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ค าน า 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ในหัวข้อ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูในศตวรรษท่ี 21 และได้จัดท า
คู่มือการจัดการความรู้ โดยมีความมุ่งหวังให้คณาจารย์จากทุก
ภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์และต่างคณะ ได้เข้าถึงความรู้ที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลด้านการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และ
ผู้สนใจในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  

   คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
            คณะศึกษาศาสตร์  

 เมษายน2562 
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แนวทางการ จัดการ เ รี ยน รู้ เ พื่ อ พัฒนาครู ในศตวรรษที่  21 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยไม่บังคับให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน แต่มีชั้นเรียน และมี
สื่อการสอนหลายรูปแบบให้นักศึกษาได้ศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและก้าว
ทันเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 21 มีแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยที่ครูจะต้องมีบทบาทใน
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดเป็น สร้างสรรค์ โดยมีการน ากิจกรรมหรือ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวขับเคลื่อน  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ เห็นถึงความส าคัญของแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู และเพื่อตอบรับกับบริบททางด้าน
การศึกษา ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการ
สอนนักศึกษา จึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว โดยจ าแนกได้
เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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การใช้วิธีบริการสังคม (Service Learning) 
 
การใช้วิธีการสอนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงด้าน

คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องมี
มาตรฐานและตัวชี้วัด (K) สมรรถนะส าคัญผู้เรียน (P) และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (A) ซึ่งตัวคุณธรรม จริยธรรมนั้นวัดได้ยาก ค่านิยมต้องปลูกฝัง 
และสอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ซึ่งได้จากการปฎิบัติ ดังนั้นการใช้วิธีการ
บริการสังคม (Service learning) จึงเหมาะสม โดยมีวิธีการแสดงได้ดัง
ภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 การจัดการเรียนรู้การบริการสังคม 

ที่มา: คณะกรรมการการจัดการความรู้ (2561) 
 

 
วิธีการบริการสังคม เป็นการสร้างจิตส านึก เช่น การลงในพ้ืนที่

ชุมชน ให้ผลที่สะท้อนกลับ โดยที่นักศึกษาเป็นผู้ให้แก่สังคม ส่งผลให้เกิด
จิตแห่งความเคารพตนเองและผู้อื่น มีจริยธรรม แต่ใช้เวลาในการพัฒนา 
 

การจัดการเรียนรู้การบริการสังคมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เรียนรู้  
(Experimental Learning)  

 
การสร้างประสบการณ์ตรง 

 
การทดลองโดยการปฎิบัติ    การสังเกตผลสะท้อน 

 
การประมวลความคิดรวบยอด 
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การสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Based Learning) 

การสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้
ศึกษาอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานหรือหลักฐาน
ต่าง ๆ หรือ เป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้ในการค้นคว้า หาค าตอบอย่างมี
ระบบ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา 
 

ความหลากหลายของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ มีหลายวิธี ได้แก่ 

1. Inquiry Training Model 
2. 5E Instructional Model 
3. 7E Instructional Model 
4. WebQuest Model 

 
 กมลวรรณ กันยาประสิทธิ์ (2558) ได้กล่าวถึง 5 คุณลักษณะใน
การสืบเสาะหาความรู้ได้แก่ 

1. ผู้เรียนตั้งค าถามทางวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้เรียนให้ความส าคัญกับหลักฐานหรือประจักษ์พยานของ

ค าถามที่ตั้งข้ึน 
3. ผู้เรียนสร้างค าอธิบายจากข้อมูลและหลักฐานที่มี 
4. ผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้สู่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
5. ผู้เรียนสื่อสารและประเมินองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
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ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ ได้จาก 
 

ผู้เรียน    สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ความรู้ 
 

ภาพ 2 ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู ้
 
 หน้าที่ของครู คือต้องเตรียมสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียน สามารถเกิด
ความรู้ขึ้น โดยองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 

1. ค าถาม โดยแบ่งเป็นค าถามหลัก และค าถามรอง 
2. ภารกิจหรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า  
3. แหล่งข้อมูล 
 
ดังนั้นลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ จึงเป็นการส่งเสริมการ

คิดข้ันสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 
การเรียนรู้แบบปรากฎการณเ์ป็นตัวตั้ง 
(Phenomenon based learning) 
 

การเรียนรู้แบบปรากฎการณ์เป็นตัวตั้งพัฒนามาจากประเทศ
ฟินแลนด์ มีการใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 โดยมีการทดลองใช้ โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมให้ได้มากที่สุด ปี 2014 ทางประเทศฟินแลนด์ได้บรรจุ
เข้าสู่การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้  

การเรียนรู้แบบปรากฎการณ์เป็นตัวตั้ง อาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงในสังคม และการผสมผสาน Active learning และ กรอบแนวคิด
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยต้องมีหัวข้อปรากฎการณ์ ซึ่งอาจเป็นหัวข้อ
กว้าง ๆ หลังจากนั้น ผู้สอนต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้
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วิเคราะห์ ในหัวข้อต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based 
learning ซึ่งต้องมีการแก้ไขปัญหา ตัวของครูเป็นผู้สร้างภาระงานให้
นักศึกษาได้ใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 
 
Phenomenon based learning มีหลักการได้แก่ 

1. เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
2. มีศาสตร์ต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องกับกิจกรรม 
3. ใช้ Problem based learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้แก้ปัญหา 

ขั้นตอนการใช้ 
1. เลือกปรากฎการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจ 
2. ประเมินวิเคราะห์ในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
3. ก าหนดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ตั้งค าถามและปัญหาให้

นักศึกษา ได้แก่ 
4. ให้ผู้สอนทราบและประเมินนักศึกษา 

 

 
 

ภาพ 1 การใช้ PhenoBLของนักเรียนในประเทศฟินแลนด์ 
ที่มา: https://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2018/10/phenomenon-

based_learning_in_finland_inspires_inquiry.html 
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated learning) 

 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดย

การเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากศาสตร์ต่างๆ ของรายวิชา
เดียวกันหรือรายวิชาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้  
 
หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการสอนที่เชื่อมโยงความคิด
รวบยอดหรือทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม การ
เรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระท้ังหลายเข้าด้วยกันอย่างมี
ความหมายและน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 
แนวทางปฎิบัติในการบูรณาการโดยใช้หัวข้อเรื่องเป็นแกน 
    1. เลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
    2. พิจารณาว่ามีเนื้อหาสาระจากวิชาใดท่ีเชื่อมโยงกับหัวข้อหรือปัญหา 
    3. พิจารณาเลือกความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวิชาให้เหมาะสม
กับนักศึกษา 
    4. วางแผนกิจกรรมที่จะให้นักศึกษาได้ปฎิบัติโดยใช้แผนผังความคิด
เพ่ือให้เห็นภาพการบูรณาการที่ชัดเจนขึ้น (http://blog.nation.ac.th/?p=3973) 
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การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
(Activity based learning) 

 
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนลงมือท า 
ครูเป็นนักออกแบบกิจกรรม ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมใน
ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน และก าหนดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน โดยน า
แนวทางการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experimental learning) 
ผู้เรียนลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ขึ้นโดยมีแนวคิดหลักได้แก่ 

1. ผู้สอนค้นคว้าให้นักศึกษาสนใจ 
2. การเชื่อมองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ 
3. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอความคิด 

ผลสะท้อนกลับของการเรียนจากผู้เรียน 
 
"ใช้กิจกรรมเป็นฐาน" หมายถึงเอากิจกรรมเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะฝึกหรือ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่

ก าหนด   
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