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4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 4.1 เทคนิคการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากพีระมิดแห่งการเรียนรู้      นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พิษณุโลก เมื่อพิจารณาแล้วส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติอยู่แล้ว ดังนั้นอาจารย์ต้อง
ท าความเข้าใจในตัวนักเรียนหรือนักศึกษาที่เข้ามาเป็นนักศึกษาของเรา เพราะจากพีระมิดแห่งการเรียนรู้ ก็จะ
เห็นว่า การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

1. การเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning)การอ่าน การท่องจ า ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 10% 
– การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ท ากิจกรรม ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 20% 
– การมีภาพประกอบการบรรยายด้วย ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 30% 
– การจัดประสบการณ์ เช่น การให้รับชมคลิปวิดีโอ การสาธิต การทัศนศึกษาดาน ผู้เรียนมีผลการ

เรียนรู้ 50% 
2. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 



– การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ มีการร่วมอภิปราย ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ 70% 

– การจ าลองสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอ ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 90% 
รูปแบบการเรียนการสอน  

- Flipped Classroom  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้
นักศึกษาศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรม 
น าการบ้าน โจทย์ปัญหามาท าในห้องเรียนแทน  วิธีนี้นักศึกษามีเวลาดูการสอนของอาจารย์ผ่านวีดีโอ
ออนไลน์ ดูกี่ครั้งก็ได้ เมื่อไรก็ได้ สามารถปรึกษาพูดคุยกับเพ่ือนหรืออาจารย์ ด้วยโปรแกรมสนทนาออนไลน์ก็
ได้  ในห้องเรียนอาจารย์ให้นักศึกษาท างานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ดูผ่านวีดีโอ เพ่ือท าความเข้าใจหลักการ
ความรู้ผ่านกิจกรรม โดยอาจารย์จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเมื่อเด็กมีค าถาม หรือติดปัญหาที่แก้ไม่ได้ 

  หลักการของ Flipped Classroom ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน เนื่องจากเวลาในห้องเรียนมีจ ากัด การที่จะให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการความรู้บางอย่างอาจมีเวลา
ไม่พอ ดังนั้นการศึกษาความรู้จากการสอนผ่านวีดีโอที่อาจารย์ได้บันทึกไว้แล้ว รวมทั้งการอ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
ปรึกษาเพ่ือนหรืออาจารย์ออนไลน์ สามารถท าได้ล่วงหน้านอกห้องเรียน ส่วนเวลาในห้องเรียน อาจารย์ก็สร้าง
สภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่ออบแบบไว้ เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ อาจารย์ก็เดินส ารวจไป
รอบ ๆ ห้อง คอยให้ค าแนะน าหลักการที่เข้าใจยาก หรือปัญหาที่เด็กพบ วิธีนี้จะท าให้เด็กเข้าใจความรู้ และ
เชื่อมโยงในหลักการ มากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญไม่ง่วงด้วย! 

 

 
การสอนแบบเดิม ตามปกติในมุมมองของเด็กนักศึกษา อาจตามไม่ทัน ไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถาม 

อาจารย์ไม่มีช่องว่างให้ถาม เนื้อหาเยอะอัดแน่นในเวลาที่จ ากัด ปรึกษาเพ่ือนก็โดนอาจารย์ดุ เมื่อกลับมาบ้าน 
ท าการบ้านก็ไม่ได้ เลยต้องลอกเพ่ือนตลอด แล้วก็สะสมความไม่เข้าใจตลอดทั้งเทอม ในมุมมองของอาจารย์ ก็
สอนเหมือนปีที่แล้ว อัดอย่างเดียวเวลามีน้อย มองดูเด็ก ๆ ในห้องเรียน ก็ไม่มีใครสงสัย การบ้านที่ส่งมาก็ท าได้
เหมือนกันหมด ตรวจง่ายจัง ใครเก่งไม่เก่ง วัดกันตอนสอบเลย แต่ถ้าสอนแบบ Flipped Classroomใน
มุมมองของเด็ก มีเวลามากพอที่จะดูวีดีโอ สามารถปรึกษากับเพ่ือนหรืออาจารย์ออนไลน์ได้ ไม่มีการบ้าน ไม่
เครียด ไม่ต้องลอกการบ้านเพ่ือนแต่เช้า ท าการบ้าน (กิจกรรม) ในห้องเรียนก็ไม่เครียด มีอาจารย์ มีเพ่ือน ให้
ค าปรึกษาตลอดเวลา ได้ลงมือปฏิบัติ ได้โต้ตอบกับเพ่ือนกับอาจารย์ เรื่องยากก็ดูจะง่ายขึ้น 



แต่ในมุมมองของอาจารย์ ค่อนข้างหนักทีเดียว เนื่องจากต้องเตรียมอัดวีดีโอการสอนล่วงหน้า ต้อง
ปรับตัวมาก ๆ ขณะท ากิจกรรม อาจารย์ต้องมีความพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตลอดเวลา ต้องคอยกระตุ้น
นักศึกษาต้องสังเกตความเข้าใจ เมื่อมีปัญหา ต้องวิเคราะห์ปัญหาและความเข้าใจของนักศึกษาต่อปัญหานั้น 
ซึ่งปกติแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน  

การสอนควรเน้น learning by doing ปฏิบัติให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง อ้างอิงตามหลักวิชาการ ใน
ปัจจุบันต้องเน้นจากโจทย์วิจัยและเน้นการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจเพ่ือให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ แยกแยะเป็น 
และควรมีการทดสอบสมรรถนะรายวิชาก่อนเรียนและหลังเรียน และไม่ควรสอนอะไรที่ผิดๆ เพราะนักศึกษา
จะจ า! จ าเป็นต้องมี guideline ให้นักศึกษาก่อนมอบหมายงานทุกครั้ง และมีการประเมินผล สรุปองค์ความรู้
ให้กับนักศึกษาทุกครั้ง หรือก็คือการสอนเน้นรูปแบบต่าง ๆ ตามที่  อาจารย์เยาวเรศ  ภักดีจิตร อาจารย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ณ ขณะนั้น (ปี 2557) ได้น าเสนอถึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มาประยุกต์ใช้ ไว้ดังนี้ 

  1. การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทาง
สังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานใน
ชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม 
และวิธีการประเมิน 

  2.  การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ ( teacher) 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา เพ่ือให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัวความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ 
(searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) ทักษะชีวิตและ
ประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี ( Information 
Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น
และผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) 
ทักษะการสื่อสาร (communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ(collaboration)ประโยชน์ที่ได้ส าหรับ
ครูที่นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนครู
ด้วยกัน รวมทั้งโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย   

3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย 
การเรียนรู้ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า “สอนแต่น้อย ให้เรียนมาก ๆ Teach less..Learn More”  การเรียน
แบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง 
Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพ่ี
เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เนื้อหานั้น  ๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก 
และน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity 
Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันท ี



4.  การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนอีก
รูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อย
แต่ก็ท้าทายผู้สอนมากที่สุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาด
ประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูหรือผู้สอนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) 

5.   การเรียนรู้ ผ่ านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ วิธี วิจั ย ( Research-based 
Learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 

- การเรียนในมหาวิทยาลัยควรเน้น 3 วิชา  
1 วิชาชีพ มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  บางทีก็เน้นทฤษฎี บางที่ก็เน้นปฏิบัติ  หลักสูตรก็ มีการออกแบบ

หลักสูตร เน้นปฏิบัติ 70: 30  
2. วิชาชีวิต คือการพัฒนาการเป็นผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งก็จะอยู่ในกิจกรรม เป็นเรื่องของการ

สร้างเสริมประสบการณ์ การมีบุคลิกที่ดี การเข้าสังคมได้ เป็นวิชาชีวิตบุคลิกที่ดี มีกริยามารยาท มีค าพูดค าจา
ที่ดี เป็นสิ่งส าคัญ เป็นการพัฒนา การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ    

3. วิชาเสริม คือ ควรเสริมเรื่องของภาษาและเทคโนโลยี  ครูควรเป็นแบบอย่างให้นักศึกษา เป็นการ
ปรับตัว เรื่องของภาษา ช่วยพัฒนา มีทั้งศูนย์ภาษา มีกลไก มีการสอบเทียบเกณฑ์ในการจบ  

โดยสรุปอาจารย์ต้องสอนทั้ง 3 วิชาให้กับนักศึกษา วิชาชีพ ต้องลงพื้นที่ท างานจริงอาจารย์ต้องเป็นคน
น า ท าให้นักศึกษาดู พร้อมเสริมวิชาชีวิต และเรื่องภาษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นั่นเอง 

 

ในส่วนของอาจารย์  



ต้องเริ่มจาก ต้องรักในวิชาชีพ และรักวิชาครู ทุ่มเทด้วยความเป็นครู ให้เด็กมีความรู้จริง แต่ใน
ขณะเดียวกันเราต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการท างานวิจัย และงานวิจัยได้มาจากการปฏิบัติจริง ท าให้เห็น
ความผิดพลาดของต ารา ที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เรียน แต่ได้จากการปฏิบัติ และการท างานวิจัยท าให้เห็นถึงการ
พัฒนาในองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เราต้องต่อยอดไปอนาคต ถึงแม้ว่างบประมาณจะน้อย ท าให้การซื้อเทคโนโลยีที่
จ าเป็นมีความยากล าบาก จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก และแสวงหาแหล่งทุนอ่ืน ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติ เรียนรู้  ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือความทันสมัยของการเกษตร เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นถึง
ความสามารถในตัวอาจารย์เองว่ามีองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าไปใช้ได้ ในงานวิชาการต่าง ๆ เช่นการลงวารสาร 
หรือการประชุมวิชาการต่าง ๆ อาจารย์จ าเป็นต้องเปลี่ยนการสอน ในลักษณะของ พรหมวิหาร 4 หลักธรรม
ประจ าใจของครู " เมตตา คืออยากเห็นลูกศิษย์มีความสุข  กรุณา คืออยากเห็นลูกศิษย์พ้นทุกข์ มุทิตา คือยินดี
ที่เห็นลูกศิษย์ได้ดี อุเบกขา คือเข้าใจในธรรมชาติของศิษย์ เพ่ือปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

 
4.2 หลักสูตรที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ  

การออกแบบหลักสูตรต้องเน้นที่ จ านวนวิชาปฏิบัติ การฝึกงานต้องมีมากพอ และต้องมี
จ านวนแปลงหรือฟาร์มอย่างเพียงพอ เพ่ือที่จะได้เห็นและปฏิบัติอย่างเต็มที่ท าให้ได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย 
และเรายังมีความเป็นเอกลักษณ์ในพิษณุโลก โดยจะเด่นในเรื่องพืชไร่ และโคนม เป็นจุดขายของพิษณุโลก ท า
ให้ทุกคนรู้ว่านักศึกษาของเรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จะสังเกตได้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า 
คิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เน้นการสอนด้วยตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ และเน้นทักษะด้านต่าง ๆ  พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีร่วมกับ
การลงมือปฏิบัติจริง มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอดได้ มีการ
ปฏิบัติที่เน้นให้ใช้ประกอบอาชีพได้ ควรมองถึงหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรที่สามารถเรียนได้ตลอดชีวิต(บัณฑิต
พันธุ์ใหม่ โครงการเครดิตแบงค์ เป็นต้น หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็น
การท าเกษตรสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ เครื่องจักร โดรน ฯลฯ ที่มีความ
แม่นย าสูงเข้ามาช่วยในการท างาน โดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยาก ร
ให้คุ้มค่าท่ีสุด มีเป้าหมายเพ่ือผลผลิตจ านวนมากที่ได้คุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหาร  การปรับหลักสูตรต้องให้
ทันกับยุคสมัย ถ้าช้าก็จะล้าสมัยทันที   

4.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/สภาพแวดล้อม   
สิ่งสนับสนุนบางอย่างควรเป็นวิธีการเช่าใช้ดีกว่ามากกว่าการซื้อขาด พอผ่านไปไม่กี่ปีท าให้เกิด

ความล้าสมัย อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการได้ตัวอุปกรณ์นั้น ๆ สิ่งที่ส าคัญคือการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ ไม่ควรเก็บจนเครื่องมือมีความล้าหลังหรือเก่าจนใช้ไม่ได้และ
ยกตัวอย่างการรวมศูนย์การท างานโดยที่ไม่ต้องแยกสาขาท าให้เราได้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและใช้ร่วมกันจริง ๆ 
โดยเฉพาะต้องมีการวางแผนที่ดีและเรียงล าดับความส าคัญของงานและเน้นท าให้รวดเร็ว    

4.4 คุณภาพบัณฑิต/การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
บัณฑิตที่จบออกไปส่วนใหญ่มีคุณภาพในด้านของการท างาน การสู้งาน อดทน มีความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ขาดไหวพริบ ไม่กล้าแสดงออก ขาดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ในบางราย ดังนั้น จึงควรสอนให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี  บางส่วนขาดสัมมาคารวะและความอ่อนน้อมถ่อมตน ควรเสริมหรือสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจบจากหลักสูตร แปลว่า ท างานได้แน่นอน  
 



5.ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพ  ได้รับการ

สถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2518    ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  (RAJAMANGALA   INSTITUTE  OF  
TECHNOLOGY)  เมื่อวันที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2531 วันที่  18  กุมภาพันธ์  2548  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง  โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เปิดการเรียนการสอนใน 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด าเนินการเรียนการสอนมามากกว่า 45 ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษามาเป็น
จ านวนมากทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ในอดีต) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา
ตรี แต่เดิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเขตพ้ืนที่ที่เน้นผลิตบุคลากรทางด้าน
การเกษตร มีชื่อเสียงเป็นรู้จักของภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานในนามของ “เกษตรบ้าน
กร่าง” มีบุคลากรทางสายเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการเกษตร ทั้ง พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
ประมง เครื่องจักกลเกษตรและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจน เครื่องจักรกลเกษตร ที่
บางส่วนก็แยกไปเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทางด้านธุรกิจเกษตร การจัดการ   รวมทั้งเศรษฐศาสตร์และ
บัญชี ซึ่งในปัจจุบันก็กลายมาเป็น  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการ คือ 
อาจารย์เกษียณอายุ และใกล้เกษียณอายุเป็นจ านวนมาก และมีอาจารย์บรรจุเข้าใหม่เพ่ือมาทดแทน แต่ในการ
ทดแทนนั้นมีระยะห่างระหว่างการทดแทนที่ไม่ทันกัน ท าให้การถ่ายทอดเจตนารมย์ของการผลิตบัณฑิตอาจจะ
ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวัง ตามเอกลักษณ์ขององค์กรที่เน้นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ คือการเน้น
ทักษะการปฏิบัติมีแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตที่ดีท างานเป็น มีความมานะอดทน สู้งาน มี
ความรับผิดชอบ จึงท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุ ที่มีประสบการณ์ในการสอนอย่างเชี่ยวชาญ ช านาญใน
วิชาชีพด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับอาจารย์รุ่นต่อไปที่จะน าไปประยุกต์และปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  โดยการจัดการ
ความรู้ในครั้งนี ้ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้ 

1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  

2)  ได้องค์ความรู้ในการเรียนการสอน แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ  
และก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์จากการด าเนินงานคือ ได้องค์ความรู้ในการเรียนการสอน แบบ  

Active Learning เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ไปพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากขึ้น  
 
6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้  แบบ Active Learning 
เพ่ือพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ” สามารถสรุปประเด็นวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะน ามาสร้างเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ดี ได้ดังนี้ 



1. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการให้ลงมือปฏิบัติงานจริง 
2. การสอนโดยเน้นมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานในสายอาชีพ 
3. การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจากห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 
4. การแบ่งกลุ่มท างาน หรือการท างานเป็นทีม 
5. ฝึกให้มีการน าเสนอ และการยอมรับแนวคิดจากผู้อ่ืน 
6. การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดโจทย์ที่น่าสนใจ 
7. การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็นแนวทาง ในการสอน 
 

วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก มีการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ในบางหน่วยการเรียนรู้หรือเฉพาะบท และ 
จัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning ทั้งรายวิชา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
จะน าเอาวิธีการสอนหลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับ ลักษณะรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน รวมไปถึงออกแบบ เทคนิคในการสอน
แต่ละครั้ง ทั้งนี้ได้จัดรูปแบบวิธีการสอนที่ใช้ ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่  

1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) 
2. การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) 
3. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  
4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

 
โดยมีแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนดังนี้ 

การด าเนินการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการให้ลง
มือปฏิบัติงานจริง 
 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  

2. การสอนโดยเน้นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในสายอาชีพ 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  
 

3. การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจาก
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 

4. การแบ่งกลุ่มท างาน หรือการท างานเป็นทีม  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
การสอนแบบโครงงาน  
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  



5. ฝึกให้มีการน าเสนอ และการยอมรับแนวคิด
จากผู้อื่น 

การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  

6. การสร้างแรงจูงใจโดยการก าหนดโจทย์ที่
น่าสนใจ  

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การสอนแบบโครงงาน  
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  

7. การใช้หลักการ PRE-PRO-POST เป็น
แนวทาง ในการสอน 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  

 
 

 โดยในรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีดังนี้ 
1) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงนามธรรม เหมาะกับ
รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ หรือเน้นการฝึกทักษะ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นรายบุคคล 
หลักการสอนคือ ผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จ าเป็นต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
สะท้อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้รับจากสถานการณ์ ตัวอย่างเทคนิคการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นประสบการณ์ ได้แก่ เทคนิคการสาธิต และเทคนิคเน้นการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนดังนี้ 

1.1) เทคนิคการสอนแบบการสาธิต ผู้สอนวางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยแบ่งสัดส่วนเวลาส าหรับการบรรยายและการสาธิต พร้อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มจะต้องมีการวางโครงสร้างการท างานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ จากนั้นด าเนินการ
บรรยายเนื้อหาและสาธิต โดยขณะสาธิตจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอบแนะน าเทคนิค จากนั้นให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติและผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยการสังเกตพร้อมกับให้ค าแนะน า ในจุดที่บกพร่องเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นรายกลุ่ม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย สรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัต ิ

1.2) เทคนิคการสอนแบบเน้นฝึกปฏิบัติ ผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึก 
ทักษะ เช่น การฝึกทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะซ้ า ๆ อาจเป็นในลักษณะใช้
โปรแกรมช่วยสอนส าหรับการฝึก โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) โดยการสอนแบบโครงงานสามารถจัดเป็น
กิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวโดยพิจารณาจากความยากง่าย และความเหมาะสมของโจทย์งาน และ
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา วางแผนและก าหนดเกณฑ์อย่างกว้างๆ แล้วให้นักศึกษาวางแผนด าเนินการ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอแนวคิด การ
ออกแบบชิ้นงาน พร้อมให้เหตุผลประกอบจากการค้นคว้า ให้ผู้สอนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชั้นเรียน 
จากนั้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติท าชิ้นงาน และส่งความคืบหน้าตามก าหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพ
จริง โดยมีเกณฑ์การประเมินก าหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนลงมือท าโครงการและมีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมประเมนิผล 



3) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
จากเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ด้วยการศึกษาปัญหาที่สมมุติขึ้นจากความจริง แล้วผู้สอนกับผู้เรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเสนอวิธีแก้ปัญหา หลักของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานคือการเลือกปัญหาที่
สอดคล้องกับเนื้อหาการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม วิเคราะห์ วางแผนก าหนดวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนขณะลงมือแก้ปัญหา สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
แก้ปัญหาผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปผลการแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้จากการลงมือ
แก้ปัญหา 

4) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นกระบวนการสอนที่ผู้สอน
ใช้เทคนิค วิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นล าดับขั้นแล้วขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณา
แยกแยะอย่างรอบด้าน ด้วยให้เหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสิน
ประเมินหาข้อสรุปแล้วน าไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ โดยการสอนที่เน้นกระบวนการคิดนี้แบ่งออกเป็นการ
สอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดค านวนและการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีข้ันตอนดังนี้ 

4.1) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดค านวณ เริ่มจากผู้สอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธีการคิด
ค านวณเป็นล าดับขั้น จากนั้นก าหนดโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ เป็นล าดับขั้น เน้นการฝึกค านวณซ้ ากับ
โจทย์ใหม่ และสุดท้ายผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการคิด การประเมินผลการเรียนรู้ประเมินจาก
ขั้นตอนกระบวนการคิดเป็นล าดับขั้นที่นักศึกษาแสดงไว้ในการแก้โจทย์ค านวณ 

4.2) การสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เป็น
หัวใจส าคัญของการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเริ่มจากผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนเกิดค าถาม
หรือตั้งค าถาม จากนั้นผู้สอนโน้มน้าว สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะและ
สรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายให้ผู้เรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือท าแบบฝึกหัด เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
 โดยการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว ได้มีการก าหนดและชี้แจงให้อาจารย์ทุกคนได้มี
การสอดแทรกในรายวิชาที่ด าเนินการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รูปแบบ (ระบุใน มคอ. 3) เพื่อให้เกิดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตามความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

เชิงปริมาณ 
- มีการน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 

หน่วยเรียนในทุกรายวิชา  
 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในระดับดี 

 
8.ปัจจัยความส าเร็จ   
 1. ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้มีความพร้อมและความตั้งใจในการน าประสบการณ์ในการสอนมาถ่ายทอด
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในมหาวิทยาลัยฯ 
 2. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 



 3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเหมาะสม 
 4. มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติจริง 
 
9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ด้านระยะเวลาในการจัดด าเนินการจัดการความรู้ มีระยะเวลาน้อยเกินไป  
 2. เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ในช่วงเวลาในการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ท าให้ต้องมีการปรับรูปแบบในการสกัดประเด็นองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว 
 3. บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ในประเด็นดังกล่าว มีภาระงานด้านอื่น ๆ ในระยะเวลา
ของการด าเนินงานการจัดการความรู้ ท าให้ไม่สามารถใช้เวลาด าเนินการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

1. จัดการด้านเวลาในการด าเนินการจัดการความรู้ให้มีความเหมาะสม 
2. น าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ในทุก

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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