
Cop 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต :  

การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 กระบวนการแนวทางการด าเนินการ 

1. วิเคราะห์คณะ ว่ามีความพร้อมทางด้านทรัพยากรตา่งๆ อยา่งไรบ้าง 

2. จ าแนกปัญหาอปุสรรคของคณะในการด าเนินงาน 

3. บรูณาการกบัทกุภาคสว่น 

4. บริหารจดัการโครงการโดยใช้รูปแบบวงจรพฒันาตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)  4 + 4 : 

PDCA+4ด้าน  
1) ด้านหลักสูตร มีพ่ีเลีย้งร่วมจดัท าหลกัสตูร 

2) ด้านค่ายนักวิทยาศาสตร์  
3) ด้านกระบวนการสอนแบบ PBL มีครูพ่ีเลีย้งคอยให้ค าแนะน าและดแูลอยา่ง

ใกล้ชิด 

4) ด้านการฝึกงาน 

5. ก าหนดเปา้หมายเพ่ือสร้างบณัฑิตนกัฏิบตัท่ีิมีทกัษะวิชาชีพตามศาสตร์ของสาขา 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมพฒันาบณัฑิตนกัปฏิบตั ิโดยประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีมี

ช่ือเสียงเพื่อสง่อาจารย์ไปฝังตวัในสถานประกอบการและสง่นกัศกึษาไปฝึกปฏิบตังิานกบั

บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญและมีผลงานท่ีมีช่ือเสียง และเชิญสถานประกอบมาท าเป็นอาจารย์

พิเศษ 

7. ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตังิานจริง โดยน าโจทย์จากสถานประกอบการ 

8. สร้างสถานประกอบการภายในมหาวิทยาลยั รับงานจากภายนอกให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตั ิ

และสร้างรายได้ให้กบันกัศกึษา 

9. สืบค้นปัญหาในการจดัการเรียนการสอน พบวา่ 

1) กระบวนการเรียนการสอนน่าเบื่อ 

2) กิจกรรมในการเรียนการสอนน้อย 

3) รูปแบบการเรียนการสอนซ า้ซากจ าเจ เชน่ บรรยาย มอบหมายงาน 

10. STEM Education 



1) Science 

2) Technology 

3) Engineering 

4) Mathematics 

11. Challenge 

1) Creative 

2) Team work 

12. Constructivist Video Instruction การจดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

จากการสงัเกตและเก็บรวบรวมข้อมลูและสรุปเป็นหลกัการ (Inductive)  

การเตรียมตัวผู้สอน 

1) การวิเคราะห์เนือ้หา 

2) การเลือก Video 

3) การเตรียมประเดน็อภิปราย 

4) การเตรียมการแบง่กลุม่ 

การด าเนินการ 

1) ผู้เรียนดู Video  ผู้สอนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสอน และแนะแนวทางให้ผู้ เรียนจบัประเดน็

สาระส าคญัและจดบนัทกึข้อสงัเกตจากเนือ้หาท่ีดู 

2) แบ่งกลุ่มอภปิราย แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ๆละ 4-5 คนให้แตล่ะกลุม่อภิปรายสรุป

ประเดน็สาระส าคญั 

3) น าเสนอผล แตล่ะกลุม่น าเสนอผลการวิเคราะห์ประเดน็สาระส าคญัเป็นการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตวัเอง 

4) ผู้สอนสรุป concept 

13. พฒันาหลกัสตูร/รายวิชาให้ตรงกบัความต้องการของศตวรรษท่ี 21 

14. อบรมผู้สอนให้มีความรู้และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 4 ด้าน 

15. พฒันานวตักรรม ส่ือการเรียนการสอน ครุภณัฑ์ทางการศกึษา 

16. ให้ความรู้แก่ผู้ เรียนเก่ียวกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 



17. พฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

1) วิเคราะห์เนือ้หาสาระ 

2) วิเคราะห์ผู้ เรียน 

3) ก าหนดเปา้หมายหรือจดุประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนต้องค านงึถึงความสามารถของ

ผู้ เรียน 

4) สร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

5) ก าหนดส่ือและแหลง่เรียนรู้ 

6) ก าหนดวิธีการวดัผลและประเมินผล 

7) กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบวิธีเทคนิคตา่ง ๆ ประกอบกบัส่ือแหลง่การ

เรียนรู้ การวดัประเมินผลและการจดับรรยากาศกบัสิ่งแวดล้อมท่ีเกือ้กลู เอือ้อ านวย

ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามท่ีตัง้เปา้หมายไว้ 

8) น าไปใช้และประเมินเพื่อปรับปรุง 

เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ใช้ Google Class Room 

 Mapping 

 ส ุจิ ป ุริ 

 Prize 

 งานเดี่ยว / คู ่/ กลุม่ 

 Power Point 

 เทคนิคบทบาทสมมตุิ 

 Social Network 

 Info graphic 

 Project Based Learning 

18. พฒันารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

19. จดัท าคูมื่อเทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและเผยแพร่ 

20. จดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 



1) วางแผนการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วย นกัเรียน ครูผู้สอน และครูพ่ีเลีย้ง ซึง่

ทัง้สามฝ่ายจะมีกระบวนการเรียนการสอนร่วมกนั  

2) ปฏิบตัิตามขัน้ตอนในแผนงานกระบวนการจดัการเรียนท่ีได้วางแผนไว้โดยพ่ีเลีย้ง จดั

อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญเข้าร่วมสอนนกัศกึษาครูพ่ีเลีย้งร่วมฝึกทกัษะทางด้านวิชาชีพและ

ทางด้านการปฏิบตังิานให้แก่ผู้ เรียนร่วมกนั มีการร่วมประเมินผลผู้ เรียนร่วมกนั

ส าหรับน ามาใช้ในการพฒันากลไกทางด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

อยา่งสงูสดุ 

3) แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือสรุปผลและประเมินผลของโครงการร่วมกบั Mentor 

4) น าข้อมลูท่ีได้รับจากข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ส าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ 

5) การเตรียมความพร้อมอาจารย์ เตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบใุนแผนการสอน 

ในชัน้เรียน อาจารย์ก าหนดขอบเขตของโครงงานอยา่งกว้างๆ ให้สอดคล้องกบั

รายวิชา หรือความต้องการของสถานประกอบการ 

6) การคิดและเลือกหวัข้อ ให้นกัศกึษาเป็นผู้สร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงาน เปิด

โอกาสให้รู้จกัการค้นคว้าและสร้างสรรค์ความรู้เชิงนวตักรรม 

21. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน 

22. บรูณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกบังานบริการวิชาการโดยเน้นให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัจิริง

กบัชมุชนหรือผู้ ท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1) ฝึกอบรมให้นกัศกึษา 

2) พฒันาทกัษะนกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตนกัปฏิบตัท่ีิดี 

3) ประสานความร่วมมือหนว่ยงานภายนอก รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงาน

ภายนอก 

4) ลงพืน้ท่ีปฏิบตังิานจริง 

5) พฒันางานให้เกิดผลลพัธ์ 

6) ประเมินผลลพัธ์การด าเนินงาน 

7) ตอ่ยอดผลลพัธ์โดยนกัศกึษามีผลงานน าเสนอเข้าประกวดในการแขง่ขนัทกัษะ 

 



23. เชิญผู้ เช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ เทคนิค และวิธีการ 

1) วิเคราะห์ผู้ เรียนเพ่ือน าไปสูผู่้ เรียนท่ีน าไปสูผู่้ เรียนเป็นส าคญั โดยวิเคราะห์ผู้ เรียนตาม

ความสามารถ เก่ง ปานกลาง  ออ่น 

2) สร้างขวญัก าลงัใจ 

 ช่ืนชมให้ก าลงัใจ 

 สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแสดงงานเผยแพร่ 

 จดักิจกรรมแขง่ขนั กิจกรรมทายปัญหาเพ่ือสร้างความสนกุสนานและคลาย

เครียดระหวา่งฝึกปฏิบตั 

3) สอนจากง่ายไปหายาก 

 เร่ิมจากการฝึกหดัเบือ้งต้น 

 บอกความหมาย ความส าคญั 

4) สอนโดยการให้ฝึกปฏิบตัิ 

5) สอนโดยใช้ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 

6) จดัการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม Active Learning 

 เสนอกตกิารร่วมกนั เชน่ การเข้าชัน้เรียน การน าเสนอผลงาน การสง่รายงาน 

ฯลฯ 

 กระบวนการกลุม่โดยการวิเคราะห์ อภิปรายกลุม่ยอ่ยหรือกลุม่ใหญ่ 

 ให้นกัศกึษาทกุคนมีสว่นร่วมในการน าเสนอผลงานของตนเองและร่วมกนั

ซกัถาม 

 กรณีศกึษา เชน่ เร่ืองเลา่ หรือ Clip VDO 

 โครงงานแบบกลุม่เพ่ือฝึกการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

7) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

8) สร้างทศันคติท่ีดีและสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม 

 สอดแทรกรักศลิปะวฒัธรรม รักความเป็นไทย 

 มีวินยั ตรงตอ่เวลา ขยนัและอดทน 

 ความส่ือสตัย์ กตญัญ ูเช่ือฟังค าสัง่สอน 

 ความสามคัคี 



24. ประเมินผลการเรียนรู้ 

1) สงัเกตพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหา 

2) ผลสมัฤทธ์ิจากโครงงาน 

3) ประเมินการมีสว่นร่วมในโครงงาน การน าเสนอโครงงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนั 

4) แบบทดสอบย่อย 

5) ประเมินพฤตกิรม 

 

 ความส าเร็จและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึน้ 

2. ได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารมหาวิทยาลยั  

3. ก าหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัเพ่ือน าลงสู่การปฏิบตัิ 

4. ก าหนดเปา้หมาย และวดัผลสมัฤทธ์ิของเปา้หมาย 

5. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 

6. ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และเจตคตท่ีิดีของอาจารย์ 

7. แบง่ปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

8. มีเทคโนโลยีสนบัสนนุ 

9. มีบคุคลากรช่วยสนบัสนนุ 

10. บรูณาการวิธีการและเทคนิคในการจดัการเรียนการสอน โดยนกัศกึษาปรับวิธีการเรียนรู้ 

อาจารย์เปล่ียนวิธีการสอน 

11. เจตคตท่ีิดีของนกัศกึษา นกัศกึษามีความสขุในการเรียนรู้ สนกุ/ไมน่า่เบื่อ 

12. นกัศกึษาได้ฝึกการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้รับความรู้และประสบการณ์จากโจทย์จริง  สามารถ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทกัษะการเป็นผู้น า ทกัษะการน าเสนอได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้

คดิวิเคราะห์ และการให้เหตผุล 

13. สร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัหนว่ยงานภายนอก 

 

 



 ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางการพัฒนาต่อไป 

1. ท าวจิยัแนวทางการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ระบบ 

2. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการบริหารจดัการ 

3. พฒันาอาจารย์ให้เป็น Coaching ผู้ดแูลและให้ค าปรึกษา มิใชเ่ป็นผู้สอนอย่างเดียว 

4. ปรับเปล่ียนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบับรรยากาศและเหมาะสมกบันกัศกึษา

ในยคุปัจจบุนั 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือประสานความ

ร่วมมือทัง้ด้านการแลกเปล่ียนทรัพยากรบคุคล แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

และสามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

  


