สรุปคําบรรยยายโครงการอบรมเชิงวิชาการ
า เรื่อง “กการฝึกอบรมวิวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)”
หัวข้อ “การออกแบบบการจัดการเรียนรู้และกการเขียนแผนนการจัดการเรีรียนรู”้
โดย ผศ.ดร.วิชัย เสสวกงาม
น ่ 7 ธันวาคมม 2561
เมื่อวันที
ณ ห้องบรรยายย 3 อาคารอํานวยการ
า
ชัน้ 3
---------------------------------------------------------------------------------การออกแบบการเรียนการสอน
น
(Innstructionaal Design)
การวางแผนจัดประสบกาารณ์การเรียนรู
น ้ตามหลัก WHERETO
W
W – จะหาาวิธีใดบ้างเพื่อช่
อ วยให้ผู้เรียนรู
น ้ว่ากําลังเรียนรู
ย ้ไปในทิศทางใด
ท
(wheere) และทําไมม (why)
จึงต้องเรีรยนรู้ในเรื่องนันั้นๆ
H – จะกระตุตุน้ และดึงดูดความสนใจขอ
ค
งผู้เรียน (hoook) ตลอดหน่วยการเรี
ว
ยนรู้ได้อย่างไร
E – จะทําอย่างไรผู้เรียนจึงมี
ง ส่วนร่วมในนการเรียนรู้ (eengage) เพื่อตอบคําถามสํสําคัญในการเรีรียนรู้
R – จะจัดเวลลาให้ผู้เรียนสะะท้อนความคิด(reflect) เกีกี่ยวกับการเรียนรู
ย ้ ให้โอกาสสปรับปรุงงานน (revise)
และขัดเกกลา (refine) งานของตนอย่างไร
E – จะช่วยให้ผู้เรียนได้แสดง
ส (exhibitt) ให้เห็นถึงคววามเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการรเรียนรู้ได้อย่างไร
า และ
ผู้เรียนจะะได้รับข้อมูลป้อนกลับจากกการประเมินตนเอง
ต
(self)แและจากเพื่อนไได้อย่างไร
T – จะออกแแบบ (tailor) การเรี
ก ยนรู้อย่างไรจึงสนองความต้องการรที่หลากหลายยของผู้เรียน
O – จะช่วยให้ผู้เรียนได้้เรียบเรียง/จัดระบบ
ด
(orgganize) สิ่งที่ตนเรียนรู้อย่างไรจึงจะช่วยให้
ย บรรลุ
ความเข้าใจที
า ่ลุ่มลึกนัน้
LEARNING STYLE
Learning5Sttyle คือ รูปแบบการเรี
แ
ยนรู
น ้หรือลีลากาารเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ผู้เรียนแต่ละคนนชอบและ
ปฏิบัติเป็นประจํา ในนอันที่จะทําให้ห้เกิดการเรียนรู
น ้หรือการรับรู
บ ้ได้ดีที่สุดสําหรับตนเองง ซึ่งผู้เรียนสาามารถรับ
ข้อมูลผ่านประสาทสั
า
ัมผัสการรับรู้ 35ทาง คือ ทางสายตา หรือ Visual55Learner5ทางการฟัง/ได้ด้ยิน หรือ
Auditoryy Learner และทางร่
แ
างกาายและความรู้สึก หรือ Kineesthetic Leaarner
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แบบที่ 1
ผู้เ รีย นที่เ รียนรู้ ได้ ดีผ่านประสาทตา หรือ5Visual5Learner ผู้เรี ยนจะชอบเรี ยนรู้ จากการได้ ดู
มองเห็นกริยาท่าทางของผู้สอนหรือสื่อต่างๆ เช่น การอ่าน การดูภาพ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่าน
ประสาทตา จะมีคุณลักษณะดังนี้ เรียนรู้ได้ดี ถ้าใช้สื่อประเภท รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนผังต่างๆ
ภาพวาด การ์ตูน มีการใช้ปากกาเน้นข้อความ ขีดเส้น หรือทําสีสันให้ข้อความที่สําคัญๆ ดูโดดเด่นทําให้จําได้
ง่าย
แบบที่ 2
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหู หรือ Auditory Learner ผู้เรียนกลุ่มนี้ชอบที่จะเรียนรู้จากการ
ได้ฟัง ได้ยิน เช่น การอภิปราย พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการฟังผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่ม
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหู จะมีคุณลักษณะดังนี้ ข้อแรกคือ ชอบการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมอภิปราย สนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มบ่อยๆ เขียนคํากล่าวรายงานและรายงานหน้าชั้นบ่อยๆ ใช้เครื่องบันทึกเสียง
การบรรยายดีกว่าการจดโน้ตย่อ เวลาอ่านหนังสือมักอ่านออกเสียงเพื่อช่วยในการจําได้มากขึ้น หาเทคนิคช่วย
จํามากๆ เช่น เขียนคําย่อย หรือวิธีอื่นๆ ที่คิดว่าจะทําให้จําเรื่องนั้นๆ ได้มากขึ้น
แบบที่3
ผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับการสัมผัส หรือ Kinesthetic5Learner ผู้เรียนกลุ่มนี้
ชอบเรียนรู้จากการเคลื่อนของไหวของร่างกาย เช่นการสัมผัส การทดลอง การลงมือทํา การเขียน แสดง
บทบาทสมมติ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่จะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทเกี่ยวกับสัมผัส จะต้องมีคุณสมบัติหรือมี
คุณลักษณะดังนี้ คุณลักษณะแรก คือ หยุดพัก เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ เวลาเรียนหรือทํางาน ทํางานอื่นๆ หรือ
เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับการเรียน เช่น การอ่านหนังสือขณะที่ขี่จักรยานบริหารร่างกาย พยายามอ่าน
หนังสือหรือทํางานในสถานที่เดิม หรือเป็นประจํา จะได้มีสมาธิมากขึ้น อาจจะเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยขณะ
ทํางานหรืออ่านหนังสือ ใช้ปากกาเน้นข้อความขีดเขียนทับข้อความที่สําคัญขณะอ่านหนังสือ เปิดเพลงเบาๆ
ขณะอ่านหนังสือ อ่านหนังสือแบบคร่าวๆ หรือ Skim5ก่อนเพื่อทราบแนวคิดของเรื่องก่อนจะลงมืออ่านใน
รายละเอียด ฝึกปฏิบัติงานที่ต้องทําตามคําสั่งอย่างมีขั้นตอน เช่นงานประดิษฐ์ งานช่าง และสุดท้าย คือ ชอบ
เล่นเกมที่มีสาระและความบันเทิง จะช่วยไม่ให้เบื่อง่ายและสามารถจดจําได้ดี
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า การจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแต่ละคน อาจไม่ได้สะท้อน
ถึงความต้องการ หรือแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้นั้นดีที่สุดสําหรับผู้เรียนแต่ละคน แต่กับพบว่าการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือการฝึกให้ผู้เรียน เรียนรู้ทุกรูปแบบจะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ผู้สอนควรมีการจัดการเรียนการสอนให้
มีความยืดหยุ่น ผสมผสาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และได้เรียนรู้ในแบบที่ตน
ถนัด เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การสอน (ที่มา: https://iill.me/post@รูปแบบ
การเรียนรู้-Learning-Style)
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การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
สิ่งที่ควรนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วัตถุประสงค์รายวิชา
- What do I want students to know (Knowledge)?
- What do I want students to be able to do (skills)?
- What do I want students to feel (attitudes)?
2. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอน
- Personality characteristics.
- Levels of control.
- Preference of Teaching Methods.
3. ระดับความเสี่ยงของกิจกรรม
The fear of failure

Shorter activities have less risk

4. การรับรู้บทบาท
Role in the classroom
Instructors assume that there is no time left for active learning activities
to teach in the classroom or to learn outside of the classroom
5. ประสบการณ์ของผู้เรียน
Levels of student experience
Inexperienced

Experienced

การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design)
ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน
1. การกําหนดเนื้อหาสาระและมโนทัศน์และการกําหนดวัตถุประสงค์
- การวิเคราะห์สาระ ผลการเรียนรู้
- การวิเคราะห์มโนทัศน์
- มโนทัศน์หลัก
- มโนทัศน์ย้อย
- การเชื่อมโยงมโนทัศน์
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- การวิเคราะห์ทักษะและกระบวนการ
- การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- การกําหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะและกระบวนการ
- ด้านคุณลักษณะ
2. การกําหนดการวัดและการประเมินผล การกําหนดวัตถุประสงค์ให้กําหนดวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์
ภาระงาน ชิ้นงาน แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ได้ 3 ด้าน คือ
- การวัดและการประเมินผลด้านความรู้
- การวัดและการประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ
- การวัดและการประเมินผลด้านคุณลักษณะ
3. การกําหนดแนวทาง/ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน
4. การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
6. การนํากระบวนการเรียนการสอนที่ออกแบบไปใช้
7. การประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน
การออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
TQF คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher5Education,5TQF:HEd)5เป็ น กรอบที่ แ สดงระบบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศ
ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามระดั บ ของคุ ณ วุ ฒิ ปริ ม าณการเรี ย นรู้
ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของ หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจใน
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หลักการสําคัญของ TQF
1.5เป็นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
2.5มุ่งเน้นที่ Learning Outcomes ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต
3.5มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
4.5เป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร้ า งความเข้ า ใจและความมั่ น ใจในกลุ่ ม
ผู้ที่เ กี่ย วข้อง/มีส่ ว นได้ ส่วนเสี ย เช่ น นั ก ศึ ก ษา ผู้ ปกครอง ผู้ ป ระกอบการ ชุ ม ชน สังคมและสถาบัน อื่น ๆ
ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี
5.5มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่มุ่งหวังสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง
6.5ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ TQF
นอกจากจะให้เป็นไปตามหลักการสําคัญของ TQF ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว มีวัตถุประสงค์อื่นที่สําคัญ
อีก ดังนี้
1. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือแต่ละคุณวุฒิ
2. เพื่อให้แต่ละสาขา/สาขาวิชามีการการกับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง โดยบัณฑิตในสาขา
สาขาวิชาเดียวกันของแต่ละสถาบันฯ มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของ
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ
3. เพื่อนําไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดําเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความเข้มแข้งและความพร้อมในการจัดการศึกษา (ที่มา:http://www.elfit.ssru.ac.th/)

167

การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา...
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 มาตรฐานผลการเรียนรู้
 โครงสร้างหลักสูตร
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 หมวดวิชาเลือกเสรี

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
 ปรัชญา ความสําคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 รายวิชา
 คําอธิบายรายวิชา
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์
ภาคสนาม

 ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
หรืองานวิจัย (ถ้ามี)
 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล
 Curriculum Mapping
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มคอ.3 รายละเอี
ร
ยดของรายวิชา
 จุดมุ่งหมายของรรายวิชา

กําหนดวัตถุประสงค์
ป
เชิงพฤฤติกรรม

ช
 คําอธิบายรายวิชา

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนนการสอน

 การรพัฒนาผลกาารเรียนรู้ของนันักศึกษา
 ผลการรเรียนรู้
แผนกการสอนและกการประเมินผลล

 วิธีสอนน
กิจกรรม ออกแบบกาารเรียนการสออน

อ 1 ครั้ง ประมาณ 2-3 ชััว่ โมง
1.5ขอให้ห้ท่านกําหนดเเนื้อหาที่เลือกมาสอน ใช้สอน
2.5กําหนนดคุณลักษณะะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ป
/วัตถุประสงค์เชิงพฤติ
พ กรรม
3.5กําหนนดแนวทางการจัดกิจกรรมมการเรียนกาารสอน5ที่ทําให้
ใ เกิดคุณลักษณะบั
ก
ณฑิตที่พึงประสงค์ค์

และ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในข้
ก
อ 2))
4.5อธิบายว่
า า คุณลักษณะบั
ษ ณฑิตที่พึพงประสงค์ทกํกี่ าหนดนั้น จะะเกิดขึ้นในกิจกรรมการสอ
จ
นใด อย่างไร
5.5กํ า หนนดการวั ด ผลลที่ ส อดคล้ อ งกั
ง บ วั ต ถุ ป ระะสงค์ ก ารเรี ยน5(ตรวจสอ
ย
อบได้ ว่ า ผู้ เ รี ยยนเกิ ด การเรี ยนรู้ ต าม
วัตถุประสงค์หรือไม่)
แบบฟอร์ม
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ตัวอย่าง
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