดยมี
วิธีการด าเนินการดงัน้ี 
 1. วิทยากรอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
  1.1 ดา้นเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
  1.2 ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.3 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.4 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 2. จากนั้นวิทยากรมอบหมายให้แต่ละกลุ่มวิชาออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 
ดา้นโดยการสรุปเป็นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3. แต่ละกลุ่มวิชาออกมาเสนอถึงแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวิชาของกลุ่มวิชา 
ท่ีครอบคลุมการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น 
 

 ระยะเวลา  : 
 ระยะเวลา 2 วนั  
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ : 
 “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” 
 การประเมินผล : 

1.  จากการสงัเกตการณ์เขา้ร่วมอบรม การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
2.  สอบถามการเขา้รับการฝึกอบรม 
3.  การประเมินแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
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โครงสร้างและเนือ้หาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 
 โครงสร้างแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต แบ่ง
ออกเป็น 4 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้หน่วยท่ี 2  ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ และหน่วยท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 4 จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตตามแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้น้ี ด าเนินการฝึกอบรมตามรูปแบบ AKLIE  Model โดยใชเ้ทคนิคกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดว้ยกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอและอภิปรายความคิดดว้ยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค ์และการเสริมสร้างพลงัอ านาจ ดว้ยการมอบหมาย
ความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการท างานตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

เน้ือหาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 หน่วย ดงัน้ี 
หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 1 : เทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้  จ านวน 3 ช่ัวโมง  

  หัวขอ้ 1  ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2  ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  หวัขอ้ท่ี 4  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 5  ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 6  กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
  หวัขอ้ท่ี 7  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
  หวัขอ้ท่ี 8  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
  หวัขอ้ท่ี 9  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  หวัขอ้ท่ี 10  การเรียนรู้จากสงัคม 

หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 2 : ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  จ านวน 3 ช่ัวโมง  
  หวัขอ้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเลือกและหลกัการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 จิตวทิยาการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 4   ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
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  หวัขอ้ท่ี 5  ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 3 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  จ านวน 3 ช่ัวโมง  
  หวัขอ้ท่ี 1 วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
  หวัขอ้ท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่4 : จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่  จ านวน 3 ช่ัวโมง  

  หวัขอ้ท่ี 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 4 จิตวทิยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
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ขอบข่ายเนือ้หาสาระแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ดังนี ้

 
 
     หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่1 : เทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา จ านวน  3  ช่ัวโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1.  สามารถอธิบายถึงเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตร 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 3. สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
 
เนือ้หาสาระ 
 1.  ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 2.  ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 3.  การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

3.1  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
3.2  ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
3.3  กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
3.4  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
3.5  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
3.6  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
3.7  การเรียนรู้จากสงัคม 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัในการ
น าเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
 2.  วิทยากรให้อาจารย์แต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกับเทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้  พร้อมทั้ งเสนอเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกับปรัชญา วตัถุประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และของแต่ละ
รายวิชา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป เพื่อการออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรียนในดา้นของเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้และเสนอ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในส่วนของเทคนิควิธีการแต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดยเขียน
รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4.  ใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาของกลุ่มวิชา  กลุ่มละ 10 นาที 
 5.  วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1.  เอกสารความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2.  Power point ประกอบค าบรรยาย 
3.  ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 1.1 
4.  ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 1.2  
 

การประเมินผล 

 1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
 2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
 3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
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    หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่2 :   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการพฒันา การเลือกและการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตร 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชส่ื้อและแหล่งการเรียนต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสม 
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
 
เนือ้หาสาระ 

 1. ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
 2. หลกัการเลือกและใชส่ื้อ 
 3. จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
 4. ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
 5. ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
การพฒันา การเลือกและการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ในแต่ละเร่ือง ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
 2. วิทยากรใหอ้าจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกบัส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้เพื่อใชป้ระกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสม และ
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สอดคลอ้งกับเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตรพร้อมทั้ งเสนอส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วตัถุประสงคข์องแต่ละรายวิชา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหา
ขอ้สรุป เพื่อการออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้ใชใ้นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3. แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้และเสนอแผนการ
จดักระบวนการเรียนรู้ในส่วนของส่ือและแหล่งการเรียนรู้แต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดย
เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4. ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้การจดักระบวนการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชา  กลุ่มละ 10 นาที 
 5. วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารความรู้เก่ียวกบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2. Power point ประกอบค าบรรยาย 
3. ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 2.1 
4. ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการส่ือและแหล่งการเรียนรู้  2.2  
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2. ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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   หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่3 :   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใชห้ลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
และเป็นไปตามหลกัการ วตัถุประสงคข์องโครงการ หลกัสูตรและมหาวิทยาลยั และเพื่อน าไปใช้
ในออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบท
ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียน  
 
เนือ้หาสาระ 

1.   วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2 . การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 2.  วิทยากรใหอ้าจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลท่ีควรจะน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบท
ผูเ้รียน รายวิชา หลกัสูตรและโครงการ พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
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เหมาะสม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป เพื่อการออกแบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และเสนอ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเขียนรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4. ใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน และรายวิชากลุ่มละ 10 นาที 
 5. วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2.  Power point ประกอบค าบรรยาย 
3.  ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 3.1 
4.  ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3.2  
 

การประเมินผล 
1. สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้การวดัและประเมินผลการ 

เรียนรู้ 
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    หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่4 :   จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เพราะผูเ้รียนในโครงการเป็นผูใ้หญ่ท่ีอยูท่อ้งถ่ินชุมชนของศูนยก์ารเรียนรู้นั้น ๆ 
และเพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวยัของ
ผูเ้รียน 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียน  
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียน  
 
เนือ้หาสาระ  
 1.  แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 2  หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 3. เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
 4.  จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  เพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 2.  วิทยากรใหอ้าจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีควรจะน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบท
ของผูเ้รียน พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็น
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ผูใ้หญ่ในศูนยเ์รียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป เพื่อการ
ออกแบบกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ใชใ้นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบกิจกรรมการจดักรับวนการเรียนรู้และ
เสนอแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยเขียนรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4. ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน กลุ่มละ 10 นาที 
 5. วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
2. Power point ประกอบค าบรรยาย 
3. ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 4.1 
4. ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 4.2  
 

การประเมินผล 
1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2. ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
3. ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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ตารางการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 

วนัที.่.....................เดือน.......................พ.ศ. 2553 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
08.00-08.30 ลงทะเบียน ทราบช่ือ ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์ โทรสาร E-

mail ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
 

08.30-09.00 พิธีเปิดและกล่าวตอ้นรับ 
กล่าวเปิดโดย ........................ 

  

09.00-09.30 ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม   
09.30-10.30 วิทยากรบรรยาย เร่ือง เทคนิค

วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
โดย ....................................... 

1. ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
2.  ผู ้เข้า ร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะปฏิบัติ เทคนิค
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 

10.30-11.30 แ บ่ งก ลุ่ มต ามก ลุ่มวิ ช า  ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เ รียน รู้ เ ก่ียวกับเทคนิควิ ธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

11.30-12.00 1.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอเทคนิค
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของการใชเ้ทคนิควิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละละ
รายวิชา 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-14.00 วิทยากรบรรยาย เร่ืองส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ 
โดย ...................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะปฏิบติัการใช้ เลือกส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ 

 

14.00-16.00 แ บ่ งก ลุ่ มต ามก ลุ่มวิ ช า  ฝึ ก
ปฏิบติัการเสนอการใชแ้ละการ
เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้ เลือก ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 
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ตารางการฝึกอบรม (ต่อ)  
 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
16.00-17.00 1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอการใช ้

เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิดของ
การใช ้เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 

18.30 รับประทานอาหารเยน็   
วนัที.่.....................เดอืน.......................พ.ศ. 2553 
08.30-09.00 ลงทะเบียน ยนืยนัผูเ้ขา้รับการอบรมอีกคร้ัง  
09.00-10.00 วิทยากรบรรยาย เร่ือง  หลกัการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
โดย ...................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีทกัษะปฏิบติัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 

10.00-11.30 แ บ่ ง ก ลุ่ ม ต า ม ก ลุ่ ม วิ ช า ฝึ ก
ปฏิบัติการน าหลักการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 

1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการน าหลกัหลกัการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ 
ไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

11.30-12.00 1 .  ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม น า เ ส น อ
หลักการน าหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิดของ
หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
แต่ละละรายวิชา 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-14.00 วิทยากรบรรยาย เร่ือง  จิตวิทยา

การเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
โดย ....................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจและ
มีทักษะปฏิบัติ เ ก่ียวกับจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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ตารางการฝึกอบรม (ต่อ)  
 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
14.00-16.00 แ บ่ ง ก ลุ่ ม ต า ม ก ลุ่ ม วิ ช า ฝึ ก

ปฏิบติัการน าหลกัการจิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ไปใช้ในการ
จดักระบวนการเรียนรู้ 

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกับการน าหลักจิตวิทยา
การเ รียนรู้ผู ้ใหญ่ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

16.00-16.30 1.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหลกัการ
น าจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไป
ใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของหลักการน าจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละละรายวิชา 

 

16.30-17.00 เสนอแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

  

17.00-17.30 ทดสอบความรู้หลงัการ
ฝึกอบรม 
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ขั้นที ่3 การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  :   
 เพื่อให้ผู ้เข้า รับการอบรมร่วมกันระดมความคิดออกแบบการจัดกิจกรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยใชค้วามรู้ทกัษะทั้ง 4 ดา้นท่ีไดรั้บ
มาออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยการเสนอเป็นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งของแต่ละรายวิชาและกลุ่มวิชา และใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรและโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
 เนือ้หาสาระ 
 1. การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2. การออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
 คุณสมบัติของวทิยากร (ควรเป็นคนเดียวกบัขั้นที ่1) :  
 1.  เป็นผูอ้  านวยการโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของมหาวิทยาลยั หรือ 
 2.  เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของสถาบนัวิสาหกิจชุมชน หรือ 
 3.  ประธานบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ของมหาวิทยาลยั 
 4.  ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั ท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารอยา่ง
นอ้ย 3 ปี  
 วธีิด าเนินการ  :  
 ด าเนินการการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) เพื่อการศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ดา้นท่ีเหมาะสมกบัรายวิชาของแต่ละรายวิชา 
โดยการออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา 
 ระยะเวลา : 
 ระยะเวลา 1 วนั หลงัจากไดรั้บการอบรมหลกัสูตรแลว้ ไม่ควรเกิน 1 อาทิตย ์
 เคร่ืองมือที่ใช้ :   
 แบบฟอร์มแผนการจดักระบวนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 การประเมินผล : 
  ประเมินผลจากแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และการน าเสนอผลการประชุม  
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ก าหนดการโครงการประชุมปฏิบตัิการ 
เร่ือง “การออกแบบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการเพือ่การพ ันาท้องถิ่น  
ภาคเรียนที ่........  ปีการศึกษา 2553 

วนัที ่ ..................  เดือน.................................. พ.ศ. 2553  

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
08.30-09.00 ลงทะเบียน ทราบช่ือ ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์ โทรสาร E-

mail ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
 

09.00-10.30 พิธีเปิดและกล่าวตอ้นรับ 
กล่าวเปิดโดย ....................... 
วิทยากรบรรยาย เร่ือง  เร่ือง 
1. ความส าคญัของอาจารย์
มหาวิทยาลยัชีวิต 
2. การออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
โดย .................................. 

1. ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
2 .  ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม ต ร ะ หนั ก ใ น
ความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของตน 
3. เพื่อให้อาจารยท์ราบวตัถุประสงค์
โครงสร้างเน้ือหารายวิชา  การออกแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ การใชจิ้ตวิทยาผูใ้หญ่ 
และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของแต่ละรายวชิา 

 

10.00-10.30 พกัรับประทานอาหารวา่ง   
10.30-12.00 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มรายระดม

ความคิดการออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรู้ 

เพื่อไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-15.30 แบ่งกลุ่มยอ่ย (ต่อ)    
15.30-16.00 ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหลกัการน า

หลกัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้  

เพื่อเสนอการออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

 

16.00-16.30  วทิยากรร่วมสรุปผลกบัอาจารย ์
ปิดกิจกรรม 
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ใบงานที่ 2 
การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

------------------------------------------------------------ 
แผนการสอน ภาคเรียนที ่……. ปีการศึกษา  ………………. 

รหัสวิชา……………….ช่ือวิชา    ……………....( ทย) (องักฤษ)……………     หน่วยกติ  ……… 
อาจารย์  …………………………………………………………. 

------------------------------------------------------- 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ……………………………………………………………………………………… 
2.2 ……………………………………………………………………………………… 
2.3 ……………………………………………………………………………………… 
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3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

คร้ังที ่
(ว/ด/ป) 

เนือ้หาสาระ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์ 
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ขั้นที ่4 การปฏิบัติการ (Implementation  : I) 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้: 

 เพื่อใหอ้าจารยโ์ครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีผา่นการอบรม “แผนการจดักระบวนการเรียนรู้
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” และไดอ้อกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม
วิชา/รายวิชาไดน้ าเอาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี และการทกัษะปฏิบติัไปใชใ้นศูนยเ์รียนรู้ โดย
อาจารยไ์ดล้งมือปฏิบติัจริงตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีไดอ้อกแบบร่วมกนั เพื่อพฒันาการ
จดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

เนือ้หาสาระ :  
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละวชิา 
ผู้ด าเนินการ :  
อาจารย ์และนกัศึกษาในศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
วธีิด าเนินงาน 
1. อาจารยด์ าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละ

วิชาท่ีก าหนด ณ ศูนยเ์รียนรู้ท่ีรับผดิชอบสอน 
2. ขณะจดักระบวนการเรียนรู้อาจารยส์ังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่า มีการ

เปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ การส่วนร่วมกบัผูส้อนมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร แลว้บนัทึกผลหลงัการ
จดักระบวนการเรียนรู้ทุกคร้ังท่ีสอน เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ในคร้ังต่อไป 

3. เม่ือส้ินสุดการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชา อาจารยจ์ะให้นกัศึกษาประเมินการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองทั้ง 4 ดา้นตามแบบฟอร์มท่ีให ้
 ระยะเวลา 
 1 ภาคการศึกษา ในแต่ละรายวิชาสอนวิชาละ 1 คร้ังต่อเดือน รวม 4 คร้ัง  
 ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
 2.  แบบประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยท์ั้ง 4 ดา้น 

 การวัดและประเมินผล  
 จากแบบประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยท์ั้ง 4 ดา้น 
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แบบประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้  โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
(ส าหรับผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้และนักศึกษา)  

 
ค าช้ีแจง ใหท่้านพิจารณาขอ้ความท่ีประเมินในแบบประเมินการปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย ์แลว้เขียนเคร่ืองหมาย (  )  ลงในช่องระดบัตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน 

1. ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้    
3  หมายถึง ใชเ้ทคนิควิธีการ 10 วิธีการข้ึนไป  
2  หมายถึง ใชเ้ทคนิควิธีการ 6-9 วิธีการ   
1  หมายถึง  ใชเ้ทคนิควิธีการ นอ้ยกวา่ 5 วิธีการ  

 2. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้    เกณฑก์ารประเมิน 
3  หมายถึง ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 6 อยา่ง/แหล่งข้ึนไป  
2  หมายถึง ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 3-5 อยา่ง/แหล่ง 
1  หมายถึง  ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง/แหล่ง  

3.  ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้   เกณฑก์ารประเมิน 
3  หมายถึง ใชว้ิธีวดัและประเมินผล 9 วิธีการข้ึนไป 
2  หมายถึง ใชว้ิธีวดัและประเมินผล 5-8 วิธีการ 
1  หมายถึง  ใชว้ิธีวดัและประเมินผลนอ้ยกวา่ 5 วิธีการ  

 4. ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   เกณฑก์ารประเมิน 
   3  หมายถึง ใชจิ้ตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่ 10 วิธีการข้ึนไป 
   2  หมายถึง ใชจิ้ตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่ 6-9 วิธีการ 
   1  หมายถึง  ใชจิ้ตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่ นอ้ยกวา่ 6 วิธีการ 
การก าหนดเกณฑ์วเิคราะห์ค่าเฉลีย่แบบต่อเน่ือง 
 2.50 – 3.00 หมายถึง  จดักระบวนการเรียนรู้ไดดี้ 
 1.50 – 2.49 หมายถึง จดักระบวนการเรียนรู้ไดพ้อใช ้
 1.00 – 1.49 หมายถึง จดักระบวนการเรียนรู้ปรับปรุง 
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏบิัต ิ

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
1. ด้านเทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ท่านเห็นวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตใชเ้ทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ หรือไม่ 
1.1 กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหวา่งบุคคล  

  

1.2 เนน้การเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง    
1.3  การสอนแบบบูรณาการวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั    
1.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน    
1.5 ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสงัคม และสงัคมชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษา 

  

1.6 การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 

  

1.7  เนน้การสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดยจิตใตส้ านึกและจิตใตส้ านึก   
1.8  เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูอ้อก
หรือท ากิจกรรม 

  

1.9   การสอนไม่จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น   
1.10 เรียนรู้จากการปฏิบติั   
1.11 เรียนรู้จากประสบการณ์   
1.12  เรียนรู้จากสภาพจริง   
1.13 เรียนรู้จากสังคม   

รวม   

คะแนนที่ ด้  

2. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ท่านเห็นวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้หรือไม่ 
2.1 ส่ือวสัดุ 

  

2.2 ส่ืออุปกรณ์   
2.3 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล    
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏบิัต ิ

ปฏิบติั ปฏิบติั 
2.4 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวิชาการ ไดแ้ก่ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชน   
2.5 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ    
2.6 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยต่ีาง ๆ    
2.7 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประ
การณ์ของผูเ้รียน 

  

2.8 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายในทอ้งถ่ิน   
รวม   

คะแนนที่ ด้  

3. ด้านการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้    
ท่านเห็นวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  หรือไม่ 
3.1  ประเมินการทดสอบ 

  

3.2 ประเมินการการปฏิบติั (Performance)    
3.3 ประเมินกระบวนการเรียนรู้ (Process)    
3.4 ประเมินผลงาน  (Products)    
3.5 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)   
3.6 ผูเ้รียนประเมินตนเองหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน   
3.7 ประเมินเจตคติ ความคิดเห็นหรือความรู้สึก   
3.8ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชา 

  

3.9วดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือแนวปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

  

3.10 ใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย   
3.11 วดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม...   

รวม   

คะแนนที่ ด้  
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏบิัต ิ

ปฏิบติั ปฏิบติั 
4. ด้านจติวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   
ท่านเห็นวา่การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตใชจิ้ตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  หรือไม่ 
4.1  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

4.2 มีจดัอุปกรณ์การสอน (หนงัสือเรียน)   
4.3 ความรู้ส่วนใหญ่นั้นสอดคลอ้งกบัความเช่ือเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้     
4.4 สร้างเขา้ใจในบทเรียนชั้นตน้ ก่อนท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหม่ ๆ ต่อไป     
4.5 ไดเ้รียนในส่ิงท่ีสนใจไดก้า้วหนา้ไปตามอตัราความสามารถของตนเอง    
4.6  ใชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีส าคญั   
4.7 ใชก้ารเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย (Use small groups)    
4.8  สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้   
4.9  สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเร่ิมกระบวนการ
เรียนรู้ 

  

4.10  ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง   
4.11 ใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 

  

4.12 บูรณาการกบัวิถีชีวิตสภาพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของ
ผูเ้รียน 

  

4.13 ใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมในชุมชน   
รวม   

คะแนนที่ ด้  

คะแนนรวม  
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ขั้นที ่5 การประเมินผล  (Evaluation : E) 
 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ :  

1.  เพื่อใหอ้าจารยไ์ดท้ราบผลการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละดา้นตามรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้และตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว ้

 2.  เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ให้
บรรลุวตัถุประสงคข์องรายวิชา หลกัสูตร และโครงการ 
 
 เนือ้หาสาระ :  
 1. แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2. การสมัมนากลุ่มยอ่ยของแต่ละรายกลุ่มวิชา 
  
 คุณสมบัติของวทิยากร (ควรเป็นคนเดียวกบัขั้นที ่1) :  
 1.  เป็นผูอ้  านวยการโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของมหาวิทยาลยั หรือ 
 2.  เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ของสถาบนัวิสาหกิจชุมชน หรือ  
 3.  ประธานบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ของมหาวิทยาลยั 
 4.  ผูอ้  านวยการศูนยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั ท่ีมีประสบการณ์การบริหารอยา่งนอ้ย 3 
ปี  
 

วธีิการด าเนินงาน 

1.  น าผลจากการประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชามา

ประมวลผล และวิเคราะห์ทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้อาจารย์ได้ทราบถึงผลการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

2. จดัสัมมนากลุ่มยอ่ยและประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ โดย

อาจารยว์า่มีขอ้บกพร่องตรงไหน อยา่งไร แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ข พฒันาข้ึน  
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3. การจดัท าฐานขอ้มูลและเวป็ไซตรู์ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์

เรียน ทั้ง รูปแบบ เน้ือหา วิธีการ ทั้ง 4 ดา้น และแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การจดัการบริหารการเรียนการสอน และยงัเป็นช่องทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง

เครือข่ายโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตแต่ละมหาวิทยาลยัต่อไป 

 ระยะเวลา 
 หลงัจากส้ินสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  

 
 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ ทุกรายวิชาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2. แบบประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้  
 

การวัดและประเมนิผล 
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความคิดเห็นต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของ

อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ ทุกรายวิชาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2. การสมัมนากลุ่มยอ่ยของแต่ละรายวิชา  
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แบบประเมินความคดิเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารโครงการของ
มหาวิทยาลยั กรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารย ์นกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

ขอให้ท่านไดศึ้กษาแบบประเมินและให้ขอ้มูลตามความเห็นท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
      ชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน  
(กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ความคดิเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ 

ค าช้ีแจง 
1. กรุณาอ่านรายการประเมินแต่ละรายการของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ

อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตแลว้เขียนเคร่ืองหมาย    แสดงความคิดเห็นท่ี
เป็นจริงท่ีสุด 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราส่วนประมาณ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั  
3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 3 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
ระดบั 2 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

3. กรุณาเขียนขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงรูปแบบใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

1. เหตุผลและความเป็นมาของรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

   3 หมายถึง เขียนความส าคญั 
และความเป็นมาของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอา้งอิงทั้งในดา้น
นโยบายและการปฏิบติัมากกวา่ 5 
แหล่ง 
2 หมายถึง เขียนความส าคญั 
และความเป็นมาของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอา้งอิงทั้งในดา้น
นโยบายและการปฏิบติัเท่ากบั
มากกวา่ 5 แหล่ง 
1 หมายถึง เขียนความส าคญั 
และความเป็นมาของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอา้งอิงทั้งในดา้น
นโยบายและการปฏิบติันอ้ยกวา่ 5 
แหล่ง 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์ของ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ประกอบด้วย 
2.1 ความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

   3 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 
ดา้น 
2 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบเพียง 2  
ดา้น 
1 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบเพียง 1 ดา้น 

3. การก าหนดวตัถุประสงค์ของ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ครอบคลุมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน  ด้แก่  
3.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการ
รู้  
3.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
3.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

   3 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ครบทั้ง 4 ดา้น 
2 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพียง 3 ดา้น 
1 หมายถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพียง 2 ดา้น 

4. การด าเนินการกจิกรรมตามรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ  
  

   3 หมายถึง การด าเนินการกิจกรรม
ตามรูปแบบครบตามขั้นตอนและ
สมบูรณ์ 
2 หมายถึง หมายถึง การด าเนินการ
กิจกรรมตามรูปแบบครบตาม
ขั้นตอนและแต่ไม่สมบูรณ์ 
1 หมายถึง หมายถึง การด าเนินการ
กิจกรรมตามรูปแบบปฏิบติัไดบ้าง
ขั้นตอนและไม่สมบูรณ์ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ AKLIE  
Model ไดแ้ก่ 
5.1 ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น 
(Assessment of Need : A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้  
( Knowledge  Acquisition: K)  
5.3 ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ  
(Implementation  : I) และ 
5.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล  
(Evaluation : E)  

   3 หมายถึง ขั้นตอนท่ี 1-5 
มีความชดัเจนและสามารถน าไป
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวิตไดจ้ริง 
2 หมายถึง มีเพียง 3 ขั้นตอน 
มีความชดัเจนและสามารถน าไป
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวิตไดจ้ริง 
1 หมายถึง มีเพียง 1 ขั้นตอน 
มีความชดัเจนและสามารถน าไป
จดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ศนูยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวิต ไดจ้ริง 

6. ความสามารถในเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติเกดิจากการ
ปฏิบัติตามรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย 
 6.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการ
รู้  
6.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
6.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
6.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

   3 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนครบองคป์ระกอบทั้ง  4 
ดา้น 
2 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนมีองคป์ระกอบเพียง 3 
ดา้น 
1 หมายถึง ความสามารถในการ
เขียนแผนมีเพียง 2 ดา้น 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 
7. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติเกดิ
จากการปฏบิัติตามรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย7.1ดา้นเทคนิควิธีการการจดั
กระบวนการรู้  
7.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
7.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
7.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

   3 หมายถึง ความสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้ครบองคป์ระกอบ
ทั้ง  4 ดา้น 
2 หมายถึง ความสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้มีองคป์ระกอบ
เพียง 3 ดา้น 
1 หมายถึง ความสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้เพียง 2 ดา้น 
 

8. อาจารย์มีความรู้ ทกัษะ และเจตคตต่ิอ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

   3 หมายถึง มีความรู้ ทกัษะ และเจต
คติ 
2 หมายถึง ความรู้ ทกัษะ แต่ไม่มีเจต
คติ 
1 หมายถึง มีความรู้ แต่ไม่มีทกัษะ 
และเจตคติ 

9. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวติมีความสอดคล้องกบัหลกัการจัด
การศึกษาโครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

   3 หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศึกษาโครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติครบทุกดา้น 
2 หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศึกษาโครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ เพียง 2 ใน 3  
1 หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัการศึกษาโครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ เพียง 1 ใน 3 

10. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวติสามารถน า ปปฏบิัต ิด้จริง 

   3 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไป 
ปฏิบติัไดจ้ริง 
2 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไป 
ปฏิบติัไดจ้ริงมากกวา่ร้อยละ75 
1 หมายถึง รูปแบบสามารถน าไป 
ปฏิบติัไดจ้ริงมากกวา่ร้อยละ75 
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ภาคผนวก ค 
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
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แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 
 
 
 

 

 
 

โดย 
นายชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ค าน า 
 

คู่มือแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
ฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมไดใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติัการการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ศูนยเ์รียนรู้ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตตามเน้ือหาแผนท่ีก าหนด 

การฝึกอบรมอาจารยเ์พื่อให้อาจารยเ์ขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ปรัชญา วตัถุประสงค์
ของโครงการและหลกัสูตร และเพื่อใหอ้าจารยไ์ดมี้ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของโครงการ้ัง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้ 2) ดา้นส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ 3) ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ 4) ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจสู่ทกัษะปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตรและโครงการ  

 โดยแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ฉบบัน้ีประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ของการอบรม
ส าหรับวิทยากร และหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  4 ดา้น  ใบความรู้  ใบงาน เอกสารประกอบการบรรยาย 
Power Point พร้อมทั้งแบบประเมินและแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตทุกคน 
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพความสามารถไดเ้ต็มท่ีตามวตัถุประสงค ์ การอบรมคร้ังน้ีเป็นการอบรม
ปฏิบติัการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในระยะเวลาอนัสั้น ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 
และการไดรั้บค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญประจ ากลุ่ม ดงันั้นผูเ้ขา้รับการอบรมควรไดแ้สดงออกทาง
ความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม การมีส่วนร่วม และ
น าอภิปรายการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาอย่างเต็มความรู้
ความสามารถเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเช่ือมัน่ว่า ผูส้อนทุกคนเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมี
ศกัยภาพในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ในหน้าท่ีของผูส้อน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และคงถึงเวลาแลว้ท่ีอาจารยจ์ะตอ้งร่วมกนัพฒันาการศึกษาของชุมชนทอ้งถ่ิน ใหเ้กิดชุมชนเขม้แขง็ 
ในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย 

 
       นายชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 

 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 

      บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากรสารบัญ 
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ค าช้ีแจง 
 
1. ค าช้ีแจงส าหรับวทิยากร 
 1.1 วิทยากรควรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

1.2  ก าหนดภาระงานใหก้บัผูเ้ขา้รับอบรมก่อนเขา้รับการอบรม คือ  
  1.2.1 สรุปปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  
  1.2.2 เตรียมแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาท่ีรับผดิชอบสอน 
  1.2.3 เตรียมเน้ือหาสาระของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา   

1.3 รูปแบบการจดัอบรมเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มตามกลุ่ม
วิชา 

1.4 ควรมีวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้  าแนะน าประกลุ่ม 
1.5 วิทยากรควรเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

2. ค าช้ีแจงส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
 2.1 ผูเ้ขา้รับการอบรมควรศึกษาเน้ือหา เอกสารการอบรมก่อนเขา้รับการอบรม 
 2.2 ผูเ้ขา้รับการอบรมควรเตรียมงาน ดงัต่อไปน้ี 
  2.2.1 สรุปปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้  
  2.2.2  เตรียมแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาท่ีรับผดิชอบสอน 
  2.2.3 เตรียมเน้ือหาสาระของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา   
 2.3 รูปแบบการจดัอบรมเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมควรได้
แสดงออกทางความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม การมี
ส่วนร่วม และน าอภิปรายการจดักระบวนการเรียนรู้ของตนเองจากประสบการณ์ท่ีผา่นมาอยา่งเตม็
ความรู้ความสามารถเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 
 

1.   เหตุผลและความเป็นมาของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
การจดัการศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบ คือ การศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคนในทุกมิติใหเ้ป็นคนดี มีความสุข  

พฒันาระบบต่าง ๆ ท่ีคนก าหนดข้ึน และพฒันาสภาวะแวดลอ้มท่ีด ารงอยู ่เพื่อผลลพัธ์สุดทา้ย คือ ท า
ใหเ้กิดชุมชนท่ีเขม้แขง็ เกิดสังคมชุมชนท่ีใชฐ้านความรู้ มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้(สุมาลี สังขศ์รี 
2547 : 36-37) ตามความมุ่งหมายและหลกัการแห่งพระราชบญัญติัการศึกษา 2542 (ฉบบัปรังปรุง
แกไ้ข 2545) ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคม
ชุมชนอ่ืน ๆ  รวมกนัส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน โดยการ “จดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชน”      
ในเบ้ืองตน้เป็นการย  ้าเนน้ให้สถาบนัการศึกษาทุกระดบัทุกสถาบนั ซ่ึงมีหนา้ท่ีในกฎหมายชดัเจนได้
ท าใหท่ี้ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามความหมายของการศึกษา
ท่ีสมบูรณ์แบบ (สุมาลี สังขศ์รี 2540 : 47-48) 
 การจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาไทยในอดีตขาดความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ
จดัการ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการศึกษากบัสังคมชุมชนกบัวิถีชีวิตของสังคมชุมชนในทุกระดบั
การศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนจึงไม่สอดคลอ้งกบัชีวิตจริง และปัญหาท่ีเกิดในสังคมและชุมชน
ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ โดยบทบาทท่ีแท้จริงของ
สถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบัโดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความรู้มาก มีเทคนิควิธีขั้นสูง สามารถเขา้
ไปช่วยแกไ้ขปัญหาและพฒันาข้ึนในชุมชนไดอ้ยา่งมาก แต่กย็งัไม่ไดท้  าอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  

 แนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ การใหชุ้มชนและทอ้งถ่ิน และทุกส่วนของสังคม มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองจากสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงของสังคม 
สถาบนัการศึกษาจึงควรเป็นสถาบนัการศึกษาของชุมชนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน โดยการรู้เห็น
และความร่วมมือของประชาชนและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคญั เน่ืองจากท าให้
ประชาชนไดท้ราบเก่ียวกบัการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการศึกษา เป็นการสร้าง
ความน่าเช่ือถือ ความมัน่ใจ และความนิยมใหเ้กิดข้ึนในชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนบัสนุนให้
ประชาชน ชุมชนไดเ้ขา้มาช่วยเหลือเก้ือกลูกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบนัการศึกษา ทั้งดา้นการเงินวสัดุ 
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แรงงาน และก าลงัใจ ส่งเสริมให้ประชาชน มีความเขา้ใจในความส าคญัของการศึกษา และถือเป็น
หน้าท่ีของประชาชนและชุมชนท่ีจะตอ้งให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษา (ไพรัช อรรถกามานนทแ์ละมทันา โชควรวฒันกร 2545 : 2) 
 โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต เป็นการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีมีฐานคิดหรือปรัชญา
ของมหาวิทยาลยัชีวิต  1)  คนไม่ไดเ้กิดมาโง่ จน เจบ็ และถูกครอบง า ท าใหเ้ช่ือสนิทว่าเป็นเช่นนั้น
จริง (hegemony) แทท่ี้จริง คนขาดโอกาสการเรียนรู้และการพฒันา  สังคมไม่ให้ความเป็นธรรม
และความเสมอภาค 2)   “ไม่มีใครรู้ทุกอยา่ง และไม่มีใครรู้อะไรเลย มีแต่คนท่ีรู้บางอยา่งและไม่รู้
บางอยา่ง” (Paulo Freire) มหาวิทยาลยัชีวิตเช่ือว่า ทุกคนมีประสบการณ์   มีความรู้อยูใ่กลต้วั ถา้
หากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคนอ่ืน มีการ “จดัการความรู้” อย่างมีหลกั  มีเกณฑ์ มีหลกัวิชา
ประกอบก็จะกลายเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีคุณค่า มหาวิทยาลยัชีวิตจึงเน้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ไม่ใช่การถ่ายทอดวิชาความรู้ และเคารพให้เกียรตินกัศึกษาในฐานะ “ผูรู้้”   (บางเร่ือง) ท่ีตอ้งการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองร่วมกบัอาจารยแ์ละคนอ่ืนๆ 3) การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ 
ซ่ึงเกิดมาจาก “ขา้งใน” แต่ละคน 4)  เนน้การเรียนรู้จกัตนเองของผูเ้รียน การคน้หารากเหงา้ของ
ตนเอง ของชุมชน สืบคน้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดส านึก เกิดความภูมิใจในถ่ินฐานบา้นเกิด 
ภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ  5)  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิต  เอาชีวิตเป็นตวัตั้ง เอา
ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นฐานและเป็นทุน ไม่แยกการศึกษาและการพฒันาออกจากกนั 6) มหาวิทยาลยั
ชีวิตสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้การเรียนรู้เหมาะกบัวฒันธรรม
การเรียนรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการคน้หาตนเอง คน้หาศกัยภาพ คน้หาทุน คน้หาปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของตนเองและของทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การพฒันาเพื่อการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาและ
ของชุมชน 7) การเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัชีวิตท าให้คนรู้จกัตนเอง รู้จกัชุมชนทอ้งถ่ิน และรู้จกัโลก
เปิดโลกทศัน์ของตนเองใหก้วา้งไกล เช่ือมโยงกบัโลกในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัหมด 
การเปล่ียนแปลงในชุมชนเป็นผลท่ีมาจากการเปล่ียนแปลงในโลกอยา่งไร ท าอยา่งไรจึงจะสามารถ
อยูร่อดและมีศกัด์ิศรีในโลกท่ีไร้พรมแดนน้ี (เสรี พงศพ์ิศ  2552 : 5)   

 อาจารยใ์นโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาจารยพ์ิเศษจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ เช่น หน่วยงานราชการ 
ไดแ้ก่ เกษตรจงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
และหน่วยงานทั้ งรัฐวิสาหกิจและเอกชน ควรมีความรู้วิชาการและทกัษะต่าง ๆ เก่ียวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ไดแ้ก่  1) เทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 2) การใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้   
3) การวดัและประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้  และ 4)จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ดงันั้นอาจารย์
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ควรไดรั้บการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้ง 4 ดา้น เพื่อให้การจดักระบวนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



367 
 

 

เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ใหต้รงตามหลกัการ แนวคิด วิธีการของหลกัสูตร และกระบวนทศัน์
ใหม่ 

2. จุดมุ่งหมายของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการจดักระบวนการเรียนในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
 2. ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
 3. ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3. เป้าหมายของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 เชิงคุณภาพ 
 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีเขา้รับการอบรมทุกคนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะ ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 เชิงปริมาณ 
 อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาเกษตร
และส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มวิชาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิชาสุขภาพชุมชน กลุ่มวิชากองทุนและสวสัดิการ
ชุมชน กลุ่มวิชาเครือข่ายชุมชน กลุ่มวิชาละ 4 คน รวมจ านวน 20 คน  
 
4. เนือ้หาวชิาของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 หัวขอ้ เน้ือหาสาระของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้การจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต แบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย ใชเ้วลา 
อบรม 2 วนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง เนือ้หาสาระ
ประกอบด้วย 
  หัวขอ้ 1  ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2  ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  หวัขอ้ท่ี 4  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
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  หวัขอ้ท่ี 5  ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 6  กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
  หวัขอ้ท่ี 7  การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
  หวัขอ้ท่ี 8  การเรียนรู้จากประสบการณ์  
  หวัขอ้ท่ี 9  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  หวัขอ้ท่ี 10  การเรียนรู้จากสงัคม 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 :  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง เนือ้หาสาระประกอบด้วย 
  หวัขอ้ท่ี 1 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเลือกและ ใชส่ื้อ 
  หวัขอ้ท่ี 3 จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
  หวัขอ้ท่ี 4 ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 5 ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ใช้เวลา  3 ช่ัวโมง เนือ้หาสาระ 

ประกอบด้วย 
  หวัขอ้ท่ี 1 วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 2 การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
  หวัขอ้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
  หวัขอ้ท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 : จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง เนื้อหาสาระ

ประกอบด้วย 
  หวัขอ้ท่ี 1 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 2 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 3 เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
  หวัขอ้ท่ี 4 จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 การอบรมหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต คร้ังน้ี ไดก้ าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้รับการอบรมดงัน้ี 
 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมฯ ตอ้งเป็นผูส้อนหรือผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ต่าง ๆ 
ของ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยส์งักดัมหาวิทยาลยัหรือเป็นครูผูส้อน เป็นผูไ้ม่มี
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วุฒิทางการศึกษา ซ่ึงท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น เกษตรจงัหวดั/อ าเภอ พฒันาการ
จงัหวดั/อ าเภอ สารธารณสุขจงัหวดั/อ าเภอ วฒันธรรมจงัหวดั/อ าเภอ หรือ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัหรือต าบล เป็นตน้ 
 
6. วิธีการฝึกอบรม   
 การฝึกอบรมตามหลกัสูตรน้ี ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ใชว้ิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การสร้างประสบการณ์ความรู้ โดยการจดักิจกรรมให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดด้าน
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใชว้ิธีการฝึกอบรมและ
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาจจดัสถานการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไข หรือท ากิจกรรมตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด โดยให้สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 2. การสรุปองคค์วามรู้ จดักิจกรรมประสบการณ์ตรงดา้นความรู้ ทกัษะ โดยใชกิ้จกรรม
การฝึกปฏิบติัตามเน้ือหาวิชาท่ีก าหนด เช่น กลุ่มวิชาเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอ้ม และวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นตน้  
 3. การเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้ขา้รับการฝึกกอบรม
ได้มีการวางแผนเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบติัการสอนจริงในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 
7. รูปแบบกจิกรรมการฝึกอบรม 
 การจดักิจกรรมการฝึกอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตน้ี ก าหนดให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยยึดหลกัวุฒิภาวะของผูเ้ขา้รับการอบรม และ
หลกัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ซ่ึงไดก้ าหนดกิจกรรมฝึกอบรมไว ้ดงัน้ี 
 1. บรรยาย (Lecture) มีลกัษณะการสอนโดยวิทยากรด าเนินการบรรยาย และอธิบายตาม
หัวขอ้ท่ีก าหนดไวห้รือท่ีได้รับมอบหมาย โดยวิทยากรเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้แก่ผูเ้ขา้รับการ
อบรมโดยตรงเน้ือหาความรู้ท่ีใชใ้นการบรรยายเป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ ทฤษฎี ความจริง และ
เหตุผล บทบาทส าคญันอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความรู้เน้ือหาเป็นอย่างดีแลว้ วิทยากรควรมีทกัษะการ
พูดหรือการบรรยาย การใชก้ารบรรยาย สามารถใชก้บัการฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้ท่ีหลากหลาย และมีจ านวนมาก 
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 2. การศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study) เป็นเทคนิควิธีการท่ีผูฝึ้กอบรมมีความตระหนกั และ
ความรับผดิขอบต่อการเรียนของตนเอง เกิดการเรียนรู้ ดา้นความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดในวตัถุประสงค ์โดยใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็นส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ 
จดัท าเป็นใบความรู้ เอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษาดว้ยตนเอง 
 3. การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group Study) เป็นเทคนิควิธีการท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมศึกษา
ประเด็นหัวขอ้ใหม่ ๆ ร่วมกนั กบัผูเ้รียนเพื่ออภิปรายหรือพูดคุยเก่ียวกบัเน้ือหาซ่ึงอบรมมา มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาของแต่ละคนท่ีคน้พบ ผูเ้ขา้รับการอบรมไดท้ ากิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 
พฒันาเจตคติ การเขา้ใจคน วิธีการแกปั้ญหา ทุกคนจะเกิดการหยัง่รู้และรับรู้เร่ืองราวดว้ยตนเอง 
โดยอาศยัพฤติกรรมกลุ่ม 
 4. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมโดยการรวมกลุ่ม
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างผูเ้ขา้ฝึกอบรม จ านวน 4-5 คน ในกลุ่มวิชานั้น 
ๆ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีวิทยากรก าหนดให้อภิปราย หรือเป้ฯเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั ขอ้สรุปท่ีไดจ้ะ
เป้ฯประโยชน์ต่อการเพิ่มพนูความรู้ โดยปกติแลว้สมาชิกในกลุ่มจะเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูน้ าอภิปราย คอยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อหาขอ้สรุปของ
กลุ่มแลว้น าผลไปเสนอกลุ่มใหญ่ต่อไป 
 5. การะดมสมอง (Brain Storming) เป็นเทคนิคการฝึกอบรมท่ีมุ่งใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม
ทุกคนไดเ้สนอความคิดเห็นของตนเองอยา่งเสรีภาพ โดยก าหนดระยะเวลาในหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึง 
แลว้เปิดโอกาสให้เขา้รับการฝึกอบรมทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่ค านึงว่าถูกหรือผิด
อยา่งไร ความคิดเห็นทุกเร่ืองจะไดรั้บการยอมรับจากกลุ่ม เม่ือเสร็จส้ินการระดมความคิดเห็นของ
ทุกคนแลว้ จึงค่อยน าความคิดเห็นท่ีหลากหลายมาอภิปรายอีกคร้ังเพื่อคดัสรร เลือกหาความคิดเห็น
ของกลุ่ม ท่ีกลุ่มเห็นว่าเหมาะสมท่ีสุด และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงท่ีสุด การระดมสมองเหมาะสม
กบัการฝึกอบรมท่ีเป็นกลุ่มเลก็ ๆ และมีการน าเสนอผลการระดมสมองใหก้ลุ่มใหญ่อีกคร้ัง 
 โดยสรุป ในการฝึกอบรมคร้ังน้ี ไดใ้ชเ้ทคนิควิธีการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบัอาจารยผ์ูจ้ดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประกอบดว้ย การบรรยาย การศึกษา
ดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม และการระดมสมอง  โดยก าหนดให้เหมาะสมกบั
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาสาระ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของ
แต่ละหวัขอ้ เน้ือหาสาระของแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงการจดักิจกรรมการฝึกอบรมต่าง ๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ไดส้อดแทรกไวใ้นกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหวัขอ้ซ่ึงเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-4  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



371 
 

 

8. วิธีการด าเนินการจัดกจิกรรมการฝึกอบรม 
 1. น าเสนอรายละเอียด “โครงการฝึกอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” เพื่อขอรับการอนุมติัโครงการ 
 2. คดัเลือกอาจารยผ์ูจ้ดักระบวนการเรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต จ านวน 20 คน 
 3. ประชุมผูเ้ขา้ร่วมด าเนินการโครงการฯ ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
 4. ด าเนินการฝึกอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียน โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เพื่อเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะการจดักระบวนการเรียนรู้
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยด าเนินการตามกิจกรรมฝึกอบรมท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ฯ ตามล าดบัดงัน้ี 
  4.1 พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” (เวลา 30 นาที) 
  4.2 ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม ทั้ง 4 ดา้น ๆ ละ 10 ขอ้ รวม 40 ขอ้ (เวลา  30 นาที) 
  4.3 จดักิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 (เวลา 3 ชัว่โมง) 
  4.4 จดักิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 (เวลา 3 ชัว่โมง) 
  4.5 จดักิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 3 (เวลา 3 ชัว่โมง) 
  4.6 จดักิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 4 (เวลา 3 ชัว่โมง) 
  4.7 น าเสนอแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยรวม (เวลา 30 นาที) 
  4.8 ทดสอบหลงัการฝึกอบรม  ทั้ง 4 ดา้น ๆ ละ 10 ขอ้ รวม 40 ขอ้  (เวลา 30 นาที) 
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ตารางการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 

วนัที.่.....................เดือน.......................พ.ศ. 2553 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
08.00-08.30 ลงทะเบียน ทราบช่ือ ท่ีอยู ่ โทรศพัท ์ โทรสาร E-

mail ของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
 

08.30-09.00 พิธีเปิดและกล่าวตอ้นรับ 
กล่าวเปิดโดย ........................ 

  

09.00-09.30 ทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม   
09.30-10.30 วิทยากรบรรยาย เร่ือง เทคนิค

วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
โดย ....................................... 

1. ตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจและมีทกัษะปฏิบติัเทคนิค
วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 

10.30-11.30 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชา ฝึก
ปฏิบติัการเขียนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

11.30-12.00 1.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอเทคนิค
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของการใชเ้ทคนิควิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละละ
รายวิชา 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-14.00 วิทยากรบรรยาย เร่ืองส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้ 
โดย ...................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะปฏิบติัการใช ้เลือกส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ 

 

14.00-16.00 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชา ฝึก
ปฏิบติัการเสนอการใชแ้ละการ
เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการใช ้เลือก ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 
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ตารางการฝึกอบรม (ต่อ)  
 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
16.00-17.00 1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอการใช ้

เลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของการใช ้ เลือกส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ 

 

18.30 รับประทานอาหารเยน็   
วนัที.่.....................เดอืน.......................พ.ศ. 2553 
08.30-09.00 ลงทะเบียน ยนืยนัผูเ้ขา้รับการอบรมอีกคร้ัง  
09.00-10.00 วิทยากรบรรยาย เร่ือง  หลกัการ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
โดย ...................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะปฏิบติัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

10.00-11.30 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาฝึก
ปฏิบติัการน าหลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้ 

1.เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการน าหลกัหลกัการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

11.30-12.00 1. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ
หลกัการน าหลกัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไปใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของหลกัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
ไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้
ของแต่ละละรายวิชา 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั   
13.00-14.00 วิทยากรบรรยาย เร่ือง  จิตวิทยา

การเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
โดย ....................................... 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
และมีทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัจิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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ตารางการฝึกอบรม (ต่อ)  
 

เวลา (น.) กจิกรรม วตัถุประสงค์ สถานที ่
14.00-16.00 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มวิชาฝึก

ปฏิบติัการน าหลกัการจิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ไปใชใ้นการ
จดักระบวนการเรียนรู้ 

1. เพื่อระดมความคิดและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบัการน าหลกัจิตวิทยา
การเรียนรู้ผูใ้หญ่ไปใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
2. น าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ
ปฏิบติั 

 

16.00-16.30 1.ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหลกัการ
น าจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไป
ใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. วิทยากรร่วมสรุปผล 

เพื่อน าเสนอผลการระดมความคิด
ของหลกัการน าจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ไปใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละละรายวิชา 

 

16.30-17.00 เสนอแผนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

  

17.00-17.30 ทดสอบความรู้หลงัการ
ฝึกอบรม 

  

 
9. ส่ือการฝึกอบรม 
 1. ส่ือประกอบการบรรยาย โปรแกรมPower Point หน่วยเรียนรู้ท่ี 1-4 
 2. แบบบนัทึกผลการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1-4 
 3. ใบงานการปฏิบติัการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 1-4  
 4. ใบงานแผนการจดักระบวนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
 5. แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม จ านวน 40 ขอ้ 
10. การวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบวดัความรู้ ความเขา้ใจ การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 2. แบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นการใชแ้ผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
 4. แบบประเมินตนเองของอาจารยจ์ากการเขา้อบรม 
 5. แบบประเมินการเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
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โครงสร้างของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ดังนี ้

 
 
 หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่1 :  เทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตร 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 3. สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
 
เนือ้หาสาระ 

1. ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
3. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
6. ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
7. ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
8. กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
9. การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
10.การเรียนรู้จากประสบการณ์  
11. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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12. การเรียนรู้จากสงัคม 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรให้ความรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัในการ
น าเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเร่ือง ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
 2.  วิทยากรให้อาจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกับเทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้  พร้อมทั้ งเสนอเทคนิควิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัปรัชญา วตัถุประสงคข์องโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต และของแต่ละรายวิชา 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป เพื่อการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียน
ในดา้นของเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้และเสนอ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ในส่วนของเทคนิควิธีการแต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดยเขียน
รายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4.  ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชาของกลุ่มวิชา  กลุ่มละ 10 นาที 
 5.  วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1.  เอกสารความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2.  Power point ประกอบค าบรรยาย 
3.  ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 1.1 
4.  ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ 1.2  
 

การประเมินผล 
1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 

 3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 
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  หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่ 2 :   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการพฒันา การเลือกและการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เ รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตร 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชส่ื้อและแหล่งการเรียนต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสม 
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน  
 
เนือ้หาสาระ 

  1. ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
  2. หลกัการเลือกและใชส่ื้อ 
  3. จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
 4. ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
 5. ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
การพฒันา การเลือกและการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใชป้ระกอบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ในแต่ละเร่ือง ตามขอบข่ายเน้ือหาท่ีก าหนด 
 2.  วิทยากรให้อาจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกับส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อใชป้ระกอบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ ท่ีหลากหลายเหมาะสม 
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และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตรพร้อมทั้งเสนอส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วตัถุประสงคข์องแต่ละรายวิชา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหา
ขอ้สรุปเพื่อการออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้ใชใ้นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้และเสนอแผนการ
จดักระบวนการเรียนรู้ในส่วนของส่ือและแหล่งการเรียนรู้แต่ละกลุ่มวิชาในรายวิชาต่าง ๆ โดย
เขียนรายละเอียดตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4.  ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้การจดักระบวนการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาของกลุ่มวิชา  กลุ่มละ 10 นาที 
 5.  วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารความรู้เก่ียวกบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2. Power point ประกอบค าบรรยาย 
3. ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 2.1 
4. ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการส่ือและแหล่งการเรียนรู้  2.2  

 
การประเมินผล 

1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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  หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่3 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใช้หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
และเป็นไปตามหลกัการ วตัถุประสงคข์องโครงการ หลกัสูตรและมหาวิทยาลยั และเพื่อน าไปใชใ้น
ออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบท
ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียน  
 
เนือ้หาสาระ 

1. วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
หลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 2.  วิทยากรให้อาจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลท่ีควรจะน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบท
ผูเ้รียน รายวิชา หลกัสูตรและโครงการ พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ี
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เหมาะสม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป  เพื่อการออกแบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้และเสนอ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเขียนรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4. ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน และรายวิชากลุ่มละ 10 นาที 
 5. วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1.  เอกสารความรู้เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2.  Power point ประกอบค าบรรยาย 
3.  ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 3.1 
4.  ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 3.2  
 

การประเมินผล 
1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 

 3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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   หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่ 4 :  จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   
 
ระยะเวลา  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เพราะผูเ้รียนในโครงการเป็นผูใ้หญ่ท่ีอยูท่อ้งถ่ินชุมชนของศูนยก์ารเรียนรู้นั้น ๆ 
และเพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวยัของ
ผูเ้รียน 
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียน  
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียน  
 
เนือ้หาสาระ 
 1. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 2. หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 3. เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
 4. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. วิทยากรใหค้วามรู้ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการน าไปสู่การปฏิบติัเก่ียวกบั
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  เพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 
 2. วิทยากรให้อาจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดมความคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีควรจะน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับริบท
ของผูเ้รียน พร้อมทั้งเสนอเทคนิควิธีการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีเป็น
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ผูใ้หญ่ในศูนยเ์รียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายและหาขอ้สรุป เพื่อการ
ออกแบบกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ใชใ้นแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 3.  แต่ละกลุ่มวิชาร่วมกนัอภิปรายเพื่อออกแบบกิจกรรมการจดักรับวนการเรียนรู้และเสนอ
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนของจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยเขียนรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 4. ให้ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบกิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้
จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของผูเ้รียน กลุ่มละ 10 นาที 
 5. วิทยากรและผูเ้ขา้รับการอบรมร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
2. Power point ประกอบค าบรรยาย 
3. ใบงาน/ใบงานสรุปผลการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ 4.1 
4. ใบงานการเขียนแผนการเรียนรู้ ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 4.2  
 

การประเมินผล 
1.  สงัเกตความสนใจและการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้รับการอบรม 
2.  ตรวจผลงาน  การน าเสนอกิจกรรม 
3.  ตรวจผลงานการออกแบบแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
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หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่1 :  เทคนิควธีิการจดักระบวนการเรียนรู้ 

 
 
หัวเร่ือง 

1. ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
2. ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
3. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบั

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
1.  ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
2. ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
3. กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 
4. การเรียนรู้จากการปฏิบติั  
5. การเรียนรู้จากประสบการณ์  
6. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
7. การเรียนรู้จากสังคม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตรได ้
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมได ้
 3. สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้ง
ของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินได ้
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

ปรัชญา  แนวคดิ  และหลกัการเรียนรู้  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
 การเรียนรู้  เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง  ช่วยให้เกิดความรู้  ทกัษะ เจตคติเพิ่มข้ึน  และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตต่อไปไดด้ว้ย 
 ปรัชญาและความเช่ือจึงเป็นเสมือนดาวเหนือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตรงตามปรัชญา
และความเช่ือท่ีผูน้ั้นยึดถือ  เช่นเดียวกบัปรัชญาหรือความเช่ือเก่ียวกบัดารจดัการศึกษานอกโรงเรียน  
เร่ือง  “การคิดเป็น”  จึงเป็นเสมือนดาวเหนือน าทางในการพฒันาหลกัสูตร  ส่ือ  แผนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและการประเมิน ฯลฯ  ให้ไปสู่จุดหมายปลายทางตามปรัชญา  และความเช่ือท่ีว่า
มนุษยเ์ราทุกคนมีความแตกต่างกนั  ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการเหมือนกนัคือ  “ความสุข”  ความสุขของแต่ละ
คนกมี็ระดบัแตกต่างกนัออกไป  คนเราจะมีความสุขไดจ้ะตอ้งรู้จกัการ “ปรับตนเอง”  และจะตอ้ง “คิด
เป็น”  แกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนได ้ โดยมีกระบวนการคิดและตดัสินใจอยูบ่นพื้นฐาน “การมีขอ้มูล” ท่ี
รวบรวมทั้งประกอบการคิดและการตดัสินใจอย่างนอ้ย  3  ดา้น  คือขอ้มูลจากตนเอง  ขอ้มูลดา้น
วิชาการ  และขอ้มูลดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือน ามาประมวลกนัเขา้แลว้จึงตดัสินใจภายใตก้รอบ
แห่งคุณธรรม  เม่ือตดัสินใจแลว้จึงน าไปสู่การปฏิบติัต่อไป  หากบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ก็ถือว่า
ประสบผลส าเร็จ  มีความสุข  แต่ถา้ตดัสินใจและน าไปปฏิบติัแลว้  ยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ก็ให้
กลบัไปทบทวนแสวงหาขอ้มูลทั้ง  3  ดา้น ใหค้รบถว้น  จนกว่าจะสามารถตดัสินใจแกปั้ญหา    ได้
ส าเร็จ  และมีความสุขตามตอ้งการต่อไป (ทวีป  อภิสิทธ์ิ 2529 : 69) 
 การจดัการเรียนการสอนตามปรัชญาและความเช่ือ “คิดเป็น” น้ีจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล  ความสามารถในการเรียนรู้  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีอิสระในการแสวงหาขอ้มูล
ข่าวสาร  ความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการท่ีมีหลากหลายในชุมชน  เคารพในความรู้  
และประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีอยูว่า่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า 
 ดงันั้นในกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จึงก าหนดใหผู้เ้รียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ตามความสนใจท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล  และเพื่อให้มีการถ่ายโอนแลกเปล่ียนความรู้
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ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมีอยู่หรือแสวงหามาได้  จึงก าหนดให้ตอ้งมีการพบกลุ่มเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนถ่ายโยงความรู้ซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มไวด้ว้ย 
 จากปรัชญาความเช่ือ “คิดเป็น” เม่ือน ามาผสมผสานกบัปรัชญาแนวคิดเร่ือง “การจดัการศึกษา
ตลอดชีวิต” ท่ีเป็นแนวคิดสากลในปัจจุบนัแลว้  จะเห็นไดว้่า  เป็นปรัชญาแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบนั  เช่น 
 
1.  หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning) 
 หลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน้ีมาจากความเช่ือท่ีว่า  การเรียนรู้ของคนเราเป็นกระบวนการ
สร้างความรู้ข้ึนดว้ยตนเองและผูเ้รียนเอง  โดยครูเป็นผูช่้วยจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวย
ให้เกิดการสร้างความรู้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียน  ดงันั้น  กระบวนการสร้าง
ความรู้จึงตอ้งอา้งอิงจากประสบการณ์ของผูเ้รียน  เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่ายกระท า  ซ่ึงจะท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่พลวตัรของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 การเรียนรู้ในลกัษณะน้ี  จึงเนน้ในลกัษณะทางสังคมของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง  และระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  ผลก็คือ  เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้
ท่ีทุกคนมีอยูอ่อกไปอย่างกวา้งขวาง  โดยอาศยัการแสดงออกทางภาษา  ไดแ้ก่  การพูดและการเขียน
เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 159) 
 
2.  หลกัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learning  Center  Approach) 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีบทบาทร่วมกนั
ในการพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  โดยเนน้ทกัษะกระบวนการมีส่วนร่วมในการอแสดงออก  การลง
มือปฏิบติัจริง การประกอยอาชีพระหว่างเรียน  การท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มท่ีมีบรรยากาศเรียน
เป็นประชาธิปไตย  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมถึงการสอดแทรกกิจกรรม  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  และการพฒันาลกัษณะนิสยับางอยา่งลงไปในกระบวนการเรียนรู้  อยา่งผสมกลมกลืน 
 หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางดงักล่าวน้ี  จึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ (Participation)  เกิดการรู้จริงเห็นจริงดว้ยตนเอง (Insight) มีความเป็นตวัของตวัเอง 
(Autonomy) มีเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ (Freedom) ด้วยการให้ความส าคญัแก่กระบวนการเรียนรู้ 
(Learning  Process) เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาไปตามศกัยภาพของตนเอง  และสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ 2540 : 185) 
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 ดังนั้ น  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางนั้ น  จึงถือว่า  การเรียนรู้ทั้ งมวลมี
ความหมายต่อผูเ้รียน  เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาเฉพาะบุคคล  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูท้  ากิจกรรมเพื่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การจดัการเรียนรู้ควรเป็นแบบบูรณาการและพฒันาการในตวัผูเ้รียนอย่าง
สมบูรณ์  การเรียนรู้ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคลใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ผลส าเร็จของการเรียนรู้นั้น  สามารถดูไดจ้ากพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปของผูเ้รียน 
 การเรียนรู้โดยใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  จึงมิใช่การปล่อยใหผู้เ้รียนท าอะไรไดต้ามใจชอบ  แต่
ผู ้เรียนจะรับผิดชอบการท างานและการเรียนรู้ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายท่ีตรงตาม
ความสามารถและความสนใจในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคน  และเม่ือผูเ้รียนแต่ละคนรับผดิชอบการ
เรียนรู้ของตนเองแลว้  การจดัให้มีการพบกลุ่มเพื่อน าความรู้ท่ีไดไ้ปศึกษาดว้ยตนเองมาอภิปราย  ถก
แถลงกันในกลุ่มผูเ้รียนด้วยกัน  เพื่อตรวจสอบความรู้ท่ีศึกษามาได้  และวางแผนร่วมกันท่ีจะท า
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป  จึงมีความจ าเป็นและสอดรับกบัการแกปั้ญหาโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  และยงัช่วยฝึกใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการเรียนและการท ากิจกรรม
ร่วมกนัเป็นกลุ่มจากการลงมือปฏิบติัจริง  สามารถแกปั้ญหาการท างานกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพท่ีเป็น
จุดอ่อนของคนไทยลงไปดว้ย 
 
3.  หลกัการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self  Directed  Learning) 
 การเรียนรู้ดว้ยตนเองน้ีแทจ้ริงแลว้  เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยเ์รา
นัน่เอง  เปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ เหมือนกบัการหิวของมนุษยเ์รา  ถา้ผูใ้ดหิวอาการ  ผูน้ั้นจะตอ้งไป
แสวงหาอาหารมากินเอง  มิใช่ให้ผูอ่ื้นไปกินแทน  ซ่ึงก็จะให้ผูหิ้วอาการหายหิวไดฉ้นัใด  การเรียนรู้
จะตอ้งเกิดจากการแสวงหาและเรียนรู้ดว้ยตนเองฉันนั้น  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้ท่ี
ยอมรับศกัยภาพความแตกต่างและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนว่าเป็นผูมี้ความสามารถท่ีจะเรียนรู้
ส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง  เพื่อใหส้ามารถด ารงตนเองอยูใ่นสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีความสุขได ้ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการพฒันาทางจิตวิทยาท่ีวา่  “เม่ือเติบโตและเรียนรู้มากข้ึน  
คนเราก็จะเปล่ียนบุคลิกภาพจากการพึ่งพาผูอ่ื้นไปสู่การรับผิดชอบพึ่งพาตนเองมากข้ึน  และการมี
ความรับผดิชอบพึ่งพาตนเองได ้ กคื็อการบ่งบอกใหรู้้วา่บุคคลผูน้ั้นไดพ้ฒันาตนเองไปสู่การเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองนั้นเอง”  การเรียนรู้ดว้ยตนเองน้ีไดใ้ชเ้ป็นหลกัการส าคญัในการจดัการศึกษาผูใ้หญ่  และ
การจดัการศึกษานอกโรงเรียนมาแต่ตน้  เพียงแต่ในระยะเร่ิมแรกนั้นสัดส่วนของการให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ดว้ยตนเองยงัมีนอ้ย 
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 แต่ยคุปัจจุบนัความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตลอดจนส่ือเอกสาร  เช่น  แบบเรียน
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น  วิทยุ  โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์  ตลอดจนการส่ือสารทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  ฯลฯ  แพร่หลายมากข้ึน  การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเพิ่มสัดส่วนให้ผูเ้รียนรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน 
 
4.  หลกัการเรียนรู้เพือ่การรอบรู้ (Mastery  Learning) 
 หลกัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ีอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า  การเรียนรู้เป็นความสามารถ
เฉพาะของแต่ละบุคคล  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้  และประสบผลส าเร็จตามเกณฑท่ี์ตั้งไวโ้ดยใช้
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 
 ดงันั้น  การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน  จึงไม่จ าเป็นตอ้งน าไปเปรียบเทียบหรือแข่งขนักบั
ผูอ่ื้น  ซ่ึงจะช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และพฒันาความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อการเรียนรู้ช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยความสมคัรใจและประสบผลส าเร็จไดใ้นท่ีสุด  การเรียนรู้จึงเป็น
การสร้างความสุขและความส าเร็จใหแ้ก่คนทุกคน 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ี  ผูเ้รียนจะอ่านหรือศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ เช่น  จากส่ือ  เอกสาร  ต ารา  ชุดวิชา  ศึกษาจากส่ือบุคคล  หรือเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ผูเ้รียนจะรับทราบจุดประสงค ์ ตลอดจนเกณฑใ์นการท ารายงาน  โดยจะมีการทดสอบความรู้และแจง้
ผลการสอบให้ผูเ้รียนทราบโดยเร็ว  ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  และ
สอบซ่อมใหผ้า่นเกณฑต่์อไป 
 หลกัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้น้ีเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่าง ๆ 
เช่น  ส่ือเอกสาร  ต ารา  ชุดวิชา  ส่ือบุคคล  เช่น  ภูมิปัญญา  ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ฯลฯ  และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ต่าง ๆ เช่น วิทยุ  โทรทศัน์  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เป็นตน้  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละคน  ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนนอกโรงเรียนใน
ปัจจุบนั 
 
5.  หลกัการเรียนรู้ทีต่อบสนองชีวติจริง (Authentic  Learning) 
 หลกัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริงนั้น  เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือของ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  โดยมีความเช่ือว่า  การเรียนจะบรรลุได ้ ถา้
ผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตจริง  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงกบัผูเ้รียน  เน้ือหาท่ีน ามาเรียนจึงเป็น
เน้ือหาท่ีผูเ้รียนอยากเรียนไม่ใช่เน้ือหาท่ีครูคาดคิดวา่ผูเ้รียนควรเรียนรู้  หรือเร่ืองท่ีครูถนดัสอนเหมือน
ท่ีครูเคยจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งท่ีเคยท ามาในอดีต 
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ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

 
 ดว้ยผูบ้ริหารการศึกษา นกัวิชาการศึกษาอีกทั้งสถาบนัต่าง ๆในสงัคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการศึกษา ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัว่าถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปวฒันธรรมและ
วิธีการเรียนรู้ ดว้ยเหตุผลและความจ าเป็น คือ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543ก : 4-6 ) 

 
1. เพือ่พ ันาคุณภาพของคน ทย 

 เพราะการปฏิรูปวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ จะช่วยพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น และสรรพส่ิงทั้งหลาย รู้จกัควบคุมตนเองให้อยู่ใน
ครรลองแห่งความดีงาม รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง มีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคา
ระกฎหมายของสังคม มีความขยนั ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความสามารถในการใช้
ศกัยภาพของสมองทั้งซีกซ้ายและซึกขวา อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนัคือความสามารถในกา้นการใช้
ภาษาส่ือสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใชส้ติปัญญา
อย่างเฉลียวฉลาดลึกซ้ึง เพื่อเรียนรู้ให้บรรลุความจริง ความดี ความงามของสรรพส่ิง เป็นคนท่ีมี
สุขภาพกายและใจดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ บุคลิกภาพร่าเริงแจ่มใส จิตใจอ่อนโยนและเก้ือกลู มนุษย
สมัพนัธ์ดี เผชิญและเผดจ็ปัญหาได ้ด ารงชีวิตอยา่งอิสระและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
2. เพือ่เพิม่พูนความเข้มแข็งของสังคม ทย 
 เพราะเม่ือสมาชิกของสงัคมไดรั้บการพฒันา ความตระหนกัและจิตส านึกร่วมกนัในการเผชิญ
สถานการณ์ และแกปั้ญหาของส่วนรวม คนทุกชุมชนยอ่มพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม ถกัทอความคิด ร่วม
จิตกันท างานอย่างไม่เห็นแก่ตวั มีการบริหารจัดการอย่างถูกตอ้งแยบคายลดความขดัแยง้ทุกคน
รับผดิชอบน าพาสงัคมใหก้า้วหนา้ดว้ย ต่างกรู้็คุณค่าของตนเอง 
 
3.  เพือ่ให้สอดคล้องกบัว ันธรรมการเรียนรู้ยุคโลกาภิวตัน์ 

 เพราะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งให้สอดคลอ้งกับโลกยุคโลกาภิวตัน์อนัเป็นยุค
อิเลก็ทรอนิกส์และใยแกว้น าแสงท่ีวิทยาการเจริญรุดหนา้ ความรู้และสรรพวิทยาการเดินทางไปถึงท่ี
ต่าง ๆดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลและสาระความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ผูเ้รียนทุก
วยัจึงต้องมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่รอบตัว ทั้ งจากครูคน ครูเคร่ือง ครูธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้รียนในยคุโลกาภิวตัน์จะตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษไดม้ากกวา่หน่ึงภาษาคือ ตอ้ง
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รู้และใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างถูกตอ้งคล่องแคล่วและใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อส่ือสารกบัสากลได ้ตอ้งมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นประตูท่ีจะเปิดออก
ไปสู่โลกกวา้ง เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆและรู้จกัสังเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น มาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์กบัชีวิตของตน ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 
 
4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของทุกฝ่าย 
 เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการเปิดแนวทางใหม่ ๆ ใหแ้ก่ครู พ่อแม่ ชุมชน 
มีอิสระในการอบรมเล้ียงดูใหก้ารศึกษาจดัหลกัสูตรและการบริหารจดัการใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรู้
ท่ีกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน ลดทอนกรอบกฎระเบียบค าสัง่ของส่วนกลางลง เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายใน
การปฏิบติั เช่น การจดัชั้นเรียนและตารางเรียนท่ียดืหยุน่และเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้การลดภาระเงินท่ี
ไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ครูมีเวลาส าหรับคน้คิด เพื่อวางแผนเตรียมการจดักระบวนการเรียนรู้ การสร้าง
บทเรียน การออกแบบแผนการเรียนท่ีครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาไดร่้วมกนัคิดและเก้ือหนุนกนัและ
กนั เป็นตน้ การสอนแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ไดพ้ฒันาสมองการคิด 
และสติปัญญาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ดงันั้นหากครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา
ไดป้ฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของตนให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แลว้ เราจะมีโรงเรียนดี ๆ ท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกนัเกิดข้ึนเตม็แผน่ดิน 
 
5. เพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมาย 
 เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหวัใจของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึง
เป็นภาพกิจท่ีมีกฎหมายรองรับ ครูอาจารยแ์ละผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่นโยบายหรือแผนงานท่ีใครจะท าก็ได ้ไม่ท าก็ได ้หรือเปล่ียนแปลงได้
ตามใจชอบของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเหมือนอดีตท่ีผา่นมา 
 สรุปไดว้่า การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นั้นก็เน่ืองจากสังคมไทยประสบกบัภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ีพึง
ประสงค ์เพราะการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาท าใหค้นไม่รู้จกัคิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
เป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู หรือเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียน ชุมชน ผูป้กครอง
นกัเรียน สงัคม และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัอาจจะเป็นได ้ผูเ้รียนมีหนา้ท่ีรับความรู้ตามท่ี
ครูถ่ายทอดให้เท่านั้น เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพคนไทย เพิ่มพูนความเขม้แข็งของสังคมไทย การ
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เรียนรู้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ในยุคสังคมโลกาภิวตัน์ สอดคลองกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง ครู พ่อแม่ สังคมไทย และเพื่อสอดคลอ้งกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยมี
เป้าหมายหลกัคือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และเป็นคนมีความสุข จึงตอ้งปฏิรูปการศึกษาโดย
จะตอ้งท าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และฉบบัแก้ ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  20  ธนัวาคม  2545  เป็นตน้มา  มีผลต่อเน่ืองส าหรับการจดัการศึกษา         ทุก
ระดบัสาระส าคญัในหมวด  4  แนวทางการจดัการศึกษา  ในส่วนท่ีเป็นเร่ืองการจดักระบวนการเรียนรู้  
มีดงัน้ี มาตรา  22  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง  
และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ และมาตรา  23  การจดัการศึกษา  ทั้งการศึกษา     ในระบบ  
การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี          
1)  ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม  ไดแ้ก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  
และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย  และระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 2)  ความรู้และทกัษะดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 การจดักระบวนการเรียนรู้ใน มาตรา  24 ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
ด าเนินการ ดงัน้ี 1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3)  จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัใหท้ าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้     อยา่ง
ต่อเน่ือง 4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั  
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 5)  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใชง้านวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรู้  ทั้งน้ี  ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
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ประเภทต่าง ๆ และ 6)  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดา  มารดา  ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ              
ใน มาตรา 25  รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภณัฑ์  หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์  
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศูนยก์ารกีฬา  และนนัทนาการ  แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ และมาตรา  26  ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียน  โดย
พิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม
และการทดลองควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั  และ
รูปแบบการศึกษา 
  
1. การส ารวจความต้องการ 
 ขั้นแรก ควรศึกษาธรรมชาติและก าหนดความตอ้งการของผูเ้รียนโดยการซักถาม สังเกต 
สมัภาษณ์ พดูคุย หรือท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อสร้าง กระตุน้ความสนใจส ารวจความสนใจและพื้น
ฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน มีจุดประสงคข์องการเรียนรู้อย่างไรและท าไมจึงตอ้งการอย่างนั้นเพื่อการ
วางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเน่ือง เช่ือมโยงกนั และหากเป็นไปไดค้วรเช่ือมโยงและ
บูรณาการสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัเขา้ด้วยกนั เพื่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตจริง และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงใหม้ากท่ีสุด  
 
2. การด าเนินกจิกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 
 2.1 การเขา้สู่บทเรียน ขั้นน้ีครูควรใชป้ระเด็นค าถาม สถานการณ์ หรือกิจกรรมท่ีกระตุน้หรือ
ทา้ทายใหผู้เ้รียนเกิดความสงสยัใคร่รู้โดยครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตรของผูเ้รียนและท าใหผู้เ้รียนรู้สึกว่าครู
คือเพื่อนท่ีช่วยเหลือเขาไดทุ้กท่ีช่วยเหลือไดใ้นทุกเร่ือง ครูตอ้รู้จกัผูเ้รียนรายบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อ
ใชค้วามถนดั ความสนใจ ลีลาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นจุดกระตุน้ศกัยภาพของแต่ละบุคคล และดึงดูด
ใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ 
 2.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นบุคคลท่ีส าคญัในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมผูเ้รียน ให้สามารถพฒันาธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัการ
ด ารงชีวิต ใช้ส่ือท่ีหลากหลายในลักษณะขององค์รวม ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้รียน 
ค านึงถึงการใชส้มองของทุกส่วน โดยผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบติัจริงทุก
ขั้นตอน สรุปความรู้ดว้ยตนเอง ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักบัส่ิงแวดลอ้มนอกหอ้งเรียน 
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 2.3 วิเคราะห์อภิปรายผลงาน องคค์วามรู้ท่ีสรุปไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและผูเ้รียนรู้
ร่วมกนัอภิปรายผลท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการ
คน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นเพียงผูค้อยสังเกตเพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบัให้องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
ชดัเจน เป็นการเสริมแรงและกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจการคน้หาความรู้ต่อไป 
 
3. การประเมนิผล 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งวดัและประเมินใหค้รอบคลุมทุก
ด้านทั้ งในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทั้ งด้านความรู้ด้านความรู้สึก และทักษะ ด้านการ
แสดงออก ทุกดา้นและประเมินตามสภาพจริง ซ่ึงในการประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรียน
การสอน และประเมินสรุปรวมโดยมีขั้นตอนในการประเมินดงัน้ี 
 3.1 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมิน 
 3.2 พิจารณาขอบเขตเกณฑ ์วิธีการและส่ิงท่ีจะประเมิน 
 3.3 พิจารณาก าหนดองคป์ระกอบ และผูป้ระเมินวา่มีใครบา้งท่ีจะเป็นผูป้ระเมิน เช่น นกัเรียน
ประเมินตนเอง เพื่อนนกัเรียน ครูประจ าชั้น ผูป้กครอง ชุมชน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 3.4 เลือกใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินหลากหลาย เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เกณฑใ์นการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบนัทึกพฤติกรรม แบบส ารวจความคิดเห็น 
บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ 
 3.5 ก าหนดเวลาและสถานท่ีท่ีจะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนกัเรียนท ากิจกรรม ระหว่าง
การท างานกลุ่ม โครงการวนัใดวนัหน่ึงของสัปดาห์ เหตุการณ์ งานพิเศษ 
 3.6 วิเคราะห์ผลและจดัการขอ้มูลการประเมิน ประกอบดว้ยรายการกระบวนการแฟ้มสะสม
ผลงาน การบนัทึกขอ้มูล 
 3.7 สรุปผลการประเมิน เพื่อพฒันาและปรับปรุงขอ้บกพร่องการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียน 
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีท่ีเป็นการประเมินสรุปรวมเพื่อพิจารณาตดัสินการ
เล่ือนชั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนมาประกอบการ
พิจารณา 
 
4.  สรุปและน า ปประยุกต์ใช้ 
 ขั้นตอนการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล กล่าวคือ ผูเ้รียนแต่ละคนจะเกิดการมอง
ส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นองคร์วม มองอยา่งเช่ือมโยง หยัง่รู้ เกิดการคน้พบตนเองวา่มีความสามารถ มีจุดดอ้ย
ทางดา้นใด ซ่ึงส่ิงต่าง ๆเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน หลงัจากท่ีเขาไดผ้่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการ
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แสดงออกตามกระบวนการดง้กล่าวขา้งตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากการหาขอ้สรุปจากบทเรียน โดยมีครูเป็น
ผูช้ี้แนะเพิ่มเติม การแลกเปล่ียนวธีิการเรียนรู้ การสะทอ้นความคิด การแสดงผลงาน การจดันิทรรศการ 
การแสดงออในลกัษณะละครการน าขอ้คน้พบการปรับปรุงตนเองของผูเ้รียน เช่น การปรับปรุง
บุคลิกภาพ การเขา้กบัคนอ่ืนการเขา้ใจผูอ่ื้น การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่าง ๆ การเคารพใน
สิทธิผูอ่ื้น ตลอดจนการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและการด ารงชีวิต
ประจ าวนั 
 สรุปไดว้่า การจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
นั้น เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้พฒันาคนและชีวิตของคน ใหมี้ความรู้เตม็ศกัยภาพ
สอดคลอ้งกบัความถนัด ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีลกัษณะของกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเกิดไดท้ั้งระดบัผูเ้รียน ระดบัหอ้งเรียน และระดบันอกเหนือหอ้งเรียน ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้นั้น ตอ้งให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสคิดเอง ผูส้อนตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้น
ความสามารถ สาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างบุคคล สาระการเรียนรู้เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของสมองผูเ้รียน 
ความหลากหลายของสติปัญญา การจดัประสบการณ์ตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ในมาตรา 24 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส าหรับการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
เกิดแก่ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนนั้น ครูผูส้อนจะตอ้งด าเนินการ
ตั้งแต่ การส ารวจความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเตรียมการศึกษาเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน และการสรุปและน าไปประยกุตใ์ช ้
 

ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
 

 กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีสามารถพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
อย่างครบถว้นรอบดา้นนั้น ครูตอ้งเป็นกลัยาณมิตร รักเมตตา เอาใจใส่ต่อนกัเรียนทุกคน ด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนโดยตอ้งมีการวางแผนการสอนท่ีน าขอ้มูลทั้งจาก
หลกัสูตร ความตอ้งการของนกัเรียนและทอ้งถ่ินมาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึนกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ปฏิบติัจริง แสวงหาความรู้เรียนรู้ร่วมกนั ครูจดัการเรียนการ
สอนให้เช่ือมโยงกับสภาพชุมชนและส่ิงแวดล้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์การจดัการเรียนการสอน จดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศให้นกัเรียนเกิดความสุข ความส าเร็จ
และไดพฒันาเตม็ศกัยภาพ ใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และประเมินผลการเรียนทุกดา้นอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2541 : 42) 
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 ลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้ น จะเกิดข้ึนได้ใน 3 ระดับ ดังน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 20-21) 

  1.  ระดบัผูเ้รียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดหมาย 
กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจ และความถนดัของแต่ละคน 
  2.  ระดบัหอ้งเรียน 
   2.1 ผูเ้รียน 
    2.1.1 ไดคิ้ดเอง ท าเอง ปฏิบติัเอง และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ในเร่ืองท่ี
สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
    2.1.2 มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวธีิการเรียนรู้สามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
    2.1.3 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาการเรียนรู้ 
   2.2 ครูเป็นผูว้างแผนขั้นตน้ ทั้งเน้ือหาและวธีิการแก่ผูเ้รียน จดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อ
การเรียนรู้ และช่วยช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
  3.  ระดบันอกเหนือหอ้งเรียน 
   เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนการสอน  โดยค านึงถึงศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตในครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน รวมทั้งเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน 
 

ปัจจัยส าคญัในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
 

ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้นั้น มีดงัน้ี (สกศ.  2543 : 21-22) 
 1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีโอกาสคิด ท าสร้างสรรค ์โดยท่ีครูช่วยจดั
บรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2. ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในดา้นความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายและ
ต่อเน่ือง 
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 3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุล เหมาะสมกบัวยั ความถนดั ความสนใจของผูเ้รียน และความ
คาดหวงัของสงัคม ทั้งน้ีผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการจะตอ้งท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 
 4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย และเพียงพอท่ีจะให้ผูเ้รียนไดใ้ช้แหล่งคน้ควา้หาความรู้ตาม
ความถนดัความสนใจ 
 5. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัครูและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตรท่ี
ช่วยเหลือเก้ือกูล และห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกนัในกระบวนการเรียนรู้คือแลกเปล่ียนความรู้ ถกัทอ
ความคิด พิชิตปัญหาร่วมกนั 
 6. ศิษยมี์ความศรัทธราต่อครูผูส้อน สาระท่ีเรียน รวมทั้งกระบวนการท่ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนใฝ่รู้ มีใจรักท่ีเรียนรู้ ทั้งน้ีครูตอ้งมีความเช่ือว่าศิษยทุ์กคนสามารถเรียนรู้ได ้และมีวิธีการเรียนรู้
ท่ีแตกต่างกนั 
 7. สาระและกระบวนการเรียนรู้ เช่ือมโยงกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของผูเ้รียน จน
ผูเ้รียนสามารถน าผลจากการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเช่ือมโยงกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์รต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกนัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้
สูงสุด 

 

กลยุทธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ทีเ่น้นผู้เรียนส าคญัทีสุ่ด 

 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดเ้สนอแนะกลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ ๆ 
ซ่ึงตอ้งยดึแนวทางดงัน้ี (สกศ 2543 : 40)  
 1. กิจกรรมมีหลากหลาย และตอบสนองความแตกต่าง ระหวา่งบุคคลได ้การสอนตอ้งสนอง
วิธีการงานของสมองท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะของจิตวิทยาท่ีแตกต่างกนั 
 2. การสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง เช่น การคิดวเิคราะห์โดยใชห้ลกั
เหตุและผล ตรรกะ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 3. การสอนแบบบูรณาการวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
 4. ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนควรมีสิทธิในการก าหนดทิศทางในการ
เรียนรู้ เสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ 
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 5. ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสงัคม และสงัคมชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 6. การพฒันาหลกัสูตร การวางแผนการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 
 7. เนน้การสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดยจิตใตส้ านึกและจิตใตส้ านึก 
 8. เวลาในการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นเวลาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูอ้อกหรือท ากิจกรรม ครูลด
บทบาทการควบคุมและการใชเ้วลาก ากบัดูแลและสัง่สอน 
 9.  การสอนไม่จ ากดัเฉพาะในหอ้งเรียนเท่านั้น 

การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

 
1. ความหมายของการเรียนจากการปฏิบัติ  

 McGill  and  Beaty (1995)  ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบัติว่าเป็น 
กระบวนการต่อเน่ืองทั้งการเรียนรู้และการสะทอ้นความคิด   ท่ีด าเนินการโดยผูร่้วมกระบวนการ 
เพื่อท่ีจะท าให้กระบวนการนั้นบรรลุวตัถุประสงค ์ในท านองเดียวกนั Inglis (1994) เสนอว่าการ 
เรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ีน่าคน้มาร่วมกนัแกปั้ญหา   ซ่ึงการด าเนินการนั้นจะช่วย 
พฒันาทั้งคนและองคก์ร ส าหรับ Gordon (1993) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้จากการปฏิบติั ว่า  
หมายถึง  เป็นกระบวนการท่ีน่าค้นท่ีมีทักษะและประสบการณ์ระดับต่างกันมาร่วมกลุ่มกัน 
วิเคราะห์ปัญหาในการท างาน แลว้วางแผนในการแกปั้ญหา จากนั้นจะมีการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหา ท่ี
ตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงระหว่างการด าเนินการแกปั้ญหากลุ่มผูเ้รียนจะมีการพบปะกนั แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัในการแกปั้ญหา  

ดังนั้ นสรุปได้ว่าการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ท่ีน่าค้นท่ีมีทักษะ หรือ
ประสบการณ์แตกต่างกนัมาร่วมกลุ่มเพื่อ เรียนรู้เพื่อแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูร่ะหว่างการปฏิบติังานจริง 
โดยผูเ้รียนในกลุ่มจะเป็นทั้งผูเ้รียนและ ผูส้อนไปในตวั กล่าวคือ ผูท่ี้มีความถนดัดา้นใดก็จะด ารง
บทบาทเป็นผูส้อน คนอ่ืนๆจะเป็นผูเ้รียน จากนั้นจะเขา้ไปปฏิบติัจริง   และมีการพบปะกนัเป็น
ระยะเพื่อประเมินผลความกา้วหนา้   จนได ้บทสรุปคือเกิดทกัษะในการท างานครบถว้น และเกิด
แนวทางในการแกปั้ญหาขององคก์รในท่ีสุด  
 
2. แนวคดิพืน้ฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 Revans (1982)  นกัวิชาการชาวองักฤษเป็นผูคิ้ดริเร่ิมในการน าการเรียนรู้จากการปฏิบติัมา
ใชใ้นการพฒันาการปฏิบติังาน  ซ่ึงเขาเสนอวา่การเรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
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พฒันาการจดัการและการพฒันาองคก์ร  ส าหรับแนวคิดขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้จากการปฏิบติันั้น 
เขาไดเ้สนอ สมการของการเรียนรู้ไวด้งัน้ี  
      L      =            p             +            Q 
         (Learning) (Programmed) +  (Questioning) 
 
  เม่ือ  P = ความรู้ ค  าสอน ค าช้ีแนะแบบดั้งเดิมท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง 
    Q = มุมมองท่ีไดจ้ากการซกัถาม การคิดใคร่ครวญ 
 ต่อมา Marquard (1999) ไดเ้พิ่มเติมสมการใหช้ดัเจน เป็นระบบมีความต่อเน่ืองมากข้ึน 
วา่ดงัน้ี 

L = P + Q + R + I + R 
  เม่ือ  R =  Reflection  การคิดใคร่ครวญ 
    I  =  Implementation  การด าเนินการแกไ้ข การทดลองเพื่อเรียนรู้ 
 จากสมการของ Revan และ Marquard สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้ขา้ร่วม
กระบวนการเรียนรู้มีการตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูร่้วมเรียนรู้  ได้คิดใคร่ครวญถึงเร่ืองท่ีก าลงั 
เรียนรู้ และมีการปฏิบติัควบคู่กนัไปในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
 
3. ขั้นตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 Pedler (1986 cited in Mcgil & Beaty  1995: 31) ไดส้รุป กระบวนการการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัไวเ้ป็น 4  ขั้นตอน  คือขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์โดยการ สังเกตและคิดใคร่ครวญเก่ียวกบั
สถานการณ์ท่ีผ่านมาว่าท าส่ิงใดลงไปและเกิดผลอย่างไรข้ึนเกิดความเขา้ใจในสถานการณ์นั้น
หลงัจากการวิเคราะห์ประสบการณ์   ขั้นจดัท าแผนปฏิบติัการตามความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนใหมี้นั้น และ
ขั้นลงเมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวซ่ึ้งกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Pedler สรุปเป็นแผนภูมิได้
ดงัน้ี 
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 ในท านองเดียวกนัจากบทความ “Action Learning Model” (2002) ไดส้รุปรูปแบบของ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนท่ีส าคัญคือ การวิเคราะห์ปัญหา (Problem  
Analysis) การจัดท าแผนปฏิบติัการและการลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action Planning and  
Implementation) การตดัสินใจด าเนินการในขั้นต่อไป (Decisions on Next Step) และการคิด  
ใคร่ครวญและการประเมินผล  (Reflection and Evaluation) ดงัแสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประสบการณ์ 
การสังเกตและคิดใคร่ครวญเก่ียวกบั

สถานการณ์เพื่อวเิคราะห์ส่ิง กระท าและผลท่ี
เกิดข้ึน 

2.เกดิความเข้าใจ 
เกิดความเขา้ใจใหม่ต่อสถานการณ์ 
นั้นอนัเป็นมาจากการวิเคราะห์ 

ประสบการณ์ 

4.การลงมอืปฏิบัติ 
การลงมือปฏิบติั 
ตามแผนนั้น 

3.การวางแผน 
วางแผนปฏิบติัการตาม 
ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
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 จากแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติัทั้งสองแนวคิดสะทอ้นว่าขั้นตอนหลกัของ 
การเรียนรู้จากการปฏิบติัประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนปฏิบติัการการปฏิบติั การ
ตามแผน  และการคิดใคร่ครวญเพื่อตดัสินด าเนินการในขั้นต่อไป  อย่างไรก็ตามยงัมีนักวิชาการ
หลายท่านท่ีเสนอขั้นตอนท่ีละเอียดมากข้ึน เช่น Gordon (1993) ไดอ้ธิบายว่าหลงัจากการ เผชิญกบั
ปัญหาแลว้จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
  1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
  2. จดักลุ่มผูเ้รียนโดยแต่ละกลุ่มใหป้ระกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถ
แตกต่างกนัออกไป  
  3. ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดประเดน็ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และปฏิบติั  
  4. กลบัเขา้ท่ีท างานเพื่อฝึกทกัษะตามท่ีก าหนดไว ้ 
  5. หากมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจจดัการเรียนเป็นกลุ่มยอ่ศึกษา 
เฉพาะกรณีข้ึนได ้ 

การวเิคราะห์ปัญหา 
Problem Analysis 

การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการ 
ลงมือปฏิบัติการตามแผน 

Action Planning & Implementation 

การคดิใคร่ครวญ 
และการประเมนิผล 

Reflection and Evaluation 

การตดัสินใจในการ 
ด าเนินการขั้นต่อ ป 

Decisions on next  Step 
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  6. ภายหลงัจากการฝึกปฏิบติัไดร้ะยะหน่ึง จะตอ้งจดัประชุมกลุ่มข้ึนอีกเพื่ประเมิน
ความ กา้วหนา้ และวางแผนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป  
  7.ด าเนินการซ ้าตามกระบวนการเดิมจนกวา่ประเดน็การเรียนรู้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ 
  8.จดัท าเอกสารเพื่อบรรยายกระบวนการเรียนรู้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันางานใน
คราวต่อไป  
 Evergrard  (2545) เสนอวา่ขั้นตอนท่ีอาจเป็นไปไดข้องการเรียนรู้จากการปฏิบติั
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
  1. การแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการเรียนรู้ออกเป็นทีมๆ ละประมาณ 5- 7 คน และควรมี
มากกวา่2 กลุ่ม 
  2. แต่ละกลุ่มระบุวา่ใหเ้ป็นเอกฉนัทว์า่จะศึกษาปัญหาใด  ซ่ึงปัญหานั้นทุกคนใน
ทีมจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับ  
  3. งานหนา้ท่ีของทีม คือ บรรยายสภาพปัญหา อธิบายสาเหตุของปัญหา เสนอแนะ
แนว ทางแกไ้ขปัญหา และระบุแผนด าเนินการลงมือทดลองเพื่อแกปั้ญหา  
  4. แต่ละกลุ่มจัดท าแผนเป็นโครงการ ระบุเป้าหมาย ผลผลิต การด าเนินการ
ระยะเวลา ด าเนินการ และงบประมาณ  
  5. เตรียมการน าเสนอ โดยการอภิปรายในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมองร่วมกนั
ก าหนด ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วิธีการตรวจสอบความส าเร็จ และวดัความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดข้ึน และ
ส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลว  
  6. ก าหนดช่วงของการแจงขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงควรจะครอบคลุมประเดน็ 2 ถึง 4  
  7. ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยการกลุ่มสนบัสนุนการเรียนรู้  ควรแนะน าระบบการให้
เกรดท่ีควรจะใชช่้วงของการแจง้ผลสะทอ้นกลบั  
 ส่วนในประเทศไทยสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. เป็นหน่วยงานท่ี น า
การเรียนรู้จากการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการพฒันางานอย่างต่อเน่ืองรวมถึงการพฒันางาน  
ของหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ส าหรับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติท่ี 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือนน ามาประยุกต์ใช้นั้ น แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนท่ีส าคญัคือ การจัด 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) และการปฏิบติัจริงในหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมี
กิจกรรมยอ่ยท่ีชดัเจนดงัน้ี (สุชาดา รังสินนัท ์2545)  
  1. ในตอนการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนน้ีผูด้  าเนินการ (หรือท่ีปรึกษา) จะ
อธิบาย หลกัการการเรียนรู้จากการปฏิบติัให้ผูเ้รียนเขา้ใจ จากนั้นผูด้  าเนินการจะใช้เทคนิคการ
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เรียนรู้จาก การปฏิบติั คือ การตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้กลุ่มคิดใคร่ครวญ แสดงความคิดเห็น ระดม
สมองเพื่อ คน้หาค าตอบอย่างระมดัระวงั ตั้ งแต่การทบทวนเป้าหมายในการท างานและความ
คาดหวงัของ ผูเ้ก่ียวขอ้ง การคน้หาสาเหตุของปัญหา การคน้หาทางเลือกและประเมินทางเลือก การ
ท าแผน ปฏิบติัการ  
  2. การน าแผนปฏิบติัการท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง แลว้น ามาคิดใคร่ครวญเพือ่ด าเนินการ ใน
ขั้นต่อไป  
 จากแนวคิดของนกัวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ  และชาวไทยดงักล่าว  สามารถน ามา 
เปรียบเทียบเป็นตารางต่อไปน้ี  
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Pedler (1986) Action Learning 
Model 

Gordon (1993) Ivergard (2002) สุชาดา  รังสินันท, (2545) สรุป 

1.วเิคราะห์ประสบการณ์  
การสงัเกตและคิด
ใคร่ครวญ  
ถึงการกระท าและผลท่ีเกิด  
ข้ึนในสถานการณ์ท่ีสนใจ  
2.เขา้ใจ: เกิดความเขา้ใจ 
ใหม่ต่อสถานการณ์นั้น   
อนั เป็นผลมาจากการผา่น  
วเิคราะห์ประสบการณ์  
3.การวางแผน: วางแผน 
ปฏิบติัการตามความเขา้ใจ  
ใหม่ 
4.ลงมือปฏิบติั:ปฏิบติัตาม 
แผนปฏิบติัการนั้นๆ 

1.การวเิคราะห์ปัญหา 
2.การจดัท าแผน 
ปฏิบติัการ และการลงมือ
ปฏิบติัการ ตามแผน 
3.คิดใคร่ครวญ  และการ  
ตดัสินใจด าเนินการ 
ในขั้น ต่อไป 
4. การคิดใคร่ครวญและการ 
ประเมินผล 
 

1) ก าหนดวตัถุประสงคข์อง  
การเรียนรู้ตามกระบวนการ  
กลุ่ม 
2) จดักลุ่มผูเ้รียนโดยแต่ละ กลุ่ม
ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี ความรู้ 
และความสามารถ แตกต่างกนั
ออกไป 
3)ประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนด  
ประเดน็ท่ีจะตอ้งเรียนรู้และ  
ปฏิบติั 
4 )กลบัเขา้ท่ีท างานเพื่อฝึก  
ทกัษะตามท่ีก าหนดไว ้ 
5) หากมีปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้ง  
ศึกษาเป็นกรณีพิเศษอาจจดั  
การเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยศึกษา  
เฉพาะกรณีข้ึนได ้
6) ภายหลงัจากการฝึกปฏิบติัได้
ระยะหน่ึง จะตอ้งจดัประชุมกลุ่ม
ข้ึนอีกเพือ่ประเมินความกา้วหนา้
และวางแผนการเรียนรู้ในขั้น
ต่อไป ก าหนดตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

1) การแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการ เรียนรู้
ออกเป็นทีมๆ ละ  
ประมาณ 5- 7 คน และควรมี 
มากกวา่ 2 กลุ่ม 
2) แต่ละกลุ่มระบุวา่ใหเ้ป็น  
เอกฉนัทว์า่จะศึกษาปัญหา  
ใด ซ่ึงปัญหานั้น ทุกคนใน  
ทีมจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับ  
3) งานหนา้ท่ีของทีมคือ  
บรรยายสภาพปัญหา 
อธิบายสาเหตุของปัญหา  
เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
ปัญหา และระบุแผนด าเนิน  
การ ลงมือทดลองเพื่อแก ้ 
ปัญหา 
4) แต่ละกลุ่มจดัท าแผนเป็น 
โครงการ ระบุเป้าหมาย ผล ผลิต 
การด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการและ
งบประมาณ 
 

1.ขั้นตอนการจดัประชุมเชิง ปฏิบติัการ 
เพื่อช่ีแจงหลกั การการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั ใหผู้เ้รียนเขา้ใจ แลว้ใช ้ค  าถาม
กระตุน้ใหก้ลุ่มคิด แสดงความคิดเห็น 
ระดม สมองเพื่อคน้หาค าตอบ อยา่ง
ระมดัระวงั ตั้งแต่การ ทบทวน
เป้าหมายการท างาน  
และความคาดหวงัของ  
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การคน้หาสาเหตุ ของ
ปัญหา การคน้หาทาง  
เลือกและประเมินทางเลือก  
การท าแผนปฏิบติัการ2) การน า
แผนปฏิบติัการท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง แลว้
น ามาคิดใคร่ครวญเพื่อด าเนินการใน
ขั้นต่อไป 

1.การปฐมนิเทศ ประกอบ 
ดว้ยกิจกรรม  การแนะน า 
ตวั การแบ่งกลุ่ม และการ 
ช้ีแจงวตัถุประสงค ์
2.การระบุปัญหาท่ีแทจ้ริง 
3.การคน้หาสาเหตุของ 
ปัญหา 
4.การคน้หาทางเลือกและ 
ประเมินทางเลือก 
5.การท าแผนปฏิบติัการ  
6.การน าแผนปฏิบติัการท่ี
ไดไ้ปปฏิบติัจริง 
7.น าผลท่ีเกิดข้ึนมาคิด 
ใคร่ครวญเพื่อด าเนินการ 
ในขั้นต่อไป  
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Pedler (1986) Action Learning Model Gordon (1993) Ivergard (2002) สุชาดา  รังสินันท, (2545) สรุป 

  7)  ด าเนินการซ ้ าตาม
กระบวนการเดิมจนกวา่ประเดน็
การเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
8) จดัท าเอกสารเพือ่บรรยาย
กระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในการพฒันางานใน
คราวต่อไป 
 
 

5)  เตรียมการน าเสนอการอภิปราย
ในท่ีประชุมใหญ่ เพื่อระดมสมอง
ร่วมกนัวธีิการตรวจสอบความส าเร็จ
และวดัความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดข้ึน 
และส่งผลใหเ้กิดความลม้เหลว 
6) ก าหนดช่วงของการแจง้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัซ่ึงควรจดัครอบคลุม
ประเดน็ 2 ถึง 4  
7) ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยการกลุ่ม
สนบัสนุนการเรียนรู้ควรแนะน า
ระบบการใหเ้กรดท่ีควรจะใชช่้วง
ของการแจง้ผลสะทอ้นกลบั 
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จากแนวคิดของนักวิชาการทั้ งชาวต่างประเทศ  และชาวไทยดังกล่าว  สามารถน ามา 
ก าหนดเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นปฐมนิเทศ หมายถึง ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การแนะน า
ตวัการแบ่งกลุ่ม และท าความเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีจะด าเนินการ  

 ขั้นระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้งค  าถาม 
เพื่อใหก้ลุ่มระดมสมองเพื่อระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงในการปฏิบติังาน  
 ขั้นคน้หาสาเหตุของปัญหา หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้งค  าถามเพื่อให้กลุ่มระดม  
สมองเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาท่ีระบุในขั้นระบุปัญหาท่ีแทจ้ริงของการปฏิบติังาน  
 ขั้นคน้หาทางเลือกและตดัสินทางเลือกในการแกปั้ญหา หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการ ตั้ง
ค  าถามเพื่อใหก้ลุ่มระดมสมองเพื่อคน้หาทางเลือกและตดัสินทางเลือกในการแกปั้ญหา   
 ขั้นวางแผนปฏิบติัการ หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการตั้งค  าถามเพื่อให้กลุ่มระดมสมอง 
เพื่อก าหนดแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังาน ตามทางเลือกในการแกปั้ญหาท่ีกลุ่มตดัสินใจ 
เลือกแลว้รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแผน  
 ขั้นปฏิบติัการตามแผน หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไว ้รวมถึงกา
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ  
 ขั้นน าเสนอผลการปฏิบติังาน  หมายถึง  ขั้นตอนท่ีผูด้  าเนินการให้กลุ่มน าเสนอผลการ  
ปฏิบติังาน การคิดใคร่ครวญ และการตดัสินใจด าเนินการในขั้นต่อไป  
 
4 .องค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจะต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปน้ี  
(Spence 1998)  
 4.1 สภาพปัญหา (Problem) สภาพปัญหาท่ีใชป้ระกอบการเรียนรู้จะตอ้งมีความส าคญั ต่อ
ผูเ้รียนหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือผลสรุปของการแกปั้ญหาจะเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูเ้รียน ส าหรับใน
กระบวนการเรียนนั้นผูเ้รียนอาจจะเรียนรู้ในปัญหาเดียวกนั  หรือเรียนต่างปัญหาข้ึนอยู ่กบัส่วนขาด
ของผุเ้รียนแต่ละคน  นอกจากน้ีปัญหาท่ีเผชิญจะเป็นส่ิงเร่ิมตน้ว่าผูเ้รียนจะตอ้งเรียนส่ิงใด (what to 
do) และใชว้ิธีการเรียนใด (how to do) อย่างไรก็ตามปัญหาปัญหาท่ีใชใ้นการเรียนรู้ไม่ควรท่ีจะ
ไดรั้บการแทรกแซงจากองคก์รท่ีเป็นเจา้ของปัญหามากเกินไป  
 4.2 กลุ่มคน (The Set) หมายถึงกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีสมาชิกประมาณ 4-6 คน ท่ีรวมกลุ่มกนั เพื่อ
แกปั้ญหา  ซ่ีงผูเ้รียนแต่ละคนจะมีบทบาทเป็นทั้งผูรั้บค าปรึกษา (Consultant) ท่ีปรึกษา (Advisor) 
และผูคิ้ดคา้น (Devil’s Advocate) ส าหรับผูเ้รียนทุกคนในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนไม่จ า เป็นตอ้งเป็น 
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ผูเ้ช่ียวชาญ แต่ควรจะมีความสามารถในระดบัหน่ึงและเขา้ร่วมทั้งกระบวนการ และเพื่อให้มอง
ปัญหาไดอ้ย่างละเอียด และครอบคลุม สมาชิกแต่ละคนควรท่ีจะมาจากผูมี้ความ รู้ ความสามารถ 
จากหลากหลายดาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Mcgil and Beaty (1995: 26)   ท่ีกล่าวว่า “สมาชิก
กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบติั (set) จะเป็นใครก็ได ้ท่ีสามารถวิเคราะห์ ประสบการณ์มาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ได”้  นอกจากน้ีจากบทความ “Action  Learning” (2002)  
 เสนอวา่สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบติั ควรมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  1. มีพนัธะสญัญาท่ีจะร่วมกนัแกปั้ญหา  
  2. มีความสามารถในการฟังและการตั้งค  าถามกบัตวัเอง และกบัผูอ่ื้น  
  3. มีความตั้งใจจริงท่ีเปิดใจกวา้งเพื่อเรียนรู้จากสมาชิกคนอ่ืน  
  4. เห็นคุณค่าและเคารพในตวัผูอ่ื้น  
  5. มีพนัธะสัญญาท่ีจะลงมือปฏิบติัและด าเนินการจนส าเร็จ  
  6. ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาการของตนเองและของผูอ่ื้น  
 4.3 เจา้ของงาน (The Client) หมายถึง ผูท่ี้เป็นเจา้ของปัญหา ซ่ึงจะตอ้งเขา้ร่วมเป็น สมาชิก
กลุ่มหรือเป็นผูส้นบัสนุนองคก์ร  
 4.4 กลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษา (The Set Advisor) เป็นกลุ่มท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน 
กระบวนการเรียนรู้ บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นผูเ้ร่ิมตนของกระบวนการ หลงัจากนั้นกลุ่มผูเ้รียน 
จะเป็นรับผิดในการด าเนินการเอง ส าหรับการแสดงบทบาทในฐานะผูใ้ห้ค  าปรึกษานั้นจะตอ้ง 
พยายามสร้างกลุ่มให้เกิดความสามคัคีกนั โดยการอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจกระบวนการการเรียนรู้ 
โดยการปฏิบติัอย่างลึกซ้ึง  และบางท่ีอาจจะตอ้งเสริมสร้างทักษะกระบวนการกลุ่มส าหรับผู ้
เรียน นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งเพิ่มความเช่ือมัน่และขอ้ตกลงของเจา้ของงาน เพื่อให ้
สามารถส่ือสารกบัเจา้ของงานได ้ 
 4.5 กระบวนการ (Process) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดประเด็นปัญหา การวิพากษ ์และ
ตั้งสมมติฐาน และการลงมือปฏิบติั การรวบรวมขอ้มูลความเป็นจริงของปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะ ตอ้ง
ด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีหลกัเกณฑ ์   การวิพากษแ์ละการตั้งสมมติฐานจะตอ้งเกิดข้ึนทั้ง ก่อน
การด าเนินการภายหลงั รวมทั้งการระหว่างการประชุม การปฏิบติัอาจจะเกิดข้ึนทนัที หลงั เกิดข้ึน
ภายหลงัจากการเรียนรู้  
  
5. ประเภทของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 Mcgil and Beaty (1995) ไดแ้บ่งการเรียนรู้จากการปฏิบติัตามลกัษณะของการไดรั้บการ 
สนบัสนุนของสมาชิกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
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 5.1 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร (Sets 
Sponsored by Organization) หมายถึง การเรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยสมาชิกได้รับการ  
สนบัสนุนจากองคก์รใหด้ าเนินการ ซ่ึงกลุ่มคนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รใหเ้ขา้ร่วมกระบวน  
การเรียนรู้จากการปฏิบติันั้นอาจเป็นไปใน  2 ลกัษณะ   โดยลกัษณะแรกคือกลุ่มคนนั้นเขา้ร่วม  
เน่ืองจากเป็นบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งจดัเพื่อพฒันาทีมงานและระบบบริหารงานภาย  
ในองค์กร ส่วนลกัษณะท่ีสองคือกลุ่มคนเขา้ร่วมเพราะตอ้งการพฒันาตนเองและระบบบริหาร  
อยา่งไรกต็ามกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มจะตอ้งด าเนินการอยา่งสร้างสรรคแ์ละยัง่ยนื 
 5.2 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) เขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้อยา่งอิสระ 
(Independent action learning sets) หมายถึง การเรียนรู้จากการปฏิบัติเกิดข้ึนโดยสมาชิกจัด
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัข้ึนตามความตอ้งการของตนเอง โดยไม่ขอรับการสนบัสนุนหรือ 
การควบคมจากองคก์รเลย  
 5.3 การเรียนรู้จากการปฏิบติัประเภทกลุ่มคน (Set) เขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ใน  
ลกัษณะอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Self-facilitated sets)  หมายถึง การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัเกิดข้ึนโดยสมาชิกจดักระบวนการเรียนรู้ข้ึนโดยผูเ้รียนท าหนา้ท่ีทั้งเป็นผู ้ร่วม
เรียนรู้ และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกการเรียนรู้ไปพร้อมกนั  
 
6. การประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ  
 จากบทความใน ”Action Learning Model” (2002) กล่าวไวว้า่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจาก การ
เรียนรู้จากการปฏิบติัมี 5 ประการดงัน้ี  
 6.1  การท างานท่ีประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 6.2 ประสบการณ์ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการคิดใคร่ครวญ  และเป็นระบบ (Reflective 
and Systematic Learning Process) จะเป็นคุณสมบติัติดตวัผูเ้รียนอยา่งย ัง่ยนื  
 6.3  การพฒันาตนเองของผูเ้รียน  
 6.4  การพฒันาวิชาชีพในลกัษณะของการท างานร่วมกนั  
 6.5  การพฒันาโรงเรียน  
 ดงันั้นในการประเมินผลส าหรับการเรียนรู้จากการปฏิบติั สามารถท่ีจะประเมินการบรรลุ 
ตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน   การประเมินความยัง่ยนืของทกัษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ จาก
การปฏิบติัของผูเ้รียน   การประเมินการพฒันาตนเองของผูเ้รียน   การประเมินรูปแบบการ ท างาน
ในลกัษณะการมีส่วนร่วมในหลากหลายสาขาวิชาชีพ  
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7. ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
 การเรียนรู้จากการปฏิบติัเป็นการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรุ้เร่ืองต่างๆ เก่ียวกบั 
งานท่ีปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้จากการเรียนรู้ในแกปั้ญหาต่างๆ 
ระหว่างการปฏิบติังาน   ซ่ึงการเรียนรู้รูปแบบการฝึกอบรมไม่สามารถท าได้   (Lanhan   and 
Moldonado 1998)  ส าหรับการเรียนรู้จากการปฏิบติัสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองเพราะกระบวนการเรียนท่ีมีลกัษณะให้ผูเ้รียนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง ผูเ้รียน  
จึงสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน (Mumford 1991) นอกจากน้ีการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัมีความ  
สะดวกในการก าหนดวตัถุประสงค์การเรียน และสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่น 
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ (“What is Action Learning”  1996) และท่ีส าคญัการเรียนรู้จากการ 
ปฏิบติัไม่ไดมี้ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนเท่านั้น   ยงัช่วยในการพฒันาระบบงานขององคก์ร 
ดว้ย (Spence 1998)  
 
8. ข้อพงึระวงัในการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัตใินสังคม ทย  
 เน่ืองจากสังคมมีลกัษณะเฉพาะในหลายๆ ดา้นซ่ึงอาจมผลต่อการน าการเรียนรู้จากการ 
ปฏิบติัมาประยกุตใ์ช ้ในเร่ืองน้ี วีระวฒัน์ ปีนนัตามยั (2545) ไดเ้สนอขอ้พึงระวงัในการประยกุตใ์ช ้
การเรียนรู้จากการปฏิบติัในสงัคมไทยดงัน้ี  
 8.1 วฒันธรรมการเรียนรู้เดิมของสมาชิกทีมท่ีมีลกัษณะรอรับ รอฟังแลว้พิจารณาจะท า
อะไรก็สั่งมา ขออย่าให้คิด ท าแลว้ไม่ยอมคิดใคร่ครวญ  เป็นตน้ และวฒันธรรมการเรียนรู้ของ
องคก์รท่ีเน้นเบ้ืองบน คิด-สั่ง ขา้งล่างเป็นฝ่ายท า ผูท่ี้อายุอาวุโสอ่อนท่ีสุดในกลุ่มรับภาระมากใน
การคิด เขียนเป็นผูร้ายงาน  ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีขดัขวาง  หรือไม่เอ้ือต่อแนวทางของการเรียนรุ้จาก
การ ปฏิบติั ท่ีทุกคนเสมอภาคกนั  
 8.2 การน าเวลาประชุมของการเรียนรู้จากการปฏิบติั  พูดคุยในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา เช่น นินทานาย คุยนอกเร่ือง 
 8.3 การมุ่งค านึงถึงผลงานมากไป ไม่สนใจ ไม่ใหค้วามส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีการน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ของ
บุคคล ทั้งน้ีจะน าเสนอสาระส าคญัใน 4 เร่ือง ประกอบดว้ย (1) ความหมายของการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (2) ความส าคญัของการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ (3) ลกัษณะของการจดัการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ และ (4) กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ รายละเอียดแต่ละเร่ืองมีดงัน้ี 
 
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 การนิยามความหมายของการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Based Learning) 
พบว่า วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 41), สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2542: 39) ทิศนา แขมมณี (2550: 
131) ให้ความหมายการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ สรุปไดว้่า เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม
หรือลงมือปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้แลว้ สะทอ้นการเรียนรู้นั้นเพื่อการเรียนรู้นั้นเพื่อใหเ้กิดความคิดรวบ
ยอด สมมติฐานแลว้ประยกุตก์ารเรียนรู้สู่สถานการณ์ใหม่ ๆ 
 ในส่วนของนกัการศึกษาต่างประเทศไดนิ้ยามความหมายไวค้ลา้ยคลึงกบันกัการศึกษาของ
ไทยดงัท่ีกล่าวมา Bill and Roger (1990: 3-4) ใหค้วามหมายไวส้รุปประเด็นหลกัเป็น 4 ประการ คือ 
การปฏิบติั (doing) การเก็บขอ้มูล และทบทวน (review) การเรียนรู้จากขอ้มูล (learn) การประยกุต์
การเรียนรู้ (apply) กระบวนการดงักล่าวเป็นวงจรการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ ในขณะท่ี McGill 
lan and Brockbank (2004: 13-14) กล่าวใหค้วามหมายโดยเนน้การใหค้วามส าคญักบัการสะทอ้น 
(reflection) และการกระท า (action) 
 เม่ือพิจารณาความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์จะเห็นไดว้่าการเรียนรู้มุ่งเนน้จาก
ส่ิงท่ีมีประสบการณ์หรือตอ้งสร้างประสบการณ์ จากนั้นจึงสะทอ้นขอ้เรียนรู้จากประสบการณ์     
นั้น ๆ เป็นองคค์วามรู้และประยกุตสู่์การเรียนรู้ใหม่หรือการน าไปใชต่้อไป สรุปเป็นแผนภูมิ ดงัน้ี 
      
 
 

 
 
 
 

ประสบการณ์ (เดิมหรือไม่) 

เรียนรู้ 

ทบทวน (การสะทอ้น) ประยกุตใ์ช/้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
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 การเรียนรู้ปัจจุบนัมุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเกิดจากผูเ้รียนเอง ผ่านการปฏิบติัคิดใคร่ครวญดว้ย
ตนเองมากกว่าการเรียนรู้จากภายนอก การอภิปรายจากผูอ่ื้น และการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้น
ผูเ้รียนได้ปฏิบัติคิดสะท้อนจนเกิดการเรียนรู้แล้วน าความรู้นั้ นไปการเรียนรู้ใหม่หรือน าไป
ประยกุตใ์ช ้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถจดจ าไดอ้ยา่งแม่นย  า เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง
มากกว่าเรียนรู้จากการบอกหรืออภิปรายจากผูอ่ื้น และเป็นการถกัทอประสบการณ์ความรู้เดิมสู่
ความรู้ใหม่หรือการน าไปใชก้็จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ต่อเน่ือง ลึกซ้ึงไม่แยกเป็นส่วน ๆ ซ่ึง
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ท่ีใชส้มองเป็นฐาน  
 นอกเหนือจากความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์ดงักล่าว การลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีนอกเหลือจากองค์
ความรู้สึกหลายประการ ไดแ้ก่ (1) ความรู้ (2) ทกัษะ (3) เจตคติ (4) ค่านิยม (5) แรงจูงใจ (6) 
ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตนเอง และ (7) บุคลิกภาพ (สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ 2544: 41) 
 
2. ลกัษณะของการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์ตามแนวคิดของวฒันาพร            
ระงบัทุกข ์(2544: 41-46) และทิศนา แขมมณี (2550: 131-132) สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัประสบการณ์ของผูเ้รียน โดยผูส้อนมีการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ (learning experience) ในเร่ืองท่ีเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งไปประสบพบเห็นดว้ยตนเอง 
 2. เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมการเรียนไม่ไดน้ัง่ฟัง
บรรยายอยา่งเดียว ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีทา้ทา้ยและต่อเน่ือง 
 3. มีปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
 4. ปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนก่อเกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ท่ีผูเ้รียนมีอยู่ออกไป
กวา้งขวาง 
 5. เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัการส่ือสารทุกรูปแบบ การพดูหรือการเขียนการวาดรูป การแสดง
บทบาทสมมติ ซ่ึงเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแลกเปล่ียน การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์การเรียนรู้ 
 
3. กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นประสบการณ์ 
 จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้จากนกัการศึกษาไทยและต่างประเทศ พบวา่มีการเสนอ
แนวคิดระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์ไว ้ดงัน้ี 
 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542 : 43) และ Bill and Roger (1990 : 18-20) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ประสบการณ์ไว ้4 ขั้นตอน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั 
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  1.  ขั้นประสบการณ์ 
  2.  การสะทอ้นประสบการณ์ 
  3.  เกิดการเรียนรู้ 
  4.  ประยกุตแ์นวคิดสู่การเรียนรู้หรือน าไปใช ้
 กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้น ดงักล่าว สมศกัด์ิ ภู่วภิาดาวรรธน์ (2544 : 41-42) ไดเ้พิ่ม
ขั้นตอนการน าเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ ต่อจากขั้นประสบการณ์อีกหน่ึงขั้น จึงเป็น 5 ขั้น  
 
4. องค์ประกอบที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์  
 Doyle and Ward (อา้งถึงใน ราตรี ศรีสวสัด์ิ 2551 : 105) เสนอแนวคิดพื้นฐานของการ
จดัการเรียนรู้เนน้ประสบการณ์ไว ้ดงัน้ี 
 1. การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลสูงสุดนั้น ผูเ้รียนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์
การเรียนรู้  
 2. ความรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนได้ค้นพบนั้ นจะมีความหมาย หรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  
 3. การเรียนรู้ท่ีก่อใหเ้กิดความผกูพนั ผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมีการจูง
ใจให้มีส่วนร่วมภายใต้กรอบการท างานท่ีได้ก าหนดข้ึนร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ
รับผดิชอบใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากน้ี รูปแบบประสบการณ์ยงัช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ เกิดความรู้สึกและอารมณ์ ความรู้สึกภายในข้ึนจากการสะทอ้นความคิดในเร่ืองท่ีได้
กระท า และการสะทอ้นการกระท า ช่วยสร้างความคิดรวบยอดหรือสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได ้และได้
น าความรู้ท่ีคน้พบไปปฏิบติัทดลองจริง จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ใหผู้เ้รียนมากข้ึน 
 บุษกร โกมลภมร และสุวาลี ชูเกียรติ (2547:45-51) ไดศึ้กษาการเรียนวิชาไทยศึกษาโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้กับนักศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ต่อเน่ือง 2 ปี) วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 104 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โดยมี
พื้นท่ีศึกษาใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นพรุเตาะ ต าบล น ้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ
ชุมชนคลอดโหนด ต าบลทุ่งหวงั อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ระยะเวลาศึกษาชุมชนทั้งสองน้ีระหว่าง
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2547 โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจยัไดแ้ก่  
 1. วิเคราะห์ลกัษณะวิชา วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
 2. ออกแบบการจดัการเรียนการสอนไทยศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรียนรู้ให้สัมผสั
ชุมชนในสถานการณ์จริง  
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 3. ด าเนินการจดัการเรียนการสอน โดยผูส้อนน าเสนอการออกแบบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยศึกษาโดยใชชุ้มชนเป็นฐานแก่ผูเ้รียน ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ 
ก าหนดวิธีการเรียนรู้ พร้อมจดัท าใบงานในการใชเ้ป็นแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลชุมชนในดา้น
วิถีการด าเนินชีวิต ปัญหาความตอ้งการของชุมชนและผูเ้รียนน าเสนอโครงการ  
 

การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
  
 การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง หมายถึง การด าเนินการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดย
การให้ผูเ้รียนเขา้ไปเผชิญสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกันศึกษาเรียนรู้ 
แสวงหาความรู้ ขอ้มูล และวิธีการต่างๆ เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหานั้น และไดรั้บผลการประเมินตาม
มาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง  ไดแ้ก่ 

 1. การเรียนรู้เร่ืองใด ๆ ก็ตามยอ่มมีความสัมพนัธ์กบับริบทของเร่ืองนั้น ๆ การเรียนรู้โดย
ค านึงถึงบริบทแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับความเป็นจริง จึงสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
 2. สภาพการณ์จริง ปัญหาจริง เป็นโลกแห่งความเป็นจริง ซ่ึงคนจะตอ้งเผชิญ ดงันั้นการให้
ผูเ้รียนไดเ้ผชิญกบัสภาพการณ์จริง ปัญหาจริง จึงเป็นโอกาสท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความเป็นจริง 
 3. การเรียนรู้ความเป็นจริง ของจริง เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย เพราะสามารถน าไปใช้
ได ้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้อยากเรียนรู้ 
 4. การให้ผูเ้รียนเผชิญปัญหาและแกปั้ญหา จะช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตจ านวนมาก 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัให้ผูเ้รียนไปเผชิญปัญหาในบริบทจริงไดผู้ส้อนสามารถจดัการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียนได ้โดยการจดักิจกรรมท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริงให้
ผูเ้รียนไดร่้วมกนัคิดแกปั้ญหา  หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์จ าลองและเรียนรู้ท่ีจะใช้
ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการเขา้ใจสภาพความเป็นจริง และแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว
ควรจะช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ไดเ้รียนรู้ความรู้ในระดบัลึกไดเ้ช่ือมโยงส่ิงท่ี
เรียนรู้กบัโลกแห่งความจริงไดอ้ภิปรายสนทนาในเร่ืองท่ีเป็นสาระส าคญั และไดรั้บผลการตดัสินใจ
และการกระท าของตนจากสังคม หรือตามเกณฑ ์มาตรฐานในชีวิตจริง 
  1. ผูส้อนมีการน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์จริง ปัญหาจริงในบริบทจริง และ / 
หรือผูส้อนมีการจดักิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีจ าลองหรือสะทอ้นความเป็นจริง ใหผู้เ้รียนไดร่้วมกนัคิด
แกปั้ญหา หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณ์นั้น 
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  2.  ผูเ้รียนมีการ่วมกนัคิดวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาความรู้ ขอ้มูลและวิธีการต่าง ๆ 
จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ศึกษาท าความเขา้ใจ ความรู้และขอ้มูล และน าขอ้มูลความรู้มาใชใ้น
การตดัสินใจแกปั้ญหา 
  3. ผูเ้รียนมีการตดัสินใจกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั 
  4.  ผูเ้รียนไดรั้บผลการตดัสินใจและการกระท าของตนจากสงัคม (ตามเกณฑ์
มาตรฐานในชีวิตจริง)  
  5.  ผูเ้รียนมีการอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ สะทอ้นความคิดเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของตน 
  6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล ทั้งทางดา้นความรู้ทกัษะและเจตคติ 
 การเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้น ตามหลกัการแลว้ควรเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่แยกออกจากบริบท   
( Context ) เป็นการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามสภาพและบริบทจริงไม่ดึงเอาเร่ืองนั้นออกจาก
บริบทท่ีเป็นอยู่ หากสามารถจัดให้กระบวนการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญ ๆ ท่ีคล้ายคลึง
เช่นเดียวกบัท่ีเกิดในสภาพจริง ซ่ึงกอร์ดอน (Gordon 1998 : 390 – 393 ) ไดว้ิเคราะห์หา
องคป์ระกอบดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 1. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลมกัเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ อยูเ่สมอ เลก็บา้ง ใหญ่บา้ง 
และจะตอ้งคิดตดัสินใจ และลงมือกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในการเรียนรู้ตามสภาพจริง จึงตอ้งมี
ปัญหา การคิด การตดัสินใจ การกระท า และผลของการคิดการตดัสินใจ 
 2. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง เม่ือมีปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจแก้ไข บุคคลจะแสวงหา
ทางแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนมีอยู่หรือหามาได ้บุคคลจะมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้จะ
ช่วยตนไดใ้นทางใดทางหน่ึง จะใชท้รัพยากรรอบตวั เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรศพัท ์ฯลฯ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีจะน ามาแกปั้ญหา ตามสภาพจริงไม่มีการเรียนรู้เกิดข้ึนจากการท่ีนัง่เรียนกนัเป็นแถวเหมือน
สภาพในหอ้งเรียน 
 3. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลใชค้วามรู้ ทกัษะ และเกิดความรู้สึกหรือพฒันาเจตคติ
ไปพร้อม ๆกนั ตามสภาพจริง บุคคลจะด าเนินการจดัการเม่ือเกิดปัญหาใด ๆ บุคคลจะตอ้งคิด 
ตดัสินใจ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีและแสวงหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจมาใช ้และตดัสินใจกระท า
การอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีตนเห็นว่าดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์ ดงันั้น การพฒันาความรู้ 
ทกัษะและเจตคติต่าง ๆ ตามสภาพจริง จึงเป็นการพฒันาทีเกิดข้ึนในบริบทตามสภาพจริง ๆ นั้น 
 4. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง บุคคลจะเลือกรับรู้และเรียนรู้เฉพาะส่ิงท่ีมีความหมายกบั
ตวัเอง ซ่ึงมกัจะเป็นส่ิวท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น ทกัษะในการเขา้ใจผูอ่ื้น การอยู่
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ร่วมกบัผูอ่ื้น การแกปั้ญหา การตดัสินใจ เป็นตน้ ตามสภาพจริงบุคคลไม่ไดรั้บรู้หรือเรียนรู้ทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีผา่นเขา้มา 
 5. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่ิงทั้งหลายจะเช่ือมโยงกนั ความรู้ ทกัษะ เจตคติ  ท่ีเรียนรู้
ในบริบทหน่ึง  จะไดรั้บการถ่ายโอนไปใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ และจะไดรั้บการปรับเปล่ียนและพฒันา
ไปเร่ือย ๆ ดงันั้น การเรียนรู้จึงมีลกัษณะของการพฒันาแบบเป็นเกลียว คือ จะมีการพฒันาจากฐาน
เดิมเพิ่มข้ึนไปเร่ือย ๆ 
 6. ในการเรียนรู้ตามสภาพจริง เม่ือบุคคลกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงบุคคลมกัจะไดรั้บขอ้มูล
ยอ้นกลบัว่าส่ิงท่ีตนท าลงไปนั้นดี – ไม่ดี เหมาะ – ไม่เหมาะ จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
ถือไดว้า่เป็นมาตรฐานคุณภาพตามความเป็นจริงในชีวิตจริง ( real – life standards of quality )  
 

การจัดการเรียนรู้จากสังคม 
 

  การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมอนัจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความคิด ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง จึงท าใหมี้ความหมายต่อตนเองและตอ้งการท่ีจะน าไปใช ้
ประสบการณ์ในดา้นการรับใชส้ังคม นับเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าสูงต่อการเรียนรู้ การรับใช้
สังคมตามความตอ้งการของชุมชนและสังคม ( Erickson and Anderson 1997  และ Weigart 1998) 
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแลว้ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนได้รับยงัสามารถสร้าง
แรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม และสามารถพฒันาความรู้ ทกัษะและเจตคติ
ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นการเรียนรู้จากความเป็นจริงตามสภาพท่ีแทจ้ริง จึงเป็น
การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตและสงัคมไดจ้ริง 
 การจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้งัคม หมายถึง การด าเนินการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดย
การใหผู้เ้รียนเขา้ไปมีประสบการณ์ในการรับใชส้ังคม ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการ
ของชุมชนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียน และวางแผนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลง
มือปฏิบติัการรับใชส้ังคมตามแผน และน าประสบการณ์ทั้งหลายท่ีไดรั้บมาคิดพิจารณา ไตร่ตรอง 
จนกระทัง่เกิดความคิดรวบยอด หลกัการ หรือสมมติฐานต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปทดลอง หรือ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้
  1.  ผูเ้รียนมีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรู้ในเร่ืองท่ีก าหนด 
  2. ผูเ้รียนมีการศึกษาความตอ้งการของชุมชน และเลือกกิจกรรมท่ีจะรับใชส้งัคม 
  3. ผูเ้รียนมีการวางแผนการรับใชส้งัคมในกิจกรรมท่ีเลือก 
  4. ผูเ้รียนมีการจดบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัการรับใชส้งัคม 
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  5. ผูเ้รียนมีการวิเคราะห์เหตุการณ์และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติัการรับใช้
สังคม และมีการคิดพฒันา และสร้างขอ้สรุปท่ีเป็นความคิดรวบยอด / หลกัการ / สมมติฐาน 
  6. ผูเ้รียนมีการน าความคิดรวบยอด / หลกัการ / สมมติฐานท่ีไดไ้ปทดลองใช ้หรือ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ ๆ  
  7. ผูส้อนมีการติดตามผลการน าความรู้ / ความคิด / หลกัการ / สมมติฐานไปใช้
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนผลการน าไปใช ้และอภิปรายหาขอ้สรุป ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ หรือ
ปรับเปล่ียนความคิดตามความเหมาะสม 
  8. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชผ้ลการประเมินการเรียนรู้ของ
ตนเองของผูเ้รียน ประกอบกบัการประเมินผลของผูเ้รียนดว้ย และการวดัและประเมินผลจะตอ้ง
เป็นไปตามจุดประสงคข์องเร่ืองท่ีเรียนรู้ มิใช่วดัผลการรับใชส้ังคม 
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ใบงาน ที่  1.1  
แบบบันทกึผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่1  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
1. ปรัชญา  แนวคิด  และหลกัการเรียนรู้  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

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

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

2.  ความจ าเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ............................................................................ 
............................................................................ 
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3. การจดักระบวนการเรียนรู้ตาม
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และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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............................................................................ 
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เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
4. ลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ ........................................................................... 

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

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

5. ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ 
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…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

6. กลยทุธ์ในการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้ผูเ้รียน
ส าคญัท่ีสุด 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
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เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
7. การเรียนรู้จากการปฏิบติั  ........................................................................... 

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

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

8. การเรียนรู้จากประสบการณ์  ........................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

9. การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง ........................................................................... 
............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

10. การเรียนรู้จากสงัคม 
 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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ใบงาน ที่  1.2 
แบบเสนอเทคนิควธีิการการจัดกระบวนการเรียนรู้  

 
1. รายวชิา............................................................................................................................................ 
2. ค าอธิบายรายวชิา............................................................................................................................ 
3. เนือ้หาสาระการเรียนรู้..................................................................................................................... 
4. วตัถุประสงค์การเรียนรู้................................................................................................................... 
5. เทคนิค วธีิการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
 คร้ังที ่1  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
............................................................................................................................................................ 
 คร้ังที ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
............................................................................................................................................................ 
 คร้ังที ่3 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
............................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



420 

 

 

หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่ 2 :   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 
 
หัวเร่ือง 

  1. ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
 2. หลกัการเลือกและหลกัการใชส่ื้อ 
  3. จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
 4. ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์องแหล่งการเรียนรู้ 
 5. ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการพฒันา การเลือกและการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้
ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีหลากหลาย 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาและหลกัสูตรได ้
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและแหล่งการเรียนต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมได ้
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระการใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน ได ้
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 
 ส่ือการเรียนรู้นบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการเรียนการสอนนบัแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นตวักลางท่ีช่วยใหก้ารใหส่ื้อสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจความหมายขงเน้ือหาของบทเรียนไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการ  
ไม่วา่ส่ือนั้นจะเป็นส่ือในรูปแบบใดกต็ามลว้นแต่เป็นทรัพยากรท่ีสามารถอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ไดท้ั้งส้ิน (กิดานนัท ์มลิทอง. 2545 : 89) จึงขอน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ 
ตามล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 
 

ความหมาย ความหมาย ความส าคญั และประเภทของส่ือ 
 

 
1. ความหมายของส่ือ 
 ทศันีย ์ ศุภเมธี (2531 : 76)  กล่าวถึง ความหมายของส่ือการเรียนรู้วา่ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ส่ิง
ต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนหรือเป็นตวัการท าให้การเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534 : 76)  กล่าวถึงความหมายของส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใชใ้นการเรียนการสอน  เพื่อช่วยให้กระบวนการ
เรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของท่ีมีอยู่ในธรรมชาติหรือมนุษย์
สร้างข้ึนมารวมทั้งวิธีการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

 Brown and others (อา้งถึงใน กมล เวียสุวรรณ 2539:39) กล่าวถึงความหมายของส่ือการ
เรียนรู้วา่ ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอความรู้ใหแ้ก่ ผูเ้รียนจนเกิดผล
การเรียนท่ีดี ทั้ งน้ีรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เฉพาะแต่ส่ิงท่ีเป็นวสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น เช่น
การศึกษานอกสถานท่ี การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยน าถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนหรือ
แหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียนเป็นส่ิงช่วยอธิบายและขยายเน้ือหาบทเรียนใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหา
ง่ายข้ึน เพื่อบรรลุถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
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2. ความส าคญัของส่ือ 
 ส่ือการเรียนรู้มีความส าคญัอยา่งมากในการท่ีจะน าความรู้จากผูเ้รียนไปยงัผูส้อนในการ
จดัการเรียนการสอน กเ็ช่นเดียวกนัส่ือการเรียนรู้มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการท าความเขา้ใจ และ
การปฏิบติัใหเ้กิดความช านาญ 
 กิดานนัท ์ มลิทอง (2543 : 98) กล่าวถึงความส าคญัของส่ือการเรียนรู้วา่ 
  1. ส่ือกบัผูเ้รียน 

 1.1 เป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ส่ือจะช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจกบัผูเ้รียน 
 1.3 การส่ือจะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนั 
 1.4 ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 1.5 ช่วยสร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ 

  1.6 ช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยการจดัใหมี้การใชส่ื้อการศึกษา
รายบุคคล 

  2. ส่ือกบัผูส้อน 
 2.1 การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนเป็นการช่วยให ้

บรรยากาศในการสอนน่าสนใจข้ึน 
 2.2 ส่ือจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหา 
 2.3 เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลิตวสัดุใหม่ๆ  

เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอน 
 Kinder (อา้งถึงใน กมล  เวียสุวรรณ 2539 : 43) กล่าวถึงความส าคญัของส่ือการเรียนรู้วา่ 
  1.  ส่ือการเรียนรู้สามารถเอาชนะขอ้จ ากดัเร่ืองความแตกต่างกนัของประสบการณ์ 
ดั้งเดิมของผูเ้รียน  คือเม่ือใชส่ื้อการเรียนรู้แลว้จะช่วยใหเ้ดก็ท่ีมีประสบการณ์เดิมแตกต่างกนั เขา้ใจ
ไดใ้กลเ้คียง 
  2.  ขจดัปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ี ประสบการณ์ตรงบางอยา่ง หรือการเรียนรู้ 
  3.  ท าใหเ้ดก็ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
  4.  ส่ือการเรียนรู้ท าใหเ้ดก็มีความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนั 
  5.  ท าใหเ้ดก็มีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
  6.  ท าใหเ้ดก็มีความสนใจและตอ้งการเรียนในเร่ืองต่างๆ มากข้ึน เช่น การอ่าน 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทศันคติ การแกปั้ญหา เป็นตน้ 
  7.  เป็นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 
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  8.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 
 ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนรู้เปรียบเสมือนพาหะของความรู้ ท่ีมีความส าคญัอยา่ง
ยิง่ต่อการน าความรู้จากผูส่้งคือ ครูไปยงัผูรั้บ คือ ผูเ้รียน  เพื่อใหก้ระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. ประเภทของส่ือ 
 ในการจ าแนกประเภทของส่ือการเรียนรู้นั้นสามารถจ าแนกไดต้าม ประเภท ลกัษณะ และ
วิธีใชส่ื้อการเรียนนั้น มีการศึกษาไดก้ล่าวถึงประเภทของส่ือการเรียนรู้ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอไวด้งัน้ี 
 Dale (1965 : 42-43) แบ่งส่ือการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ส่ือการสอนประเภทวสัดุ  หมายถึง ส่ิงท่ีเกบ็ความรู้ไดด้ว้ยตนเองแยกเป็น 
    1.1 ส่ือการสอนประเภทวสัดุ หมายถึง ส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง
จะตอ้งอาศยัอุปกรณ์ช่วยอ่ืนช่วย เช่น แผนท่ี  ลูกโลก เป็นตน้ 
    1.2 วสัดุท่ีไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไดด้ว้ยตนเองจะตอ้งอาศยัอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น 
แผน่เสียง และฟิลม์ เป็นตน้ 
 2. ส่ือประเภทอุปกรณ์  หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีจะท าใหข้อ้มูลจากวสัดุสามารถใชใ้น
การเรียนรู้ได ้ไดแ้ก่ เคร่ืองฉาย และวิทย ุเป็นตน้ 
 3. ส่ือประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง ส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นความคิดรูปแบบการจดัการ
สอนซ่ึงไม่ใชว้สัดุอุปกรณ์ เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรียน และการสาธิต เป็นตน้ 
 

หลกัการเลอืกและใช้ส่ือ 
 

1. หลกัการเลอืกส่ือ 
 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการเลือกส่ือการเรียนซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอ ดงัน้ี 
 ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และนิคม  ทาแดง (2532 : 55-56)  กล่าวถึงการจดัระบบส่ือการเรียนรู้
และคุณค่าในการจดัส่ือการเรียนรู้พอสรุปได้ว่า  การจดัส่ือระบบการเรียนรู้เป็นวิธีการก าหนด
ขั้นตอนการผลิต การเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ตอ้งสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบักิจกรรม
การเรียนรู้และการประเมินผลดว้ย การจดัระบบส่ือการเรียนรู้ให้มีคุณค่าในการจดัระบบส่ือการ
เรียนรู้ คือ 
 1. เป็นแนวทางในการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
 2. ช่วยประหยดัเวลา 
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 3. ช่วยการผลิตส่ือและการใชส่ื้อการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 4. ช่วยใหผ้ลิตและใชส่ื้อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีความสมัพนัธ์กนั 
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533 : 94-97) กล่าวถึง การเลือกส่ือใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้  เป็นหลกัการเบ้ืองตน้ในการพฒันารูปแบบการเลือกส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงควรปฏิบติัเป็นขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1. ประเมินส่ือท่ีมี 
 2. เลือกส่ือท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและยทุธศาสตร์การสอน 
 3. พิจารณาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายและผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการน าระบบส่ือนั้นๆ มาใชใ้น
การเรียนการสอน 
 4. พิจารณาระบบการเรียน 
 Davies (อา้งถึงใน กิดานนัท ์ มลิทอง. 2536 : 84) การเลือกส่ือการเรียนรู้เพื่อน ามา
ประกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง โดยในการ
เลือกส่ือผูส้อนจะตอ้งตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน  เพื่อให้ใช้
วตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีในการเลือกส่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีหลกัการอ่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
 1. ส่ือนั้นตอ้งสมัพนัธ์กบัเน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 
 2. เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหาถูกตอ้ง  ทนัสมยั  น่าสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะให้ผลต่อการเรียน การ
สอนมากท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียน ไดเ้ขา้ใจเน้ือหาวิชานั้นไดดี้เป็นล าดบัขั้นตอน 
 3. เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 4. ส่ือนั้นควรสะดวกในการใช ้มีวิธีการใชซ้บัซอ้นยุง่ยากจนเกินไป 
 5. ตอ้งเป็นส่ือท่ีมีคุณภาพเทคนิคการผลิตท่ีดี มีความชดัเจนและเป็นจริง 
 6. มีราคาท่ีไม่แพงเกินไป หรือถา้จะผลิตเองควรคุม้ค่ากบัเวลาและการลงทุน 
  ดงันั้นกล่าวสรุปไดว้่า  การเลือกส่ือการเรียนรู้  ส าหรับใชป้ระกอบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้นประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูส้อนจะตอ้งพิจารณาคือ วตัถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมในการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อใชว้ตัถุประสงคน์ั้นเป็นตวัช้ีน าในการเลือกส่ือการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 
2. หลกัการใช้ส่ือ 
         เม่ือผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะเลือกใชส่ื้อประเภทใดในการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ล  าดบัต่อไปส าหรับผูส้อนคือตอ้ง
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ทราบถึงหลกัในการใชส่ื้อการเรียนรู้นั้นๆ มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงหลกัการใชส่ื้อการเรียนรู้ ซ่ึงขอ
น าเสนอไวด้งัน้ี 
 สุนนัท ์ สงัขอ่์อง (2536 : 17)  กล่าวถึงการเสนอแนะน าผูส้อนในการใชส่ื้อ ไวด้งัน้ี 
                   1. ครูควรก าหนดวตัถุประสงค ์ในการใชส่ื้อการเรียนรู้แต่ละคร้ังและใชส่ื้อการเรียนรู้
ใหเ้หมาะกบัเวลา สถานการณ์การเรียนรู้ 
                   2. ก าหนดจะใหน้กัเรียนฝึกทกัษะอะไรไดบ้า้งขณะใชส่ื้อการเรียนรู้นั้น 
                   3. เลือกส่ือการเรียนรู้เหมาะสม ใชไ้ดดี้และใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหบ้รรลุประสงค ์
                   4. ครูควรทดลองใชส่ื้อการเรียนรู้นั้นก่อนใชจ้ริง 
 Brown (อา้งถึงใน กิดานนัท ์ มลิทอง 2536 : 90 - 91) กล่าวว่า หลงัจากท่ีผูส้อนไดเ้ลือก
หรือตดัสินใจแลว้ว่าจะใชส่ื้อประเภทใดในการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากการถ่ายทอด
เน้ือหาของส่ือนั้นไดดี้ท่ีสุดผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีหลกัในการใชส่ื้อการสอนตามล าดบั  ดงัน้ี 
 1. เตรียมตวัผูส้อน (Prepare Yourself)  เป็นการเตรียมตวัในการอ่าน ฟังหรือดูเน้ือหาท่ีมีอยู่
ในส่ือท่ีจะใชว้่ามีเน้ือหาถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ ถา้ส่ือนั้นมีเน้ือหาไม่ครบ 
ผูส้อนจะเพิ่มเติมโดยวิธีการใดในจุดใดบา้ง จะมีวิธีการใชส่ื้ออยา่งไร 
 2. เตรียมจดัสภาพแวดลอ้ม (Prepare the Environment)  โดยการจดัเตรียมวสัดุเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้ห้พร้อม ตลอดจนเตรียมสถานท่ีห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม
ดว้ย 
 3. เตรียมตวัผูเ้รียน (Prepare the Class) เป็นการเตรียมตวัผูเ้รียน โดยมีการแนะน าหรือให้
ความคิดรวบยอดว่าเน้ือหาในส่ือเป็นอย่างไร เพื่อให้ผูเ้รียนเตรียมพร้อมในการฟัง ดูหรืออ่าน
บทเรียนจากส่ือนั้นใหเ้ขา้ใจไดดี้ และสามารถจบัประเด็นของเน้ือหาไดห้รือหากผูเ้รียนมีการใชส่ื้อ
ดว้ยตนเอง ผูส้อนตอ้งบอกวิธีการใชใ้นกรณีท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีเรียนยงัไม่เคยใชม้าก่อน และผูส้อน
ควรบอกกล่าวล่วงหนา้ วา่หลงัจากการเรียนหรือใชส่ื้อเหล่าน้ีแลว้ผูเ้รียนจะมีกิจกรรมอะไรบา้ง เช่น 
มีการทดสอบ การอภิปราย การแสดง หรือการปฏิบติั เพื่อใหผู้เ้รียนเตรียมตวัไดถู้กตอ้ง 
 4. การใชส่ื้อ (Use the Item) ผูส้อนตอ้งใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัขั้นตอนท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 
เพื่อใหด้ าเนินการไปอยา่งราบร่ืน และตอ้งควบคุมการเสนอส่ือใหถู้กตอ้ง 
 5. การติดตามผล (Follow Up) หลงัจากมีการเสนอส่ือแลว้ ควรมีการติดตามผลโดยการให้
ผูเ้รียนตอบค าถาม อภิปราย หรือเขียนรายงานส่ง เพื่อเป็นการทอสอบว่าผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนและ
เรียนรู้จากส่ือท่ีเสนอไปนั้นอย่างถูกตอ้งหรือไม่ เพื่อผูส้อนจะไดส้ามารถทราบจุดบกพร่องและ
แกไ้ขปรับปรุงการเสนอของตนได ้
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ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงค์ของแหล่งการเรียนรู้ 

 
 

การเรียนรู้ในโลกปัจจุบนันั้น มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดยไม่จ าเป็นตอ้ง 
เรียนรู้หรือไดรั้บความรู้จากครูในหอ้งเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมี
อยูร่อบตวั ไดแ้ก่ พอ่แม่ ชุมชน เพื่อน สถาบนัทางศาสนา การอ่านหนงัสือพิมพ ์ดูโทรทศัน์และทนั 
สมยัท่ีสุดคือ การใชค้อมพิวเตอร์และขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซ่ึงทุกคนจะไดรั้บความรู้ตามท่ี
ตนเองตอ้งการ การเรียนรู้จึงสนุก ไม่เกิดความเครียด (ชยัพจน ์รักงาม 2542 : 31-32) 
 
1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 ผูรู้้ นกัการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเรียกช่ือแหล่งเรียนรู้ในลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ความหมาย วิธีด าเนินการ และเป้าหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัแหล่ง
เรียนรู้ต่างกค็ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
 Good (1959 : 114) ใหค้วามหมายของค าว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางการศึกษาท่ีสามาถน าเอาใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนได้ 
เช่น พิพิธภณัฑ ์โรงมหรสพ หอ้งสมุด สวนสาธารณะ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงบุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีอยูใ่นชุมชนดว้ย 
 Wittich and Schuller (1962 : 229) ใหค้วามหมายค าว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง 
ประชาชน สถานท่ีและส่ิงของท่ีอยูใ่นชุมชน ซ่ึงสมารถน าเอามาใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรง 
 Nichols (1971 : 341-347) ใหค้วามหมายค าวา่ แหล่งความรู้ในชุมชน 
หมายถึงแหล่งท่ีเป็นวิชาการส าหรับโรงเรียน ประกอบดว้ย ประชาชน สถานท่ี ส่ิงต่าง ๆ และ
กิจกรรมทั้งหลายท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาของนกัเรียน เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองดี 
 แสงจนัทร์ อินทนนท ์ (2532 : 25) ใหค้วามหมายค าว่า แหล่งความรู้ในชุมชนหมายถึง 
สถานท่ีรวมของส่ือทุกชนิดท่ีใหบ้ริการเพื่อการเรียนรู้ดา้นขอ้มูลข่าวสาร สรรพวิทยาการในรูปแบบ
ของความบนัเทิงและเน้ือหาสาระแก่ประชาชนท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้ไดต้ลอดเวลา 
 บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ใหค้วามหมายของค าว่า แหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการ 
หมายถึง สถานท่ีร่วมกิจกรรมท่ีกระตุน้เตือนให้เกิดความส านึกและตระหนักถึงความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาหาความรู้อยูต่ลอดเวลา แหล่งเรียนรู้จะอยูท่ี่ไหน รูปร่างหนา้ตาอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพความจ าเป็นในแต่ละทอ้งถ่ิน 
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 นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ์ (2533 : 6-13) ใหค้วามหมายค าว่า แหล่งวิทยาการในชุมชนหมายถึง 
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเรา สามารถกระทบดว้ยประสาทสัมผสัไดท้ั้งทางตา ทางจมูกทางหู ล้ิน 
กายและใจ ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ความเท่ากนั ความเป็นไปและการเปล่ียนแปลงของส่ิง     
ต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ช่วยให้เป็นคนทนัโลกแห่งการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุขตามสมควรแก่
อตัภาพ 
 จากความหมายของแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงอาจใชช่ื้อเรียกต่าง ๆ กนั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า
นกัการศึกษาส่วนใหญ่จะใชค้  าว่า แหล่งความรู้ในชุมชนหรือแหล่งวิทยาการในชุมชนเน่ืองจากใน
อดีตหรือแมแ้ต่ในปัจจุบนั สรุปไดว้่า แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งความรู้ในชุมชน หรือแหล่งวิทยาการ
ในชุมชนต่างก็มีความมุ่งหมายเหมือนกนั เพียงแต่ใชช่ื้อเรียกต่างกนัซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ไดแ้ก่ บุคคล สถานท่ี สถาบนัต่าง ๆ ส่ิงของ ธรรมชาติแวดลอ้ม สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีผูเ้รียนเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดย
ประสบการณ์ตรงและไดค้วามรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่า สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
 สรุปไดว้่า อาจารยแ์ละบุคลากรทุกคนท าความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวนโยบายการปฏิรูปการ
เรียนการสอน และแผนการด าเนินงานพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน โดย
น าเอาส่ือ เทคโนโลยีต่างๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายและ
น่าสนใจ รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีโอกาสแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
2. ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
 เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งความรู้ในชุมชนหรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนมี
ความหมายท่ีกวา้งขวางมาก จึงมีนกัการศึกษาจ าแนกประเภทแหล่งเรียนรู้ไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
 Ramirez (1954 : 386) จ าแนกแหล่งความรู้ในชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. แหล่งความรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ อาทิ แสงแดด อากาศ ดิน น ้า เป็นตน้ 
 2. แหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในชุมชน 
 3. แหล่งความรู้ทางดา้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่ แหล่งความรู้ท่ีเกิดจากความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ การคิดประดิษฐต่์าง ๆ เช่น เคร่ืองยนต ์
 4. แหล่งความรู้ท่ีเป็นสถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน เช่นโรงเรียน โบสถ ์
เป็นตน้ 
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 Jarolimek (1969 : 189) จ าแนกแหล่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. ประเภทท่ีเป็นวสัดุในการอ่าน (Reading Materials) ไดแ้ก่ หนงัสือ จุลสารวารสาร 
หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์างๆ 
 2. ประเภทท่ีไม่ใชว้สัดุในการอ่าน (Non-Reading Materials) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์รูปภาพ ฟิลม์
สตริป เคร่ืองบนัทึกเสียง แผนท่ี ลูกโลก และแหล่งวิทยาการอ่ืน ๆ 
 Nichols (1971 : 341-347) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ดงัน้ี 
 1. ผูช้  านาญการ เช่น นกัดนตรี จิตรกร ผูช้  านาญงานพิเศษ นกักีฬา พนกังานซ้ือ-ขาย และ
บริการ พอ่คา้ นกัธุรกิจ นายธนาคาร นกัอุตสาหกรรม ชาวนา 
 2. พอ่แม่หรือผูป้กครอง 
 3. ตวัแทนขององคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ ตวัแทนของสงัคม เทศบาล ศูนย ์
วฒันธรรมหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

4. ผูแ้ทนทางดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ บุคคล ท่ีท างานทางดา้นธุรกิจการคา้ขาย 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษทัขนส่ง เหมืองแร่ บริษทัหา้งร้านต่าง ๆ 

5. ผูแ้ทนรัฐบาล เช่น ต ารวจ เทศมนตรี เจา้หนา้ท่ีอนามยั เป็นตน้ 
6. คณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ประชาชน เช่นคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะท่ีปรึกษาโรงเรียน คณะครูภายในโรงเรียน เป็นตน้ 
7. ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปดว้ย พืช สัตวป่์า น ้า ดิน แร่ และวสัดุชนิดต่าง ๆ ทาง

ธรรมชาติ 
 8. ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น อาคารสถานท่ี เคร่ืองบิน ถนน รถไฟ หอ้งสมุดพิพิธภณัฑ์ ปู
ชนียสถาน เป็นตน้ 
 นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-13) ใหจ้ าแนกแหล่งวิทยาการท่ีมีอยูใ่นชุมชนท่ีจะ 
สามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนได ้ดงัน้ี 
 1. ประเภทบุคคล หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนนั้น 
 2. ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ 
 3. ประเภทส่ือต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลย ีและส่ิงประดิษฐช์นิดต่าง ๆ 
 สรุปไดว้่า แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูร่อบๆ ตวัเราทุกหนทุกแห่ง จะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป
มากมายหลายประเภท ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อนในหอ้งเรียน เพื่อต่างระดบั บุคลากรในโรงเรียน 
ผูป้กครอง คนในชุมชน เป็นตน้ 
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 2. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวิชาการ ไดแ้ก่สถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียนและชุมชนเช่น 
หอ้งสมุด วดั ตลาด ร้านคา้ สถานีต ารวจ สถานีอนามยั โบราณสถาน สวนสัตว ์เป็นตน้ 
 3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น หว้ย หนอง คลอง อ่างเก็บน ้ า สวนสาธารณะป่า ตน้ไม ้
ใบไม ้อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งสตัวต่์าง ๆ เช่น สัตวเ์ล้ียง สัตวป่์า เป็นตน้ 
 4. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เช่น หนงัสือ ต ารา วารสาร 
นิตยสาร ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์แผน่ปลิว ป้ายโฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์เสียงตามสาย 
เกมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
3. วตัถุประสงค์การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
 บุญเลิศ มาแสง (2532 : 29) ไดก้ล่าวถึงการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน ซ่ึงก าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งไว ้5 ประการ คือ 
 1. เพื่อพฒันาแหล่งวิทยาการของหมู่บา้น เช่น ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้นและท่ีอ่าน
หนงัสือท่ีวดัหรือโรงเรียน ใหเ้ป็นแหล่งความรู้หมู่บา้น สามารถใหบ้ริการแก่ประชาชนไดทุ้กกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวยั 
 2. เพื่อจดัตั้งแหล่งความรู้หมู่บา้นข้ึน ในพื้นท่ีซ่ึงยงัไม่เคยมีการจดัตั้งแหล่งวิทยาการ
รูปแบบใดมาก่อน 
 3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนท่ีใกลเ้คียงไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้
หาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวางตลอดเวลา ไดรั้บการบริการทางการศึกษาในรูปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาทกัษะความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามความพร้อมและ
ตามความตอ้งการของตน 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมการศึกษาดว้ยตนเองโดย
อาศยัองคก์รทอ้งถ่ินหรือตวัแทนของประชาชนในหมู่บา้น เช่น กลุ่มนกัศึกษาทางไกล กลุ่มพลงั
มวลชนและอาสาสมคัรในหมู่บา้น 
 5. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการระดมทรัพยากร และการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ของรัฐ ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น และหน่วยงานภาคเอกชนตามแนวนโยบายการ
พฒันาชนบทแห่งชาติ 
 สรุปไดว้่า การจดัตั้งแหล่งความรู้ มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพฒันาทกัษะ
ความรู้ ความสามารถและคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ
มาใชใ้นการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
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ความส าคญัและรูปแบบการจัดแหล่งการเรียนรู้ 
 
1. ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ในวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
การศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบงัคบัในร้ัวโรงเรียนเท่านั้นไม่ได ้ ทุกคน
จะตอ้งศึกษาหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไปตลอดชีวิต ดงันั้นแหล่งความรู้ต่าง ๆ จึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการความสนใจ
ความถนดัและความพร้อม ดงัท่ีผูรู้้และนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 แสงจนัทร์ อินทนนท ์(2532 : 68) กล่าวว่า การจดัแหล่งความรู้หมู่บา้นเป็นการวางพื้นฐาน
เบ้ืองตน้ท่ีจะช่วยพฒันาประชาชนในทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มุ่งพฒันาดา้นความเป็นอยูใ่หเ้ขา “อยูดี่” 
สามารถด ารงชีวิตในชุมชนไดอ้ยา่ง “มีความสุข” มีความประพฤติท่ีถูกตอ้ง มีความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวิต 
 2. ช่วยใหป้ระชาชนรู้จกัการพึ่งพาตนเอง การพฒันาชุมชนมีความมุ่งหมายใหป้ระชาชนได้
ช่วยตนเองมากท่ีสุด และเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง
 3. ช่วยให้คนคิดเป็น คนท่ีคิดเป็นนั้นเป็นผูท่ี้สามารถปรับปรุงตนเองและส่ิงแวดลอ้มให้
ผสมกลมกลืนกนั เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกส็ามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแกปั้ญหา
นั้น โดยเลือกทางตดัสินปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัของตนเองและส่ิงแวดลอ้ม  
 4. ช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชุมชน อนัเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตอีกประการหน่ึง ปัญหา
ความยากจนเป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงของประเทศและมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหาเร่ืองความไม่
รู้ของประชาชน การมีศูนยร์วมความรู้ในหมู่บา้นกเ็ป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยช้ีน าใหเ้ขามีโอกาสรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน และหาทางช่วยแกปั้ญหาเศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชนได ้
 นฤมล ตนัธสุรเศรษฐ ์(2533 : 6-7) กล่าวไวว้า่ แหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการในชุมชน มี
ความส าคญั คือ 
 1. เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตท่ีประชาชนจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อหาความรู้ต่าง ๆ ไดด้ว้ย
ตนเองตลอดเวลา โดยไม่จ ากดัเพศและวยั 
 2. เป็นแหล่งท่ีช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 
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 3. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสมัพนัธ์เพื่อหาความรู้จากแหล่งก าเนิดไดเ้ช่น การเขา้
ไปศึกษาโบราณสถาน โบราณวตัถุหรือศาสนสถาน การศึกษาพนัธ์ุไม ้ หรือการศึกษาพนัธ์ุสัตว ์
สภาพชีวิตความเป็นอยูต่ามธรรมชาติของสตัวช์นิดต่าง ๆ ถึงแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในป่า 
 4. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง หรือลงมือ
ปฏิบติัจริงได ้ เช่น การแกเ้คร่ืองยนต ์การประดิษฐ ์ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี การท าอาหาร 
ขนม หรือดอกไมป้ระดิษฐ ์เป็นตน้ 
 5. เป็นแหล่งท่ีประชาชนจะเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์เพื่อให้ไดค้วามรู้เก่ียวกบัวิทยาการใหม่ท่ีมี
การคิดคน้ข้ึน และยงัไม่มีของจริงใหเ้ห็น เช่น การศึกษาถึงประดิษฐก์รรมข้ึนใหม่ โดยดูจากวีดิทศัน์ 
ภาพยนตร์ นิทรรศการ หรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งวิทยาการประเภทน้ีจะเป็นส่ือ
ต่าง ๆ ซ่ึงมีความส าคญัเฉพาะในหลายดา้น คือ 
  5.1 เป็นแหล่งใหข่้าวสาร เปิดโลกทศัน์ของผูศึ้กษาใหก้วา้งไกลกว่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน
ในทอ้งถ่ินของตน ช่วยใหเ้กิดความสนใจในเร่ืองท่ีส าคญั ช่วยยกระดบัความมุ่งมัน่ โดยการเสนอ
ภาพในอุดมคติหรือเสนอผลส าเร็จ และความกา้วหนา้ของงานและบุคคลต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยสร้าง
บรรยากาศของการพฒันาดว้ย 
  5.2 เป็นส่ิงช่วยเปล่ียนทศันคติและค่านิยมเพื่อให้เกิดการยอมรับส่ิงใหม่ ๆ 
แนวความคิดใหม่ เกิดมุมมองใหม่ข้ึน 
  5.3 เป็นส่ือการสอนสมยัใหม่ท่ีใหท้ั้งความรู้ ก่อใหเ้กิดทกัษะ ช่วยใหก้ารเรียนรู้เร็ว
ข้ึน 
 ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้จะอยูท่ี่ความหลากหลาย ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคลในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เพราะบุคคลมีความตอ้งการแตกต่างกนัไปตาม
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ หากสามารถด าเนินการจดัแหล่งง
ความรู้ไดอ้ย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเกิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ไดทุ้กหนทุกแห่ง 
 นิวติั อรรถบลยคุล (2536 : 15-16) กล่าวไวว้่า แหล่งความรู้มีความส าคญั คือเป็นสถานท่ีท่ี
ประชาชนในหมู่บา้นไดร่้วมแรง ร่วมคิด ร่วมท า โดยไดมี้การบริจาคทรัพยส่ิ์งของร่วมมือเสียสละ
ก าลงักายในการจดัสร้างอาคารสถานท่ีข้ึนมา ส าหรับเป็นสถานท่ีใหค้วามรู้ข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ แก่
ประชาชน โดยมีส่ือประเภทส่ิงพิมพแ์ละอาจมีส่ือเทคโนโลยี วิทย ุ โทรทศัน์ ของจริง ของจ าลอง 
การแสดง การสาธิตต่าง ๆ ไวบ้ริการ ส่ือบางส่วนไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานของราชการและ
เอกชนต่าง ๆ และส่ืออีกบางส่วนไดรั้บการบริจาคจากประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บา้นไดมี้โอกาสฝึกอ่าน เขียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ข้ึน 
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 สรุปไดว้า่ แหล่งความรู้จะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใหดี้ข้ึน การด ารงชีวิตประจ าวนัก็
สามารถเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีอยูร่อบตวั ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากส่ิงท่ีอยูร่อบตวัโดย
ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองและสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้ ท าให้การเรียนมีคุณค่า
ส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหแ้ก่ ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัพฒันาแหล่งความรู้ใหมี้จ านวนมาก
และหลายหลายข้ึนเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเรียนรู้แก่ทุกคนตลอดชีวิต 
 
2. รูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อกระตุน้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคลเกิดการเรียนดว้ยตนเอง การจดัแหล่งความรู้จะตอ้งอาศยัความร่วมมือและ
ประสานกนัทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน การจดัแหล่งความรู้สามารถด าเนินการไดใ้นหลาย
รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพความเป็นอยู ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ ท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละทอ้งถ่ิน จึงควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินจะไดรั้บ 
 บุญเลิศ มาแสง (2532 : 140-145) ไดก้ล่าวถึงการจดัรูปแบบแหล่งความรู้ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ซ่ึงก าหนดรูปแบบแหล่งความรู้ไว ้4 รูปแบบ คือ 
 1. แหล่งความรู้ท่ีพฒันาจากท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้นใหดี้ข้ึน 
 2. แหล่งความรู้หมู่บา้นท่ีจดัข้ึนในวดั วดัในชนบทโดยทัว่ไปถือเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของชุมชน เป็นสถานท่ีท่ีประชาชนมาพบปะกนัเพื่อประกอบศาสนกิจร่วมกนั โดยมีพระเป็น
ผูใ้หก้ารอบรมเทศนา ซ่ึงเป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้ประการ 
 3. แหล่งความรู้ท่ีจดัข้ึนในโรงเรียน โดยเฉพาะมีอาคารสถานท่ีพร้อม มีหอ้งสมุดโรงเรียน
หรือสามารถจดัเป็นห้องสมุดโรงเรียนท่ีให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนได้ โดยจดัท าเป็นแหล่ง
ความรู้ใหแ้ก่ชาวบา้นเขา้มาใชบ้ริการโดยไม่จ ากดัเวลา เพศ และวยั 
 4. แหล่งความรู้ท่ีจดัข้ึนในสถานท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีประชาชนบริจาคให้ในหมู่บา้น ให้
เป็นแหล่งความรู้หมู่บา้นได ้โดยสถานท่ีดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่นหมู่บา้น ประชาชนทุกคนสามารถมา
ใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
 สุจิต ศิลารักษ ์(ม.ป.ป. : 2-4) ไดก้ าหนดรูปแบบแหล่งความรู้ออกเป็นแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. แหล่งเสนอขอ้มูลข่าวสาร คือ เป็นท่ีรวบรวมข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของประชาชนในชนบท ซ่ึงอาจประกอบดว้ยหนงัสือพิมพ ์ ส่ิงพิมพต่์าง ๆ แผน่ปลิว 
แผน่พบัและเอกสารทุกอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
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 2. แหล่งท่ีเป็นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีใหคุ้ณค่าทางวฒันธรรม เช่น โบสถ ์วดั และศิลปะท่ีมีคุณค่า
ท่ีควรอนุรักษไ์ว ้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นผลส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยใหเ้กิดการหวงแหนในคุณค่าทาง
วฒันธรรม อนัเป็นมรดกของคนไทย 
 3. แหล่งท่ีเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถมีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน บุคคลเหล่าน้ีส าคญัมาก เพราะมีความช านาญและ
ความเช่ียวชาญ มีความส าเร็จในการประกอบอาชีพ บุคคลเหล่าน้ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินควร
น าเขา้มาช่วยใหค้วามรู้แก่บุคคลอ่ืน 
 4. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินตลอดจนหัตถกรรมพื้นเมือง จะเห็นไดว้่ามีอยู่
กระจดักระจายทัว่ไปและแตกต่างออกไปแต่ละหมู่บา้น แหล่งความรู้ชนิดน้ีช่วยให้มองเห็น
ความส าคญัของทอ้งถ่ินตนเอง ช่วยใหเ้กิดความอนุรักษท์รัพยากรเหล่านั้นใหมี้ประโยชน์สืบไป 
 5. แหล่งส่งเสริมกิจกรรม เช่น การจดักิจกรรมทางอนามยั อาชีพ นิทรรศการการอภิปราย 
การให้ความรู้บางเร่ืองเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจและน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นการเพิ่มเติม
ความรู้เดิมใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
 สรุปไดว้่า การจดัแหล่งความรู้สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชค้วาม
หลากหลายและความคุม้ค่า หากจดัแหล่งความรู้แลว้ แต่ไม่มีผูส้นใจ 
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ใบงาน ที่  2.1  
แบบบันทกึผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่2  

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 

เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
1. ความหมาย ความส าคญั และประเภทของ
ส่ือ 

 

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

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

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

2. หลกัการเลือกและหลกัการใชส่ื้อ ........................................................................... 
............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 

 3. จิตวิทยาการใชส่ื้อ 
  

 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
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เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
4. ความหมาย ประเภท และวตัถุประสงคข์อง
แหล่งการเรียนรู้ 
 

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

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

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

5. ความส าคญัและรูปแบบการจดัแหล่งการ
เรียนรู้ 
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............................................................................ 

............................................................................ 
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ใบงาน ที่  2.2 
แบบเสนอส่ือและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้   

 
1. รายวชิา............................................................................................................................................ 
2. ค าอธิบายรายวชิา............................................................................................................................ 
3. เนือ้หาสารการเรียนรู้....................................................................................................................... 
4. วตัถุประสงค์การเรียนรู้................................................................................................................... 
5. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
 คร้ังที ่1  
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 คร้ังที ่2 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 คร้ังที ่3 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
 ขั้นสรุป 
  ส่ือท่ีใช ้........................................................................................................................ 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส่ือ 
  1.1 ................................................................................................................. 
  1.2  ................................................................................................................. 
  1.3  ................................................................................................................. 
 2. แหล่งเรียนรู้ /ปราชญช์าวบา้น 
  2.1  ................................................................................................................. 
  2.2  ................................................................................................................. 
  2.3  ................................................................................................................. 
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หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่3 : การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 
 
หัวเร่ือง 

1. วิธีวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. การสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้   
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใชห้ลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
และเป็นไปตามหลกัการ วตัถุประสงคข์องโครงการ หลกัสูตรและมหาวิทยาลยั และเพื่อน าไปใช้
ในออกแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได ้
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยการเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบท
ต่าง ๆ ของผูเ้รียนได ้
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียนได ้ 
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ด้านวดัและประเมินผล 
 
 

วธีิวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 การวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนการสอนการจดัการเรียน
การสอนจะตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด การจดัการเรียนการสอนจะตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั การศึกษาการประเมินผลผูเ้รียนพิจารณาจาก
พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดลอง
ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอน 
 
1. ความหมายของการวดัผล 
        มีนกัศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของ “การวดัผล (Measurement)” ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอไว้
ดงัน้ี 
           บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 21) กล่าวถึงความหมายของการวดัผลว่า การวดัผล หมายถึง 
การก าหนดตวัเลขหรือสญัลกัษณ์อ่ืนๆ แทนปริมาณหรือคุณภาพหรือคุณลกัษณะ 
                  อ  านวย เลิศชยนัตี (2542 : 7) กล่าวถึงความหมายของการวดัผล หมายถึง กระบวนการท่ี
ไดม้าตรฐานท่ีตอ้งมีเคร่ืองมือของการวดัเป็นส่ิงท่ีจะก าหนดคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะวดั (objects) ผล
ท่ีไดอ้อกมาจะเป็นปริมาณ (Quantity) ซ่ึงกคื็อจ านวนเลข (Number)  
             ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้่า การวดัผล หมายถึง กระบวนการบอกปริมาณหรือคุณภาพของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงเป็นตวัเลข หรือสัญลกัษณ์ใดๆ ท่ีตกลงกนัไวแ้ลว้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะ
วดัและวตัถุประสงคข์องการวดั 
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2.  ความหมายของการประเมิน 
       มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของการประเมินผลซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอดงัน้ี 
           ภทัรา  นิคมานนท ์ (2543 : 12) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า  การประเมินผล  
หมายถึง  การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัทั้งหลายมาใช้ในการตดัสินโดยการหาขอ้สรุปตดัสิน
ประเมินค่าหรือตีราคาโดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ หรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
        วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 :124) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลว่า การ
ประเมินผล หมายถึง การตดัสินใจว่าผูเ้รียนมีคุณภาพอย่างไร เม่ือน าคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผลมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
         ดงันั้นจึงกล่าวสรุปไดว้่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณภาพผูเ้รียนโดย
เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 
 
 

กระบวนการและระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 

 
1. กระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
        การวดัและประเมินผลจะมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการประเมินเก่ียวกบั
พฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลจะดูทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ 
ดา้นสังคมและสติปัญญา จะใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น วดัจากการทดสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และจากแฟ้มสะสมผลงานของผูเ้รียน เม่ือท าการวดัและประเมินผลแลว้จะน าขอ้มูลมา
พิจารณาเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีพบแลว้จะพฒันานวตักรรมน ามาใชใ้นการวิจยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนต่อไป (สถาบนัแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 2543 : 98)  
 
2. ระบบการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
               สมบูรณ์  ชิตพงศ ์(2543 : 487 - 488) กล่าวถึงระบบการวดัและประเมินผลทางการศึกษาวา่ 
ระบบใหญ่ๆ ของการวดัและประเมินผลทางการศึกษามีอยู ่2 ระบบท่ีส าคญัคือระบบการวดัแบบอิง
กลุ่มและระบบการวดัแบบอิงเกณฑ ์ กล่าวคือ 
               2.1 ระบบการวดัแบบอิงเกณฑ ์(Criterion – referenced Measurement) เป็นระบบท่ี
มุ่งเน้นการก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับว่าบุคคลมีความสามารถหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการแลว้
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พยายามพฒันาบุคลใหถึ้งซ่ึงเกณฑด์งักล่าว ซ่ึงเม่ือไรการพฒันาบุคคลท าไดถึ้งเกณฑก์ าหนด ก็เป็น
ท่ียอมรับไดว้า่บุคคลนั้นมีความสามารถหรือคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการแลว้ 
                2.2 ระบบการวดัแบบอิงกลุ่ม (Norm – referenced Measurement)เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้การ
เปรียบเทียบความสามารถหรือคุณลกัษณะของบุคคลโดยอาศยักลุ่มอา้งอิง (Referenced Group)เป็น
หลกัความส าเร็จของบุคคลในระบบน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ ความสามารถหรือคุณลกัษณะทีตอ้งการนั้นๆ เขา
มีอยูเ่หนือผูอ่ื้นมากนอ้ยแค่ไหน ถา้เหนือกวา่ผูอ่ื้นมากกถื็อไดว้า่มีความส าเร็จในระดบัสูง แต่ถา้
เหนือกวา่ผูอ่ื้นไม่มากกถื็อวา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ 
 2.3 หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผล หลกัเกณฑ ์รูปแบบการวดัการประเมินผล และวิธีการ
ประเมินผลท่ีชดัเจน ประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี 
  2.3.1 รูปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน 
  2.3.2 น ้าหนกัในการประเมินภาพรวมในแต่ละส่วน 
  2.3.3 เง่ือนไขในการมีสิทธิสอบ 
  2.3.4 เวลาเขา้ชั้นเรียน 
  2.3.5 รายละเอียดเก่ียวกบัส่วนท่ีจะประเมิน เช่น ก าหนดเวลาการส่งงาน รูปแบบ
รายงานเน้ือหาของรายงานแต่ละช้ิน ปริมาณงาน เวลาของงานท่ีควรใชใ้นแต่ละช้ิน โทษของการส่ง
งานเกินเวลาท่ีก าหนด ความสามารถในการเขียนรายงาน 
  2.3.6 ขั้นตอนการส่งงาน สถานท่ีส่งและรับงานท่ีตรวจสอบแลว้ 
  2.3.7 การปรับคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน 
  2.4.8 เกณฑข์ั้นต ่าท่ีผา่นการประเมิน 
 องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะตอ้งมีการปรึกษาหารือ และตกลงให้ความเห็นชอบร่วมกนัของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งก่อนเร่ิมการเรียนการสอน โดยแจง้ใหผู้เ้ขา้เรียนทราบภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
 1. ความรับผดิชอบในการวดัและประเมินผล ในการวดัและประเมินผลนั้นตอ้งมีผูรั้บผดิชอบ
ตามล าดบัชั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนไดต้ามกระบวนการต่างๆ ท่ีไดมี้การ
ปรึกษาหารือและตกลงกนัไวด้งัน้ี 
 2. คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือสภาวชิาการของมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบั
การจดัใหมี้การสอบไล่ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา และมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบการทบทวนระดบัขั้นการวดัผลการศึกษา โดยการตรวจสอบวา่คณะ/ภาควิชาไดด้ าเนินการ
ถูกตอ้งตามขั้นตอนท่ีก าหนดหรือไม่การตรวจสอบน้ีจะมีข้ึนกต่็อเม่ือนิสิตมีความคบัขอ้งใจในระดบั
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ขั้นท่ีตนไดรั้บวา่ไม่สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนและนิสิตไดด้ าเนินการอุธรณ์ตามขั้นตอนท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 3.  คณะกรรมการวดัผลและประเมินผลระดบัภาควิชา มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการ
ตรวจรับรองขอ้สอบและตรวจรับรองผลการสอบก่อนน าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
 4.  หวัหนา้ภาควิชา รับผดิชอบทัว่ไปในการวดัผลและประเมินผลของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาของภาควิชาทุกระดบัการศึกษา มีหนา้ท่ีก ากบัวิธีการประเมินผลและมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิเพื่อ
ก าหนดระดบัขั้นคะแนน โดยการประสานงานปรึกษาหารือร่วมกันกับคณะกรรมการวดัและ
ประเมินผลระดบัภาควิชา 
 5. อาจารย ์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบวดัและประเมินผลรายวิชาท่ีตนสอนภายใตว้ิธีการและกฎเกณฑ์
มาตรฐานท่ีภาควิชา/คณะก าหนด แจง้ขอ้มูลต่างๆ ใหนิ้สิตทราบตั้งแต่สัปดาห์แรกของภาคเรียน ให้
เวลานิสิตเขา้พบปรึกษาหารือ ช่วยแกปั้ญหาและจดัสอบอยา่งเป็นธรรมปราศจากอคติ 
 6. นิสิต/นกัศึกษา มีความรับผดิชอบดา้นการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งท่ีเป็นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองการเขียน ส่งรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากอาจารย์ ขอ้สอบจะตอ้งมีความเป็นกลางในเน้ือหาวิชา มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องรายวิชา ค าสั่งและ/หรือค าถามของขอ้สอบตอ้งชดัเจน กะทดัรัด ไม่ก ากวมและไม่
ผิดพลาด ใชถ้อ้ยค าถูกตอ้งและเหมาะสมกบัรายวิชาค าถามตอ้งเป็นธรรมสามารถตอบไดอ้ย่างมี
หลกัเกณฑ ์มีเหตุผล และสามารถท าขอ้สอบเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
 ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 11-15) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑห์รือองคป์ระกอบท่ีถือว่าเป็นหลกั
ของการวดัผลและการประเมินผลการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. วดัใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์ในการวดัแต่ละคร้ังตอ้งมัน่ใจว่าสามารถวดัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั
ไดอ้ย่างแทจ้ริงเช่นถา้ตอ้งการว่าผูเ้รียนน าความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปในชีวิตประจ าวนัไดห้รือไม่แต่
ออกขอ้สอบวดัความจ าลกัษณะน้ีเรียกวา่วดัไดไ้ม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์
 2. ใชเ้คร่ืองมือท่ีดี ในการวดัแต่ละคร้ังยอ่มข้ึนกบัคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นอยา่งมาก ถา้
เคร่ืองมือมีคุณภาพดี ผลการวดัยอ่มดีเช่ือถือได ้ ในการวดัผลการศึกษาซ่ึงตอ้งการน าผลการวดัไปใช้
แปลความสามารถของบุคคลหรือไปใชใ้นการประเมินผลหรือใชเ้พื่อการวิจยัจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เช่น ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมีความเท่ียงตรง เช่ือมัน่ได ้มีความเป็นปรนยัมี
อ านาจจ าแนกสูงและเหมาะสมกบัระดบัของบุคคลท่ีจะวดั 
 3. มีความยติุธรรม ในการวดัผลการศึกษาการท่ีจะน าผลการวดัมาเปรียบเทียบกนัในกลุ่มหรือ
จะน าไปเทียบกบัมาตรฐานอยา่งอ่ืน เพื่อจะตดัสินระดบัสูงต ่าของความสามารถในการเรียนของผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผลการวดัท่ีไดม้าจากการวดัท่ียติุธรรมกบัทุกคน 
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 4. แปลผลไดถู้กตอ้ง ผลการวดัท่ีไดใ้นแต่ละคร้ังเพื่อน าผลท่ีไดด้งักล่าวไปใชอ้ธิบาย หรือ
เปรียบเทียบกนั เพื่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ การน าผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบ
ความสามารถต่าง ๆ ของผูเ้รียนนั้นจะกระท าไดถู้กตอ้งเพียงใด ยอ่มข้ึนกบัหลกัเกณฑท่ี์ใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลวา่มีมากนอ้ยเพียงใด  
 5. ใช้ผลการวดัได้คุม้ค่า การวดัผลท่ีดีมิได้มีความมุ่งหมายแต่เพียงการตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้รียนว่ามีคุณภาพเป็นเช่นไรไดห้รือตกเท่านั้นควรจะมุ่งหวงัท่ีจะคน้หาความเด่น
หรือดอ้ยของผูเ้รียน เพื่อจะไดพ้ฒันาหรือปรับปรุงความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนใหดี้ข้ึน  
 สรุป การวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนการสอนท่ีจะเป็น
ตวัช้ีวดัถึงคุณภาพของบณัฑิต โดยจะตอ้งค านึงถึงการประเมินผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพวดัใหต้รง
กบัวตัถุประสงค ์ใชเ้คร่ืองมือท่ีดีและมีความยติุธรรม แปลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง คือการวดัอยูบ่นพื้นฐานของส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริงตลอดกระบวนการไม่วา่จะเป็นดา้นการน าเสนอความรู้ความเขา้ใจ การจดัระบบขอ้มูล
ความรู้ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ดงันั้นการประเมินผลอาจจดัในลกัษณะของการท าแฟ้มบนัทึก
ผลการท างานของผูเ้รียน การปฏิบติัจริง การจดบนัทึก รายการท่ีสังเกตได ้ การบนัทึกพฤติกรรม 
การสังเกตเป็นตน้ ดว้ยการทดสอบหรือประเมินลกัษณะต่าง ๆ อยา่งหลากหลายท่ีจะเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมจึงจดัได้ว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตจะมีส่วนประเมินมากข้ึนคือ ผูเ้รียน เพื่อน และ
ผูส้อน มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปปรับปรุง พฒันาตนเองมากกว่าการถูกผิด สอบไดไ้ม่ได ้
ผูส้อนจะไม่มีหนา้ท่ีประเมินผลฝ่ายเดียวเหมือนท่ีผา่นมา 
 การประเมินผลตามสภาพจริงมีผูใ้หค้วามหมายหลายแง่มุมตามแต่นกัการศึกษาแต่ละท่าน
จะเนน้โดยใหค้วามหมายต่าง ๆ กนัไป ดงัน้ี 
 สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540 :85) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นวิธีการ
ประเมินท่ีออกแบบมาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรม และทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัเรียนและเป็นวิธีการ
ประเมินโดยเนน้งานท่ีนกัเรียนแสดงออกในดา้นภาคปฏิบติั (Performance) เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
(Process) ผลผลิต (Products) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 อุทุมพร จามรมาน (2540 : 2 ) กล่าวว่า การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึง การวดัและ
ประเมินกระบวนการท างานของสมองและจิตใจของผูเ้รียนอยา่งตรงไปตรงมา ตามส่ิงท่ีเขาท าโดย
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พยายามตอบค าถามว่า เขาท าอยา่งไร และท าไมถึงท าอยา่งนั้นการไดข้อ้มูลว่าเขาท าอยา่งไร และ
ท าไมจะช่วยให้ผูส้อนไดช่้วยผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้ของเขาและการสอนของตนเอง ท าให้การ
เรียนการสอนมีความหมายและท าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ต่อไป 
 กรมวิชาการ (2542 : 6) กล่าววา่ การประเมินผลตามสภาพจริง หมายถึงกระบวนการสังเกต 
การบนัทึกและการรวบรวมขอ้มูลจากงานและวิธีการท่ีนกัเรียนท าเพื่อเป็นพื้นฐานในการตดัสินผล
การศึกษาของผูเ้รียน 

 จากความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง สรุปไดว้่าการประเมินผลตามสภาพจริง 
หมายถึง การสังเกต การบนัทึก การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท างานการปฏิบติังานหรือปฏิบติั
กิจกรรม และผลงานของนกัเรียน 

 เทคนิคและยุทธวิธีในการประเมินผลตามสภาพจริง  และผลสัมฤทธ์ิกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2542 : 6) กล่าวถึงการประเมินผลตามสภาพจริง มีเทคนิคและยทุธวิธีการ
ประเมินดงัน้ี 
 1. การทดสอบอย่างเป็นทางการเป็นการประเมินดว้ยขอ้สอบมาตรฐานจดัท าข้ึนโดย
หน่วยงานส าหรับพฒันาขอ้สอบมาตรฐานโดยเฉพาะหรือโรงเรียนก าหนดให้มีการสอบเพื่อดู
คุณภาพการศึกษา เช่น ขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบวดัความพร้อม เป็นตน้ 
 2. การประเมินอยา่งไม่เป็นทางการยทุธวิธีการประเมินท่ีไม่เป็นทางการ จะเนน้ 4 “ P ” 
ของกระบวนการประเมิลผลจากสภาพจริง คือ Performance, Process, Products และ Portfolio (การ
แสดง กระบวนการ ผลผลิต และแฟ้มสะสมงาน) การประเมินเหล่าน้ีแมจ้ะไม่เป็นทางการแต่จะตอ้ง
ก าหนดเกณฑรู์บริค (Rubric) เพื่อความมัน่ใจในความยติุธรรม และสามารถแปลผลได ้

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. เส้นทางสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา ทย : แนวทางการด าเนินงาน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2542. 
บุญชม  ศรีสะอาด .  การวิจัยเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543. 
ไพศาล  หวงัพานิช.  การวดัผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช , 2526. 
ภทัรา นิคมานนท.์  การประเมินผลการเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพ ฯ : ทรัพยว์ิสุทธ์ิ, 2540. 
วฒันาพร ระงบัทุกข.์  แผนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : บริษทั แอล ที  
 เพรสจ ากดั, 2542. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



446 

 

สมบูรณ์  ชิตพงษ.์ "หน่วยเรียนรู้ที ่9 การวดัและประเมินผลการศึกษา." หนา้ 481-532 ใน เอกสาร
การสอนชุดวิชา สถิติ วิจยัและการประเมินผลการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพฯ  :
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543. 

สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธ์. การยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการประเมินตามสภาพจริง. กรุงเทพฯ:  
 ดวงกมลสมยั, 2544. 
อ านวย เลิศชยนัตี. คู่มือสร้างข้อทดสอบและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : อ  านวยศิลป์การ 
 พิมพ,์ 2542. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



447 

 

ใบงาน ที่  3.1  
แบบบันทกึผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่3 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
1.  กระบวนการวัดผลและประเมินผลทางการ
ศึกษา 
  

  
 
  

  
 

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

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

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

2 . ระบบการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ........................................................................... 
............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

3. การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

    
 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
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ใบงาน ที่  3.2 
แบบเสนอการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้   

 
1. รายวชิา............................................................................................................................................ 
2. ค าอธิบายรายวชิา............................................................................................................................ 
3. เนือ้หาสาระการเรียนรู้..................................................................................................................... 
4. วตัถุประสงค์การเรียนรู้................................................................................................................... 
5. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
 คร้ังที ่1  
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์เชิงปริมาณ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

    

    

    

    

 คร้ังที ่2 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์เชิงปริมาณ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 

    

    

    

    

 คร้ังที ่3 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

วธีิวดั เคร่ืองมือวัด เกณฑ์เชิงปริมาณ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
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หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่ 4 :  จติวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

 
 
หัวเร่ือง 
 1. แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 2. หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 3. เทคนิควิธีสอนผูใ้หญ่ 
 4. จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กอบรมหน่วยการเรียนรู้น้ีแลว้ จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดงัน้ี  
 1. สามารถอธิบายถึงการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ในศูนย์เรียนรู้โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต เพราะผูเ้รียนในโครงการเป็นผูใ้หญ่ท่ีอยูท่อ้งถ่ินชุมชนของศูนยก์ารเรียนรู้นั้น ๆ 
และเพื่อน าไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวยัของ
ผูเ้รียนได ้
 2.  สามารถเขียนแผนการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชห้ลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ของ
ผูเ้รียนได ้
 3.  สามารถปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดย
การเช่ือมโยงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหาสาระดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ไดส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ทั้งของผูเ้รียนได ้
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



450 

 

 

จติวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 

 

แนวคดิพืน้ฐาน ทฤษฎกีารเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 
 การพฒันาแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนยเ์รียนรู้จ าเป็นตอ้งค านึงถึง

หลกัการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับการสร้างหลกัสูตรตอ้งสร้างความตระหนกัใหอ้าจารยผ์ูส้อนพฒันา
ใหเ้กิดความรู้ (knowledge) ทกัษะ ทศันคติและค่านิยมอยา่งต่อเน่ืองส าหรับชีวิตอาจารยผ์ูส้อนยคุใหม่
น าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

 การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจดักระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจดั การศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal 
Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non - Formal Education) และการศึกษาตามอธัยาศยั 
(Informal Education) โดยมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการศึกษาใน
ปัจจุบนั แทจ้ริงแลว้แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตมิใช่เร่ืองใหม่ แต่มีมานานแลว้ นกัศึกษาในสมยันั้น
ไดพ้ดูถึงรายละเอียด    ของกระบวนการศึกษาตลอดชีวิตวา่ควรจดัใหมี้โรงเรียน ส าหรับทุกคน ในการ
ประชุมระหว่างชาติว่าดว้ยการศึกษาผูใ้หญ่ (World Conference on Adult Education) ท่ีจดัโดย 
UNESCO ท่ีกรุงมอนตรีอลั ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1960 ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ค.ศ. 1972 และท่ี
กรุงไนโรบี ค.ศ. 1986 ไดพ้ฒันาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตอนัมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 1. มนุษยแ์สวงหาความรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพราะมนุษยเ์ราเรียนรู้จากธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมทุกขณะ เช่น จากการ ท ามาหากิน การเล่น การพกัผอ่น การเขา้ร่วมพิธีกรรม 
และการสมาคม เป็นตน้ 
 2. การศึกษาท่ีแทจ้ริงไม่ไดจ้  ากดัแต่เพยีงในโรงเรียนแต่ครอบคลุมถึง การศึกษานอกโรงเรียน 
การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาเกิดไดต้ามโอกาส จึงไม่มีวนัส้ินสุด 
 3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิดโอกาสใหค้นทัว่ไปไดรั้บการศึกษา เพราะสามารถเลือกเรียนตาม
รูปแบบท่ีตนตอ้งการ ยืดหยุน่ไดต้ามโอกาส ทุกคน สามารถ เรียนรู้ไดจ้ากทุกแห่งตามโอกาสจะ
อ านวย ฉะนั้น มนุษยจึ์งมีโอกาสท่ีจะพฒันาชีวิตใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน โดยการศึกษาอยา่งไม่มีจุดจบไป
ตลอดชีวิต 
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 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไดน้ าไปใชโ้ดยจดัการศึกษาตลอดช่วงอายขุองบุคคลในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้งน้ีจะตอ้งปรับโครงสร้าง
ขององคก์รท่ีจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย หลกัการศึกษาตลอดชีวิตโดยยึดการบูรณาการ
ความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ท่ีตอ้งพฒันาตนเองใหไ้ดรั้บ
ความรู้ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ไดรั้บความรู้ท่ีเท่าทนัต่อสถานการณ์ น าไปสู่การแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวติของสหราชอาณาจกัรทั้ง 10 ประการน้ี ท่ีสามารถ จุดประกาย
ทางความคิดใหแ้ก่คนไทยในการจดัการศึกษาอบรมไดแ้ก่ 
 1. ยทุธศาสตร์การวางกรอบของหลกัการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชนท่ีชดัเจน ให้ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาภายหลงัออกจาก
โรงเรียน ภายใตแ้ก่นของหลกัการ 8 ประเด็นคือ ความต่อเน่ือง ความเสมอภาค ใหค้วามส าคญักบั
ผูเ้รียนและการเรียนรู้ หลากหลายหนทางและรูปแบบ เก่ียวขอ้งกบัทุกหน่วยงานของรัฐ มีคุณภาพและ
ความยดืหยุน่ การร่วมงานกนัอยา่งมีประสิทธิผล พึงแบ่งปันความรับผดิชอบ 
 2. ยทุธศาสตร์การปฎิวติัทางความคิด เนน้การรณรงคท์ัว่ประเทศ เพื่อใหเ้กิดการ เปล่ียนแปลง
ทางความคิด ใหเ้ห็นถึงประโยชน์และความจ าเป็นของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. ยทุธศาสตร์การยกยอ่งและให้รางวลัแก่สถาบนั หรือองคก์รท่ีด าเนินการเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และประสบความส าเร็จ 
 4. ยทุธศาสตร์การใหค้วามส าคญัของบา้น ชุมชน และสถานประกอบการเพื่อท าใหก้ารเรียนรู้
เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี 
 5. ยุทธศาสตร์ความคล่องตวั โดยลดขั้นตอนความยุง่ยากของระบบราชการ ให้เขา้ใจง่าย 
โปร่งใส และยดืหยุน่เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 6. ยทุธศาสตร์ความร่วมแรงร่วมใจ โดยการสร้างหุ้นส่วนให้เกิดข้ึนในทุกระดบัจดัประชุม
เพื่อท าความเขา้ใจ เปิดเส้นทางการเรียนรู้ และติดตามความกา้วหนา้ 
 7. ยทุธศาสตร์การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร รัฐตอ้งทุ่มเทใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อใหทุ้กคนได้
รับรู้ขอ้มูลและค าปรึกษา โดยมีจุดบริการท่ีไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 8. ยทุธศาสตร์ความถูกตอ้งของขอ้มูล ตอ้งมีขอ้มูลท่ีทนัสมยัถูกตอ้ง และแม่นย  า 
 9. การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีเพื่อคน้หาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการใชเ้ทคโนโลยทุีกอยา่งท่ีมี
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 10. ยทุธศาสตร์การจดัสรรเงินทุน ผูดู้แลงบประมาณ ผูจ้ดัสรรเงินทุน และผูอุ้ปถมัภด์า้นการ
เรียนรู้ ควรท่ีจะปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติั รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจใหก้ลุ่มต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 
 แนวความคิดในเร่ืองการเรียนการสอนหรือการศึกษาผูใ้หญ่นั้น ประกอบกนัแนวคิดทั้งดา้น
ปรัชญา ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยท่ี์มีอิสระในทางความคิด และการตดัสินใจอีก
ดา้นหน่ึงคือ ความเช่ือทางจิตวิทยาเก่ียวกบัลกัษณะของผูใ้หญ่ และการจดัการเรียนการสอนส าหรับ
ผูใ้หญ่ การจดัการศึกษานอกโรงเรียนไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นพื้นฐานในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ สรุปได ้5 ประการดงัน้ี 

 1. ความเช่ือดา้นพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรู้ว่า พฤติกรรม
ของคนเกิดจากการเร้า ของส่ิงเร้าคนท่ีจะมีปฏิกิริยาตอนสนองต่อส่ิงเร้า ถา้ปราศจากส่ิงเร้าก็จะไม่เกิด
การตอบสนอง เช่น ครูจดัส่ืออุปกรณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมเป็นขั้นตอน มีการเสริมแรงเป็น    
ระยะ  ๆ  กจ็ะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมในทางท่ีพึงประสงค ์

 2. ความเช่ือดา้นมนุษยนิ์ยม (Humanism) มนุษยนิยม ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมใน
วงการศึกษานอกระบบเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่ พฤติกรรมเป็นผลจากจิตใจของมนุษย ์ซ่ึงมีความตอ้งการ มี
การจูงใจมีเสรีภาพสามารถเลือกกระท าได ้การเรียนรู้จึงเกิดจาการเลือกสรรของผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะไม่
เลือกเรียนส่ิงท่ีไม่มีความหมายส าหรับตนเอง ดงันั้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงตอ้งให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและจูงใจผูเ้รียน  

 3. ความเช่ือตามทฤษฎีความสู่ความเขา้ใจ (Cognitive Theory) นกัจิตวิทยากลุ่มน้ี เนน้ในเร่ือง
การแกปั้ญหาตอ้งการหยัง่เห็น (Insight) การเรียนการสอนจึงตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงต่าง ๆเพราะจะท าใหส้ามารถมองเห็นวิธีแกปั้ญหาได ้การเรียนรู้จะเกิดจากการหยัง่เห็นของ
ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะมองดูสถานการณ์ทั้งหมดและมองเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ
ของสถานการณ์นั้น และจะคิดข้ึนไดเ้องว่า จะแกปั้ญหาอยา่งไร การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งจดัให้
ผูเ้รียน เรียนจากส่วนรวมมาหาส่วนยอ่ย และใหผู้เ้รียนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเรียน 

 4. ความเช่ือดา้นหลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ (Andagogy) หลกัวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ มีความเช่ือ
ว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไม่เหมือนกับเด็ก เพราจะมีความแตกต่างกันทั้ งมโนทัศน์ของผูเ้รียน
ประสบการณ์ผูเ้รียน ความพร้อมของผูเ้รียนและแนวทางในการเรียนรู้ซ่ึงหลกัวิชาการดงักล่าวแลว้ จะ
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เป็นประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และ
สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นวิธีการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมไดแ้สดงออกและแนะน า
ตนเอง 
 5. แนวคิดเร่ืองคิดเป็น เป็นแนวคิดของ ดร. โกวิท วรพิพฒัน์ นกัการศึกษาไทย ซ่ึงไดแ้นวคิด
มาจากหลกัปรัชญาทางพุทธศาสนาท่ีว่า การดบัทุกขไ์ดจ้ะตอ้งรู้สาเหตุของความทุกข์นั้น ๆ โดยมี
องคป์ระกอบของการคิดส าคญัอยู ่3 ประการ คือ  
  5.1 ความรู้ท่ีเป็นความรู้ดา้นวิชาการ (Academic Knowledge)  
  5.2 ความรู้ดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Knowledge of Society and Environment)  
  5.3 ความรู้เก่ียวกบัตนเอง (Knowledge of Self) 

 ความเช่ือพื้นฐานหรือปรัชญาการศึกษาผูใ้หญ่ คือ ความสุข และความพอใจของคนเรา ซ่ึงจะ
มีความสุขไดก้็เน่ืองจากเป็นคนคิดเป็น ตดัสินใจ และสามารถแกปั้ญหาไดจ้ะท าให้เกิดความผสม
กลมกลืนเขา้กนัไดร้ะหวา่งคนกบัส่ิงแวดลอ้ม พบความตอ้งการตามท่ีปรารถนานั้นหมายความเราตอ้ง
มีการศึกษาตลอดชีวิต จึงจะสามารถมีความคิดพอท่ีจะแกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ครูผูส้อนผูใ้หญ่ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนผูใ้หญ่ว่ามีความแตกต่าง
จากเดก็  ดงัน้ี (เกียรติชยั  พงษพ์านิช 2518 : 15-17) 
 1. การเขา้ใจตนเอง  ผูใ้หญ่มีความเป็นตวัของตวัเอง  รู้ตนเองว่าอยู่ในสถานภาพใดในสังคม
เม่ือมาเรียน  จึงไม่ตอ้งการให้ผูส้อนตกัเตือนว่ากล่าว  ต าหนิ  แต่หากตอ้งการการยอมรับจากกลุ่ม
ผูเ้รียนดว้ยกนัและใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 2.ประสบการณ์  ผูใ้หญ่มีอาชีพ  มีความรู้เร่ืองชีวิตมากกว่าเด็ก ๆ เขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ร็ว
จดัเป็นแหล่งความรู้ท่ีมีคุณค่ายิ่ง  และสามารถน าประสบการณ์เดิมสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่  
เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
 3.ความพร้อมท่ีจะเรียน  ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการแกปั้ญหา
ของตน 
 4. เป้าหมายของการเรียนรู้  ผูใ้หญ่มาเรียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการแกปั้ญหาในปัจจุบนั  
ดงันั้นการจดัการศึกษาควรมุ่งมัน่จดัหลกัสูตรท่ีเน้นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นจริงเพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้
และทกัษะไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
 ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ง
กบั ลกัษณะของวยัผูใ้หญ่ไวห้ลายแนว เช่น  
 Rogers (1965 : 121) ไดน้ าทฤษฎีการบ าบดัโดยใหค้นไขเ้ป็นศูนยก์ลาง (Theory of Client- 
centered  Therapy)  ไปประยุกต์ใชใ้นเร่ืองการเรียนการสอน  โดยเน้นให้ผูเ้รียนรับผิดชอบการ  
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เรียนด้วยตนเอง   จัดเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีถือผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered 
Approach)  ครูเป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก  ซ่ึงจะตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีจะช่วยให้การ 
เรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวร้วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รียน   แนวคิดตามทฤษฎีของ 
Rogers ท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี  
 1. เราไม่สามารถสอนผูอ่ื้นไดโ้ดยตรง  เพยีงแต่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ารเรียนรู้ของ
เขาง่ายข้ึน  
 2. ผูเ้รียนจะเลือกเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายและส่งเสริมโครงสร้างของตวัเขา  
 3. ทุกส่ิงท่ีพวัพนัเก่ียวขอ้งในการจดัระบบใหม่ของผูเ้รียน มีแนวโนม้ท่ีจะถูกขีดขวาง  
 4.การเรียนรู้ในเร่ืองท่ีขดัแยง้หรือไม่ลงรอยกบัความคิดของผูเ้รียนสามารถท าไดโ้ดยหาทาง
ลดความตึงเครียดหรือความกงัวลในตวัผูเ้รียน การเปล่ียนแปลงจึงจะเกิดข้ึนได ้ 
 5. การเรียนรู้จะไดผ้ลมากท่ีสุดถา้ลดการข่มขู่ และมาสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองระหว่าง
การเรียน  
 6. เพื่อท่ีจะใหก้ารเรียนรู้เกิดผลจะตอ้งใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
  เกียรติชยั  พงษพ์านิช  และมานพ  กาละดี (2518 : 71 ; 2515 : 97) ไดใ้หแ้นวคิดท่ีสอดคลอ้ง
กนัว่า ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ถา้เขาตอ้งการท่ีจะเรียน  เขาจะเรียนเฉพาะส่ิงท่ีความจ าเป็น  การเรียนรู้โดย
การกระท าเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับผูใ้หญ่  จุดศูนยก์ลางของการเรียนรู้ควรเป็นปัญหาท่ีเป็นความจริง  การ
สอนควรใชว้ิธีหลากหลายและบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกนัเอง  เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ 
 พฒัน์  นอ้ยแสงศรี (2515 : 67-70) ไดใ้หแ้นวคิดว่าส่ิงส าคญัส าหรับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  คือ
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม  และไดก้ล่าววา่  “ส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีดีในการเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นและ
ควรค านึงถึงอยา่งมากในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อให้การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน” 
 กล่าวโดยสรุปกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพควรจะตอ้งสร้างสถานการณ์การ
เรียนรู้ดงัน้ี 
  1.  การเรียนรู้จะเร่ิมท่ีผูเ้รียน จากสภาพท่ีเป็นอยู ่

2.  ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน 
3.  เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการเรียนรู้ คือ เวลาท่ีบุคคลตอ้งการส่ิงนั้น 
4.  การเรียนรู้จะตอ้งมีจุดมุ่งหมาย ดงันั้นจะตอ้งมีระบบและมีความหมาย 
5.  ความพึงพอใจจะตอ้งเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียน 
6.  สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 
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7.  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
8.  เนน้การฝึกปฏิบติั ผูเ้รียนตอ้งกระท าดว้ยตนเอง 
 
 

หลกัการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 
 หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไวห้ลายประการ
ตามความคิดเห็นของแต่ละบุคคล  ดงัน้ี  โมหมัมดั  อบัดุลการณ์เดร์ ( อา้งถึงใน  อรพรรณ สมานทรัพย ์
2530 : 20) ไดก้ล่าวถึงหลกัท่ีจะท าใหผู้ใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ถา้เขามีส่วนร่วมอยา่ง 
 2. จดัอุปกรณ์การสอน (หนงัสือเรียน) ท่ีช่วยให้เขาสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัจริง ๆ 
ของเขา   
 3. ผูใ้หญ่จะรับรู้ไดเ้ร็วกวา่  ถา้หากวา่ความรู้ส่วนใหญ่นั้นสอดคลอ้งกบัความเช่ือเก่าของเขาท่ี
มีอยูแ่ลว้   
 4. จะตอ้งศึกษาความตอ้งการพื้นฐานของผูใ้หญ่เพื่อจะไดน้ าไปเป็นแนวทางในการจดัหา
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้แก่เขาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้  
 5. จะตอ้งช่วยกนัสร้างความส าเร็จในบทเรียนชั้นตน้ใหแ้ก่ผูใ้หญ่ท่ีมีพื้นฐานการศึกษานอ้ย ๆ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหม่ ๆ ต่อไป   
 6. ช่วยให้ผูใ้หญ่ได้เรียนในส่ิงท่ีเขาสนใจให้มากท่ีสุด  ให้เขาได้ก้าวหน้าไปตามอัตรา
ความสามารถของตนเอง  กบัช่วยใหเ้ขาสามารถหาค าตอบต่าง ๆ ดว้ย 
 7. นกัศึกษาผูใ้หญ่เคยมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีในโรงเรียนมาก่อน  จึงควรสร้างประสบการณ์ท่ี
เรียนสบาย ๆ อยา่ใหเ้ขารู้สึกซ ้ารอยในประสบการณ์เก่า ๆ ท่ีผา่นมา   
 8. การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีจุดหยดุน่ิง   
 9. ควรมีการทบทวนถึงวตัถุประสงคใ์นการเรียนเสมอว่า  เราเรียนไปท าไม  และขณะน้ีได้
กา้วไปสู่เป้าหมายมากนอ้ยแค่ไหนแลว้   
 Mc.Clelland (1970 : 74-76) ไดพ้ฒันายทุธศาสตร์ท่ีไดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งสูงส าหรับการ
ช่วยใหผู้ใ้หญ่พฒันาตวัเอง ซ่ึงเขาเรียกวา่ “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ”์ (Achievement Motives) คือ 
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 1. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี โดยความพยายามท่ีจะบรรลุถึงมาตรฐานอนัดีเลิศ มีความสบายใจเม่ือประสบ
ความส าเร็จ และมีความวิตกกงัวลเม่ือพบความลม้เหลว 
 2. แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
คนอ่ืน ตอ้งการเป็นท่ีนิยมหรือรักใคร่ ชอบพอของคนอ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจท่ี 
จะท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 3. แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจจะ
เป็นผูท่ี้พยายามควบคุมส่ิงต่างๆ เพื่อให้ตนเองบรรลุความตอ้งการท่ีจะมีอ านาจเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
และไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงไวด้งัน้ี 
  3.1 เป็นผูท่ี้มีความพยายามบากบัน่กระท ากิจกรรมต่างๆ ใหส้ าเร็จมากกว่าท่ีจะกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงความลม้เหลว 
  3.2 จะเลือกท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายการท างานจึงไม่ยากหรือง่ายต่อความส าเร็จมากเกินไป 
  3.3 เป็นผูท่ี้มีความคิดว่า งานทุกอยา่งจะส าเร็จก็เพราะความตั้งใจจริงของตนเองเท่านั้น 
มิใช่เพราะวา่โอกาสอ านวยให ้
  3.4 การกระท ากิจกรรมใดๆ นั้น มุ่งหวงัเพื่อให้บรรลุมาตรฐานของตนเองไม่ไดมี้
จุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่รางวลัหรือช่ือเสียง 
 Rogers  (1969 : 87-89)  ไดเ้สนอแนวคิดในการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่นั้นครู
ตอ้งมีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน  จดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมเพื่อสนบัสนุนและอ านวยความ 
สะดวกใหผู้ใ้หญ่ไดเ้รียนรู้อยา่งเติมศกัยภาพของตนเอง  และมีความเป็นอิสระในการเรียนรู้ การจดั
บรรยากาศการเรียนรู้จึงตอ้งด าเนินการดั้งน้ี   
 1. จดับรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม สนบัสนุนการเรียนรู้  
 2. ก าหนดจดัประสงคใ์หช้ดัเจน  
 3. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  
 4. สร้างความสมดุลระหวา่งความรู้กบัอารมณ์  
 5. จดัใหม่การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียนโดยไม่ครอบง า  
 นอกจากน้ีในกระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่นั้น Rogers เสนอวา่จะตอ้งด าเนินการในประเดน็ ท่ี
ส าคญั 3 ประการคือ  
 1. ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในกระบวนการเรียนรู้ และมีการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 
และทิศทางการเรียนรู้  
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 2. มีกระบวนการพบปะ ฝึกปฏิบติั กระบวนการทางสงัคม และการคนหาปัญหา  
 3.การประเมินผลตนเอง เพื่อทราบความกา้วหนาและความส าเร็จ  
 Kidd (1973 : 56-58) ไดเ้สนอว่า การเรียนรู้ของผูใ้หญ่มกัจะเก่ียวพนักบัการงาน ความ
เป็นอยู่ บทบาท   และภารกิจของบุคคลนั้น   ฉะนั้นลกัษณะของกิจกรรมีท่ีเหมาะสมสนองตอบ
ความ ตอ้งการของผูใ้หญ่ และสามารถเรียนรู้ไดดี้ ไดแ้ก่  
 1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งการของผูใ้หญ่โดยตรง 
 2. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเจน 
 3. เป็นกิจกรรมท่ีไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลาหรือก าหนดเวลาใหเ้หมาะสมกบัวยั 
 4. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัของผูใ้หญ่ และ 
ผูใ้หญ่เห็นวา่จ าเป็น สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
 5. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชเ้หตุผลมากข้ึน  
 6. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่ตอ้งใชพ้ละก าลงัมาก โดยเฉพาะผูใ้หญ่ในวยักลางคน  
 7. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัปัญหา และการเปล่ียนแปลงของชีวิตในแต่ละช่วงวยั  
 Knowles (1978 : 65-68) ไดส้รุปทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่สมยัใหม่ (Modern  
AdultLearning Theory) ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้หญ่จะถูกชกัจูงให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้  ถา้หากว่าส่ิงท่ีเรียนตรงกบัความตอ้งการและ
ความสนใจในประสบการณ์ท่ีผา่นมา  
 2. ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ถา้หากส่ิงทีเรียนเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของเขา  หรือถือเอาผูใ้หญ่เป็น 
ศูนยก์ลางในการเรียนรู้ (Life-centered)  
 3. เน่ืองจากผูใ้หญ่มีประสบการณ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึง
ควรท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่วิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ทีสัง่สมมา  
 4. ผูใ้หญ่มีความตอ้งการเป็นน าตนเอง ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ ผูส้อนจึง เป็น
เพียงผูร่้วมเรียนหรือร่วมสืบคน้เท่านั้น (Mutual Inquiry)  
 5. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เน่ืองจากเม่ือคนเรามีอายมุากข้ึนจะเกิดความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลมากข้ึนดว้ย  
 Brookfield (1986 : 84-56) ไดเ้สนอว่าในกระบวนการเรียนรู้ของผูใ้หญ่จะเกิดไดดี้ข้ึน โดย
มีปัจจยั ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ ท่ีมีความส าคญัจ านวน 7 ประการ ดงัน้ี  
 1. ผูใ้หญ่เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้  
 2. ผูใ้หญ่ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้รียนรู้ดว้ยการน าตนเอง  
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 3. หนา้ท่ีของนกัการศึกษาผูใ้หญ่เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวก มากกว่าท่ีจะท าหนา้ท่ี ใน
การสอน  
 4. ตอ้งพิจารณาความตอ้งการของผูใ้หญ่เป็นรายบุคคล  
 5. สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 6. ประสบการณ์ของผูใ้หญ่ในอดีตจะมีผลช่วยใหก้ารเรียนรู้มีความกา้วหนา้  
 7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสภาวะและเหตุการณ์ของผูใ้หญ่  
 Imel (1998) ไดว้ิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ของ Brookfield (1986); 
Drapper (1992)  ; Draves (1997) ; Grissom (1992) ;  Imelforcoming Knowles (1992) ; Vella 
(1994) แลว้น ามาสรุปเป็นหลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ดงัน้ี  
 1. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ 
และการปฏิบติัตามแผนการเรียนรู้ (Involve learners in planning and implementing learning 
activities)  
 2.  ใช้ประสบการณ์ของผู ้เ รี ยนเ ป็นทรัพยากรการ เ รียน รู้ ท่ีส าคัญ( Draw upon 
learners’experiences as a resource) 
 3. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง (Cultivate Self-direction in Learners)  
 4.  สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ (Create a climate that encourages 
and supports learning)  
 5.  สนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเร่ิมกระบวนการเรียนรู้ (Foster a spirit 
of collaboration in the learning setting)  
 6.  ใชก้ารเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย (Use small groups)  
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Roger (1965, 1969), Watson (1979), 
Knowles (1978), Brookfield (1986) และ Imel (1998) จึงไดส้รุปเป็นแนวคิดส าหรับการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ไดด้งัน้ี  
 1. การจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ควรใหผู้ใ้หญ่เรียนเป็นกลุ่มยอ่ย  เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอยา่งทัว่ถึง  
 2. ควรเตรียมความพร้อม (Readiness) ของผูใ้หญ่ทั้ งด้านสติปัญญา ความสนใจ และ 
ความรู้พื้นฐานจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ง่ายข้ึน  
 3. ก าหนดจุดประสงคใ์ห้ชดัเจน เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้ว่าส่ิงท่ีจะเรียนรู้นั้นเป็นเร่ืองอะไร 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเองมากเพียงใด ถา้ไม่สอดคลอ้งจะไดป้รับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  
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 4. ผูใ้หญ่ตอ้งการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเอง หรือการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ ผูส้อนเป็น 
เพียงผูอ้  านวยความสะดวก  
 5. ใชป้ระสบการณ์ของผูใ้หญ่เป็นทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้ เน่ืองจากวยัผูใ้หญ่สะสม 
ประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ซ่ึงประสบการณ์ดงักล่าวจะช่วย  
 6. การสร้างความคิดรวบยอดจ าเป็นตอ้งยกตวัอยา่งมากๆ  
 7. การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้  
 8. จดัหาทรัพยากรในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม  
 9. พฤติกรรมท่ีไดรั้บการผลกัดนัหรือยกย่องชมเชย (Reinforcement) จะช่วยท าให้เกิด 
พฤติกรรมนั้นซ ้าข้ึนอีก  
 10. กิจกรรมท่ีจดัตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา หรือควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัวยั  
 11. เป็นกิจกรรมการเรียนท่ีเก่ียวกบัปัญหาแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 
 กล่าววา่การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ จากการเป็นผูพ้ึ่งพาหรือข้ึน ต่อผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีอิสระหรือเป็นผูท่ี้
น าตนเองได ้มีวุฒิภาวะท่ีสมบูรณ์จะเป็นผูท่ี้คน้หา แสวงหาประสบการณ์ จนเป่ียมไปดว้ย แหล่งของ
การเรียนรู้พฒันาตนเอง ยดึปัญหาเป็นศูนยก์ลาง (Problem-centered) มากกว่าการยดึเน้ือหาสาระเป็น
ศูนยก์ลาง (Subject-centered) และผูใ้หญ่จะมีแนวโน้มท่ีจะท าตามส่ิงจูงใจภายในตนเองมากกว่า
ส่ิงจูงใจ ตามทฤษฎีดงักล่าวผูเ้รียนจะมีความรู้สึกอยากเรียน เม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวก 
ความพร้อม มีเป้าหมาย ในการเรียนของตนเอง ยอมรับท่ีจะมีความรับผดิชอบในการวางแผนการเรียน
ของตน และปฏิบติัในการเรียนรวมทั้งแสดงความกา้วหนา้ในการเรียนของตน อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูท่ี้
ศึกษาดว้ยตนเองจะเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพไดดี้เพียงใดนั้น ข้ึนกบัองคป์ระกอบการเรียนการสอนท่ี
จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนัคือ ผูส้อน เน้ือหา และผูเ้รียน ซ่ึงแมว้่า การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาท่ี
ผูเ้รียน และผูส้อนไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยตรงมากนกั แต่ก็มี ปฏิสัมพนัธ์กนัทางออ้มโดยผา่นส่ือท่ี
ถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์โดยผูส้อน บทบาทการเรียนรู้ส่วนใหญ่จึงอยูท่ี่ตวัผูเ้รียนเอง ท่ีจะ
สร้างปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ โดยการปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมในการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้มาก
ท่ีสุด 

วตัถุประสงค์การสอนผู้ใหญ่ 

 
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดไ้ดเ้สนอวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ผูใ้หญ่ไวด้งัน้ี 
 Malcolm S. Knowles (อา้งถึงใน  สุวฒัน์  วฒันวงศ ์2524 : 59-60)  ไดเ้สนอแนวคิดส าหรับ
ผูส้อนนกัศึกษาผูใ้หญ่ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
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 1.  ผูส้อนควรเรียนรู้ความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อจะไดเ้ร่ิมตน้กิจกรรมทั้งหลายใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการนั้น ๆ  
 2.  ผูส้อนควรจดัหน่วยการเรียนโดยยึดหลกัสถานการณ์ทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งชีวิตของผูใ้หญ่
เป็นส าคญัมิใช่เนน้ท่ีเน้ือหาวิชา 
 3.  ผูส้อนตอ้งถือว่าประสบการณ์ของผูเ้รียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่าควรกระตุน้ให้
ผูเ้รียนไดน้ าประสบการณ์นั้น ๆ มาสมัพนัธ์กบัการเรียน 
 4.  ผูส้อนตอ้งค านึงถึงว่าผูใ้หญ่นั้นตอ้งการน าตวัเองไม่ใช่ให้ครูเป็นผูน้ าหรือตดัสินใจให้
ผูส้อนควรร่วมในกระบวนการสืบหรือคน้หาค าตอบร่วมกบัผูเ้รียนมากกว่าเป็นผูบ้อกหรือตดัสินใจ
ผูเ้รียน 
 5.  ผูส้อนตอ้งระลึกไวเ้สมอว่าผูใ้หญ่ท่ีมาเรียนมีความแตกต่างกนั  ทั้ งวยั  ประสบการณ์  
ความคิดความสามารถ  ดงันั้นตอ้งจดัเตรียมรูปแบบการสอน  เวลาสถานท่ีใหเ้หมาะสม  และใหผู้ใ้หญ่
ไดเ้รียนตามความสามารถของแต่ละคน 
 จากการท่ีไดท้ราบถึงลกัษณะของผูใ้หญ่  หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ไปแลว้นั้นท าใหท้ราบว่า  
สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับนักศึกษานั้นมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นขอ้จ ากัดอยู่หลายประการ ซ่ึง
นกัศึกษาอาจประสบความส าเร็จในการเรียนได ้ หากไดรั้บการปฏิบติัจากครูผูส้อนตามแนวคิดของ
ศาสตราจารย ์ Kidd   (อา้งถึงในสุวฒัน์  วฒันวงศ ์ 2524 : 77)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 
 1.  โดยการเพิ่มระดบัของการใชส่ิ้งเร้าใหสู้งมากข้ึนกว่าปกติ  เช่น  การใหแ้สงสว่างส าหรับผู ้
ท่ีมีสายตามีปัญหาและการแลเห็นผดิปกติ 
 2.  โดยการใหน้กัศึกษามีเวลาไดเ้รียนรู้เน้ือหาวชิามาก่อนล่วงหนา้หรือการใหอ่้านมาก่อนเพื่อ
ช่วยใหท้ราบถึงสภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 3.  อนุญาตใหผู้เ้รียนเลือกเรียนรู้ไปตามความสามารถของตนเอง 
 4.  โดยการพยายามใหผู้เ้รียนไดท้ราบผลของการเรียนรู้ในทนัทีทนัใด 
 5.  โดยการพยายามขจดัแต่ละองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่สุข
สบายความเหน็ดเหน่ือย  ความเคร่งเครียด 
 6.  โดยการใหแ้รงเสริม (Reinforcement) แก่พฤติกรรมทั้งหลายท่ีประสบผลส าเร็จ 
 7.  ช่วยกระตุน้และสนบัสนุนใหแ้ต่ละบุคคลพยายามเพิ่มการช่วยเหลือตนเองหรือการจดัการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-managing) 
 เชียรศรี  วิวิธศิริ (2534 : 138-139)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการให้ความรู้แก่ผูใ้หญ่มีหลกัส าคญัท่ี
จะตอ้งพิจารณาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหก้ารเรียนรู้ของผูใ้หญ่ประสบผลส าเร็จ  ดงัน้ี 
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 1.  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจ (Motivation)  แรงจงใจเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในผูใ้หญ่  เพียงแต่
วา่เรายงัไม่รู้จกัใชใ้หเ้หมาะสมเท่านั้น 
 2.  การเรียนรู้ข้ึนอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ (Capacity)  บุคคลจะมีความสามารถ
แตกต่างกนัและความสามารถในการเรียนรู้จะเพิ่มมากข้ึนเม่ือมีอายมุากข้ึน 
 3.  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) ผูใ้หญ่จะน าประสบการณ์เดิม
ท่ีแตกต่างกนัมาใชใ้นการเรียนรู้ของตน 
 4.  การเรียนรู้ข้ึนอยู่กับการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนจะเรียนได้ดีก็ต่อเม่ือได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  ไดป้ฏิบติัจริงซ่ึงก่อใหเ้กิดความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
 5.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือเขาสนใจและมีความตอ้งการท่ีจะเรียน 
 6.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์  สามารถน าไปใชไ้ด้
ทนัที 
 7.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือบทเรียนนั้นสัมพนัธ์กบัสภาพปัญหาท่ีมีอยู่จริงในสังคม การไดมี้
โอกาสฝึกฝนแกปั้ญหา (Problem  solving) จะท าใหก้ารเรียนรู้เพิ่มพนูข้ึน 
 8.  ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้เม่ือไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ  ความถนดั  และเวลาของตนอยา่งเตม็ท่ี 
 9. ผูใ้หญ่จะเรียนไดดี้ในบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกนัเอง  และมีอิสรเสรีในการกระท า 
 10.การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีส าคญัเฉพาะของผูใ้หญ่  จ  าท าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
 11.  ประสิทธิผลของการเรียนข้ึนอยูก่บัการประเมินผลการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อใหผู้เ้รียน
ได้ทราบว่าตนก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน  ควรปรับปรุงอย่างไร  เป็นการทบทวน
วตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ของนกัศึกษาดว้ย 
 12.  ผูใ้หญ่ตอ้งการแนะแนวมิใช่การสอน  บอกใหจ้ าหรือท าแบบทดสอบ 
 13.  การเรียนรู้ของผูใ้หญ่สามารถเพิ่มพูนข้ึนจากความรู้ความคิดใหม่ ๆ ความหลากหลาย  
ความทา้ทาย  และมีโอกาสศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเร้าใหผู้เ้รียนอยากรู้มากข้ึน 
 14.  การเรียนการสอนผูใ้หญ่  ควรใช้วิธีการหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  และตาม
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  และควรเป็นการสร้างความส าเร็จในการเรียนบทเรียนตน้ ๆ ใหก้บัผูเ้รียนท่ีมี
พื้นความรู้นอ้ย  เพื่อสร้างความภูมิใจมัน่ใจในการศึกษาบทเรียนท่ียากต่อไป 
 โดยสรุปหลกัการจดัการเรียนรู้ย ัง่ยนืใหก้บัผูเ้รียนมีลกัษณะ  ดงัน้ี 
 1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 2.  ใหผู้เ้รียนเรียนจากส่ิงท่ีมีความหมายตามสภาพจริง 
 3.  กิจกรรมท่ีเรียนตรงกบัการปฏิบติัตามสภาพจริง 
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 4.  ก าหนดเป้าหมายหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งท าได ้
 5.  ใหผู้เ้รียนรู้แบบร่วมมือ 
 6.  ใหผู้เ้รียนรู้วิธีการเรียน 
 7.  ใหข้อ้ติชมเพื่อใหผู้เ้รียนทราบจุดเด่น  จุดดอ้ย  และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 
 

จิตวทิยาการศึกษาผู้ใหญ่และจิตวทิยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

 
 การจดัการศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตนั้น  กลุ่มเป้าหมายผูเ้รียน คือ  ผูใ้หญ่  ดงันั้น
ผูส้อนผูใ้หญ่จ าเป็นตอ้งทราบและเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นอยา่งดีซ่ึงจะมีส่วน
ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และพิจารณา
น าเสนอเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
 ในเร่ืองเก่ียวกบัเกณฑใ์นการพิจารณาบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ไดมี้นกัศึกษาผูใ้หญ่ไทย  
เช่น  เชียรศรี  วิวิธศิริ  และอุ่นตา  นพคุณ ( อา้งถึงใน สุวฒัน์  วฒันวงศ ์2524 : 2-3) ไดก้ าหนดเกณฑ์
พิจารณาบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่  โดยมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัอยู ่ 3  ประการดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะทางอาย ุ ในประเทศไทยนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้ผูท่ี้มีอายยุ่าง
เขา้ปีท่ี 15 (14 ปีบริบูรณ์) เขา้สู่สภาวะความเป็นผูใ้หญ่  โดยเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือจาก  ด.ช. เป็นนาย  
และจาก  ด.ญ. เป็น  น.ส.  และการสอนนักศึกษาผูใ้หญ่ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนก็ใชเ้กณฑ์
ดงักล่าว  ส าหรับหน่วยราชการอ่ืน ๆ กมี็เกณฑเ์ก่ียวกบัอายแุตกต่างกนัออกไป  แลว้แต่ความเหมาะสม
ของกิจกรรมเหล่านั้น 
 2. ลกัษณะทางอารมณ์และสติปัญญา  นกัจิตวิทยาพฒันาการจะพิจารณาความเป็นผูใ้หญ่  โดย
ค านึงถึงวุฒิภาวะดา้นจิตใจ  ความพร้อมทางสติปัญญาและความรับผดิชอบในภารกิจท่ีตอ้งใชท้ั้งดา้น
อารมณ์และสมองควบคู่กนั  ถา้หากบุคคลใดมีความสามารถมากพอกย็อมรับวา่สู่ความเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
 3.  ลกัษณะของบทบาทหนา้ท่ีทางสงัคมและประกอบอาชีพ  นบัว่าเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา
ท่ีมีความส าคญัมาก  ทั้งน้ีเพราะว่าผูใ้หญ่จะตอ้งมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีแน่นอนมัน่คง  และ
สามารถจะท าหนา้ท่ีในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยเร่ิมจากการมีบทบาทในครอบครัว  อาจจะเป็น  พ่อ  
แม่  ท าหนา้ท่ีพลเมืองดีในการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลตลอดจนอ่ืน ๆ ในสังคมตามความสามารถ
และความสนใจ 
 จิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  การให้ความรู้และฝึกทกัษะต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย  จึง
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ของผูใ้หญ่เป็นส าคญั  ลกัษณะของผูใ้หญ่โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
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 1.  มีความเคยชินกบัเร่ืองท่ีเคยปฏิบติัมาและไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง 
 2.  มีร่างกายอ่อนลา้ง่าย  เคล่ือนไหวชา้ลง  สายตาเร่ิมไม่ดี 
 3.  มีความคิดวา่ตนเองไม่ทดัเทียมผูอ่ื้น  ไม่ชอบมีสงัคม 
 4.  มีความลงัเลใจ  ไม่ค่อยกลา้พดูหรือกลา้แสดงออก  แต่ชอบเล่าเร่ืองอดีต 
 5.  มีความสนใจเรียนรู้ช่วงระยะสั้น  ไม่ตอ้งการใชเ้วลานานและตอ้งการเรียนรู้เฉพาะเร่ืองท่ี
จะใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีเท่านั้น 
 6.  ไม่ชอบเรียนรู้ในสภาพชั้นเรียนเพราะท าใหข้าดอิสระ 
 7.  ไม่ค่อยสนใจการท ากิจกรรม  ส่วนใหญ่มกัปลีกตวัออกมา 
 8.  มีความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น 
 9.  มีประสบการณ์ชีวติในแง่มุมท่ีแตกต่างกนั 
 10.เรียนรู้ไดช้า้และจดจ าไดไ้ม่นาน 
 11.มีความวติกกงัวล  เม่ือตอ้งเร่ิมตน้ท าส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
2543 : 8-9) 
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ใบงาน ที่  4.1  
แบบบันทกึผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่4 

จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
 

เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

  
 

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

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

2 . แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่ 

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

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

3. หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 
   

 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
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เร่ืองที ่ สรุปผลการเรียนรู้ โดยสังเขป 
4.  วตัถุประสงคก์ารสอนผูใ้หญ่ 
   

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

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

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

5.  จิตวิทยาการศึกษาผูใ้หญ่และจิตวิทยาการ
เรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

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

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

............................................................................ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
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ใบงาน ที่  4.2 
แบบเสนอการน าจิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ 

 
1. รายวชิา............................................................................................................................................ 
2. ค าอธิบายรายวชิา............................................................................................................................ 
3. เนือ้หาสาระการเรียนรู้..................................................................................................................... 
4. วตัถุประสงค์การเรียนรู้................................................................................................................... 
5. จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม 
 คร้ังที ่1  
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน  
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นสรุป 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 คร้ังที ่2 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นสรุป 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 คร้ังที ่3 
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นจดักระบวนการเรียนรู้ 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
 ขั้นสรุป 
  จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ท่ีใช ้.................................................................................... 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ 5 
การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้  

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

------------------------------------------------------------ 
แผนการสอน ภาคเรียนที ่……. ปีการศึกษา  ………………. 

รหัสวิชา……………….ช่ือวิชา    ……………....( ทย) (องักฤษ)……………     หน่วยกติ  ……… 
อาจารย์ผู้สอน  …………………………………………………………. 

------------------------------------------------------- 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.1 ……………………………………………………………………………………… 
4.2 ………………………………………………………………………………………… 
4.3 ………………………………………………………………………………………… 
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5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

คร้ังที ่
(ว/ด/ป) 

เนือ้หาสาระ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้/
ปราชญ์ชาวบ้าน 

การประเมินผล 

วธีิวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์ 
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แบบประเมินความสามารถในการเขยีนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

ช่ือ ………………………………………….. นามสกลุ ………………………………………….. 
รายวชิา..............................................................กลุ่มวชิา.................................................................... 
 

ค าช้ีแจง  
แบบประเมินผลน้ีเป็นแบบติดตามผลหลงัการฝึกอบรม เร่ือง การจดักระบวนการเรียนรู้

ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
และการสอน 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 20 - 25  หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนดี คิดเป็นร้อยละ 80 - 100 
คะแนน 15 -19   หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 60 -79 
คะแนน ต ่ากวา่ 15 หมายถึง  มีความสามารถในการเขียนแผนปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 59 ลงมา 
 
ที ่ รายการประเมนิ มี  ม่มี เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
2. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
3. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
1.1  ครอบคลุมสมรรถภาพการเรียนรู้ 
ความคิด ความสามารถในการปฏิบติั 
และความรู้สึกค่านิยม 

  

1.2 สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

  

1.3 สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน   
2. 2. เนือ้หาสาระ 1. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 

2. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
3. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
4. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
2.1 ครอบคลุมกบัค าอธิบายรายวิชา   
2.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
2.3 สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

  

2.4 เนน้ความรู้ทกัษะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน 
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ที ่ รายการประเมนิ มี  ม่มี เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. มี 8 ประเดน็ได ้8 คะแนน 
2. มี 7 ประเดน็ได ้ 7 คะแนน 
3. มี 6 ประเดน็ได ้6 คะแนน 
4. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
5. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
6. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
7. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
8. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
3.2 ครอบคลุมกบัเน้ือหาสาระ   
3.3 มีหลกัการเก่ียวกบัจิตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ 

  

3.4 ใหผู้เ้รียนศึกษาความรู้ดว้ยตนเอง   
3.5 เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั   
3.6 เนน้การเรียนรู้จากสังคม   
3.7 เนน้การเรียนรู้จากสบการณ์จริง/ชีวิตจริง   
3.8 ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็น   

4.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 1. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
2. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
3. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
4. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
5. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 

 4.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

  

4.2 สามารถจดัท า จดัหา ไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ 
หรือแหล่งทรัพยากรในทอ้งถ่ิน 

  

4.3 สอดคลอ้งกบัสภาพการด ารงชีวติของ
ชุมชน 

  

4.4 ใชแ้หล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน/ชุมชน   
4.5 เหมาะสมกบัการเรียนรู้ผูใ้หญ่   

5. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  1. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
2. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
3. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
4. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
5. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
 5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้   
 5.2 เหมาะสมกบัการจดักระบวนการเรียนรู้   
 5.3 เหมาะสมกบัจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่   
 5.4 ครอบคลุมสมรรถภาพการเรียนรู้ทุกดา้น   
 5.5 ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย   

คะแนนรวม  

คดิเป็นร้อยละ  

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิตนเองของอาจารย์ผู้สอนจากการเข้ารับการฝึกอบรม  
“แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้  

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
 

ค าช้ีแจง 
แบบประเมินตนเองของอาจารยผ์ูส้อน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งดา้น 

ความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็น และทกัษะ โปรดท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติั
และความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 
 5   หมายถึง    มีระดบัระดบัการประเมิน/ระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง    มีระดบัระดบัการประเมิน/ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 3    หมายถึง     มีระดบัระดบัการประเมิน/ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง     มีระดบัระดบัการประเมิน/ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง     มีระดบัระดบัการประเมิน/ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ  
             จากการเข้ารับการฝึกอบรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติแล้ว 
1.1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ไดต้ามรูปแบบในระดบัใด 

     

1.2  ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบ
กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยง
สาระความรู้จากชีวิต ประสบการณ์จริง และการ
ปฏิบติัไดร้ะดบัใด 

     

1.3 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัออกแบบ
กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยง
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ไดร้ะดบัใด 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.4 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและ
วิธีการการจดัการเรียนรู้ในระดบัใด 

     

1.5  ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ในระดบัใด 

     

1.6  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการ
เรียนรู้ผูใ้หญ่ในระดบัใด 

     

1.7  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัใด 

     

2. ด้านทกัษะ 
2.1  ท่านสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัไดร้ะดบัใด 

     

2.2 ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัโดยเช่ือมโยงสาระความรู้จากชีวิต 
ประสบการณ์จริง และการปฏิบติัไดร้ะดบัใด 

     

2.3 ท่านสามารถออกแบบกิจกรรมการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัโดยเช่ือมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน ได้
ระดบัใด 

     

2.4 ท่านสามารถออกแบบเทคนิคและวิธีการการ
จดัการเรียนรู้ในระดบัใด 

     

2.5  ท่านสามารถออกแบบส่ือและแหล่งการเรียนรู้
ในระดบัใด 

     

2.6  ท่านสามารถใชห้ลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่
ในระดบัใด 

     

2.7  ท่านสามารถออกแบบการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดบัใด 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3. ด้านความคดิเห็น 
3.1 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนใน
ศูนยเ์รียนรู้  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเป็น
นวตักรรมท่ีมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน
ในระดบัใด 

     

3.2 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท าใหท่้านเกิด
ความรู้ ทกัษะในระดบัใด 

     

3.3 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตก่อใหเ้กิด
ประสบการณ์ทางตรงและทางออ้มกบัท่านระดบัใด 

     

3.4 การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่านมีความ
พึงพอใจในระดบัใด 

     

3.7  ท่านสามารถออกแบบการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ในระดบัใด 
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ภาคผนวก ง  
ข้อมูลแสดงความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สภาพและความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ โครงการ

มหาวทิยาลยัชีวติ 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

คน
ท่ี1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

1. ด้านเทคนิคและวธีิการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

1.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 1 1 1 3 1.00 
1.3 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1 1 1 3 1.00 
1.4 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ 1 1 1 3 1.00 
1.5  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 1 0 1 2 0.66 
1.6 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั 1 1 1 3 1.00 
1.7 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ 1 1 1 3 1.00 
1.8 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม 1 1 1 3 1.00 
1.9อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

1.10 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0.66 

.2.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2.1  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ไม่จ ากดัเฉพาะหอ้งเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียง
พอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ตามความถนดัและ
สนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.3 อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการ
จดัการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1.00 

2.4 อาจารยผ์ูส้อนใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.5 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหา
ถกูตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาได้
ดี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 
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ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

2.6 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.7 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละ
หาง่ายในทอ้งถ่ิน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

3.  การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
3.1 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของแต่ละรายวิชา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

1.00 
3.2 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล 

1 1 1 3 1.00 

3.3 อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือ
แนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

3.4  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 3 1.00 
3.5 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

1 1 1 3 1.00 

3.6  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 1 1 1 3 1.00 
3.7  อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1.00 

3.8 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบ
ความกา้วหนา้และความส าเร็จ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4 จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
4.1 อาจารยผ์ูส้อนใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3 

 
 

1.00 
4.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความรู้
พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.3  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกับูรณาการกบัวิถีชีวิต สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.4 อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความ
ตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0.66 

4.5  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 
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ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

4.6 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.7 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
เตม็ศกัยภาพและมีความอิสระในการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

 4.8 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดับรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

 
 

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. เน้ือหา และขอ้ความต่าง ๆ ใหก้ระชบัมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะบางค าถามท่ีไม่ชดัเจน  
 2. บางประเดน็จ านวนขอ้มากเกินไป ขอ้ท่ีมีลกัษณะค าตอบเดียวกนัใหต้ดัออก 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
สภาพและความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ โครงการ

มหาวทิยาลยัชีวติ 
 

ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

คน
ท่ี1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

1. ด้านเทคนิคและวธีิการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

1.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 1 1 1 3 1.00 
1.3 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1 1 1 3 1.00 
1.4 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้ 1 1 1 3 1.00 
1.5  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง 1 0 1 2 0.66 
1.6 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั 1 1 1 3 1.00 
1.7 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ 1 1 1 3 1.00 
1.8 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม 1 1 1 3 1.00 
1.9อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 

1.10 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ 
ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0.66 

2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2.1  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ไม่จ ากดัเฉพาะหอ้งเรียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียง
พอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ตามความถนดัและ
สนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.3 อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการ
จดัการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1.00 

2.5 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหา
ถกูตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชาได้
ดี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

2.6 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
วยั ระดบัชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 
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ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

 2.7 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหาง่ายใน
ทอ้งถ่ิน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

3.  การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ 
3.1 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ธีิการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของแต่ละรายวชิา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 

1.00 
3.2 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 1 1 1 3 1.00 
3.3 อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือแนว
ปฏิบติัของมหาวทิยาลยัและหลกัสูตร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

3.4  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 3 1.00 
3.5 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 1 1 1 3 1.00 
3.6  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 1 1 1 3 1.00 
3.7  อาจารยผ์ูส้อนใชว้ธีิการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1.00 

3.8 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพือ่ทราบ
ความกา้วหนา้และความส าเร็จ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4 จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
4.1 อาจารยผ์ูส้อนใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3 

 
 

1.00 
4.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐาน
เดิมของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.3  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกับูรณาการกบัวถีิชีวติ สภาพส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.4 อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการ
และความถนดัของผูเ้รียน 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0.66 

4.5  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.6 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.7 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็
ศกัยภาพและมีความอิสระในการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1.00 

4.8 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดับรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

1 1 1 3 1.00 
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. เน้ือหาของค าถามปรับใหมี้ลกัษณะเป็นกลาง ๆ ท่ีอาจารยแ์ละนกัศึกษาเขา้ใจความหมาย
ตรงกนัในการตอบ 
 2. ขอ้ความต่าง ๆ ใหก้ระชบัมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะบางค าถามท่ีไม่ชดัเจน 
 3. ลดจ านวนขอ้แต่ละดา้นใหน้อ้ยลงดา้นละไม่เกิน 10 ขอ้ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
สภาพและความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ โครงการ

มหาวทิยาลยัชีวติ 
ข้อ
ที ่

รายการประเมนิ คะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

∑R IOC 

คน
ท่ี1 

คน
ท่ี 2 

คน
ท่ี 3 

1 ดา้นเทคนิคและวธีิการการจดักระบวนการเรียนรู้ 1 1 1 3 1.00 
2 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 1 1 1 3 1.00 
3 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 3 1.00 
4 จิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 1 1 1 3 1.00 

 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ปรับใหมี้ลกัษณะค าถามกวา้ง ดา้นละ 1 ขอ้  และค าถามใหผู้ต้อบตอบไดห้ลาย ๆ ลกัษณะ 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินตนเองของอาจารย์ 
 

รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินเก่ียวกบั
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

2. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินเก่ียวกบั
ทกัษะ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

3. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินเก่ียวกบั
ความคิดเห็น 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. บางขอ้ท่ีมีลกัษณะค าถามใกลเ้คียงกนัควรรวมเป็น ขอ้เดียวกนั   

 2. ควรน าดา้นทกัษะข้ึนก่อนดา้นความคิดเห็น 

 3. ควรเรียงล าดบัความส าคญั เช่น ดา้นวดัประเมินผล ก่อนจิตวิทยา 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของของแบบประเมินทกัษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความสอดคลอ้งกบัประเดน็
การประเมินผลเก่ียวกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

 2. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัสาระส าคญัของ
รายวิชา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

3. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของรายวิชา 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 0.88 

4. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ของรายวิชา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

5. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. บางขอ้เป็นค าถาม 2 ประเดน็ในขอ้เดียว ควรแยกขอ้ 2 ขอ้ 
 2. บางรายการมีขอ้ความใกลเ้คียงกนั เช่น เน้ือหาสาระ 

3. เพิ่มดา้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินทกัษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินดา้น
เทคนิควิธีการการจดั
กระบวนการเรียนรู้   

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.88 

2.ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินดา้นส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

3. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินดา้นการ
วดัและประเมินผล 
การจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

4. ความสอดคลอ้งของ
ประเดน็การประเมินดา้น
จิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.88 

 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 ควรเพิ่มรายการการประเมินในแต่ละดา้นให้มากข้ึนและให้ครอบคลุมองคป์ระกอบของ
การประเมิน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพงึพอใจการการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ด้านเทคนิคและวธีิการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
1.1 อาจารยใ์หน้กัศึกษามีส่วน
ร่วมในการจดักระบวนการ
เรียนรู้ 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
9 

 
 
 

1.00 

1.2 อาจารยใ์หน้กัศึกษาได้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0.88 

1.3 อาจารยไ์ดจ้ดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง
ของนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

1.4 อาจารยใ์หน้กัศึกษาได้
เรียนรู้จากการปฏิบติัดว้ย
ตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
0.88 

1.5 อาจารยไ์ดจ้ดักระบวนการ
เรียนรู้ตรงตามประสบการณ์
ของนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

1.6 อาจารยใ์หน้กัศึกษาได้
เรียนรู้จากชุมชน/สังคม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

1.7 อาจารยใ์ชเ้ทคนิควธีิการ
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

1.8 โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจ
การใชเ้ทคนิควธีิการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2.1 อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหา
บทเรียนและจุดมุ่งหมาย

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เน้ือหาท่ีสอน 
2.2 อาจารยเ์ลือกส่ือและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ระดบัชั้น ความรู้ และประ
การณ์ของนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 

2.3 อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาถกูตอ้ง 
ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยให้
นกัศึกษาเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 

2.4 อาจารยใ์ชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

2.5 โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจ
การใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

การวดัและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 
3.1 อาจารยใ์หน้กัศึกษามีส่วน
ร่วมในการวดัและประเมินผล 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

1.00 

3.2  อาจารยว์ดัและประเมิน
ตามสภาพจริงนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 

3.3 อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

3.4  อาจารยว์ดัและ
ประเมินผลดว้ยความยติุธรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

3.5  อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 

3.6 อาจารยใ์หน้กัศึกษาได้
ทราบความกา้วหนา้ในการ
เรียนเป็นระยะๆ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

3.7 โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจ
การการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ของอาจารย ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
4.1 อาจารยใ์ชกิ้จกรรมท่ี
หลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ของนกัศึกษา 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
9 

 
 
 

1.00 

4.2 อาจารยไ์ดจ้ดักิจกรรม
แลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่ง
นกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

4.3 นกัศึกษาไดเ้รียนรู้อยา่ง
เตม็ศกัยภาพและมีความอิสระ
ในการเรียนรู้ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
8 

 
0.88 

4.4 โดยรวมนกัศึกษาพึงพอใจ
ในหลกัการใชจิ้ตวทิยาการเยรู้
ผูใ้หญ่ของอาจารย ์

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
9 

 
1.00 

 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. เน้ือหา และขอ้ความต่าง ๆ ใหก้ระชบัมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะบางค าถามท่ีไม่ชดัเจน  
 2. บางประเดน็จ านวนขอ้มากเกินไป ขอ้ท่ีมีลกัษณะค าตอบเดียวกนัใหต้ดัออก 
 3. ลดจ านวนขอ้แต่ละดา้นใหน้อ้ยลง 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศนูยเ์รียนรู้โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

 
รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. เหตุผลและความเป็นมาของ
รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

1.00 

2. การก าหนดวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
ประกอบดว้ย 
2.1 ความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

1.00 

3. การก าหนดวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
ครอบคลุมกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
3.1ดา้นเทคนิควธีิการการจดั
กระบวนการรู้  
3.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
3.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่  
3.4 ดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 

4. การด าเนินการกิจกรรมตาม
รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

1.00 

5. ความชดัเจนของขั้นตอนการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของ
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

อาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ AKLIE  
Model ไดแ้ก่ 
5.1ขั้นท่ี 1 การศึกษาความ
ตอ้งการจ าเป็น (Assessment of 
Need: A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้ ( 
Knowledge  Acquisition: K)  
5 . 3  ขั้ น ท่ี  3ก า ร อ อ ก แ บ บ
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติการ
(Implementation : I)  
5.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล 
(Evaluation : E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

6. ความสามารถในเขียน
แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติเกิดจากการ
ปฏิบติัตามรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ ทั้ง 4 ดา้น
ประกอบดว้ย 
 6.1 ดา้นเทคนิควธีิการการจดั
กระบวนการรู้  
6.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
6.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่  
6.4 ดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

7. ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวติเกิดจากการปฏิบติัตาม
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รายการประเมนิ คะแนนความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ ∑R IOC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ทั้ง 4 
ดา้นประกอบดว้ย 
 7.1 ดา้นเทคนิควธีิการการจดั
กระบวนการรู้  
7.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
7.3 ดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่  
7.4 ดา้นวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้  

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

1.00 

8. อาจารยมี์ความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติต่อรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยั
ชีวติ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

1.00 

9. รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการจดั
การศึกษาโครงการมหาวทิยาลยั
ชีวติ 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
9 

 
 
 

1.00 

10. รูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

1.00 

 
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 1. ขอ้ค าถามควรถามใหค้รอบคลุมรูปแบบฯ     
 2. ขอ้ค าถามมีจ านวนมากเกินไปควรถามใหน้อ้ย เพราะไดท้ าการสมัมนาแลว้   
 3. ควรใส่รายละเอียดของขอ้ค าถามใหช้ดัเจนเพื่อใหผู้ต้อบไดเ้ห็นรูปธรรม เช่น ขั้นตอน
ของรูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบฯ เป็นตน้   
 4. ควรเพิ่มขอ้ค าถามเก่ียวกบัการน าไปใชต่้อไป 
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ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม 

 
 แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาเก่ียวกบัสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศนูยเ์รียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวิตในปัจจุบนั และสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจกัระบวน
การเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวิต ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่   1) เทคนิค
วิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดั และประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ในการตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ   

   เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 
1. ด้านเทคนิคและวธีิการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
    

1.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั     
1.3 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง     
1.4 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้เพื่อการรอบรู้     
1.5  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง     
1.6 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากการปฏิบติั     
1.7 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์     
1.8 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้จากชุมชน/สังคม     
1.9อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

 
 

   

1.10 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ท่ีผสมผสานความรู้ 
ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสมดุลกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 
2.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

2.1  อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนรู้ไม่จ ากดัเฉพาะหอ้งเรียน.. 
    

2.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเพียง
พอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดใ้ชแ้หล่งการเรียนรู้ตามความถนดัและ
สนใจ 

    

2.3 อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชส่ื้อและเทคโนโลยต่ีาง ๆ ใน
การจดัการเรียนรู้ 

 
 

   

2.4 อาจารยผ์ูส้อนใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบั
เน้ือหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายเน้ือหาท่ีสอน 

    

2.5 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหา
ถกูตอ้ง ทนัสมยั น่าสนใจและช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาวิชา
ไดดี้ 

    

2.6 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กบัวยั ระดบัชั้น ความรู้ และประการณ์ของผูเ้รียน 

    

2.7 อาจารยผ์ูส้อนเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหา
ง่ายในทอ้งถ่ิน 

    

3.  การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ 
3.1 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ธีิการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา 

    

3.2 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและ
ประเมินผล 

 
 

   

3.3 อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลเป็นไปตามเกณฑห์รือ
แนวปฏิบติัของมหาวิทยาลยัและหลกัสูตร 

    

3.4  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินตามสภาพจริง     

3.5 อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
 

   

3.6  อาจารยผ์ูส้อนวดัและประเมินผลดว้ยความยติุธรรม     
3.7  อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

3.8 อาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินตนเองเพื่อทราบ     
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ข้อที ่ รายการประเมิน ระดับความ
สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1 
ความกา้วหนา้และความส าเร็จ 

4 จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
4.1 อาจารยผ์ูส้อนใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย และตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

    

4.2 อาจารยผ์ูส้อนจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความรู้
พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 

    

4.3  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกับูรณาการกบัวถีิชีวติ สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของผูเ้รียน 

    

4.4 อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัความสอดคลอ้งกบัปัญหาความ
ตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียน 

 
 

   

 4.5  อาจารยผ์ูส้อนใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัและการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

    

4.6 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่งผูเ้รียน 

    

4.7 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่ง
เตม็ศกัยภาพและมีความอิสระในการเรียนรู้ 

    

4.8 อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดับรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
แบบสนทนากลุ่ม (Focus  Group) 

 
แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสนทนากลุ่ม (Focus  Group) เพื่อศึกษาเก่ียวกบั
สภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตในปัจจุบนั 
และสภาพการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจกัระบวนการเรียนรู้ของอาจารยผ์ูส้อนในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่   1) เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้   3) การวดั และประเมินผลการจดัการเรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  ในการ
ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดย
ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา  คือ   

   เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   1 
   ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน   0 
   เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  -1 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน ระดบัความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. ด้านเทคนิคและวธีิการการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 
1.1 ท่านเห็นวา่ สภาพปัจจุบนัอาจารยผ์ูส้อน
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตไดจ้ดักระบวนการ
การเรียนรู้ในศนูยเ์รียนรู้อยา่งไร 

    

1.2   ท่านเห็นวา่ อาจารยผ์ูส้อนโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตควรจดักระบวนการการเรียนรู้
ในศนูยเ์รียนรู้อยา่งไร   เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการมหาวิทยาลยั  

    

2 ท่านเห็นว่า ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้    
2.1 ท่านเห็นวา่ สภาพปัจจุบนัอาจารยผ์ูส้อน
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตไดใ้ชส่ื้อและแหล่ง
การเรียนรู้อยา่งไร 

    

2.2 ท่านเห็นวา่ อาจารยผ์ูส้อนโครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติควรใชส่ื้อและแหล่งการเรียนรู้
อยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนและโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
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ข้อที ่ รายการประเมิน ระดบัความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

3  การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ 
3.1 ท่านเห็นวา่ สภาพปัจจุบนัอาจารยผ์ูส้อน
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตไดมี้วิธีการหรือใช้
วธีิการวดัและประเมินผลอยา่งไร 

    

3.2 ท่านเห็นวา่ อาจารยผ์ูส้อนโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตควรมีวิธีหรือใชว้ิธีการวดั
และประเมินผลอยา่งไรเพื่อใหเ้หมาะสมกบั
การเยนรู้ของผูเ้รียน 

    

4 จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   
4.1 ท่านเห็นวา่ สภาพปัจจุบนัอาจารยผ์ูส้อน
ไดใ้ชห้ลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือไม่ อยา่งไร 

    

4.2 ท่านเห็นวา่ อาจารยผ์ูส้อนโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตควรใชห้ลกัจิตวทิยาการสอน
ผูใ้หญ่อยา่งไรในการจดักระบวนการการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



499 

 

 

แบบประเมนิความเหมาะสมและความสอดคล้อง 
ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ฉบับน้ี ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญใช้ประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 
 ขอใหท่้านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

ตอนที ่1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ 
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตโดยการพิจารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบฯ
วา่เหมาะสมเพยีงใดในองคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1. เหตุผลและความเป็นมา 
2. จุดม่งหมาย 
3. เป้าหมาย 
4. เน้ือหาวิชา 
5. คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรม 
6. วิธีการอบรม 
7. แผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
8. วิธีการด าเนินการตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
9. ก าหนดการด าเนินการ 
10. ส่ือตามแผนการจดักระบวนการเรียนรู้ 
11. การวดัและประเมินผล 
12. หน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 : เทคนิคการจดักระบวนการเรียนรู้ 
13. หน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 2 :ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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14. หน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี3: การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
15. หน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี  4: จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

วิธีประเมินความเหมาะสม ใหผู้เ้ช่ียวชาญอ่านขอ้ความ แลว้พิจารณาวา่มีความคิดเห็นตรง
กบัค าตอบใดกใ็หท้ าเคร่ืองหมาย ลงในช่องนั้น 
  5  หมายถึง   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน 
รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็นมา 
1.1 ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันารูปแบบ
การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัย
ชีวิต 

     

1.2 ความสมเหตุสมผลท่ีต้องพัฒนา
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์ เ รี ยน รู้  โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 

     

1.3 ปัญหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จ าเป็น 

     

1.4 แนวทางการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม      
1.5 หลกัการของรูปแบบน าไปใชไ้ด ้      
2. ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย 
2.1 ความชดัเจน      
2.2 ความเป็นไปได ้      
2.3 ความเหมาะสมกบัผูใ้ชรู้ปแบบ      
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของเป้าหมาย 
3.1 ความชดัเจน      
3.2 ความเป็นไปได ้      
4. ความเหมาะสมของเนือ้หาวิชา 
4.1 ตอบสนองกับจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบฯ 

     

4.2 การจดัเรียงเน้ือหา      
4.3 เน้ือหาครอบคลุม      
5. ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
5.1 ความชดัเจน      
5.1 ความเป็นไปได ้      
6. ความเหมาะสมของวิธีการอบรม 
6.1 ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย 

     

6.2 ความเหมาะสมของวิธีการอบรม      
6.3 การน าไปใชจ้ดักระบวนการเรียนรู้
ได ้

     

6.4 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู ้เข้า
อบรม 

     

6.5 น่าสนใจ      
7.  ความเหมาะสมของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7.1 ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย 

     

7.2 ความเหมาะสมของแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

7.3 การน าไปใชจ้ดักระบวนการเรียนรู้
ได ้

     

7.4 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู ้เข้า
อบรม 

     

7.5 น่าสนใจ      
8. ความเหมาะสมของวิธีการด าเนินการจัดกจิกรรม 
8.1 ความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย 

     

8 . 2  ค ว า ม เ หม า ะสมขอ ง วิ ธี ก า ร
ด าเนินการจดักิจกรรม 

     

8.3 การน าไปใชจ้ดักระบวนการเรียนรู้
ได ้

     

8.4 กระตุน้การมีส่วนร่วม      
8.5 น่าสนใจ      
9. ความเหมาะสมของก าหนดการด าเนินการ 
9.1 ระยะเวลาเหมาะสมกับเน้ือหา
กิจกรรม 

     

10. ความเหมาะสมของส่ือการฝึกอบรม 
10.1 มีความเหมาะสมกบัการจดั
กิจกรรม 

     

10.2 ส่งเสริมใหใ้หบ้รรลุตาม
จุดมุ่งหมายได ้

     

10.3 เหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการอบรม      
11. ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
11.1 ตรวจสอบการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของรูปแบบได ้

     

11.2 ความเป็นไปไดใ้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน ระดบัความเหมาะสม 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

12. ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่1 : เทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
12.1 ระยะเวลา      
1.2.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
12.3 เน้ือหาสาระ      
12.4 กิจกรรมการเรียนรู้      
12.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
12.6 การประเมินผล      
13. ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่2 :ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
13.1 ระยะเวลา      
13.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
13.2 เน้ือหาสาระ      
13.3 กิจกรรมการเรียนรู้      
13.4 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
13.5 การประเมินผล      
14. ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่3 : ส่ือการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
14.1 ระยะเวลา      
14.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
14.3 เน้ือหาสาระ      
14.4 กิจกรรมการเรียนรู้      
14.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
14.6 การประเมินผล      
15.ความเหมาะสมของ หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่4 : จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
15.1 ระยะเวลา      
15.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้      
15.3 เน้ือหาสาระ      
15.4 กิจกรรมการเรียนรู้      
15.5 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้      
15.6 การประเมินผล      

ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ………………………………………………………………….. 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของแบบประเมนิทกัษะการเขยีนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 
ค าช้ีแจง  

โปรดพิจารณาแบบประเมินผลและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบประเ มินผล
ความสามารถในการเขียนแผนจดักระบวนการเรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยกาเคร่ืองหมาย 
( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 ความสอดคลอ้งกบัประเดน็การประเมินผล

เก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    

2  ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัสาระส าคญัของรายวิชา 

    

3 ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ของรายวิชา 

    

4 ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ของรายวิชา 

    

5 ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมินผล
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา 

    

 
หมายเหตุ   +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0  หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของแบบประเมนิตนเองของอาจารย์จากการเข้ารับการฝึกอบรมแผน  

“การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 

ค าช้ีแจง  
โปรดพิจารณาแบบประเมินและให้คะแนนความสอดคลอ้งของแบบประเมินตนเองของ

อาจารยจ์ากการเขา้รับการฝึกอบรมแผน “การจดักระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้  
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต” ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และเจตคติ  โดยกาเคร่ืองหมาย 
( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมิน

เก่ียวกบัดา้นความรู้  
    

2 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
เก่ียวกบัทกัษะ 

    

3 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
เก่ียวกบัเจตคติ 

    

 
 
หมายเหตุ   +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0  หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของแบบทดสอบก่อนก่อน (Pretest) –แบบทดสอบหลงั (Posttest)  

การฝึกอบรม แผน“การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

ค าช้ีแจง  
โปรดพิจารณาแบบประเมินผลและให้คะแนนความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อน 

(Pretest) –แบบทดสอบหลงั (Posttest)  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ลงใน
ช่องคะแนนของแบบประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0  หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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แบบทดสอบก่อน Pretest 
หน่วยฝึกอบรม/ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1. ด้านเทคนิควธีิการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงเทคนิค
วิธีการการจัดกระบวนการ
เ รี ย น รู้ ใ น ศู น ย์ เ รี ย น รู้ 
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา
และหลกัสูตรได ้
 

1. ระบบการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้น
พ ร ะ ร า ช  บัญญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด  3 
ม าตรา  15  ว่ า  ก าร ศึกษา มี  3 
รูปแบบ  คือ  

    

2. แนวการจดัการศึกษาในหมวด 
4 ในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวา่อยา่งไร 

    

3. ขอ้ใดไม่ใช่จุดเนน้ของการ
ปฏิรูปการศึกษา 

    

4.ขอ้ใดไม่ใช่เจตนารมณ์ของ
แผนการจดัการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559) 

    

5. พฤติกรรมใดท่ีแสดงวา่ผูเ้รียน
ไดน้ าส่ิงท่ีเรียนรู้มาใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

    

6.ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางการ
ด าเนินงานการจดั การศึกษาตาม
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

    

7. ขอ้ใดไม่ใช่การสอนแบบ Child 
center 

    

8.วธีิการสอนใดท่ีนิยมการจดัการ
เรียนการสอนในโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต 

    

9.ในการเรียนการสอนการศึกษา
ในโครงการมหาวทิยาลยัชีวิต ส่ิง
ท่ีผูส้อนตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุดคือ
ขอ้ใด 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้ในขอ้ใด
ไม่ถกูตอ้ง 
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หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ด้านส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการพฒันา 
การเลือกและการใชส่ื้อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
ใชป้ระกอบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา
และหลกัสูตรได ้

11. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ 
“แหล่งเรียนรู้” ไดส้มบูรณ์ท่ีสุด 

    

12.  แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัต่อ
ผูเ้รียนในขอ้ ใดมากท่ีสุด 

    

13.  ขอ้ใดเป็นการจ าแนกประเภท
ของแหล่งเรียนรู้ตามลกัษณะท่ีตั้ง
ไดถ้กูตอ้ง 

    

14.  วตัถุประสงคข์องการจดั
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน คือขอ้ใด 

    

15.  ขอ้ใดคือการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 

    

16. แหล่งความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดและ
ดีท่ีสุดตามหลกัปรัชญาการศึกษา
ของโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

    

17. การใชส่ื้อในขอ้ใดไม่
เหมาะสม 

    

18.ขอ้ใดไม่มีความสัมพนัธ์การ
หลกัการเลือกส่ือการเรียนรู้ 

    

19.  ส่ือการเรียนท่ีส าคญัต่อการ
เรียนรู้มากท่ีสุดควรเป็นลกัษณะใด 

    

20.  ล  าดบัความส าคญัของหลกัใน
การใชส่ื้อการสอนตามล าดบั 
1.  เตรียมตวัผูส้อน 
2.  เตรียมจดัสภาพแวดลอ้ม 
3.  เตรียมตวัผูเ้รียน 
4.  การใชส่ื้อ 
5.  การติดตามผล 
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หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้
ผู้ใหญ่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ในศนูยเ์รียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
เพราะผูเ้รียนในโครงการ
เป็นผูใ้หญ่ท่ีอยูท่อ้งถ่ิน
ชุมชนของศนูยก์ารเรียนรู้
นั้น ๆ และเพื่อน าไปใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมการ เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน
ได ้

21. ขอ้ใดคือค ากล่าวถกูตอ้งท่ีสุด
เก่ียวกบัการเรียนรู้ 

    

22. ขอ้ใดไม่ใช่วธีิการโนม้นา้ว 
จูงใจผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ 

    

23. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการ
จดัการศึกษาในรูปแบบใด 

    

24. ขอ้ใดไม่ใช่แนวคิดของ
การศึกษาตลอดชีวิต 

    

25. ครูสมชาย จะสอนเร่ืองท่ี
ผูเ้รียนสนใจและเลือกดว้ยตนเอง    
ครูสมชายใชแ้นวคิดของทฤษฎีใด
ในการจดัการเรียนรู้ 

    

26. ครูคนใดไม่ใชห้ลกัการสอน
ตาม ความเช่ือ ดา้นหลกัวิชา
การศึกษาผูใ้หญ่ (Analogy) 

    

27. ขอ้ใดไม่ใช่ความแตกต่าง
ระหวา่งคุณลกัษณะของผูเ้รียน
ผูใ้หญ่ และเดก็  

    

28. การจดัการเรียนรู้ของใครท่ีไม่
เหมาะส าหรับผูใ้หญ่ 

    

29. ขอ้ใดคือหลกัส าคญัในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ การศึกษานอก
โรงเรียน 

    

30.  ขอ้ใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัวธีิ
การศึกษาผูเ้รียน 
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หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดบัความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

4. ด้านวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลกัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน และเป็นไปตาม
หลกัการ วตัถุประสงคข์อง
โครงการ หลกัสูตรและ
มหาวิทยาลยั และเพื่อ
น าไปใชใ้นออกแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาได ้

31 . ขอ้ใดกล่าวเป็นค ากล่าวท่ีไม่
ถกูตอ้ง เก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผล 

    

32. ขอ้ใดกล่าว ไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบั
การเรียนการสอน 

    

33. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผล 

    

34.ขอ้ความใดเป็นความหมาย
ของการประเมินตามสภาพจริง 

    

35. ท่านคิดวา่ลกัษณะของการ
ประเมินตามสภาพจริงมี
ความหมายตรงกบัขอ้ใด 

    

36. ในการประเมินตามสภาพจริง
ขอ้มูลท่ีเราน ามาประเมินผูเ้รียน 
ควร รวบรวมมาจากแหล่งใด 

    

37. การปรับปรุงการประเมินผล
การเรียนการสอนตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษาควรยดึหลกัการ
อยา่งไร 

    

38. การประเมินตามสภาพจริง
เป็นการมุ่งท่ีจะพฒันากระบวน 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นการ
ประเมินควรใหค้รอบคลุม 
องคป์ระกอบใด 

    

39. การสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิส่ิงส าคญัท่ีควร
ค านึงถึง คือขอ้ใด 

    

40 .ในการก าหนดเกณฑก์าร
ประเมินท่ีดีควรเป็นอยา่งไร 
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แบบทดสอบหลงั Posttest 
 

หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ด้านเทคนิควธีิการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงเทคนิค
วิธีการการจดักระบวนการ
เรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงการ 
มหาวิทยาลยัชีวิตท่ี
หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชา
และหลกัสูตรได ้
 

1. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้ง เก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้แบบเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

    

2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้ 

    

3. บทบาทของผูส้อนในการ
สนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถเป็นผูน้ าตนเอง (self  
Directing) ได ้ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

    

4. ขอ้ใดไม่ใช่การจดัการเรียนรู้
โดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

    

5. ในการจดัท าแผนการสอนท่ีดี
ควรมีขั้นตอนในขอ้ใด 

    

6.ในการจดัการเรียนการสอนนั้น 
แผนการสอนเปรียบเสมือนส่ิงใด 

    

7. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด
เก่ียวกบัความหมายของภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

    

8. ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูตอ้ง เก่ียวกบั
การน าภมิูปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 

    

9. ส่ิงใดท่ีจะท าใหก้ารเรียนการ
สอนภมิูปัญญาทอ้งถ่ินประสบ
ความส าเร็จ 

    

10. กิจกรรมการเรียนรู้ในขอ้ใด
ไม่ถกูตอ้ง 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



512 

 

 
 

หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ด้านส่ือและแหล่งการ
เรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการพฒันา 
การเลือกและการใชส่ื้อและ
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพือ่
ใชป้ระกอบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตท่ีหลากหลาย เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
รายวิชาและหลกัสูตรได ้

11. การใชแ้หล่งการเรียนรู้ในการ
จดัการเรียนรู้จะตอ้งใชแ้หล่ง
เรียนรู้อยา่งไร 

    

12. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั
การจดัประสบการณ์ 

    

13. ขอ้ใดเป็นขอ้ดีของการบูรณา
การแบบสหวิทยาการ 
(Multidiscipline) 

    

14.  การเลือกส่ือการเรียนรู้ใด
ส าคญัท่ีสุดท่ีน ามาประกอบการ
สอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

    

15.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่ือการสอน     
16.  ขอ้ใดไม่ใช่ความส าคญัของ
ส่ือการเรียนรู้ 

    

17.  ขอ้ใดเป็นหลกัการเลือกส่ือการ
เรียนท่ีส าคญัท่ีสุด 

    

18.  ขอ้ใดเป็นหลกัการใชส่ื้อการ
เรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุด 

    

19.  ถา้ตอ้งการศึกษา
ประวติัศาสตร์ของวฒันธรรมของ
ชุนชมหนองบวัแดง  ควรศึกษา
แหล่งรู้จากท่ีใดท่ีส าคญัท่ีสุด 

    

20.  ขอ้ใดไม่ใช่ส่ือการเรียนรู้     
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หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้
ผู้ใหญ่ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้
ผูใ้หญ่ในศนูยเ์รียนรู้
โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
เพราะผูเ้รียนในโครงการ
เป็นผูใ้หญ่ท่ีอยูท่อ้งถ่ิน
ชุมชนของศูนยก์ารเรียนรู้
นั้น ๆ และเพื่อน าไปใชใ้น
การจดักระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมการ เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน
ได ้

21.  ออ้ยมีความปรารถนาท่ีจะ
กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้ าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี แสดงวา่มีแรงจูงใจใด 

    

22.   ขอ้ใดคือ องคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของการ เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

    

23.  ขอ้ความใดไม่ถกูตอ้ง
เก่ียวกบัวฒิุภาวะ 

    

24.    กิจกรรมการเรียนรู้ใดไม่
เหมาะสมกบัวยัผูใ้หญ่ 

    

25.  ครูผูส้อนควรปฏิบติัอยา่งไร
ต่อการจดัการเรียนการสอน
ผูใ้หญ่ 

    

26.  กระบวนการเรียนการสอน
ผูใ้หญ่ ท่ีมีประสิทธิภาพควร
จะตอ้งสร้างสถานการณ์การเรียนรู้
ท่ีส าคญัท่ีสุด 

    

27.  การจดับรรยากาศการเรียนรู้
ของผูใ้หญ่ควรจดัอยา่งไรใหมี้
ประสิ ทธิภาพ 

    

28.  ขอ้ใดส าคญัท่ีสุดของลกัษณะ
การเรียนรู้ของวยัผูใ้หญ่มีลกัษณะ
ส าคญั 

    

29.  การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของผูใ้หญ่ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ
ขอ้ใด 

    

30.  หลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื
ใหก้บัผูเ้รียนขอ้ใดส าคญัมากท่ีสุด 
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หน่วยฝึกอบรม/ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ข้อค าถาม ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

4. ด้านวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอธิบายถึงการใช้
หลกัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน และเป็นไปตาม
หลกัการ วตัถุประสงคข์อง
โครงการ หลกัสูตรและ
มหาวิทยาลยั และเพื่อ
น าไปใชใ้นออกแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาได ้

31.ขอ้ใดเป็นการตั้งเกณฑก์าร
ประเมินในภาพรวมท่ีถกูตอ้ง 

    

32. ขอ้ใดไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผล 

    

33. ขอ้ใดเป็นการประเมินการ
ปฏิบติั 

    

34. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั
การประเมินตามสภาพจริง 

    

35.  ปัญหาท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้
ผูเ้รียนแกใ้นการประเมินตาม
สภาพจริงควรมีลกัษณะอยา่งไร 

    

36. ในการจดัท าแผนการสอนจะ
ไม่บรรลุผลส าเร็จถา้ขาดขอ้ใด 

    

37. ขอ้ใดไม่ใช่เคร่ืองมือส าหรับ
ใชใ้นการประเมินตามสภาพจริง 

    

38. การสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิส่ิงส าคญัท่ีควร
ค านึงถึง คือขอ้ใด 

    

39. ในการตรวจการใหค้ะแนน
ขอ้สอบแบบอตันยัควรยดึ
หลกัเกณฑใ์นขอ้ใด 

    

 40.ขอ้ใดเป็นการตั้งเกณฑก์าร
ประเมินในภาพรวมท่ีถกูตอ้ง 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้   

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

 
ค าช้ีแจง  
 โปรดพิจารณาแบบประเมินและให้คะแนนความสอดคลอ้งของแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย ์ในศูนยเ์รียนรู้  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ซ่ึงครอบคลุมทั้งทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
เทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้  2) ส่ือและแหล่งการเรียนรู้   3) การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้  4) จิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ โดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องคะแนนของแบบ
ประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1 ความสอดคลอ้งของประเดน็การประเมิน

ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการเรียนรู้   
    

2 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้    

    

3 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
ดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

    

4 ความสอดคล้องของประเด็นการประเมิน
ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

    

 
 
หมายเหตุ   +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0  หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้   

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
(ส าหรับเช่ียวชาญ) 

ค าช้ีแจง  
 โปรดพิจารณาแบบประเมินและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย ์ในศูนยเ์รียนรู้  โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต โดยกาเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่อง
คะแนนของแบบประเมินในแต่ละขอ้และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
1  เหตุผลและความเป็นมาของรูปแบบการจดั

กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 
 

    

2 การก าหนดวตัถุประสงคข์อง 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ประกอบดว้ย 
2.1 ความรู้ความเขา้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

    

3 การก าหนดวตัถุประสงคข์อง 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ครอบคลุมกระบวนการจดัการเรียนรู้
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่  
3.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



517 

 

ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
3.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
3.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

4  การด าเนินการกิจกรรมตามรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต  
  

    

5 ความชดัเจนของขั้นตอนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารยศ์ูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิต AKLIE  Model ไดแ้ก่ 
5.1 ขั้นท่ี 1 การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น 
(Assessment of Need : A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 การเขา้ถึงความรู้  
( Knowledge  Acquisition: K)  
5.3 ขั้นท่ี 3 การออกแบบแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการ  
(Implementation  : I) และ 
5.5 ขั้นท่ี 5 การประเมินผล  
(Evaluation : E)  

    

6  ความสามารถในเขียนแผนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวิตเกิดจากการปฏิบติัตาม
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิต ทั้ง 4 ดา้นประกอบดว้ย 
 6.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
6.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
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ข้อ ประเด็น ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 
6.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
6.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

7 ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิตเกิด
จากการปฏิบติัตามรูปแบบการจดั
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต ทั้ง 4 ดา้น
ประกอบดว้ย 
 7.1 ดา้นเทคนิควิธีการการจดักระบวนการรู้  
7.2  ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
7.3 ดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ผูใ้หญ่  
7.4 ดา้นวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

    

8  อาจารยมี์ความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อ
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

    

9  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการจดั
การศึกษาโครงการมหาวิทยาลยัชีวิต 

    

10  รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงการมหาวิทยาลยั
ชีวิตสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

    

 
 
หมายเหตุ   +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0  หมายถึง  ไม่แสดงความคิดเห็น 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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ภาคผนวก ฉ 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pretest) 
 “ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
(ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั จ ำนวน 4 ตวัเลือก ก ข ค และ ง 

2. แบบทดสอบ มีทั้งหมด 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดำ้น คือ  
2.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ จ ำนวน 10 ขอ้  
2.2 ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู จ ำนวน 10 ขอ้  
2.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่ จ ำนวน 10 ขอ้ 
2.4 ดำ้นกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ จ ำนวน 10 ขอ้  

 3. ใหเ้ลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
1. ระบบการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราช 
   บัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด    
   3 มาตรา 15 ว่า การศึกษามี 3 รูปแบบ  คอืข้อ   
   ใด  
   ก. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
       และกำรศึกษำต่อเน่ือง 
   ข. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก 
       โรงเรียน และกำรศึกษำตลอดชีวิต 
   ค. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
       และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั 
   ง. กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำผูใ้หญ่ และ 
        กำรศึกษำต่อเน่ือง 
 
 

2. แนวการจัดการศึกษาในหมวด 4 ใน 
   พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
   มีว่าอย่างไร 
   ก. ใหถื้อวำ่ผูเ้รียนส ำคญัท่ีสุด 
   ข. กำรจดักำรศึกษำตอ้งยดึหลกัผูเ้รียนทุกคน 
       มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพฒันำตนเองได ้
   ค. กำรจดักำรศึกษำตอ้งเนน้ควำมส ำคญัทั้ง 
       ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และ 
       บูรณำกำรตำมควำมเหมำะสม 
   ง. ถูกเฉพำะขอ้ ข และ ค 
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3. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา 
   ก. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
   ข. กำรบริหำรจำกส่วนกลำง 
   ค. กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร 
   ง. กระบวนกำรเรียนรู้ 
 
4. ข้อใดไม่ใช่เจตนารมณ์ของแผนการจัด 
   การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) 
   ก. มุ่งพฒันำสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมท่ีมี 
       คุณภำพและเขม้แขง็ 
   ข. มุ่งพฒันำคุณภำพชีวิต ใหเ้ป็นบุคคลท่ี 
       สมบูรณ์ทั้งในดำ้นร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ  
       ควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม 
   ค. มุ่งพฒันำกำรเรียนกำรสอนแบบ Child  
       center 
   ง. มุ่งพฒันำกำรมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 
 
5. พฤติกรรมใดทีแ่สดงว่าผู้เรียนได้น าส่ิงที ่
   เรียนรู้มาใช้ในชีวติประจ าวนั 
   ก. ผูเ้รียนสำมำรถเปรียบเทียบเร่ืองรำวต่ำง ๆ  
       ได ้
   ข. ผูเ้รียนเกิดควำมพอใจในกำรเรียน 
   ค. ผูเ้รียนมีควำมรู้ ตอบปัญหำได ้
   ง. ผูเ้รียนสำมำรถสำธิตได ้
 
6. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการด าเนินงานการจัด  
   การศึกษาตามโครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
   ก. กำรศึกษำท่ีเนน้ ควำมรู้ จำกผูส้อนเอสำร มี 
       หลกัสูตร วสัดุกำรเรียนและสถำนท่ีชดัเจน 
   ข. ทกัษะในเร่ืองของอำชีพท่ีหลำกหลำยตำม 

       ควำมตอ้งกำรของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
   ค. ปรับเปล่ียนวิธีคิด กระบวนทศัน์ ชีวิตดีข้ึน  
       ชุมชนเขม้แขง็ 
   ง. กำรใชค้วำมรู้กวำ้ง ๆ เน้ือหำเป็นวิชำกำร ปู 
       พื้นฐำนในเร่ืองทฤษฎี 
 
7. ข้อใดไม่ใช่การสอนแบบ Child center 
   ก. ยดึผูเ้รียนเป็นส ำคญั โดยค ำนึงถึงควำม 
       ตอ้งกำรและควำมสนใจ 
   ข. ผูเ้รียนมีควำมส ำคญัท่ีสุด 
   ค. ผูเ้รียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพฒันำ 
       ตนเองได ้
   ง. ผูส้อนจดัประสบกำรณ์เรียนรู้ตำมควำม 
       เหมำะสมและควำมตอ้งกำรของตน 
 
8. วิธีการสอนใดที่นิยมการจดัการเรียนการ 
   สอนในโครงการมหาวิทยาลยัชีวติ 
   ก. กำรสอนแบบบรรยำย 
   ข. กำรศึกษำเป็นกลุ่ม 
   ค. กำรถำมค ำถำม 
   ง. กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ 
 
9. ในการเรียนการสอนการศึกษาในโครงการ 
   มหาวทิยาลยัชีวติ ส่ิงทีผู้่สอนต้องค านึงถึง 
   มากทีสุ่ดคอืข้อใด 
   ก. ผูเ้รียนสำมำรถสอบผำ่นหรือไม่ 
   ข. ผูเ้รียนสำมำรถปรับเปล่ียนพฤติกรรมตำม 
       วตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้หรือไม่ 
   ค. ผูเ้รียนสำมำรถตอบค ำถำมแบบทดสอบ 
       ต่ำง ๆ ผำ่นเกณฑห์รือไม่ 
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   ง. ผูเ้รียนสำมำรถตอบค ำถำมท่ีผูส้อนถำมได ้
       หรือไม่ 
 
10. กจิกรรมการเรียนรู้ในข้อใดไม่ถูกต้อง 
   ก. ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัใหม้ำกท่ีสุดโดย 
       ครูผูส้อนคอยช้ีน ำส่งเสริมหรือกระตุน้ให ้
       กิจกรรมเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย 
   ข. ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบค ำตอบหรือท ำจน 
       ส ำเร็จดว้ยตนเองโดยตลอด 
   ค. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในกำรท ำงำนเป็น 
       กระบวนกำร 
   ง. ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
       มำกท่ีสุด 
 
11. ข้อใดให้ความหมายของ "แหล่งเรียนรู้" ได้ 
       สมบูรณ์ทีสุ่ด   
   ก. เป็นแหล่งควำมรู้ทำงวชิำกำร 
   ข. เป็นแหล่งสำรสนเทศใหค้วำมรู้อยำ่ง 
       กวำ้งขวำง  
   ค. เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญำชำวบำ้นใหศึ้กษำ 
       คน้ควำ้ 
   ง. เป็นแหล่งขอ้มูลข่ำวสำร และประสบกำรณ์ 
       ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสวงหำควำมรู้ดว้ย 
       ตนเองตำมอธัยำศยัอยำ่งต่อเน่ือง  
 
12.  แหล่งเรียนรู้มีความส าคญัต่อผู้เรียนในข้อ 
       ใดมากทีสุ่ด   
   ก. กำรศึกษำตำมอธัยำศยั 
   ข. สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ภำคปฏิบติั 
   ค. แหล่งสร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมคิด วิทยำกำร 

   ง. แหล่งปลูกฝังนิสยัรักกำรอ่ำน กำรศึกษำ 
       คน้ควำ้ แสวงหำควำมรู้ดว้ยตนเอง  
 
13.  ข้อใดเป็นการจ าแนกประเภทของแหล่ง 
   เรียนรู้ตามลกัษณะทีต่ั้งได้ถูกต้อง   
   ก. สถำนประกอบกำรและแหล่งเรียนรู้ใน 
       ทอ้งถ่ิน 
   ข. ภูมิปัญญำชำวบำ้นและแหล่งเรียนรู้ใน 
       ทอ้งถ่ิน 
   ค. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและภูมิปัญญำ 
       ชำวบำ้น 
   ง. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
       ในทอ้งถ่ิน  
 

14.  วตัถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ใน 
   ท้องถิ่น คอืข้อใด   
   ก. เพื่อพฒันำชุมชนใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 
   ข. เป็นขอ้มูลเพื่อกำรพฒันำประเทศชำติ 
   ค. เป็นแหล่งคน้ควำ้สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอน 
   ง. เป็นแหล่งกำรศึกษำตลอดชีวิตท่ีประชำชน 
       สำมำรถหำควำมรู้ต่ำงๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
       ตลอดเวลำ 
 

15.  ข้อใดคอืการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน   
   ก. นิชฌำนไปอ่ำนหนงัสือคู่มือฟิสิกส์ท่ีศูนย ์
       วิชำวิทยำศำสตร์ 
   ข. ธนัยำพรไปเรียนท ำขนมไทยจำกกลุ่ม 
       แม่บำ้นวดันวลจนัทร์ 
   ค. ชำธิษณ์และเพื่อนไปศนูยค์อมพวิเตอร์  
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       เพื่อสืบคน้ขอ้มูลมำท ำรำยงำน 
   ง. ชญำนิศไปศึกษำคน้ควำ้เร่ืองประโยชน์ 
       ของพืชสมุนไพรท่ีสวนสมุนไพรของ   
       โรงเรียน 
 
16. แหล่งความรู้ทีส่ าคญัทีสุ่ดและดีทีสุ่ดตาม 
   หลกัปรัชญาการศึกษาของโครงการ 
   มหาวิทยาลยัชีวติ 
   ก. ประสบกำรณ์ของผูอ่ื้น 
   ข. ประสบกำรณ์ของตนเอง 
   ค. ต ำรำ เอกสำร 
   ง. ครู อำจำรย ์
 
17. การใช้ส่ือในข้อใดไม่เหมาะสม 
   ก. ใชส่ื้อประเภทภำพและสอดแทรกค ำพดูใน 
       กำรสอนภำษำไทยส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ควำมสำมำรถในกำรพดูและกำรอ่ำนใน 
       ระดบัต ่ำ 
   ข. ใชส่ื้อท่ีผูเ้รียนและผูส้อนร่วมกนัผลิต 
   ค. ใชบ้ทควำมของนกัเขียนในกำรคน้ควำ้ 
       ควำมเป็นมำของจงัหวดัชยัภูมิ 
   ง. ใชข้องจริงท่ีหำไดใ้นกำรสอนเร่ืองอำหำร 
       หำ้หมู่แก่นกัเรียนในโรงเรียนชำวเขำ 
 
18.  ข้อใดไม่มคีวามสัมพนัธ์การหลกัการเลอืก 
   ส่ือการเรียนรู้ 
   ก.  ท่ีสำมำรถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็วรวด 
       ข้ึน 
   ข. ช่วยประหยดัเวลำ 
 

   ค. ตอ้งมีควำมสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นกำร 
       เรียนรู้ 
   ง. ส่ือนั้นตอ้งเนน้เน้ือหำสำระมำก ๆ 
 
19.  ส่ือการเรียนทีส่ าคญัต่อการเรียนรู้มากทีสุ่ด   
   ควรเป็นลกัษณะใด 
   ก.  แหล่งควำมรู้ท่ีเป็นธรรมชำติ อำทิ  
       แสงแดด อำกำศ ดิน น ้ำ เป็นตน้ 
   ข. แหล่งควำมรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี 
       ควำมรู้ควำมสำมำรถในชุมชน 
   ค. แหล่งควำมรู้ทำงดำ้นเทคโนโลย ีไดแ้ก่  
       แหล่งควำมรู้ท่ีเกิดจำกควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
       ทำงดำ้นวิทยำศำสตร์ กำรคิดประดิษฐ ์
       ต่ำง ๆ เช่น เคร่ืองยนต ์
   ง. แหล่งควำมรู้ท่ีเป็นสถำบนั 
 
20.  ล าดับความส าคญัของหลกัในการใช้ส่ือการ     
   สอนตามล าดับ 
 1.  เตรียมตวัผูส้อน 
 2.  เตรียมจดัสภำพแวดลอ้ม 
 3.  เตรียมตวัผูเ้รียน 
 4.  กำรใชส่ื้อ 
 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. ข้อใดคอืค ากล่าวถูกต้องทีสุ่ดเกีย่วกบัการ
เรียนรู้ 
   ก. ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้กต่็อเม่ือถูกบงัคบัให ้
       เรียน 
   ข. ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้กต่็อเม่ือมีกำร 
       สอบแข่งขนั 
   ค. ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้กต่็อเม่ือเขำมีควำม 
       ตอ้งกำรท่ีจะเรียน 
   ง. ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้กต่็อเม่ือมีกำร 
       ก ำหนดกำรสอบไดส้อบตก 
 
22. ข้อใดไม่ใช่วธีิการโน้มน้าว จูงใจผู้เรียนให้ 
      เกดิความต้องการทีจ่ะเรียนรู้ 
   ก. กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศ 
   ข. กำรเลือกส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
   ค. กำรปรับเปล่ียนเน้ือหำใหน่้ำสนใจ 
   ง. กำรก ำหนดคะแนนในกำรวดัผล 
 
23. การเรียนรู้ตลอดชีวติเป็นการจัดการศึกษา 
   ในรูปแบบใด 
          ก. กำรศึกษำในระบบโรงเรียน (Formal  
                Education) 
           ข. กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (Non –  
                Formal Education)   
           ค. กำรศึกษำตำมอธัยำศยั (Informal  
               Education) 
          ง. ทั้ง 3 รูปแบบ 
 
 
 

24.ข้อใดไม่ใช่แนวคดิของการศึกษาตลอดชีวติ 
          ก. มนุษยแ์สวงหำควำมรู้และพฒันำ 
                ตนเองตลอดเวลำ 
           ข. กำรศึกษำท่ีแทจ้ริง คือ กำรจดักำรศึกษำ 
               ในโรงเรียน 
           ค. กำรศึกษำ คือกำรเปิดโอกำสใหทุ้กคน 
               ไดรั้บกำรศึกษำ 
          ง. ทุกหน่วยงำนในสงัคมมีบทบำทใน 
              กำรจดักำรศึกษำ 
 
 

25. ครูสมชาย จะสอนเร่ืองที่ผู้เรียนสนใจและ 
   เลอืกด้วยตนเอง    ครูสมชายใช้แนวคดิของ 
   ทฤษฎใีดในการจัดการเรียนรู้ 
          ก.  พฤติกรรมนิยม  (Behaviorism) 
           ข.   มนุษยนิ์ยม (Humanism)     
           ค.  ทฤษฎีควำมสู่ควำมเขำ้ใจ (Cognitive 
Theory) 
          ง.  หลกัวิชำกำรศึกษำผูใ้หญ่ (Andagogy) 
 

26. ครูคนใดไม่ใช้หลกัการสอนตาม ความเช่ือ 
   ด้านหลกัวชิาการศึกษาผู้ใหญ่ (Andagogy) 
   ก. ครูสมศรี สอนโดยใชก้ำรบรรยำยเป็นหลกั 
   ข. ครูชบำสอนโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง 
       ระหวำ่งผูใ้หญ่กบัเดก็ 
  ค. ครูสุชำติสอนโดยเนน้กำรมีส่วนร่วมของ 
       ผูเ้รียน 
   ง. ครูสมพงษ ์สอนโดยยดึควำมพร้อมของ 
       ผูเ้รียน 
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27. ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะ 
   ของผู้เรียนผู้ใหญ่ และเด็ก  
          ก.  ผูใ้หญ่มีควำมเป็นตวัของตวัเอง  

มำกกวำ่เดก็ 
           ข.   ผูใ้หญ่มีควำมรู้เร่ืองชีวิตมำกกวำ่เดก็ 
           ค.   ผูใ้หญ่ตอ้งกำรใหค้รูยอมรับมำกกวำ่ 

  เดก็ 
          ง.  ผูใ้หญ่มำเรียนเพื่อตอบสนองควำม 

ตอ้งกำร    
 

28. การจัดการเรียนรู้ของใครทีไ่ม่เหมาะ 
      ส าหรับผู้ใหญ่ 
          ก.  ครูปรีชำ ศึกษำควำมรู้พื้นฐำนของ 
  ผูเ้รียนก่อนสอน 
           ข.   ครูสำมำรถสอนส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจ 
           ค.   ครูสมำนเนน้กำรเรียนรู้เป็น 

รำยบุคคล 
          ง.  ครูสมควรสอนส่ิงท่ีผูเ้รียนจะน ำไปใช ้

ไดท้นัที 
 

29. ข้อใดคอืหลกัส าคญัในการจัดกระบวนการ 
       เรียนรู้ การศึกษานอกโรงเรียน 
          ก.   หลกัควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
           ข.   หลกักำรพฒันำตนเองและกำร 

พึ่งตนเอง 
           ค.   หลกักำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้และวิถี 

ชีวิต 
          ง.   ถูกทุกขอ้ 
 
 

30.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัวธีิการศึกษา 
   ผู้เรียน 
    ก.   วิธีกำรสังเกต  :  ควรสังเกตพฤติกรรม 
       ของบุคคลโดยไม่ใหรู้้ตวั  และบนัทึกส่ิงท่ี 
       ไดจ้ำกกำรสังเกต  และควรแสดงควำม 
       คิดเห็นของผูส้ังเกตลงไปดว้ย 
   ข. วิธีกำรสัมภำษณ์ :  ผูส้ัมภำษณ์จะตอ้ง 
       พยำยำมท ำตวัใหเ้ป็นกนัเองกบัผูถู้ก 
       สมัภำษณ์  จึงจะไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบั 
       ควำมจริง 
   ค.   สังคมมิติ  :   เป็นวิธีท่ีจะบอกใหท้รำบ 
       ถึงฐำนะหรือต ำแหน่งทำงสงัคมของผูเ้รียน 
       ในกลุ่มเพือ่น 
   ง. กำรเขียนชีวประวติัของตนเอง  :  วิธีน้ีผู ้
       ศึกษำควรก ำหนดหวัขอ้ใหผู้เ้รียนเขียน 
       ตำมท่ีตอ้งกำรทรำบ 

 
31 . ข้อใดกล่าวเป็นค ากล่าวที่ไม่ถูกต้อง  
    เกีย่วกบัการวัดและประเมินผล 
   ก. กำรวดัและประเมินผลควรดูท่ีผลผลิต 
       มำกกวำ่กระบวนกำร 
   ข. ขอ้สอบวดัควำมสำมำรถเชิงบรรยำย 
       สำมำรถวดักระบวนกำรไดดี้กวำ่ขอ้สอบ 
       ปรนยัแบบเลือกตอบ 
   ค. กำรวดัผลในสถำนกำรณ์จริงเป็นกำรวดัผล 
       ท่ีดีท่ีสุด 
   ง. กำรสังเกตหรือกำรวดัผลในขณะท่ีแสดง 
       บทบำทสมมุติเหมำะสมกบักำรวดัผล 
       ผูเ้รียนหลำย ๆ คน ในช่วงเวลำเดียวกนั 
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32. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการเรียนการ
สอน 
 ก. กำรวดัและประเมินผลตอ้งสอดคลอ้ง 
  กบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 ข. กำรก ำหนดส่ือกำรสอนเก่ียวกบัภูมิ 
  ปัญญำทอ้งถ่ินไม่จ ำเป็นตอ้งสอดคลอ้ง 
  กบัสภำพของชุมชน 
 ค. จุดประสงคน์ ำทำงจะบอกใหท้รำบวำ่ 
  เม่ือส้ินสุดในกำรเรียนแลว้ผูเ้รียนจะ 
  ท ำอะไรไดบ้ำ้ง 
 ง. สำระส ำคญัเป็นขอ้ควำมท่ีเป็นแก่นของ 
  เน้ือหำสำระของแผนกำรสอนนั้นๆ 
 

33. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการวดัและ 
 ประเมินผล 
 ก. ใชว้ิธีวดัวิธีเดียวกนัหลำย ๆ คร้ังเพื่อให ้
  เกิดควำมแม่นย  ำ 
 ข. มีกำรวดัและประเมินผลเป็นระยะตั้งแต่ 
  ก่อนสอนจนถึงจบ 
 ค. มีกำรวดัและประเมินผลครอบคลุม 
  สมรรถภำพกำรเรียนทั้งทกัษะ ควำมรู้ 
  ควำมเขำ้ใจและเจตคติ 
 ง. มีกำรวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
   จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ของเร่ือง 
 

34.ข้อความใดเป็นความหมายของการประเมิน 
 ตามสภาพจริง 
 ก. กำรประเมินท่ีผูส้อนเป็นผูป้ระเมิน 
 ข. เป็นกำรประเมินดำ้นจิตพิสัยของผูเ้รียน 
 ค .กำรประเมินท่ีอำศยัขอ้มูลและวิธีกำรท่ี 
  หลำกหลำย ในกำรระบุผลกำรประเมิน 

 ง. กำรประเมินท่ีมำจำกกำรทดสอบก่อน 
  เรียนและหลงัเรียน 
 

35. ท่านคดิว่าลกัษณะของการประเมินตามสภาพ
จริงมีความหมายตรงกบัข้อใด 
 ก.เป็นกำรวดัผลท่ีตอ้งเนน้กระบวนกำร 
  และผลของกำรคิด 
 ข. เป็นกำรวดัผลท่ีเนน้ควำมสำมำรถใน 
  กำรสอบ 
 ค. เป็นกำรวดัผลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นกำรใช ้
  ควำมคิด กำรกระท ำ พิจำรณำ 
  ไตร่ตรอง กำรใชเ้หตุผลในชีวิตจริง 
 ง. เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถทำงทกัษะ 
 

36. ในการประเมินตามสภาพจริงข้อมูลทีเ่รา 
 น ามาประเมินผู้เรียน ควร รวบรวมมาจาก 
 แหล่งใด 
 ก. ผลงำน แบบทดสอบ แฟ้มสะสมงำน 
 ข. กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ บนัทึกของผูส้อน 
 ค. บนัทึกของผูเ้รียน ผูส้อน ผูป้กครอง กำ 
  สังเกต กำรสัมภำษณ์ 
 ง. ขอ้ ก. และขอ้ ค. 
37. การปรับปรุงการประเมินผลการเรียนการ 
 สอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษาควรยดึ 
 หลกัการอย่างไร 
 ก . ควำมสมำรถทำงดำ้นทกัษะ 
 ข. ควำมสมำรถทำงจิตพิสัย 
 ค. พฒันำกำรทำงพทุธิพิสัย 
 ง. กำรพฒันำกำรของผูเ้รียนตำมศกัยภำพ 
  ของตนเองใหมี้พฒันำกำรเรียนรู้อยำ่ง 
  เตม็ควำมสำมำรถ 
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38. การประเมินตามสภาพจริงเป็นการมุ่งทีจ่ะ 
 พฒันากระบวน การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ดังน้ันการประเมินควรให้ครอบคลุม 
 องค์ประกอบใด 
 ก.วิธีกำรสอน / กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์
  กำรสอน 
 ข. สภำพแวดลอ้มกำรสอน / กำรใชส่ื้อ 
 ค.วิธีกำรสอน / พฒันำกำรของผูเ้รียน /  
  กำรน ำไปประยกุตใ์ช ้
 ง.วิธีกำรสอน / ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง 
  ผูส้อนกบัผูเ้รียน 
 
39. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิส่ิง 
 ส าคญัที่ควรค านึงถึง คอืข้อใด 
 ก.แผนกำรสอน 
 ข .วตัถุประสงคข์องกำรน ำผลไปใช ้
  ประโยชน์ 
 ค.เน้ือหำรสำระรำยวิชำ 
 ง. วิธีกำรสอนของผูส้อน 

 
40 .ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ดีควร 
 เป็นอย่างไร 
 ก. ควรเป็นเกณฑท่ี์ก ำหนดไวต้ำยตวั 
 ข. ผูส้อนควรเป็นผูก้  ำหนดเกณฑใ์นกำร 
  ประเมิน 
 ค. ผูส้อนและผูป้กครองเป็นผูร่้วมกนั 
  ก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมิน 
 ง. ผูส้อนและผูเ้รียนควรร่วมกนัก ำหนด 
  เกณฑแ์ละท ำใหเ้สร็จก่อนสอน 
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แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Posttest) 
“ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
(ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั จ ำนวน 4 ตวัเลือก ก ข ค และ ง 

2. แบบทดสอบ มีทั้งหมด 40 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดำ้น คือ  
2.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ จ ำนวน 10 ขอ้  
2.2 ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู จ ำนวน 10 ขอ้  
2.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่ จ ำนวน 10 ขอ้ 
2.4 ดำ้นกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ จ ำนวน 10 ขอ้  

 3. ใหเ้ลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกีย่วกบัแผนการ 
   จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
   ก. ผูส้อนเตรียมกำรสอนทั้งเน้ือหำและวธีิกำร 
   ข. ผูส้อนใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและ 
       เช่ือมโยงกบัชีวิตจริง 
   ค. ผูส้อนเอำใจใส่ผูเ้รียนอยำ่งจริงจงัเป็น 
       กลุ่มยอ่ย 
   ง. ผูส้อนสงัเกตและประเมินพฒันำกำรของ 
       ผูเ้รียนอยำ่งต่อเน่ือง 
 
 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 ก. หลกัสูตรจะบรรลุจุดหมำยไดเ้ม่ือมี 
  กำรน ำเน้ือหำไปจดัท ำแผนกำร 
  จดักำรเรียนรู้ 

 ข. กำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ไม่ตอ้งถึง 
  ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำแต่ควร 
  น ำไปสู่รูปธรรมท่ีชดัเจนได ้
 ค. แผนกำรจดักำรเรียนรู้เป็นเพียงส่วน 
  หน่ึงของกระบวนกำรเรียนกำรสอน  
  จะมีหรือไม่มีกไ็ด ้
 ง. กำรท่ีผูเ้รียนเกิดพฒันำกำรดำ้นควำมรู้  
  ทกัษะกระบวนกำร เจตคติ และมี 
  พฤติกรรมตำมจุดหมำยของหลกัสูตร 
  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บักำรจดัท ำแผนกำร 
  เรียนรู้ 
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3. บทบาทของผู้สอนในการสนับสนุน  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้น าตนเอง  
 (self  Directing) ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ผูส้อนเป็นผูค้วบคุม บอกปฏิบติัตำม 
  จุดมุ่งหมำย 
 ข. ผูส้อนเป็นผูร่้วมคน้หำค ำตอบกบั 
  ผูเ้รียน 
 ค. ผูส้อนเป็นผูบ้อกและถ่ำยทอดควำมรู้ 
  ใหผู้เ้รียน 
 ง. ผูส้อนช่วยกนัแกไ้ขและถ่ำยถอด 
  ควำมรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 
4. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิ 
 ปัญญาท้องถิ่น 
 ก. ครูปรำณีเชิญเจำ้ของภูมิปัญญำมำสอน 
  กำรท ำขนมส ำปันนี 
 ข. ครูวิเชียรเชิญลุงใบ เกษตรกรดีเด่น มำ 
  สำธิตวิธีกำรปลูกสม้โอโดยไม่ใชย้ำฆ่ำ 
  แมลง ซ่ึงลุงใบไดรั้บควำมรู้จำกทำง 
  รำชกำร 
 ค. ครูสมศกัด์ิเชิญป้ำสมศรี มำสอน 
  ผูเ้รียนใหท้ ำหอยแครงดอง ซ่ึงป้ำ 
  สมศรีไดรั้บควำมรู้จำกบรรพบุรุษของ 
  ตน 
 ง. ครูสมชำยไปศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำร 
  ท ำนำเกลือจำกลุงด ำแลว้มำจดัท ำ 
  แผนกำรเรียนรู้ 
 
 
 

5. ในการจัดท าแผนการสอนที่ดีควรมี 
 ขั้นตอนในข้อใด 
 ก.วิเครำะห์เน้ือหำ / วิเครำะห์ผูส้อน 
 ข.ระยะเวลำ / กิจกรรม 
 ค.ควำมพร้อมผูส้อน /ควำมพร้อมผูเ้รียน 
 ง.วิเครำะห์หลกัสูตร / ก ำหนดคุณภำพ 
  ผูเ้รียนจดัท ำก ำหนดกำรสอน /  
  เขียนแผนกำรสอน 
 
6.ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน แผนการ 
 สอนเปรียบเสมือนส่ิงใด 
 ก. เสบียงอำหำร 
 ข. ก ำลงัสนบัสนุน 
 ค. เขม็ทิศในกำรเดินทำง 
 ง. อำวธุประจ ำกำยทหำร  
 
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุ่ดเกีย่วกบัความหมาย 
 ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ก. ควำมรู้และประสบกำรณ์ของคนใน 
  ทอ้งถ่ิน 
 ข. ควำมรู้ทำงเทคโนโลยขีองบุคคลใน 
  แต่ละยคุแต่ละสมยั 
 ค. ควำมรู้และประสบกำรณ์ของชำวบำ้น 
  ท่ีใชใ้นกำรแกปั้ญหำ หรือด ำเนินชีวิต 
  ในสมยัต่ำง ๆ 
 ง. ควำมรู้และประสบกำรณ์ของชำวบำ้น 
  ท่ีใชใ้นกำรแกปั้ญหำ หรือด ำเนินชีวิต 
  โดยไดรั้บกำรถ่ำยทอดสัง่สมมำ 
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8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกีย่วกบัการน าภูมิ 
 ปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจดัการเรียน 
 การสอน 
 ก. ตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของโรงเรียน 
 ข. ตอ้งสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและ 
  สภำพของทอ้งถ่ิน 
 ค. ตอ้งค ำนึงถึงควำมเหมำะสมทั้ง 
  กิจกรรม เน้ือหำสำระและวยั 
 ง. ตอ้งใหบุ้คคลเจำ้ของภูมิปัญญำเป็น 
  ผูจ้ดักำรเรียนกำรสอนเน้ือหำสำระท่ี 
  เป็นภูมิปัญญำทอ้งถ่ินทั้งหมด 
 

9. ส่ิงใดทีจ่ะท าให้การเรียนการสอนภูมิ 
 ปัญญาท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
 ก. กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีนัง่ 
 ในหอ้งเรียน 
 ข. อิทธิพลของวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
  ใหม่ ๆ 
 ค. ส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ ในกำรสอน 
 ง. กำรเรียนรู้โดยตรงกบัผูรู้้ในทอ้งถ่ิน 
 

10. กจิกรรมการเรียนรู้ในข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัใหม้ำกท่ีสุดโดย 
  ครูผูส้อนคอยช้ีน ำส่งเสริมหรือกระตุน้ 
  ใหกิ้จกรรมเป็นไปตำมควำมมุ่งหมำย 
 ข. ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบค ำตอบหรือท ำจน 
  ส ำเร็จดว้ยตนเองโดยตลอด 
 ค. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ในกำรท ำงำนเป็น 
   กระบวนกำร 
 ง. ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกำร 
  เรียนรู้มำกท่ีสุด 

11. การใช้แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ 
 เรียนรู้จะต้องใช้แหล่งเรียนรู้อย่างไร 
 ก. ใชภ้ายในหอ้งเรียนโดยจดัใหมี้ 
  บรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวย 
 ข. ใชภ้ายในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 
 ค. ใชว้ิทยากรร่วมในการจดัการเรียนรู้ 
 ง. ใชจิ้นตนาการร่วมกบัแหล่งเรียนรู้ 
 

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการจัด
ประสบการณ์ 
 ก. การจดัประสบการณ์ใด ๆ ใหแ้ก่ 
  ผูเ้รียนหากขาดการปฏิบติัจริงแลว้จะ 
  ไม่เกิดผลดี 
 ข. การจดัประสบการณ์ท่ีสามารถจดจ า 
  ไดคื้อการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน 
  เท่านั้น 
 ค. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ 
  แกปั้ญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ 
  สมัพนัธ์โยงใยเขา้กบัเร่ืองอ่ืน ๆ ผูเ้รียน 
  จะไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ง. การจดัประสบการณ์ท่ีดีควรมีแหล่ง 
  เรียนรู้รองรับมาก ๆ 
 
13. ข้อใดเป็นข้อดีของการบูรณาการแบบสห 
 วทิยาการ (Multidiscipline) 
 ก. สนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมกนัของทั้ง 
  ผูส้อนและผูเ้รียน ลดควำมซ ้ำซอ้นของ 
  กิจกรรม 
 ข. ผูส้อนทุกคนและผูเ้รียนมีเป้ำหมำย 
  ร่วมกนัท่ีชดัเจน 
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 ค. ผูเ้รียนเห็นควำมส ำคญัของกำรน ำ 
  ควำมรู้ไปใชก้บังำนอำชีพจริง 
 ง. ทุกขอ้ท่ีกล่ำวมำ 
 
14.  การเลอืกส่ือการเรียนรู้ใดส าคญัทีสุ่ดที ่
 น ามาประกอบการสอนเพือ่ให้ผู้เรียนเกดิ 
 การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ก.  ตอ้งสมัพนัธ์กบักิจกรรม 
 ข.  ตอ้งสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค ์
 ค.  ตอ้งสัมพนัธ์กำรประเมินผล 
 ง.  ตอ้งสมัพนัธ์กบัเวลำ 
 
15.  ข้อใดไม่ใช่ส่ือการสอน 
 ก.  บทกลอน 
 ข.  ลูกโลก 
 ค.  กระดำษคลิปชำร์จ 
 ง.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
16.  ข้อใดไม่ใช่ความส าคญัของส่ือการเรียนรู้ 
 ก.  ขจดัควำมแตกต่ำงกนัของ 
  ประสบกำรณ์ดั้งเดิมของผูเ้รียน 
 ข.  ขจดัปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองสถำนท่ี  
  ประสบกำรณ์ตรงบำงอยำ่ง 
 ค.  เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจและเร้ำควำม 
  สนใจ 
 ง.  ใชท้ดแทนเอกสำรประกอบกำรเรียน 
  กำรสอน 
 
 
 

17.  ข้อใดเป็นหลกัการเลอืกส่ือการเรียนที่ 
 ส าคญัทีสุ่ด 
 ก.  ส่ือนั้นตอ้งสมัพนัธ์กบัเน้ือหำบทเรียน 
  และจุดมุ่งหมำยเน้ือหำท่ีสอน 
 ข.  เลือกส่ือท่ีมีเน้ือหำถูกตอ้ง  ทนัสมยั   
  น่ำสนใจ และเป็นส่ือท่ีจะใหผ้ลต่อกำร 
  เรียน กำรสอนมำกท่ีสุด ช่วยใหผู้เ้รียน  
 
  ไดเ้ขำ้ใจเน้ือหำวิชำนั้นไดดี้เป็นล ำดบั 
  ขั้นตอน 
 ค. เป็นส่ือท่ีเหมำะสมกบัวยั ระดบัชั้น  
  ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของผูเ้รียน 
 ง. ส่ือนั้นควรสะดวกในกำรใช ้มี 
  วิธีกำรใชซ้บัซอ้นยุง่ยำกจนเกินไป 
 
18.  ข้อใดเป็นหลกัการใช้ส่ือการเรียนรู้ที ่
 ส าคญัทีสุ่ด 
 ก.  ครูควรก ำหนดวตัถุประสงค ์ในกำร 
  ใชส่ื้อกำรเรียนรู้แต่ละคร้ังและใชส่ื้อ 
  กำรเรียนรู้ใหเ้หมำะกบัเวลำ  
  สถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ 
 ข. ก ำหนดจะใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะอะไร 
  ไดบ้ำ้งขณะใชส่ื้อกำรเรียนรู้นั้น 
 ค. เลือกส่ือกำรเรียนรู้เหมำะสม ใชไ้ดดี้ 
  และใชส่ื้อกำรเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหบ้รรลุ 
  ประสงค ์
 ง. ครูควรทดลองใชส่ื้อกำรเรียนรู้นั้น 
  ก่อนใชจ้ริง 
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19.  ถ้าต้องการศึกษาประวัตศิาสตร์ของ 
 วฒันธรรมของชุนชมหนองบัวแดง  ควร 
 ศึกษาแหล่งรู้จากทีใ่ดทีส่ าคญัทีสุ่ด 
 ก.  แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล   
 ข. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวชิำกำร 
 ค. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชำติ  
 ง. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นเอกสำร 
 

20.  ข้อใดไม่ใช่ส่ือการเรียนรู้ 
 ก.  ท ำนองเพลง 
 ข.  แผนท่ี 
 ค.  เคร่ืองทึบแสง 
 ง.  หนงัสือ 
 

21.  อ้อยมีความปรารถนาที่จะกระท าส่ิงหน่ึง 
       ส่ิงใดให้ส าเร็จลุล่วงด้วยด ีแสดงว่าม ี
       แรงจูงใจใด 
          ก. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement  

Motive) 
           ข.   แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Affiliation  

Motive) 
           ค.   แรงจูงใจใฝ่อ ำนำจ (Power Motive) 
          ง.   ถูกทุกขอ้ 
 

22.   ข้อใดคอื องค์ประกอบทีส่ าคญัของการ 
       เรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
          ก.  ควำมมุ่งหมำย  กำรตอบสนอง  

ควำมพร้อม 
           ข.  กำรแปลควำมหมำย   สภำพแวดลอ้ม 
           ค.   ผลท่ีตำมมำ ปฏิกิริยำต่อควำม 

ผดิหวงั 

          ง.   ถูกทุกขอ้ 
 

23.  ข้อความใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัวุฒิภาวะ 
 ก.  อตัมโนทศัน์ของบุคคลหมำยควำมถึง 
  ควำมรู้สึกในดำ้นดีท่ีเรำมีต่อตนเอง 
 ข.  คนเก่งถำ้ปรับตวักบังำนและสงัคม 
  ไม่ไดก้ไ็ม่นบัวำ่เป็นคนมีประสิทธิภำพ 
 ค.  การพฒันาทางวุฒิภาวะของบุคคล 
  ต้องอาศัยการเรียนรู้ 
 
 ง.  วิธีกำรเรียนรู้ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดคือกำรให้ 
  ส่ิงเสริมแรง 
 

24.    กจิกรรมการเรียนรู้ใดไม่เหมาะสมกบั 
       วยัผู้ใหญ่ 
   ก.  สนองควำมตอ้งกำรของผูใ้หญ่ 
   ข.  ตอ้งใชพ้ละก ำลงัมำก   
   ค. ใชเ้หตุผลมำกข้ึน  
   ง.  ก ำหนดเวลำใหเ้หมำะสมกบัวยั 
 

25.  ครูผู้สอนควรปฏิบตัิอย่างไรต่อการ 
       จัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่ 
          ก.   ลดระดบัของกำรใชส่ิ้งเร้ำใหน้อ้ยลง 
           ข.   ใหน้กัศึกษำมีเวลำไดเ้รียนรู้ 
   เน้ือหำวิชำมำก่อนล่วงหนำ้ 
           ค.   อนุญำตใหผู้เ้รียนเลือกเรียนรู้ไป 
 ตำมควำมสำมำรถของตนเอง 
          ง.ใหแ้รงเสริม แก่พฤติกรรมท่ีประสบ 
 ผลส ำเร็จ 
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26.  กระบวนการเรียนการสอนผู้ใหญ่ ที่ม ี
 ประสิทธิภาพควรจะต้องสร้าง 
 สถานการณ์การเรียนรู้ทีส่ าคญัทีสุ่ด 
 ก.  เนน้กำรเรียนจำกผูเ้รียน 
 ข.  บรรยำกำศ 
 ค.   ควำมพร้อม 
 ง.  กำรประเมินผล 
 

27.  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
 ควรจัดอย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ 
 ก.  แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
 ข.  ถ่ำยทอดเน้ือหำสำระ 
 ค.  ศึกษำดว้ยตนเอง 
 ง.  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
28.  ข้อใดส าคญัทีสุ่ดของลกัษณะการเรียนรู้ 
 ของวยัผู้ใหญ่มีลกัษณะส าคญั 
 ก.  ยกยอ่งชมเชย 
 ข.  กำรฝึกฝนท ำกิจกรรมซ ้ำ ๆ 
 ค.  ควำมรู้สึกพอใจจำกผลส ำเร็จ เป็น 
  แรงผลกัดนั 
 ง.  สอนในส่ิงซ่ึงเป็นควำมตอ้งกำร 
  ผูเ้รียน 
  
29.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของ 
 ผู้ใหญ่ทีส่ าคญัทีสุ่ด คอืข้อใด 
 ก.  ผูส้อนควรเรียนรู้ควำมตอ้งกำรของ 
  ผูเ้รียนเพือ่จะไดเ้ร่ิมตน้กิจกรรม 
  ทั้งหลำยใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร 
  นั้น ๆ  
 ข.  ผูส้อนควรจดัหน่วยกำรเรียนโดยยดึ 

  หลกัสถำนกำรณ์ทั้งหลำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ชีวิตของผูใ้หญ่เป็นส ำคญัมิใช่เนน้ท่ี 
  เน้ือหำวิชำ 
 ค.  ผูส้อนตอ้งถือวำ่ประสบกำรณ์ของ 
  ผูเ้รียนเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำ 
  ควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดน้ ำ 
  ประสบกำรณ์นั้น ๆ มำสมัพนัธ์กบั 
  กำรเรียน 
 ง.  ผูส้อนตอ้งค ำนึงถึงวำ่ผูใ้หญ่นั้น 
  ตอ้งกำรน ำตวัเองไม่ใช่ใหค้รูเป็นผูน้ ำ 
  หรือตดัสินใจใหผู้ส้อนควรร่วมใน 
  กระบวนกำรสืบหรือคน้หำค ำตอบ 
  ร่วมกบัผูเ้รียนมำกกวำ่เป็นผูบ้อกหรือ 
  ตดัสินใจผูเ้รียน 
30.  หลกัการจัดการเรียนรู้ทีย่ัง่ยนืให้กบั 
 ผู้เรียนข้อใดส าคญัมากทีสุ่ด 
 ก.  จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
  ส ำคญั 
 ข.  ใหข้อ้ติชมเพื่อใหผู้เ้รียนทรำบจุดเด่น   
  จุดดอ้ย  และควำมกำ้วหนำ้ในกำร 
  เรียนรู้ 
 ค.  ใหผู้เ้รียนรู้แบบร่วมมือ 
 ง.  ใหผู้เ้รียนรู้วิธีกำรเรียน 
 
31.ข้อใดเป็นการตั้งเกณฑ์การประเมินใน 
 ภาพรวมทีถู่กต้อง 
 ก.เป็นกำรใหค้ะแนนท่ีพิจำรณำจำก 
  ผลส ำเร็จของงำน 
 ข. เป็นกำรใหค้ะแนน ท่ี พิจำรณำ 
  ส่วนประกอบของ งำน 
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 ค.เป็นกำรใหค้ะแนนท่ีมีกำรนิยำม 
  ลกัษณะของในแต่ละส่วนชดัเจน 
 ง. กำรใหค้ะแนนท่ีมีกำรเขียนควำม 
  แตกต่ำงแต่ละระดบัชดัเจน 
 
32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการวดัและ 
 ประเมนิผล 
 ก. ใชว้ิธีวดัวิธีเดียวกนัหลำย ๆ คร้ัง 
  เพื่อใหเ้กิดควำมแม่นย  ำ 
 ข. มีกำรวดัและประเมินผลเป็นระยะ 
  ตั้งแต่ก่อนสอนจนถึงจบ 
 ค. มีกำรวดัและประเมินผลครอบคลุม 
  สมรรถภำพกำรเรียนทั้งทกัษะ ควำมรู้ 
  ควำมเขำ้ใจและเจตคติ 
 ง. มีกำรวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั 
  จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ของเร่ือง 
33. ข้อใดเป็นการประเมินการปฏิบัต ิ
 ก. อำรีวิ่งแข่งในกีฬำสี 
 ข. มำลีแสดงละครในงำนประจ ำปี 
 ค. สุนียแ์สดงบทบำทสมมติเป็นนำง 
  พยำบำล 
 ง. สมใจประดิษฐก์ำร์ดอวยพรใน 
  วนัปีใหม่ 
34. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบัการประเมิน 
 ตามสภาพจริง 
 ก. กำรประเมินกำรปฏิบติัทุกคร้ังเป็นกำร 
  ประเมินตำมสภำพจริง 
 ข. กำรประเมินตำมสภำพจริงเป็นกำร 
  ประเมินกำรปฏิบติั 
 ค. กำรประเมินกำรปฏิบติัทุกคร้ังไม่เป็น 

  กำรประเมินตำมสภำพจริง 
 ง. กำรประเมินตำมสภำพจริงทุกคร้ังไม่ 
  เป็นกำรประเมินกำรปฏิบติั 
35.  ปัญหาทีส่ร้างขึน้เพือ่ให้ผู้เรียนแก้ใน 
 การประเมินตามสภาพจริงควรมีลกัษณะ 
 อย่างไร 
 ก. ตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีกำรเรียน 
  กำรสอน 
 ข. ตอ้งสอดคลอ้งกบักำรประเมินผล 
  กำรเรียน 
 ค. ตอ้งสอดคลอ้งกบักำรเรียนรู้ 
  จำกต ำรำเรียน 
 ง. ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมใน 
  ชีวิตประจ ำวนั 
36. ในการจัดท าแผนการสอนจะไม่บรรลุผล 
 ส าเร็จถ้าขาดข้อใด 
 ก. กำรวิเครำะห์ผูเ้รียน 
 ข. กำรวิเครำะห์หลกัสูตร 
 ค. กำรจดัท ำก ำหนดกำรสอน 
 ง. กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวงั 
37. ข้อใดไม่ใช่เคร่ืองมือส าหรับใช้ในการ 
 ประเมินตามสภาพจริง 
 ก.แบบสอบถำม 
 ข. แบบสัมภำษณ์ 
 ค.แบบส ำรวจรำยกำร 
 ง. บญัชีเรียกช่ือ 
38. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิส่ิง 
 ส าคญัทีค่วรค านึงถึง คอืข้อใด 
 ก.แผนกำรสอน 
 ข .วตัถุประสงคข์องกำรน ำผลไปใช ้
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  ประโยชน ์
 ค.เน้ือหำรสำระรำยวิชำ 
 ง. วิธีกำรสอนของผูส้อน 
39. ในการตรวจการให้คะแนนข้อสอบแบบ 
 อตันัยควรยดึหลกัเกณฑ์ในข้อใด 
 ก.ตรวจท่ีละคน ทุกขอ้ 
 ข. ตรวจท่ีละขอ้ ทุกคน 
 ค. ถำ้เป็นขอ้สอบส ำคญัใชต้รวจคนเดียว 
 ง. ตอ้งมีเฉลยค ำตอบเอำไวก่้อนและแยก 
  เป็นขอ้ใหช้ดัเจน 

40.ข้อใดเป็นการตั้งเกณฑ์การประเมินใน 
 ภาพรวมทีถู่กต้อง 
 ก.เป็นกำรใหค้ะแนนท่ีพิจำรณำจำก 
  ผลส ำเร็จของงำน 
 ข. เป็นกำรใหค้ะแนนท่ีพิจำรณำ 
  ส่วนประกอบของงำน 
 ค.เป็นกำรใหค้ะแนนท่ีมีกำรนิยำม 
  ลกัษณะของในแต่ละส่วนชดัเจน 
 ง. กำรใหค้ะแนนท่ีมีกำรเขียนควำม 
  แตกต่ำงแต่ละระดบัชดัเจน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน (Pretest) –หลงั (Posttest)  
“ความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ 

โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ” 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อน (Pretest)  เฉลยแบบทดสอบหลงั (Posttest) 
ขอ้ ค ำตอบ ขอ้ ค ำตอบ  ขอ้ ค ำตอบ ขอ้ ค ำตอบ 
1 ค 21 ค  1 ก 21 ก 
2 ง 22 ง  2 ก 22 ก 
3 ข 23 ง  3 ก 23 ค 
4 ค 24 ข  4 ข 24 ข 
5 ก 25 ข  5 ง 25 ค 
6 ก 26 ค  6 ค 26 ข 
7 ง 27 ง  7 ง 27 ก 
8 ข 28 ค  8 ก 28 ง 
9 ข 29 ง  9 ง 29 ค 
10 ข 30 ค  10 ข 30 ง 
11 ง 31 ข  11 ข 31 ก 
12 ก 32 ค  12 ก 32 ก 
13 ข 33 ก  13 ง 33 ค 
14 ง 34 ค  14 ข 34 ง 
15 ข 35 ค  15 ค 35 ง 
16 ข 36 ง  16 ง 36 ง 
17 ค 37 ง  17 ข 37 ง 
18 ง 38 ค  18 ก 38 ข 
19 ก 39 ข  19 ง 39 ข 
20 ง 40 ง  20 ค 40 ก 
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แบบประเมินทักษะการเขยีนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

ช่ือ ………………………………………….. นามสกลุ ………………………………………….. 
รายวชิา..............................................................กลุ่มวชิา.................................................................... 
 

ค าช้ีแจง  
แบบประเมินผลน้ีเป็นแบบติดตำมผลหลงักำรฝึกอบรม เร่ือง กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้

ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นหลกัสูตรและกำร
สอน 

เกณฑก์ำรประเมิน 
คะแนน 20 - 25  หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนดี คิดเป็นร้อยละ 80 - 100 
คะแนน 15 -19   หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 60 -79 
คะแนน ต ่ำกวำ่ 15 หมำยถึง  มีควำมสำมำรถในกำรเขียนแผนปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 59 ลงมำ 
 
ที ่ รายการประเมนิ มี ไม่

มี 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
2. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
3. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
1.1  ครอบคลุมสมรรถภำพกำรเรียนรู้ 
ควำมคิด ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติั 
และควำมรู้สึกค่ำนิยม 

  

1.2 สอดคลอ้งกบัสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
ควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 

  

1.3 สอดคลอ้งกบักำรเรียนรู้ของผูเ้รียน   
2. 2. เนือ้หาสาระ 1. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 

2. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
3. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
4. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
2.1 ครอบคลุมกบัค ำอธิบำยรำยวิชำ   
2.2 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้   
2.3 สอดคลอ้งกบัสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
ควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 

  

2.4 เนน้ควำมรู้ทกัษะท่ีตอ้งกำรใหเ้กิดข้ึนกบั
ผูเ้รียน 
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ที ่ รายการประเมนิ มี ไม่
มี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. มี 8 ประเดน็ได ้8 คะแนน 
2. มี 7 ประเดน็ได ้ 7 คะแนน 
3. มี 6 ประเดน็ได ้6 คะแนน 
4. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
5. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
6. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
7. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
8. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
3.1  สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้   
3.2 ครอบคลุมกบัเน้ือหำสำระ   
3.3 มีหลกักำรเก่ียวกบัจิตวทิยำกำรเรียนรู้
ผูใ้หญ่ 

  

3.4 ใหผู้เ้รียนศึกษำควำมรู้ดว้ยตนเอง   
3.5 เนน้กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบติั   
3.6 เนน้กำรเรียนรู้จำกสังคม   
3.7 เนน้กำรเรียนรู้จำกสบกำรณ์จริง/ชีวิตจริง   
3.8 ผูเ้รียนไดแ้สดงควำมคิดเห็น   

4.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 1. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
2. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
3. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
4. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
5. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 

 4.1 สอดคลอ้งกบักิจกรรมกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ 

  

4.2 สำมำรถจดัท ำ จดัหำ ไดจ้ำกแหล่งเรียนรู้ 
หรือแหล่งทรัพยำกรในทอ้งถ่ิน 

  

4.3 สอดคลอ้งกบัสภำพกำรด ำรงชีวติของ
ชุมชน 

  

4.4 ใชแ้หล่งกำรเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน/ชุมชน   
4.5 เหมำะสมกบักำรเรียนรู้ผูใ้หญ่   

5. การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้  1. มี 5 ประเดน็ได ้5 คะแนน 
2. มี 4 ประเดน็ได ้4 คะแนน 
3. มี 3 ประเดน็ได ้3 คะแนน 
4. มี 2 ประเดน็ได ้2 คะแนน 
5. มี 1 ประเดน็ได ้1 คะแนน 

 
 5.1 สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้   
 5.2 เหมำะสมกบักำรจดักระบวนกำรเรียนรู้   
 5.3 เหมำะสมกบัจิตวทิยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่   
 5.4 ครอบคลุมสมรรถภำพกำรเรียนรู้ทุกดำ้น   
 5.5 ใชว้ิธีกำรท่ีหลำกหลำย   

คะแนนรวม  

คดิเป็นร้อยละ  

 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมนิตนเองของอาจารย์ต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
 
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินตนเองของอาจารย ์มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งดา้น 
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ โปรดท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัและความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุดโดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

 5   หมำยถึง    มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูร่ะดบัมำกท่ีสุด 
 4   หมำยถึง    มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก 
 3    หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 2 หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้  
             จากการเข้ารับการฝึกอบรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติแล้ว 
1.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ไดต้ำมรูปแบบในระดบัใด 

     

1.2  ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรออกแบบ
กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเช่ือมโยง
สำระควำมรู้จำกชีวิต ประสบกำรณ์จริง และกำร
ปฏิบติัไดร้ะดบัใด 

     

1.3 ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับออกแบบ
กิจกรรมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเช่ือมโยง
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ไดร้ะดบัใด 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.4 ท่ำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัเทคนิคและ
วิธีกำรกำรจดักำรเรียนรู้ในระดบัใด 

     

1.5  ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัส่ือและแหล่ง
กำรเรียนรู้ในระดบัใด 

     

1.6  ท่ำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับจิตวิทยำกำร
เรียนรู้ผูใ้หญ่ในระดบัใด 

     

1.7  ท่ำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับกำรวดัและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ในระดบัใด 

     

2. ด้านทกัษะ 
2.1  ท่ำนสำมำรถจดักระบวนกำรเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัไดร้ะดบัใด 

     

2.2 ท่ำนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัโดยเช่ือมโยงสำระควำมรู้จำกชีวิต 
ประสบกำรณ์จริง และกำรปฏิบติัไดร้ะดบัใด 

     

2.3 ท่ำนสำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัโดยเช่ือมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน ได้
ระดบัใด 

     

2.4 ท่ำนสำมำรถออกแบบเทคนิคและวิธีกำรกำร
จดักำรเรียนรู้ในระดบัใด 

     

2.5  ท่ำนสำมำรถออกแบบส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้
ในระดบัใด 

     

2.6  ท่ำนสำมำรถใชห้ลกัจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่
ในระดบัใด 

     

2.7  ท่ำนสำมำรถออกแบบกำรวดัและประเมินผล
กำรเรียนรู้ในระดบัใด 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

3. ด้านเจตคต ิ
3.1 กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เรียนรู้  โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตเป็นนวตักรรมท่ีมี
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและอำจำรยใ์นระดบัใด 

     

3.2 กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวิตท ำใหท่้ำนเกิด
ควำมรู้ ทกัษะในระดบัใด 

     

3.3 กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เ รี ยน รู้  โครงกำรมหำวิทยำลัย ชีวิต ก่อให้ เ กิด
ประสบกำรณ์ทำงตรงและทำงออ้มกบัท่ำนระดบัใด 

     

3.4 กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลัยชีวิตท่ำนมีควำมพึง
พอใจในระดบัใด 

     

3.7  ท่ำนสำมำรถออกแบบกำรวดัและประเมินผล
กำรเรียนรู้ในระดบัใด 
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แบบประเมินทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ ในศูนย์เรียนรู้  โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
(ส าหรับผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้และนักศึกษา)  

 
ค าช้ีแจง ใหท่้ำนพิจำรณำขอ้ควำมท่ีประเมินในแบบประเมินทกัษะกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรย ์แลว้เขียนเคร่ืองหมำย (  )  ลงในช่องระดบัตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนนประเมิน 

1. ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้    
3  หมำยถึง ใชเ้ทคนิควิธีกำร 10 วิธีกำรข้ึนไป  
2  หมำยถึง ใชเ้ทคนิควิธีกำร 6-9 วิธีกำร   
1  หมำยถึง  ใชเ้ทคนิควิธีกำร นอ้ยกวำ่ 5 วิธีกำร  

 2. ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้    เกณฑก์ำรประเมิน 
3  หมำยถึง ใชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ 6 อยำ่ง/แหล่งข้ึนไป  
2  หมำยถึง ใชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ 3-5 อยำ่ง/แหล่ง 
1  หมำยถึง  ใชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ นอ้ยกวำ่ 3 อยำ่ง/แหล่ง  

3.  ดำ้นกำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้   เกณฑก์ำรประเมิน 
3  หมำยถึง ใชว้ิธีวดัและประเมินผล 9 วิธีกำรข้ึนไป 
2  หมำยถึง ใชว้ิธีวดัและประเมินผล 5-8 วิธีกำร 
1  หมำยถึง  ใชว้ิธีวดัและประเมินผลนอ้ยกวำ่ 5 วิธีกำร  

 4. ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่   เกณฑก์ำรประเมิน 
  3  หมำยถึง ใชจิ้ตวิทยำกำรศึกษำผูใ้หญ่ 10 วิธีกำรข้ึนไป 
  2  หมำยถึง ใชจิ้ตวิทยำกำรศึกษำผูใ้หญ่ 6-9 วิธีกำร 
  1  หมำยถึง  ใชจิ้ตวิทยำกำรศึกษำผูใ้หญ่ นอ้ยกวำ่ 6 วิธีกำร 
การก าหนดเกณฑ์วเิคราะห์ค่าเฉลีย่แบบต่อเน่ือง 
 2.50 – 3.00 หมำยถึง  จดักระบวนกำรเรียนรู้ไดดี้ 
 1.50 – 2.49 หมำยถึง จดักระบวนกำรเรียนรู้ไดพ้อใช ้
 1.00 – 1.49 หมำยถึง จดักระบวนกำรเรียนรู้ปรับปรุง 
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
1. ด้านเทคนิควธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ท่ำนเห็นวำ่กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตใชเ้ทคนิควิธีกำรจดักำรเรียนรู้ หรือไม่ 
1.1 กิจกรรมมีหลำกหลำย และตอบสนองควำมแตกต่ำง ระหวำ่งบุคคล 

  

1.2 เนน้กำรเรียนรู้ท่ีพฒันำทกัษะกำรคิดระดบัสูง    
1.3  กำรสอนแบบบูรณำกำรวชิำต่ำง ๆ เขำ้ดว้ยกนั    
1.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ของตน    
1.5 ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัสงัคม และสงัคมชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน
กำรจดักำรศึกษำ 

  

1.6 กำรวำงแผนกำรสอน กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกนั 

  

1.7  เนน้กำรสอนทั้งรูปแบบเรียนรู้ โดยจิตใตส้ ำนึกและจิตใตส้ ำนึก   
1.8  เวลำในกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่เป็นเวลำท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผู ้
ออกหรือท ำกิจกรรม 

  

1.9   กำรสอนไม่จ ำกดัเฉพำะในหอ้งเรียนเท่ำนั้น   
1.10 เรียนรู้จำกกำรปฏิบติั   
1.11 เรียนรู้จำกประสบกำรณ์   
1.12  เรียนรู้จำกสภำพจริง   
1.13 เรียนรู้จำกสังคม   

รวม   

คะแนนที่ได้  

2. ด้านส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

ท่ำนเห็นวำ่กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวทิยำลยัชีวิต ใชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้หรือไม่ 
2.1 ส่ือวสัดุ 

  

2.2 ส่ืออุปกรณ์   
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
2.3 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล    
2.4 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นแหล่งวิชำกำร ไดแ้ก่ สถำนท่ีต่ำง ๆ ภำยใน
ชุมชน 

  

2.5 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชำติ    
2.6 แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยต่ีำง ๆ    
2.7 ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบัวยั ระดบัชั้น ควำมรู้ และ
ประกำรณ์ของผูเ้รียน 

  

2.8 ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ละหำง่ำยในทอ้งถ่ิน   
รวม   

คะแนนที่ได้  

3. ด้านการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้    
ท่ำนเห็นวำ่กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต ใชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลกำรจดักำร
เรียนรู้  หรือไม่ 
3.1  ประเมินกำรทดสอบ 

  

3.2 ประเมินกำรกำรปฏิบติั (Performance)    
3.3 ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ (Process)    
3.4 ประเมินผลงำน  (Products)    
3.5 แฟ้มสะสมงำน (Portfolio)   
3.6 ผูเ้รียนประเมินตนเองหรือมีส่วนร่วมในกำรประเมิน   
3.7 ประเมินเจตคติ ควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึก   
3.8ใชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัธรรมชำติของแต่ละ
รำยวิชำ 

  

3.9วดัและประเมินผลเป็นไปตำมเกณฑห์รือแนวปฏิบติัของ
มหำวิทยำลยัและหลกัสูตร 

  

3.10 ใชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลท่ีหลำกหลำย   
3.11 วดัและประเมินผลดว้ยควำมยติุธรรม...   
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รายการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏิบัต ิ

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
รวม   

คะแนนที่ได้  

4. ด้านจิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่   
ท่ำนเห็นวำ่กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตใชจิ้ตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  หรือไม่ 
4.1  เปิดโอกำสใหผู้เ้รียนเขำ้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

  

4.2 มีจดัอุปกรณ์กำรสอน (หนงัสือเรียน)   
4.3 ควำมรู้ส่วนใหญ่นั้นสอดคลอ้งกบัควำมเช่ือเก่ำท่ีมีอยูแ่ลว้     
4.4 สร้ำงเขำ้ใจในบทเรียนชั้นตน้ ก่อนท่ีจะเร่ิมบทเรียนใหม่ ๆ ต่อไป     
4.5 ไดเ้รียนในส่ิงท่ีสนใจไดก้ำ้วหนำ้ไปตำมอตัรำควำมสำมำรถของ
ตนเอง  

  

4.6  ใชป้ระสบกำรณ์ของผูเ้รียนเป็นทรัพยำกรกำรเรียนรู้ท่ีส ำคญั   
4.7 ใชก้ำรเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ย (Use small groups)    
4.8  สร้ำงบรรยำกำศท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนกำรเรียนรู้   
4.9  สนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเร่ิมกระบวนกำร
เรียนรู้ 

  

4.10  ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ดว้ยตวัเอง   
4.11 ใชกิ้จกรรมท่ีหลำกหลำยและตอบสนองควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
บุคคล 

  

4.12 บูรณำกำรกบัวิถีชีวิตสภำพส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถ่ินของ
ผูเ้รียน 

  

4.13 ใชห้ลกักำรเรียนรู้ร่วมกนัและกำรมีส่วนร่วมในชุมชน   
รวม   

คะแนนที่ได้  

คะแนนรวม  
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แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
 

 
ค าช้ีแจง 
แบบประเมินควำมพึงพอใจของนกัศึกษำต่อรูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยครอบคลุมทั้งดา้น 
ความรู้  ทกัษะ และเจตคติ โปรดท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัและความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุดโดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี 

 5   หมำยถึง    มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูร่ะดบัมำกท่ีสุด 
 4   หมำยถึง    มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัมำก 
 3    หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 2 หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมำยถึง     มีระดบัระดบักำรประเมิน/ระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเทคนิคและวธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1.1 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ 

     

1.2 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง      
1.3 อำจำรยไ์ดจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริง
ของนกัศึกษำ 

     

1.3 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้จำกกำรปฏิบติัดว้ยตนเอง      
1.3 อำจำรยไ์ดจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ตรงตำมประสบกำรณ์
ของนกัศึกษำ 

     

1.3 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้จำกชุมชน/สังคม      
1.4 อำจำรยใ์ชเ้ทคนิควธีิกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำย 
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.5 โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรใช้เทคนิควิธีกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย ์

     

2. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
2.1 อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหำ
บทเรียนและจุดมุ่งหมำยเน้ือหำท่ีสอน 

     

2.2 อำจำรยเ์ลือกส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบัวยั 
ระดบัชั้น ควำมรู้ และประกำรณ์ของนกัศึกษำ 

     

2.3 อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหำถกูตอ้ง 
ทนัสมยั น่ำสนใจและช่วยใหน้กัศึกษำเขำ้ใจเน้ือหำวิชำได้
ดี 

     

2.4 อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน      
2.5 โดยรวมนักศึกษำพึงพอใจกำรใช้ส่ือและแหล่งกำร
เรียนรู้ 

     

3. การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ 
3.1 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวดัและ
ประเมินผล 

     

3.2 อำจำรยว์ดัและประเมินตำมสภำพจริงนกัศึกษำ      
3.3 อำจำรยใ์ชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลท่ีหลำกหลำย      
3.4 อำจำรยว์ดัและประเมินผลดว้ยควำมยติุธรรม      
3.5 อำจำรยใ์ชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลท่ีเหมำะสมกบักำร
เรียนรู้ของนกัศึกษำ 

     

3.6 อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดท้รำบควำมกำ้วหนำ้ในกำรเรียน
เป็นระยะๆ 

     

3.8 โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจกำรกำรวดัและประเมินผล
กำรเรียนรู้ของอำจำรย ์

     

4. จิตวิทยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
4.1 อำจำรยใ์ชกิ้จกรรมท่ีหลำกหลำย และตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหวำ่งบุคคลของนกัศึกษำ 

     

4.2 อำจำรยไ์ดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ระหวำ่งนกัศึกษำ 

     

4.3 นกัศึกษำไดเ้รียนรู้อยำ่งเตม็ศกัยภำพและมีควำมอิสระ      
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน/ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ในกำรเรียนรู้ 
4.4 โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจในหลกักำรใชจิ้ตวิทยำกำร
เยรู้ผูใ้หญ่ของอำจำรย ์
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แบบประเมินความคดิเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรประเมินควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีสร้ำงข้ึนเพื่อตอ้งกำรวดัควำมคิดเห็นของ ผูบ้ริหำรโครงกำรของ
มหำวิทยำลยั กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร อำจำรย ์นกัศึกษำท่ีมีต่อรูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้
ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

ขอให้ท่ำนไดศึ้กษำแบบประเมินและให้ขอ้มูลตำมควำมเห็นท่ีเป็นจริงมำกท่ีสุด พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
  นายชนสิทธ์ิ  สิทธ์ิสูงเนิน 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลกัสูตรและการสอน (กลุ่มหลกัสูตรและการนิเทศ) 
        บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 ความคดิเห็นต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ 

ค าช้ีแจง 
1. กรุณำอ่ำนรำยกำรประเมินแต่ละรำยกำรของรูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของ

อำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตแลว้เขียนเคร่ืองหมำย    แสดงควำมคิดเห็นท่ี
เป็นจริงท่ีสุด 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีเป็นแบบอนัดบัคุณภำพมำตรำส่วนประมำณ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั  
3 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 3 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมมำก 
ระดบั 2 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมปำนกลำง 
ระดบั 1 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมนอ้ย 

3. กรุณำเขียนขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน ำไปปรับปรุงรูปแบบใหมี้คุณภำพสูงข้ึน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

1. เหตุผลและความเป็นมาของรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

   3 หมำยถึง เขียนควำมส ำคญั 
และควำมเป็นมำของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอำ้งอิงทั้งในดำ้น
นโยบำยและกำรปฏิบติัมำกกวำ่ 5 
แหล่ง 
2 หมำยถึง เขียนควำมส ำคญั 
และควำมเป็นมำของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอำ้งอิงทั้งในดำ้น
นโยบำยและกำรปฏิบติัเท่ำกบั
มำกกวำ่ 5 แหล่ง 
1 หมำยถึง เขียนควำมส ำคญั 
และควำมเป็นมำของรูปแบบ 
โดยมีขอ้มูลอำ้งอิงทั้งในดำ้น
นโยบำยและกำรปฏิบติันอ้ยกวำ่ 
5 แหล่ง 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

2. การก าหนดวตัถุประสงค์ของ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ประกอบด้วย 
2.1 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

   3 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 
ดำ้น 
2 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบเพียง 2  ดำ้น 
1 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีองคป์ระกอบเพียง 1 ดำ้น 

3. การก าหนดวตัถุประสงค์ของ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวทิยาลยัชีวติ ครอบคลุมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
3.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำร
รู้  
3.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  
3.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  

   3 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้
ครบทั้ง 4 ดำ้น 
2 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้
เพียง 3 ดำ้น 
1 หมำยถึง วตัถุประสงคข์อง
รูปแบบมีกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้
เพียง 2 ดำ้น 

4. การด าเนินการกจิกรรมตามรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ  
  

   3 หมำยถึง กำรด ำเนินกำรกิจกรรม
ตำมรูปแบบครบตำมขั้นตอนและ
สมบูรณ์ 
2 หมำยถึง หมำยถึง กำรด ำเนินกำร
กิจกรรมตำมรูปแบบครบตำม
ขั้นตอนและแต่ไม่สมบูรณ์ 
1 หมำยถึง หมำยถึง กำรด ำเนินกำร
กิจกรรมตำมรูปแบบปฏิบติัไดบ้ำง
ขั้นตอนและไม่สมบูรณ์ 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

5. ความชัดเจนของขั้นตอนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ AKLIE  
Model ไดแ้ก่ 
5.1 ขั้นท่ี 1 กำรศึกษำควำมตอ้งกำรจ ำเป็น 
(Assessment of Need : A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 กำรเขำ้ถึงควำมรู้  
( Knowledge  Acquisition: K)  
5.3 ขั้นท่ี 3 กำรออกแบบแผนกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ (Learning Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 กำรปฏิบติักำร  
(Implementation  : I) และ 
5.5 ขั้นท่ี 5 กำรประเมินผล  
(Evaluation : E)  

   3 หมำยถึง ขั้นตอนท่ี 1-5 
มีควำมชดัเจนและสำมำรถน ำไป
จดักระบวนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรยศ์นูยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัชีวิตไดจ้ริง 
2 หมำยถึง มีเพียง 3 ขั้นตอน 
มีควำมชดัเจนและสำมำรถน ำไป
จดักระบวนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรยศ์นูยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัชีวิตไดจ้ริง 
1 หมำยถึง มีเพียง 1 ขั้นตอน 
มีควำมชดัเจนและสำมำรถน ำไป
จดักระบวนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรยศ์นูยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัชีวิต ไดจ้ริง 

6. ความสามารถในเขียนแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติเกดิจากการ
ปฏิบตัิตามรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย 
 6.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำร
รู้  
6.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  
6.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
6.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  

   3 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนครบองคป์ระกอบทั้ง  4 
ดำ้น 
2 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนมีองคป์ระกอบเพียง 3 
ดำ้น 
1 หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร
เขียนแผนมีเพียง 2 ดำ้น 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ แนวทางการประเมิน 

3 2 1 

7. ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติเกดิจากการปฏิบตัิตาม
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย 
7.1ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำรรู้  
7.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  
7.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
7.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  

   3 หมำยถึง ควำมสำมำรถจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ครบ
องคป์ระกอบทั้ง  4 ดำ้น 
2 หมำยถึง ควำมสำมำรถจดั
กระบวนกำรเรียนรู้มีองคป์ระกอบ
เพียง 3 ดำ้น 
1 หมำยถึง ควำมสำมำรถจดั
กระบวนกำรเรียนรู้เพียง 2 ดำ้น 
 

8. อาจารย์มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

   3 หมำยถึง มีควำมรู้ ทกัษะ และเจต
คติ 
2 หมำยถึง ควำมรู้ ทกัษะ แต่ไม่มี
เจตคติ 
1 หมำยถึง มีควำมรู้ แต่ไม่มีทกัษะ 
และเจตคติ 

9. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติมีความสอดคล้องกบั
หลกัการจัดการศึกษาโครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ 

   3 หมำยถึง มีควำมสอดคลอ้งกบั
หลกักำรจดักำรศึกษำโครงกำร
มหำวทิยำลยัชีวติครบทุกดำ้น 
2 หมำยถึง มีควำมสอดคลอ้งกบั
หลกักำรจดักำรศึกษำโครงกำร
มหำวทิยำลยัชีวติ เพียง 2 ใน 3  
1 หมำยถึง มีควำมสอดคลอ้งกบั
หลกักำรจดักำรศึกษำโครงกำร
มหำวทิยำลยัชีวติ เพียง 1 ใน 3 

10. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 

   3 หมำยถึง รูปแบบสำมำรถน ำไป 
ปฏิบติัไดจ้ริง 
2 หมำยถึง รูปแบบสำมำรถน ำไป 
ปฏิบติัไดจ้ริงมำกกวำ่ร้อยละ75 
1 หมำยถึง รูปแบบสำมำรถน ำไป 
ปฏิบติัไดจ้ริงมำกกวำ่ร้อยละ75 
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ภาคผนวก ช 
ค่าสถิติของเคร่ืองมือ 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ 

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       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           144.8723       168.8449        .6370           .9312 
A2           145.1631       172.0231        .4543           .9327 
A3           145.0674       168.0275        .6039           .9314 
A4           145.0532       170.6769        .4512           .9328 
A5           145.1170       171.3208        .4440           .9328 
A6           145.0426       170.3398        .4968           .9324 
A7           145.1844       171.5175        .4386           .9329 
A8           144.9149       172.3486        .3652           .9336 
A9           144.9858       173.0176        .3200           .9340 
A10          145.0319       171.1271        .4973           .9324 
A11          145.2128       169.0578        .5303           .9321 
A12          145.0745       171.2151        .4516           .9328 
A13          144.9504       171.5847        .4643           .9327 
A14          145.0957       169.1830        .5733           .9317 
A15          145.1064       170.1096        .5337           .9321 
A16          145.1312       168.2069        .6308           .9312 
A17          145.1525       169.2258        .5792           .9317 
A18          144.8440       169.6055        .5171           .9322 
A19          145.1277       169.5210        .4938           .9324 
A20          145.0851       171.0532        .4218           .9331 
A21          144.8723       168.8449        .6370           .9312 
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A22          145.1631       172.0231        .4543           .9327 
A23          145.0674       168.0275        .6039           .9314 
A24          145.0532       170.6769        .4512           .9328 
A25          145.1170       171.3208        .4440           .9328 
A26          145.0426       170.3398        .4968           .9324 
A27          145.1844       171.5175        .4386           .9329 
A28          144.9149       172.3486        .3652           .9336 
A29          144.9858       173.0176        .3200           .9340 
A30          145.0319       171.1271        .4973           .9324 
A31          145.2128       169.0578        .5303           .9321 
A32          145.0745       171.2151        .4516           .9328 
A33          144.9504       171.5847        .4643           .9327 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    30.0                    N of Items = 33 
Alpha =    .9340 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบก่อน (Pre-test) 
 

ขอ้ท่ี p r 

1 0.56 0.31 

2 0.69 0.22 

3 0.73 0.22 

4 0.35 0.27 

5 0.73 0.24 

6 0.73 0.27 

7 0.56 0.33 

8 0.70 0.28 

9 0.64 0.34 

1 0.59 0.24 

10 0.66 0.30 

11 0.68 0.23 

12 0.68 0.30 

13 0.59 0.24 

14 0.66 0.30 

15 0.68 0.23 

16 0.68 0.30 

17 0.67 0.27 

18 0.60 0.23 

19 0.72 0.23 

20 0.64 0.34 

21 0.56 0.27 

22 0.64 0.28 

23 0.71 0.24 

24 0.59 0.24 

25 0.66 0.30 

26 0.68 0.23 

27 0.68 0.30 

28 0.67 0.27 

29 0.72 0.26 

30 0.59 0.24 

31 0.66 0.30 

32 0.68 0.23 

33 0.68 0.30 

34 0.67 0.27 

35 0.68 0.23 

36 0.68 0.30 

37 0.67 0.27 

38 0.60 0.23 

39 0.72 0.23 

40 0.56 0.33 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกหลงั (Posttest) 
 

ข้อ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ข้อ ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

.50 

.20 

.39 

.70 

.60 

.31 

.21 

.24 

.39 

.33 

.33 

.24 

.42 

.22 

.39 

.39 

.44 

.50 

.24 

.35 

.30 

.45 

.40 

.30 

.24 

.34 

.34 

.30 

.39 

.40 

.24 

.24 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

.60 

.31 

.21 

.24 

.39 

.33 

.33 

.24 

.39 

.70 

.33 

.24 

.42 

.21 

.39 

.39 

.30 

.24 

.34 

.34 

.30 

.39 

.40 

.24 

.24 

.35 

.40 

.30 

.24 

.34 

.34 

.30 
17 

18 

19 

20 

.48 

.55 

.50 

.33 

.28 

.33 

.25 

.34 

37 

38 

39 

40 

.48 

.55 

.50 

.33 

.39 

.40 

.24 

.30 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม 
สภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ 

 
  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       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
V1           268.5862       356.7512        .5708           .9476 
V2           268.3103       369.6502        .1136           .9493 
V3           268.4483       362.6847        .4662           .9481 
V4           268.6897       360.9360        .4633           .9481 
V5           268.6552       361.0911        .5014           .9480 
V6           268.4138       360.3941        .5199           .9479 
V7           268.5862       361.0369        .5586           .9478 
V8           268.3793       364.1010        .3506           .9486 
V9           268.5862       363.1084        .4486           .9482 
V10          268.8276       364.4335        .2809           .9489 
V11          268.9310       352.9951        .6974           .9469 
V12          268.6552       361.0911        .3507           .9488 
V13          268.2759       358.7069        .7554           .9472 
V14          268.4483       366.2562        .2796           .9488 
V15          268.3793       360.0296        .6220           .9476 
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V16          268.3103       362.5074        .5131           .9480 
V17          268.2069       361.8842        .6296           .9477 
V18          268.3448       352.4483        .8288           .9465 
V19          268.4138       353.6798        .8390           .9466 
V20          268.2414       365.2611        .3891           .9484 
V21          268.4483       365.3276        .3279           .9486 
V22          268.4138       365.5369        .2499           .9490 
V23          268.4828       363.4729        .3709           .9485 
V24          268.3448       362.7340        .3771           .9485 
V25          268.5172       358.5443        .4297           .9483 
V26          268.2414       366.1897        .3329           .9486 
V27          268.1724       364.6478        .4858           .9482 
V28          268.1379       367.1946        .3428           .9486 
V29          268.4483       358.7562        .5924           .9476 
V30          268.4138       362.2512        .4940           .9480 
V31          268.6552       356.5911        .4089           .9487 
V32          268.6897       353.7217        .6160           .9473 
V33          268.6552       350.8768        .6022           .9474 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     29.0                    N of Items = 33 
Alpha =    .9489 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพงึพอใจ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ 

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       Item-            Alpha 
              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                    N of Items =  8 
Alpha =    .8988 
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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       Item-            Alpha 
              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                    N of Items =  5 
Alpha =    .7871 
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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       Item-            Alpha 
              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                    N of Items =  7 
Alpha =    .7642 
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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       Item-            Alpha 
              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                    N of Items =  4 
Alpha =    .7559 
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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       Item-            Alpha 
              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            81.0559        41.2881        .3448           .7840 
D1            80.7727        42.5903        .1743           .7926 
D2            80.9161        42.0000        .2239           .7904 
D3            80.6608        42.7583        .1692           .7924 
D4            80.7762        42.3287        .2131           .7905 
 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    40.0                    N of Items = 24 
Alpha =    .7919 
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ผลวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบประเมินความคดิเห็น 
ต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

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       Item-            Alpha 
              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 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลของเคร่ืองมือ 
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ผลความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
 โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
 

ข้อ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบัความ 
เหมาะสม 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

ความเหมาะสมของเหตุผลและความเป็นมา 
ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งพฒันำรูปแบบฯ 
ควำมสมเหตุสมผลท่ีตอ้งพฒันำรูปแบบฯ 
ปัญหำสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็น 
แนวทำงกำรแกปั้ญหำท่ีเหมำะสม 
 หลกักำรของแผนกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้น ำไปใชไ้ด ้

 
4.44 
4.44 
4.56 
4.44 
4.56 

 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 

 
มำก 
มำก 

มำกท่ีสุด 
มำก 

มำกท่ีสุด 

 รวม 4.49 0.53 มาก 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมาย 
ควำมชดัเจน 
 ควำมเป็นไปได ้
ควำมเหมำะสมกบัผูใ้ชรู้ปแบบฯ 

 
4.56 
4.22 
4.56 

 
0.53 
0.44 
0.60 

 
มำกท่ีสุด 
มำก 

มำกท่ีสุด 

 รวม 4.30 0.52 มาก 

3 
3.1 
3.2 

ความเหมาะสมของเป้าหมาย 
ควำมชดัเจน 
ควำมเป็นไปได ้

 
4.33 
4.44 

 
0.71 
0.53 

 
มำก 
มำก 

 รวม 4.39 0.62 มาก 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

ความเหมาะสมของเนือ้หาวชิา 
 ตอบสนองกบัจุดมุ่งหมำยของรูปแบบฯ 
 กำรจดัเรียงเน้ือหำ 
เน้ือหำครอบคลุม 

 
4.44 
4.56 
4.33 

 
0.73 
0.53 
0.50 

 
มำก 

มำกท่ีสุด 
มำก 

 รวม 4.44 0.58 มาก 

5 
5.1 
5.2 

ความเหมาะสมของคุณสมบตัขิองผู้ใช้รูปแบบฯ 
ควำมชดัเจน 
 ควำมเป็นไปได ้

 
4.56 
4.56 

 
0.50 
0.53 

 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



572 

 

 
ข้อ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบัความ 
เหมาะสม 

 รวม 4.56 0.52 มากทีสุ่ด 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

ความเหมาะสมของวธีิการใช้รูปแบบฯ 
 ควำมเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย 
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรใชรู้ปแบบ 
กำรน ำไปใชจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ได ้
กระตุน้กำรมีส่วนร่วมของผูใ้ชรู้ปแบบฯ 
น่ำสนใจ 

 
4.44 
4.20 
4.00 
4.22 
4.78 

 
0.74 
0.83 
0.50 
0.67 
0.44 

 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

มำกท่ีสุด 

 รวม 4.33 0.64 มาก 

7 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกจิกรรม 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย 
ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจดักิจกรรม 
กำรน ำไปใชจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ได ้
กระตุน้กำรมีส่วนร่วม 
 น่ำสนใจ 

 
4.56 
4.56 
4.33 
4.22 
4.00 

 
0.53 
0.53 
0.50 
0.83 
0.50 

 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำก 
มำก 
มำก 

 รวม 4.33 0.58 มาก 

8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

ความเหมาะสมของวธีิการด าเนินการจัดกจิกรรม 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย 
ควำมเหมำะสมของวิธีกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรม 
กำรน ำไปใชจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ได ้
กระตุน้กำรมีส่วนร่วม 
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 

 รวม 4.18 0.52 มาก 

9 
9.1 

 ความเหมาะสมของก าหนดการด าเนินการ 
ระยะเวลำเหมำะสมกบัเน้ือหำกิจกรรม 

4.33 0.50 มำก 

 รวม 4.33 0.50 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



573 

 

 
ข้อ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบัความ 
เหมาะสม 

10 
10.1 
10.2 
10.3 

ความเหมาะสมของส่ือ 
มีควำมเหมำะสมกบักำรจดักิจกรรม 
ส่งเสริมใหใ้หบ้รรลุตำมจุดมุ่งหมำยได ้
เหมำะสมกบัผูใ้ชรู้ปแบบฯ 

 
4.43 
4.00 
4.44 

 
0.50 
0.50 
0.52 

 
มำก 
มำก 
มำก 

 รวม 4.26 0.51 มาก 

11. 
11.1 
11.2 

ความเหมาะสมของการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตรวจสอบกำรบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยของรูปแบบฯได ้
ควำมเป็นไปไดใ้นกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 
4.11 
4.33 

 
0.78 
0.50 

 
มำก 
มำก 

 รวม 4.22 0.64 มาก 

12. 
 

12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 

 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 1 : เทคนิค
วธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ระยะเวลำ 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
เน้ือหำสำระ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
กำรประเมินผล 

 
 

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 
มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำก 
มำก 
มำก 

 รวม 4.44 0.48 มำก 

13 
 

13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5
13.6 

ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 2 :ส่ือและ
แหล่งการเรียนรู้ 
ระยะเวลำ 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
เน้ือหำสำระ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
กำรประเมินผล 

 
 

4.56 
4.33 
4.44 
3.89 
4.22 
4.11 

 
 

0.53 
0.71 
0.53 
0.33 
0.73 
0.60 

 
 

มำกท่ีสุด 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

 รวม 4.31 0.57 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



574 

 

 
ข้อ 

ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบัความ 
เหมาะสม 

14. 
 

14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 

 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 3 :จิตวทิยา
การเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
ระยะเวลำ 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
เน้ือหำสำระ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
กำรประเมินผล 

 
 

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 

15. 
 

15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 

ความเหมาะสมของ หน่วยการเรียนรู้หน่วยที ่4 : 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ระยะเวลำ 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
 เน้ือหำสำระ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
กำรประเมินผล 

 
 

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 

 รวม 4.20 0.67 มาก 

รวม 4.31 0.58 มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



575 

 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ 
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ ก่อน (Pretest) และหลงั (Posttest) การทดลอง  

 

คนที่ คะแนนเตม็ คะแนนทดสอบก่อน คะแนนทดสอบหลงั คะแนนพฒันาการ 
พฒันาการ  
(ร้อยละ) 

1 40 23 36 13 32.50 
2 40 25 35 10 25.00 
3 40 24 36 12 30.00 
4 40 27 34 7 17.50 
5 40 28 37 9 22.50 
6 40 27 36 8 20.00 
7 40 26 35 9 22.50 
8 40 25 35 10 25.00 
9 40 28 37 9 22.50 
10 40 29 38 9 22.50 
11 40 24 36 12 30.00 
12 40 25 35 10 25.00 
13 40 28 37 9 22.50 
14 40 26 34 8 20.00 
15 40 27 35 8 20.00 
16 40 24 36 12 30.00 
17 40 25 37 12 30.00 
18 40 25 36 11 27.50 
19 40 28 37 9 22.50 
20 40 25 37 12 30.00 
คะแนนรวม 519 711 199 497.50 

คะแนนเฉลีย่ 26.22 36.71 10.14 24.72 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.71 1.41 1.74 4.36 
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ผลการวเิคราะห์ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ จ านวน 20 คน 

 

คน
ที่ 

ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

จุด
ปร

ะส
งค
ก์ำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

เนื้
อห

ำส
ำร
ะ 

(4 
คะ

แน
น)

 

กำ
รจ
ดัก

ระ
บว

นก
ำร
เรีย

นรู้
 

(8 
คะ

แน
น)

 

สื่อ
แล

ะแ
หล่

งก
ำร
เรีย

นรู้
 

(5 
คะ

แน
น)

 

กำ
รว
ดัแ

ละ
ปร

ะเมิ
นผ

ลก
ำร
เรีย

นรู้
 

(5 
 คะ

แน
น)

 

รว
มค

ะแ
นน

 25
 คะ

แน
น 

คิด
เป็
น 

ร้อ
ยล
ะ 

(%
) 

1 2 4 7 5 4 22 88.00 
2 3 3 7 5 4 22 88.00 
3 3 4 8 5 4 24 96.00 
4 3 4 8 5 3 23 92.00 
5 2 3 7 4 4 20 80.00 
6 2 3 7 5 4 21 84.00 
7 3 4 7 5 4 23 92.00 
8 3 4 7 5 4 23 92.00 
9 3 3 7 4 4 21 84.00 
10 3 4 7 5 4 23 92.00 
11 3 4 8 5 4 24 96.00 
12 2 3 6 5 3 19 76.00 
13 3 3 7 5 4 22 88.00 
14 2 4 7 5 4 22 88.00 
15 2 3 8 5 4 22 88.00 
16 3 4 7 5 4 23 92.00 
17 3 3 7 5 4 22 88.00 
18 3 4 7 5 4 23 92.00 
19 3 4 7 5 4 23 92.00 
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คน
ที่ 

ทักษะในการเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

จุด
ปร

ะส
งค
ก์ำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

เนื้
อห

ำส
ำร
ะ 

(4 
คะ

แน
น)

 

กำ
รจ
ดัก

ระ
บว

นก
ำร
เรีย

นรู้
 

(8 
คะ

แน
น)

 

สื่อ
แล

ะแ
หล่

งก
ำร
เรีย

นรู้
 

(5 
คะ

แน
น)

 

กำ
รว
ดัแ

ละ
ปร

ะเมิ
นผ

ลก
ำร
เรีย

นรู้
 

(5 
 คะ

แน
น)

 

รว
มค

ะแ
นน

 25
 คะ

แน
น 

คิด
เป็
น 

ร้อ
ยล
ะ 

(%
) 

20 3 4 7 5 4 23 92.00 
X 54 72 143 98 78 445 1780 

X  2.66 3.56 7.17 4.89 3.89 23.17 88.66 
S.D 0.47 0.50 0.48 0.30 0.30 1.25  
% 88.88 88.88 89.58 97.77 77.77 88.66 88.66 

 

 

 

T-Test 
Paired Samp les  Sta t is t ic s

35.9500 20 1.09904 .24575

25.9500 20 1.70062 .38027

POST

PRE

Pair

1

Mean N Std.  Deviation

Std.  Error

Mean

 
Paired Samp les  Co rrelat ions

20 .337 .147POST & PREPair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Sam ples  T es t

10.0000 1.68585 .37697 9.2110 10.7890 26.527 19 .000POST - PREPair 1
Mean Std.  Deviation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Dif ference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ 
 โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

 
ข้อ 

 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ 

 โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
การ

ประเมิน 

1 
1.1 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 

ด้านความรู้  
มีควำมรู้ในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ไดต้ำมรูปแบบ 
มี ค ว ำม รู้ เ ก่ี ย ว กับก ำ รออกแบบ กิ จกร รมก ำ รจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงสำระควำมรู้จำกชีวิต 
ประสบกำรณ์จริง และกำรปฏิบติั 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับออกแบบกิจกรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน 
มีควำมรู้เก่ียวกบัเทคนิคและวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ 
มีควำมรู้เก่ียวกบัส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
มีควำมรู้เก่ียวกบักำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
มีควำมรู้เก่ียวกบัจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่ 

 
4.22 
4.28 

 
4.39 

 
4.50 
4.56 
4.56 
4.11 

 
0.43 
0.46 

 
0.50 

 
0.51 
0.51 
0.51 
0.32 

 
มำก 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

มำกท่ีสุด 
มำกท่ีสุด 
มำก 

 รวม 4.37 0.46 มาก 

2 
2.1 
2.2 

 
 

2.3 
 

2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

ด้านทกัษะ 
สำมำรถจดักระบวนกำรเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลัยได้สำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยั
โดยเช่ือมโยงสำระควำมรู้จำกชีวิต ประสบกำรณ์จริง และ
กำรป ฏิบั ติ ได้ส ำมำรถออกแบบ กิจกรรมกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยั
โดยเช่ือมโยงชุมชนและทอ้งถ่ินได ้
สำมำรถออกแบบเทคนิคและวิธีกำรกำรจดักำรเรียนรู้ 
สำมำรถออกแบบส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ 
สำมำรถใชห้ลกัจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่ 
ออกแบบกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 
4.56 
4.17 

 
 

4.50 
 

4.22 
4.44 
4.17 
4.39 

 
0.62 
0.51 

 
 

0.51 
 

0.43 
0.51 
0.38 
0.50 

 
มำกท่ีสุด 
มำก 

 
 

มำก 
 

มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
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 รวม 4.35 0.50 มาก 

3 
3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 

ด้านเจตคต ิ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย์ในศูนย์เรียนรู้
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตเป็นนวตักรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนและอำจำรยก์ำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย์
ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตท ำใหเ้กิดควำมรู้ 
ทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย์ในศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตก่อให้เกิดประสบกำรณ์
ทำงตรงและทำงออ้มควำมพึงพอใจกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยั
ชีวิต 

 
4.50 

 
4.17 

 
4.61 

 
4.44 

 
0.51 

 
0.38 

 
0.50 

 
0.62 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำกท่ีสุด 

 
มำก 

 รวม 4.43 0.50 มาก 

 รวม 4.38 0.49 มาก 
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ผลทกัษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 
 

คนที ่ ทกัษะกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยั
ชีวิต 

ดำ้
นเ
ทค

นิค
วิธี
กำ
รก
ำร
จดั

 
กร
ะบ

วน
กำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นสื่

อแ
ละ
แห

ล่ ง
กำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นก

ำร
วดั
แล
ะป

ระ
เมิน

ผล
 

กำ
รจ
ดัก

ำร
เรีย

นรู้
 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นจิ

ตว
ิทย

ำก
ำร
เรีย

นรู้
ผูใ้
หญ่

 
(3 
คะ

แน
น)

 

รว
มค

ะแ
นน

 12
 คะ

แน
น 

คิด
เป็
น 

ร้อ
ยล
ะ 

(%
) 

1 2.60 2.80 3.00 3.00 11.40 95.00 
2 3.00 3.00 2.60 3.00 11.60 96.66 
3 2.80 3.00 3.00 3.00 11.80 98.33 
4 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 100 
5 2.60 2.80 2.60 3.00 11.00 91.66 
6 3.00 3.00 2.60 3.00 11.60 96.66 
7 2.80 3.00 2.80 2.80 11.40 95.00 
8 3.00 2.80 3.00 3.00 11.80 98.33 
9 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 100 
10 2.60 2.80 3.00 2.80 11.20 93.33 
11 3.00 3.00 2.80 3.00 11.80 98.33 
12 3.00 3.00 2.60 3.00 11.60 96.66 
13 3.00 3.00 2.60 2.80 11.40 95.00 
14 3.00 2.80 3.00 3.00 11.80 98.33 
15 2.80 2.80 3.00 3.00 11.60 96.66 
16 2.60 2.80 2.80 3.00 11.20 93.33 
17 3.00 3.00 3.00 2.80 11.80 98.33 
18 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 100 
19 3.00 3.00 2.80 3.00 11.80 98.33 
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คนที ่ ทกัษะกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยั
ชีวิต 

ดำ้
นเ
ทค

นิค
วิธี
กำ
รก
ำร
จดั

 
กร
ะบ

วน
กำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นสื่

อแ
ละ
แห

ล่ ง
กำ
รเรี

ยน
รู้ 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นก

ำร
วดั
แล
ะป

ระ
เมิน

ผล
 

กำ
รจ
ดัก

ำร
เรีย

นรู้
 

(3 
คะ

แน
น)

 

ดำ้
นจิ

ตว
ิทย

ำก
ำร
เรีย

นรู้
ผูใ้
หญ่

 
(3 
คะ

แน
น)

 

รว
มค

ะแ
นน

 12
 คะ

แน
น 

คิด
เป็
น 

ร้อ
ยล
ะ 

(%
) 

20 3.00 3.00 2.80 3.00 11.80 98.33 
X 57.80 58.60 57.40 59.20 232.60 1938.27 

X  2.88 2.92 2.86 2.96 11.61 96.75 
S.D 0.17 0.10 0.17 0.08 0.28 2.37 
% 95.92 97.40 95.18 98.51 96.75 96.75 
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ผลความพงึพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้  
โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 
 

ข้อ 
ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการ
มหาวิทยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

 
1.6 
1.7 
1.8 

 

ด้านเทคนิคและวธีิการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อำจำรยใ์หน้กัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 
อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
อำจำรยไ์ดจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองชีวิตจริงของ
นกัศึกษำอำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้จำกกำรปฏิบติัดว้ยตนเอง 
อำจำรยไ์ดจ้ดักระบวนกำรเรียนรู้ตรงตำมประสบกำรณ์ของ
นกัศึกษำ 
อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดเ้รียนรู้จำกชุมชน/สังคม 
อำจำรยใ์ชเ้ทคนิควธีิกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย 
โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจกำรใชเ้ทคนิควธีิกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรย ์

 
3.85 
3.62 
3.54 
3.62 
3.65 

 
3.37 
3.61 
3.63 

 
0.77 
0.70 
0.73 
0.69 
0.68 

 
0.59 
0.60 
0.58 

 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

 
ปำนกลำง 
มำก 
มำก 

 รวม 3.61 0.51 มำก 
2 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 
2.5 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหำบทเรียน
และจุดมุ่งหมำยเน้ือหำท่ีสอน 
อำจำรยเ์ลือกส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกบัวยั ระดบัชั้น 
ควำมรู้ และประกำรณ์ของนกัศึกษำ 
อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหำถกูตอ้ง ทนัสมยั 
น่ำสนใจและช่วยใหน้กัศึกษำเขำ้ใจเน้ือหำวชิำไดดี้ 
อำจำรยใ์ชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจกำรใชส่ื้อและแหล่งกำรเรียนรู้ 

 
3.54 

 
3.63 

 
3.58 

 
4.30 
3.50 

 
0.71 

 
0.61 

 
0.60 

 
0.80 
0.62 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 
มำก 

 รวม 3.56 0.49 มำก 
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ข้อ 

ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวทิยาลยัชีวติ 

 

X  

 
S.D. 

ระดบั 
ควำมพึง
พอใจ 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
อำจำรยใ์หน้กัศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวดัและประเมินผล 
อำจำรยว์ดัและประเมินตำมสภำพจริงนกัศึกษำ 
อำจำรยใ์ชว้ิธีกำรวดัและประเมินผลท่ีหลำกหลำย 
อำจำรยว์ดัและประเมินผลดว้ยควำมยติุธรรม 
อำจำรยใ์ชว้ธีิกำรวดัและประเมินผลท่ีเหมำะสมกบักำรเรียนรู้ของ
นกัศึกษำ 
อำจำรยใ์หน้กัศึกษำไดท้รำบควำมกำ้วหนำ้ในกำรเรียนเป็นระยะๆ 
โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจกำรกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้
ของอำจำรย ์

 
4.05 
3.75 
3.06 
2.96 
2.82 

 
3.09 

 

 
0.49 
0.59 
0.75 
0.69 
0.84 

 
0.59 

 

 
มำก 
มำก 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

 
ปำนกลำง 

 

 รวม 3.30 0.42 ปำนกลำง 
4 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 
4.4 

จิตวทิยาการเรียนรู้ผู้ใหญ่ 
อำจำรยใ์ชกิ้จกรรมท่ีหลำกหลำย และตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งบุคคลของนกัศึกษำ 
อำจำรยไ์ดจ้ดักิจกรรมแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
ระหวำ่งนกัศึกษำ 
นกัศึกษำไดเ้รียนรู้อยำ่งเตม็ศกัยภำพและมีควำมอิสระในกำร
เรียนรู้ 
โดยรวมนกัศึกษำพึงพอใจในหลกักำรใชจิ้ตวทิยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่
ของอำจำรย ์

 
4.23 

 
4.05 

 
3.61 

 
3.17 

 
0.56 

 
0.54 

 
0.59 

 
0.58 

 
มำก 

 
มำก 

 
มำก 

 
ปำนกลำง 

 รวม 3.77 0.41 มำก 
 รวมทั้งหมด 3.56 0.31 มำก 
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ภาคผนวก ฌ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบสมัภำษณ์ แบบมีโครงสร้ำง 

รายการสัมภาษณ์ IOC รายการทีป่รับปรุง 
1. ดำ้นเทคนิคและวิธีกำรกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ (จ ำนวน 10 ขอ้) 

0.66 - 1.00 1. เน้ือหำ และขอ้ควำมต่ำง ๆ ให้
กระชับมำกยิ่งข้ึน โดยเฉพำะบำง
ค ำถำมท่ีไม่ชดัเจน  
2.  บำงประเด็นจ ำนวนข้อมำก
เ กินไป ข้อ ท่ี มีลักษณะค ำตอบ
เดียวกนัใหต้ดัออก 
 

2. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้   (จ  ำนวน 7 ขอ้)   1.00 
3. กำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้    
(จ ำนวน 8 ขอ้) 

1.00 

4. จิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  (จ ำนวน  8 ขอ้) 0.66 - 1.00 

 

แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบสอบถำม 
รายการสอบถาม IOC รายการทีป่รับปรุง 

1. ดำ้นเทคนิคและวิธีกำรกำรจกัระบวน
กำรเรียนรู้  (จ ำนวน 10 ขอ้) 

0.66 - 1.00 1.  เ น้ือหำของค ำถำมปรับให้มี
ลกัษณะเป็นกลำง ๆ ท่ีอำจำรยแ์ละ
นกัศึกษำสำมำรถเขำ้ใจควำมหมำย
ตรงกนัในกำรตอบ 
2. ขอ้ควำมต่ำง ๆ ให้กระชับมำก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพำะบำงค ำถำมท่ีไม่
ชดัเจน 
3.  ลดจ ำนวนข้อแต่ละด้ำนให้
นอ้ยลงดำ้นละไม่เกิน 10 ขอ้  

2. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้   (จ  ำนวน 7 ขอ้)  1.00 
3. กำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้    
(จ ำนวน 8 ขอ้) 

1.00 

4. จิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  (จ ำนวน  8 ขอ้) 0.66 - 1.00 
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แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบสนทนำกลุ่ม (focus  group) 
รายการสนทนา IOC รายการทีป่รับปรุง 

1. ดำ้นเทคนิคและวิธีกำรกำรจกัระบวน
กำรเรียนรู้ 

 1.0 ปรับให้มีลักษณะค ำถำมกว้ำง 
ด้ำนละ 1  ข้อ   และค ำถำมให้
ผูต้อบตอบไดห้ลำย ๆ ลกัษณะ  2. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้      1.0 

3. กำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้    1.0 
4. จิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่   1.0 

 
แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนแผน 

กำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 
รายการประเมิน IOC รายการทีป่รับปรุง 

ควำมสอดคลอ้งกบัประเดน็กำร
ประเมินผลเก่ียวกบัจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 

 1.00 1. บำงขอ้เป็นค ำถำม 2 ประเด็นใน
ขอ้เดียว ควรแยกขอ้ 2 ขอ้ 
2. บำงรำยกำรมีขอ้ควำมใกลเ้คียง
กนั เช่น เน้ือหำสำระ 
3. เพิ่มดำ้นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

 ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินผลเก่ียวกบัสำระส ำคญัของ
รำยวิชำ 

1.00 

ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินผลเก่ียวกบักำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของรำยวิชำ 

0.88 

ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินผลเก่ียวกบัส่ือและแหล่งกำร
เรียนรู้ของรำยวิชำ 

1.00 

ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินผลเก่ียวกบักำรวดัและประเมินผล
กำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 

1.00 
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แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินตนเองของอำจำรย ์
ประเด็นสนทนา IOC รายการทีป่รับปรุง 

1. ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินเก่ียวกบัดำ้นควำมรู้ควำมเขำ้ใจ  

 1.00 1 .  บำงข้อ ท่ี มีลักษณะค ำถำม
ใกล้เ คียงกันควรรวมเ ป็น  ข้อ
เดียวกนั   
2. ควรน ำดำ้นทกัษะข้ึนก่อนดำ้น
เจตคติ 
3. ควรเรียงล ำดบัควำมส ำคญั เช่น 
ดำ้นวดัประเมินผล ก่อนจิตวิทยำ
กำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  

2 .  ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
ประเมินเก่ียวกบัทกัษะ 

1.00 

3 .  ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
ประเมินเก่ียวกบัเจตคติ 

1.00 

 

แสดงค่ำควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินทกัษะกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 
ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความ
สอดคล้อง 

รายการทีป่รับปรุง 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

ควำมสอดคลอ้งของประเดน็กำร
ประเมินดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้   
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
ประเมินดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้    
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
ประเมินดำ้นกำรวดัและประเมินผล
กำรจดักำรเรียนรู้ 
ควำมสอดคล้องของประเด็นกำร
ประเมินด้ำนจิตวิทยำกำรเรียนรู้
ผูใ้หญ่ 

0.88 
 

1.00 
 

1.00 
 

0.88 

เพิ่มรำยกำรประเมินในแต่ละดำ้น
ให้ม ำก ข้ึนและให้ ครอบค ลุม
องคป์ระกอบของกำรประเมิน 
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แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบประเมินควำมพงึพอใจของนกัศึกษำ 
ท่ีมีต่อกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย ์

ประเด็นประเมินความพงึพอใจ IOC รายการทีป่รับปรุง 
1. ดำ้นเทคนิคและวิธีกำรกำรจกัระบวน
กำรเรียนรู้  (จ ำนวน 8 ขอ้) 

0.88-1.00 1. เน้ือหำ และขอ้ควำมต่ำง ๆ ให้
กระชับมำกยิ่งข้ึน โดยเฉพำะบำง
ค ำถำมท่ีไม่ชดัเจน  
2.  บำงประเด็นจ ำนวนข้อมำก
เ กินไป ข้อ ท่ี มีลักษณะค ำตอบ
เดียวกนัใหต้ดัออก 
3.  ลดจ ำนวนข้อแต่ละด้ำนให้
นอ้ยลง 

2. ส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  (จ ำนวน 5  ขอ้) 0.88-1.00 
3. กำรวดัและประเมินผลกำรจดักำรเรียนรู้    
(จ ำนวน 7 ขอ้) 

0.88-1.00 

4. จิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  (จ ำนวน  4 ขอ้) 0.88-1.00 

  
แสดงค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นท่ีมีต่อ 

รูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศนูยเ์รียนรู้โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 
ประเด็นความคดิเห็น IOC รายการทีป่รับปรุง 

1. เหตุผลและควำมเป็นมำของรูปแบบกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

1.0 1. ขอ้ค ำถำมควรถำม
ใหค้รอบคลุมรูปแบบฯ  
2. ขอ้ค ำถำมมีจ ำนวน
มำกเกินไปควรถำมให้
นอ้ย เพรำะไดท้ ำกำร
สัมมนำแลว้ 
 

2. กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 
ประกอบดว้ย 
2.1 ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
2.2 ทกัษะ 
2.3 เจตคติ 

1.0 

3. กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องรูปแบบกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 
ครอบคลุมกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ทั้ง 4 ดำ้น ไดแ้ก่  
3.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำรรู้  
3.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  
3.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
3.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  

1.0 3. ควรใส่รำยละเอียด
ของขอ้ค ำถำมให้
ชดัเจนเพื่อใหผู้ต้อบได้
เห็นรูปธรรม เช่น 
ขั้นตอนของรูปแบบ 
องคป์ระกอบของ
รูปแบบฯ เป็นตน้ 
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ประเด็นความคดิเห็น IOC รายการทีป่รับปรุง 
4. ควรเพิ่มขอ้ค ำถำม
เก่ียวกบักำรน ำไปใช้
ต่อไป 

4. กำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมรูปแบบกำรจดักระบวนกำร
เรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต  

1.0  

5. ควำมชดัเจนของขั้นตอนกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของ
อำจำรยศ์ูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต AKLIE  
Model ไดแ้ก่ 
5.1ขั้นท่ี 1 กำรศึกษำควำมตอ้งกำรจ ำเป็น (Assessment of 
Need: A)  
5.2 ขั้นท่ี 2 กำรเขำ้ถึงควำมรู้ ( Knowledge  Acquisition: K)  
5.3 ขั้นท่ี 3 กำรออกแบบแผนกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 
(Learning Plan : L) 
5.4 ขั้นท่ี 4 กำรปฏิบติักำร (Implementation  : I) และ 
5.5 ขั้นท่ี 5 กำรประเมินผล (Evaluation : E)  

1.0 

6. ควำมสำมำรถในเขียนแผนกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ ใน
ศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตเกิดจำกกำรปฏิบติัตำม
รูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต ทั้ง 4 ดำ้นประกอบดว้ย 
 6.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำรรู้  
6.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  
6.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
6.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  

1.0  

7. ควำมสำมำรถในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ ในศูนยเ์รียนรู้ 
โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตเกิดจำกกำรปฏิบติัตำมรูปแบบกำร
จดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนยเ์รียนรู้ โครงกำร
มหำวิทยำลยัชีวิต ทั้ง 4 ดำ้นประกอบดว้ย 
 7.1 ดำ้นเทคนิควิธีกำรกำรจดักระบวนกำรรู้  
7.2  ดำ้นส่ือและแหล่งกำรเรียนรู้  

1.0  
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ประเด็นความคดิเห็น IOC รายการทีป่รับปรุง 
7.3 ดำ้นจิตวิทยำกำรเรียนรู้ผูใ้หญ่  
7.4 ดำ้นวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้  
 
8. อำจำรยมี์ควำมรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อรูปแบบกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

1.0  

9. รูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรยใ์นศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิตมีควำมสอดคลอ้งกบั
หลกักำรจดักำรศึกษำโครงกำรมหำวิทยำลยัชีวิต 

1.0 

10. รูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้สำมำรถน ำไปปฏิบติั
ไดจ้ริง 

1.0 
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