


คุณลักษณะคร/ูอาจารย์ในศตวรรษที่ 21

•สามารถบูรณาการความรูต้่างๆ ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ

•สามารถคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์

• มีวิสัยทัศน์ เน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนตกผลึกทางความคิดได้ด้วยตัวเอง และมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

•สามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย โดยชี้ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างเหมาะสม

•ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ และเน้นให้ผู้เรียนเปลี่ยนจากเป็นผู้รับ 
กลายเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

•ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรมจริยธรรม

•ต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา

อ้างอิง ดร.ไพฑูรย์  สินลา



อ้างอิง www.kapook.comใคร GENERATION ไหน





มุมมองที่แตกต่าง
สู่ความขัดแย้งที่
ยิ่งใหญ่ หากขาด
การเรียนรู้ เข้าใจ

ซึ่งกันและกัน





เรียบเรียง teen.mthai อ้างอิง kiatkarinedekd

 SMART PHONE เป็นอวัยวะที่ 33

 เป็นมนุษย์ข้อมูลที่ห่วงอนาคต

 เชื่อมโลก เชื่อมวัฒนธรรม

 ชอบท าอะไรเพื่อตนเองก่อน

 มนุษย์หลายงาน ความอดทนต่ า

 ยังต้องการความรักและความห่วงใย

 โลกเร็ว ฉันเร็ว

 เป็นเจ้าหนูจ าไม (ท าไม)

 หาความรู้ได้ทุกที่



รูปภาพจาก Internet



 ช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนคิดว่าน่าจะเรียนรู้

 มีพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากท าในสิ่งที่ไมเ่คยท า

 เป็นกลุ่มสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของการเสพสื่อ

 ใช้ SMART PHONE เป็นเครื่องมือในการเปิดสังคม

 มีมุมเป็นของตัวเอง และช่างเพ้อ จินตนาการ





 นอนดึก ตื่นเช้า (ตื่นมาดู FACEBOOK)

 กินข้าว ไม่ครบ 3 มื้อ 

 ชีวิต อยู่กับมือถือ คอมพิวเตอร์

 เพ้อเจ้อ ผ่านเฟสบุ๊ค

 สุขหรือทุกข์ คูที่สเตตัส





ด้านบุคลิกภาพ

 แต่งตัวตาม TREND

 หน้าตาต้องโดดเด่น

 ยึดมั่นในตนเองสูง

 หลุกหลิก เปลี่ยนแปลงได้

 แต่งตัวตามกาลเทศะ

 หน้าตาตามวัย

 ยึดมั่นในหลักการ

 สุขุม รอบคอบ



ด้านอารมณ์ ความรู้สึก

 ต้องการความเป็นอิสระวัย

 ไวต่อความรู้สึกมาก

 อารมณ์แปรปรวนตามสถานการณ์

 ช่างฝัน จินตนาการ

 ให้ความส าคัญกับความรัก

 ยึดมั่นในกฎ กติกา

 มั่นคงในความรู้สึก

 มีเหตุและผลสูง

 อยู่กับความเป็นจริง

 ความรักเป็นองค์ประกอบชีวิต



ด้านพฤติกรรมการแสดงออก

 คลั่งโลก SOCIAL จนกลายเป็นสังคมก้มหน้า

 พูดแสลง ปั้นค าใหม่และแปลงความหมาย

 ไม่ชอบการอธิบาย ขยายความ และคิดว่าผู้อื่น

ต้องเข้าใจตน

 ใช้ SOCIAL ตามกระแสของสังคม

 เน้นอักขรวิธี ให้ความส าคัญกบัการสื่อสาร      

ฟัง พูด อ่าน เขียน

 ชอบอธิบาย ขยายความเก่ง จนถูกมองว่า 

“บ่น”



 FORMAL TRAINING
 E-LEARNING
 AUDIO VISUAL
 ON THE JOB TRAINING
 ACTION LEARNING  SIMULATION

 ROLE PLAY
 CASE STUDY





สร้างความรู้

กระบวนการ
ทางปัญญา 

(กระบวนการ
คิด)

กระบวนการ
ทางสังคม 

(กระบวนการ
กลุ่ม)

มีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน

มีปฏิสัมพันธ์

น าความรู้ไปใช้

หลากหลายวิชาการ (บูรณาการ)

หลากหลายปัญญา (พหุปัญญา)

หลากหลายวิธีสอน
รูปแบบ วิธีสอน เทคนิคการสอน 

แนวคิด และหลักการสอน

หลากหลายวิธีวัดและประเมินผล

หลากหลายแหล่งความรู้

หลากหลายความสนใจ 
ความสามารถ/ความถนัด



รายการ การเรียนการสอน
ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง
(Teacher-centered)

การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

(Child-centered)

ผู้เรียน ไม่ตื่นตัวเป็นผู้ฟัง ตื่นตัวเป็นผู้สร้างความรู้

ผู้สอน ผู้สอน (Teacher) ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)

เนื้อเรื่อง เน้นเนื้อหาความรู้ เน้นความรู้คู่กับกระบวนการเรยีนรู้

การวัดและการ
ประเมินผล

วัดความรู้ ความจ าส่วนมากใช้
แบบทดสอบ

วัดกระบวนการ วัดพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติ และวัดผลงานซึ่งเป็นการใช้การ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง



กิจกรรมการเรียนสอนที่ดี เป็นกิจกรรมที่

อาศัยการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของ

ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มมากกว่า   

การถ่ายทอด ความรูโ้ดยการบรรยาย ซึ่ง

เรียกว่า “การเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม”

(การสอนทีย่ึดผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง)



การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL)

นิยาม
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความคิด ทัศนคติ และทักษะพฤติกรรมของผู้เรียน โดยเน้นการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่ดึงประสบการณ์เดิมที่ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่
การเกิดทัศนคติ มุมมองใหม่ และพฤติกรรมใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มของผู้เรียนรู้ ซึ่ง
ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเริ่ม รวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดสู่การ
ปฏิบัติด้วยตนเอง



ความส าคัญ
•กระบวนการสร้างความรูโ้ดยผู้เรยีนเปน็เจา้ของการเรยีนรู้เอง

• เป็นการเรยีนรูท้ี่อาศยัประสบการณเ์ดิมของผู้เรยีน ก่อให้เกดิความรูใ้หม ่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

•ผู้เรียนสามารถก าหนดหลกัการที่ไดจ้ากการปฏิบตัิและสามารถประยกุต์ใชท้ฤษฎหีรือหลกัการได้
อย่างถกูต้อง 

• เป็นการเรยีนรูท้ี่ส่งเสริมการท างานเปน็กลุม่ มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน และมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผู้เรยีนด้วยกนัเอง ก่อให้เกดิเครือข่ายการเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง  

•มีการแสดงออกทั้งการเขยีนและการพดู



องค์ประกอบการเรียนรู้พื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การเรยีนรูเ้ชงิประสบการณ ์

(Experiential learning)

กระบวนการกลุม่ 

(Group Process)



การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning)

เป็นการเรยีนรู้ทีอ่าศัยประสบการณข์องผู้เรยีน

ท าใหเ้กดิการเรียนรูใ้หม่ๆ  ที่ท้าทายอยา่งตอ่เนือ่ง ผู้เรียนตอ้งท ากิจกรรมตลอดเวลา

เกิดปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัเองและระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน

เกิดการขยายตวัของเครอืขา่ยความรู้อย่างกวา้งขวาง

อาศัยการสือ่สารทุกรปูแบบ เช่น การพูด การเขียน การแสดงบทบาทสมมติ



ประสบการณ์

สะท้อน

ความคิด 

อภิปราย

ทดลอง 

ประยุกต์

แนวคิด

ความคิด     

รวบยอด



การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)

การเรยีนรูส้งูสดุ มีส่วนรว่มสงูสดุ บรรลงุานสูงสุด= +

การออกแบบกลุม่ การออกแบบงาน



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

พุทธิพสิัย

จิตพิสัย

ทักษะ

พิสัย



หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม

สอนความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge)

องค์ประกอบของ PL ลักษณะการสอนความรู้แบบ PL
ประสบการณ์ ตั้งค าถามเพ่ือรวบรวมประสบการณ์ของผู้เรียน

การสะท้อนความคดิและอภิปรายผล ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความรู้ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

ความคิดรวบยอด การบรรยาย (โดยผู้สอนหรือสื่อ) การรายงานผลกลุ่มหรือบูรณาการความรู้    
ของกลุ่มย่อย โดยการอภิปราย

ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่ประยุกต์ความรู้ที่เกิดขึ้น เช่น เขียนค าขวัญ จัดบอร์ด 
ท ารายงาน จัดบอร์ด



ประสบการณ์

สะท้อน

ความคิด 

อภิปราย

ทดลอง    

การประยุกต์

แนวคิด

ความคิด     

รวบยอด

หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม (ความรู้)

21

34

ความคิด    

รวบยอด
ประสบการณ์

ทดลอง    

การประยุกต์

แนวคิด

สะท้อน

ความคิด 

อภิปราย

21

34



หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม (ความรู้)

แผนการสอนความรู้แบบมีส่วนรว่ม (Knowledge)

องค์ประกอบของ PL กิจกรรม PL
ประสบการณ์ (จับคู่) ผู้สอนตั้งค าถาม โดยใช้ใบชี้แจงให้ผู้เรียนได้น าเสนอ

การสะท้อนความคิดและอภิปรายผล
(กลุ่มย่อย 5-6 คน)

แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-6 คน ท ากิจกรรมตามใบงาน คือ อภิปรายตาม
ประเด็นและเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ตัวแทนน าเสนอผลการอภิปราย

ความคิดรวบยอด
(กลุ่มใหญ่)

ผู้สอนสรุปผลการน าเสนอของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
และบรรยายความคิดรวบยอด

ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด
(กลุ่มย่อย 5-6 คน) แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-6 คน ท ากิจกรรมตามใบชี้แจง



องค์ประกอบของ PL ลักษณะการสอนการสร้างความรู้สึกแบบ PL
ประสบการณ์ เน้นประสบการณ์ด้านสร้างความรู้สึกแก่ผู้เรียน

การสะท้อนความคิดและอภิปรายผล ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเหน็ และโต้แย้งอย่างเต็มที่

ความคิดรวบยอด ผู้เรียนได้สรุปด้วยตนเองโดยผูส้อนกระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดและช่วยเพิ่มเติม

ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมทัง้ในหรอืนอกเวลาเรียนเพื่อให้มีเจตคติทีฝ่ังแนน่มากขึ้น

สอนการสร้างความรู้สกึและการจัดระบบความคิดความเชื่อ (Attitude)

หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม



ประสบการณ์

สะท้อน

ความคิด 

อภิปราย

ทดลอง

ประยุกต์

แนวคิด

ความคิด     

รวบยอด

หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม

21

34



หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม (เจตคติ)

แผนการสอนเจตคติแบบมีส่วนร่วม (Attitude)

องค์ประกอบ PL กิจกรรม

ขั้นสร้างความรู้สึก
ประสบการณ์ (กลุ่มใหญ่) ผู้สอนน าเสนอสื่อ/กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนรู้สึกร่วมกับเรื่องทีน่ าเสนอ

ขั้นจัดระบบความคิดความเชื่อ
สะท้อนความคิดเห็นและอภิปรายผล
(กลุ่มย่อย 5-6 คน)

ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรมตามใบงาน คือ อภิปรายประเด็นที่เกิด
ความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่แตกต่าง

ความคิดรวบยอด (กลุ่มใหญ่) ตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลการอภิปราย ซึ่งจะได้ความคิด ความเชื่อและ
ความรู้สึกที่หลากหลาย ผู้สอนสรุปสิ่งที่ได้จากกลุ่มย่อยและเสริมความเข้าใจ

ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด
(กลุ่มย่อย 5-6 คน)

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมที่เป็นการประยุกต์ความคิดรวบยอดของเจตคติที่
เกิดขึ้น



สอนการฝึกทักษะและให้เกิดพฤติกรรม (Skill & Behavior)

องค์ประกอบของ PL ลักษณะการสอนการฝึกทักษะแบบ PL
ประสบการณ์ อาศัยหลักการที่ตรงกับชีวิตจริงใหผู้เ้รยีนน าทักษะที่มีอยู่มาเรยีนรู้

การสะท้อนความคิดและอภิปรายผล ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการวิเคราะห์ อธิบายขั้นตอน

ความคิดรวบยอด ได้บทสรุปความคิดรวบยอดหลายขั้นตอนทั้งจากการฟัง บรรยาย สังเกต สาธิต

ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ ซ้ าๆ จนเกิดความช านาญ

หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม



ความคิด    

รวบยอด
ประสบการณ์

ทดลอง

ประยุกต์

แนวคิด

สะท้อน

ความคิด 

อภิปราย

หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม

1 2!

34

 บรรยายน า
 กรณีศึกษา/สถานการณ์จ าลอง/สาธิต
 วิเคราะห์กรณีศึกษา/สถานการณ์จ าลอง/การสาธิต

 ฝึกปฏิบัติ
 ประเมินการฝึก



หลักการออกแบบหลักสูตรสอนความรู้แบบมีส่วนร่วม (ทักษะ)

องค์ประกอบ PL กิจกรรม

ขั้นรู้ชัดเห็นจริง
ความคิดรวบยอด (กลุ่มใหญ่) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาที่จ าเป็นในระยะเวลาสั้นๆ

ประสบการณ์ (กลุ่มใหญ่) ผู้สอนน าเสนอกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลองที่เกี่ยวกับทักษะที่สอน

สะท้อนความคิดและอภิปราย
(กลุ่มย่อย 5-6 คน)

แบ่งผู้เรียน ท ากิจกรรมตามใบงาน เช่นให้ช่วยกันวิเคราะห์ขั้นตอนการฝึกทักษะ

ขั้นลงมือกระท า
ทดลองหรือประยุกต์แนวคิด
(กลุ่ม 3 คน)

ฝึกทักษะตามใบชี้แจงของผู้สอน หรืออาจใช้กลุ่มย่อยแสดงบทบาทสมมุติ

ความคิดรวบยอด (กลุ่มใหญ่) ภายหลังการฝึก ผู้สอนประเมินผลการฝึกของแต่ละกลุ่ม และสรุปเป็นความคิดน าไปสู่
การปฏิบัติต่อไป

แผนการสอนทักษะแบบมีสว่นร่วม (Skill & Behavior)












