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ค ำน ำ 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของบุคลากรโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมาก
จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หน้า 1 

 

องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 
ประเด็นความรู้        : การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

หัวข้อการจัดการความรู้       : การบรูณาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธี Backward  Design 

วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล         ดร.สุภาพร  เพ่งพิศ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        08-1751-7884 

E-mail Address       ajn.supaporn@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การออกแบบหน่วยการเรียนแบบย้อนกลับ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการเผยแพร่แนวคิด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการบูรณาการต่อยอดใน
ประเทศไทย โดยมีการมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดเป้าหมายในการสร้างให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง 
คนดี มีความสุข และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งใช้เป็นการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ก้าวสู่การ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นสูง โดยการบูรณาการให้เกิดประโยชน์ อย่างมีทิศทาง ท าให้มีการจัดรู้แบบ
เพ่ือให้ทราบการย้อนกลับของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหลายท่านได้ให้ความหมายของวิธี Backward  
Design ไว้ต่าง ๆ เช่น กระบวนการออกแบบและถอยหลังกลับ การออกแบบแบบย้อนกลับ การออกแบบ
สะท้อนกลับ การออกแบบเรียนรู้แบบย้อนกลับ เป็นต้น   
  การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ วิธี Backward Design คือ แนวคิดในการออกแบบการเรียนการ
สอนของ Wiggins และ MoTighe ในลักษณะ Benchmark Design หรือการอิงมาตรฐาน เป็นการ
ออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals) ที่ต้องการโดยการ
จัดท าเป็นกระบวนการออกแบบจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด หลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน/กิจกรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ หรือตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อน (Standard Based 
Curriculum) เพ่ือให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ และแสดงความรู้ความสามารถ ตามหลักฐานการ
แสดงออกของผู้เรียน/กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ (Grant Wiggins และ 
Jay McTighe เมื่อ ค.ศ. 1998 ซึ่งมีการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย 

 
 



หน้า 2 

 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
 องค์ประกอบส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ (Unit Plan) 

1. ก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Identify desired goals) 
2. หลักฐานผลการเรียน (Determine acceptable evidence of learning) 
3. แผนการวัดผลการเรียนรู้ (Plan learning experiences and instruction)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพ  การบูรณาการการจัดการ การเรียนรู้ตามแนวความคิด Backward Design 
(ที่มา: พัฒนามาจาก Backward  Design ของ Grant Wiggins และ Jay McTighe: 2005) 

 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Identify Desired goals) ก าหนดความรู้

ความสามารถของผู้เรียน ให้เกิดขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตร โดยมี
การก าหนดเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ขอการจัดการเรียนการ

               ก ำหนดเป้ำหมำยผลกำรเรียนรู้ทีค่ำดหวัง 

     (Identify desired goals) 
 
 

แผนกำรวดัผลกำรเรียนรู้ 

(Plan learning experiences and instruction) 
 

                          หลกัฐำนผลกำรเรียน 

(Determine acceptable evidence of learning) 
 

ออกแบบประยุกต์กำรจัดกจิกรรม 

และกำรเรียนรู้ตำมแนวควำมคิด 
Backward Design 
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สอน ให้มีความเข้าใจในภาพใหญ่ (Big Ideas)  แก่นเรื่อง (Themes) ประเด็นปัญหา (Issues) ทฤษฏี 
(Overarch Principles) การก าหนดตัวบ่งชี้ (Performance Indicators) ก าหนดว่า ผู้เรียนต้องรู้อะไร 
ท าอะไรเป็น ในบริบทใด รวมถึง ความรู้และทักษะสิ่งที่ต้องการให้รู้ (Know) และปฏิบัติ (Performance)  

 

ขั้นตอนที่ 2  หลักฐานผลการเรียน (Determine acceptable evidence of learning) 
 การก าหนดหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน เพ่ือให้รู้ได้ถึงการแสดงออกของผู้เรียนที่สามารถสื่อถึง
ความรู้ความเข้าใจและยอมรับได้ว่าเป็นไปตามก าหนดเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการก าหนดหลักฐานของ
การเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ และจัดเอกสาร
หลักฐานในการการประเมินแต่ละชิ้นงานเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรง และตรวจสอบหลักฐานกับการเรียนรู้
ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือเป็นการยืนยัน ผละการเรียนรู้ เนื่องจากหลักฐานที่สามารถแสดงให้ทราบได้
อย่างชัดเจน 
 

ขั้นตอนที่ 3  แผนการวัดผลการเรียนรู้ (Plan learning experiences and instruction) 
   การก าหนดแผนการวัดผลการเรียน จากการการก าหนดวัตถุประสงค์ และหลักฐานผลการเรียน
แล้ว ต้องมีการด าเนินการประเมิน สอบถาม ทดสอบ วัดผล เพื่อเป็นการประเมินการเรียนอย่างมีหลักฐาน 
และควรมีหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือเก็บข้อมูล เป็นการวัดผล
การเรียน เพ่ือให้ในแต่ละประเด็น ต่างๆ เช่น ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน มีกิจกรรมการสอนที่ช่วย
พัฒนา มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  มีการก าหนดเครือข่ายสาระความรู้ในรู้สื่อการเรียน เป็นต้น 
 
ข้อควรค านึงในการออกแบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

1. ควรก าหนดสาระการเรียนรู้ เป้าหมาย ภาระงานและวิธีการประเมิน โดยต้องจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชา 

2. การเรียนรู้ควรจัดเป็นแบบให้มีส่วนร่วม หรือมีการบูรณาการ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียน ให้คิด
วิเคราะห์แก้ปัญหา ด้วยการท าโครงการ การท างานกลุ่ม ร่วมกัน เ พ่ือให้เกิดการมีสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มการ
เรียน 

3. การจัดหลักฐานที่แสดงถึงความเข้าใจในผลการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลมีความ
เที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นสูง มีผลการประเมินตามสภาพความเป็นจริง มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. ควรมีการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่ผ่านการ
ทดลองใช้อย่างได้ผล น่าสนใจ เหมาะสมกับรายวิชาและเนื้อหาการสอน 

 
 



หน้า 4 

 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Plan instruction of  backward design) 
 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูปแบบย้อนกลับ  โดยมีการก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 

1. ส่วนบทน า เป็นการวางแผนการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การด าเนินการ
สอน รหัสวิชา สถานที่ อาจารย์ผู้สอน เวลาสอน 

2. ส่วนเนื้อหา เป็นการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (Learning standards/Indicators) 
การก าหนดเป้าหมาย (Goals/Objectives) ควรมีความครอบคลุม ด้านความรู้ (Knowledge) ด้าน
คุณลักษณะ (Attitude) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ด้านทักษะ (Process) เป็นเป้าหมายที่เน้น
ความสามารถทางการปฏิบัติ เนื้อหา(Contents) กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning activities) สื่อการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้ (Materials and Learning resources) 

3. ส่วนท้าย เป็นการบันทึกผลภายหลังการน าแผนการจัดการเรียน ในการบันทึกข้อสังเกต 
สถานการณ์ที่เป็นจุดเด่น ปัญหา พร้อมทั้งตั้งสมมติฐาน สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป และการจัดท าหลักฐานรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ เช่น สื่อการเรียน การสั่งงาน การประเมิน ผลงานของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ อย่างมีวัตถุประสงค์ เป็นการบูรณาการโดยน า
การจัดการเรียนการสอนโดยก าหนดโครงร่างค าบรรยายในรายวิชา ระบุ ถึง ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา 
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการวัดผลการเรียน ระยะเวลา ก าหนดการส่งงาน เงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ อย่างมีรายละเอียดและหลักฐาน  
ก าหนดการท างานที่ร่วมกันเป็นทีม การค้นคว้าเพื่อหาเหตุผล และการแก้ปัญหา โดยให้น าเสนอในรูปแบบ
รายงานที่เป็นเอกสาร และรายงานโดยการน าเสนอในชั้นเรียน เพ่ือให้ผลตอบกลับการเรียนรู้ได้อย่าง
ชัดเจน และได้มาตรฐาน 

การเรียนรู้และความสามารถที่เกิดกับผู้เรียน ดังนี้  
1.  สามารถอธิบาย แนวความคิด ประกอบข้อมูล ทฤษฎี มีเหตุผล 
2.  สามารถตีความ แปลความ เชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง 
3.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 
4.  สามารถเข้าใจมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และมีประโยชน์ในการท างาน 
5.  สามารถเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ 
6.  สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
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 ข้อดีของ Backward  Design   

1. ท าให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายการเรียนรู้ต่าง ๆ  
2. ท าให้เกิดความคิดเหมือนกับเป็นนักประเมินผล    
3. ท าให้เกิดกระบวนการก าหนดกิจกรรมการเรียน การสอนและเป้าหมายการเรียนรู้  
4. ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์/ผลงานที่ต้องการ  
5. ท าให้การสร้างผลการเรียนรู้ และเป็นการสร้างผลงาน  
6. ท าให้มีการปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานของผู้เรียน 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้         : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้        : เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ        : 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล  ดร.พรชัย นฤดมกุล 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  08-4014-0111   
E-mail Address  pnaruedomkul@yahoo.com 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม (Questioning Method) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนค าถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นค าถามที่ดี สามารถ
พัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การ
ประเมินค่าเพ่ือจะตอบค าถามเหล่านั้น 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
ผู้สอนก าหนดปัญหาและตั้งค าถามเพ่ือให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ก่อนตอบ  โดยมุ่งเน้นให้

นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดี และมีผลตอบรับว่าวิธีการสอน
แบบนี้ท าให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด และเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากกว่าวิธีที่ผู้สอนบรรยายอย่างเดียว 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 

นักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และหัวข้อวิจัยที่มีคุณค่าได้จากการเรียนการ
สอนแบบใช้ค าถาม 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้         : ด้านการเรียนการสอน  
หัวข้อการจัดการความรู้        : เทคนิคการสอน Taxonomy Learning  
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ        : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล          ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้      08-9204-5599 
E-mail Address  Pakamon999@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคและวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับบัณฑิตศึกษา 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 
1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบแก้ปัญหา แบบใช้

กรณีศึกษาแบบตั้งค าถาม แบบใช้การตัดสินใจ 
2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ต ารา

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การอภิปราย การระดมพลังสมอง 

กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติว 
5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบมี

ส่วนร่วมกรณีตัวอย่าง เกม สถานการณ์จ าลอง 
6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  ได้แก่ ร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันคิด 
7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ การเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-

Solving) 
8. เทคนิคการเป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ ได้แก่ คอยให้ค าตอบเมื่อนักศึกษาต้องการ

ความช่วยเหลือทางวิชาการ  
9. เทคนิคการเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง ได้แก่ ช่วยสนับสนุนด้านสื่ออุปกรณ์หรือให้ค าแนะน า

ที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตนเอง 
10. เทคนิคการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ ไดแก่ คอยตรวจสอบงานที่นักศึกษาผลิตขึ้น โดยเฉพาะ

ด้านความถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน 
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องคค์วามรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้         : ด้านการวิจัย 
หัวข้อการจัดการความรู้        : เทคนิคการสอน 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ        : 15 ธันวาคม 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล  ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  08-1826-2345  
E-mail Address  korbkul@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การสอนโดยสถานการณ์จ าลอง 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 เป็นการเรียนการสอนที่จ าลอง (Simularion) 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ : RESULT/R 
 เป็นการเรียนการสอนที่จ าลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียน โดยพยายามให้เหมือน
สถานการณ์จริงที่สุดโดยแบ่งผู้เรียนให้เข้ามาแสดงหรือเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะท า
ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จริงจนเกิดความเข้าใจ ท าการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ 
โดยจะมีการก าหนดบทบาทหรือกติกา วิธีการเล่น วิธีการให้คะแนน โดยผู้สอนจะให้ค าแนะน า ท าการ
สังเกต และจดบันทึกและให้คะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล สุดท้ายผู้สอนจะสรุปและวิเคราะห์กระบวนการ
เปรียบเทียบบทเรียนกับสถานการณ์จ าลองกับสถานการจริง โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน 
 
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ: RESULT/R 
 ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและเรียนรู้การเผชิญ
ปัญหามีการตัดสินใจและใช้ไหวพริบ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ประจ าปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
 
ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : การใช้เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODELL)  

                            ในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่เน้นทฤษฏีและปฏิบัติ 
วันเดือนปีท่ีด าเนินการ       : 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        08-2643-0688 
E-mail Address        ajarn_wal@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

การใช้เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODELL) ในระดับบัณฑิตศึกษากับรายวิชาที่
เน้นทฤษฏีและปฏิบัติ  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนินการ : ACTION/A 

 ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแบบไหนก็ตาม ผู้สอนจ าเป็นจะต้องมี
วิธีการหรือเทคนิคการสอนของผู้สอนให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การวางแผนเตรียมการสอน การควบคุม 
การสอน และการประเมินผล  

      

 

 

 

เทคนิคที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน (CIPPA MODELL) 
การวางแผนเตรียมการเรียนการสอน การควบคุมการสอน การประเมินผล 
- ปรับแก ้มคอ.3 ในส่วนของกิจกรรม โดย
เน้นกิจกรรม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง การมี
ส่วนร่วมในการสรา้งความรู้ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยน

- มอบหมายงาน ติดตาม และ
ประเมินผล ผลงานของนักศึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
การท ากิจกรรมระหว่างเรียน  

- ประเมินตามเกณฑ์ตามที่อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาได้ตกลงกัน  
- ประเมินผลงานโดยให้มีการนาเสนอ
หน้าช้ันเรียน  
- ประเมินผลตามกรอบ TQF  

รูปแบบการเรียนการสอน 

การเรยีนการสอน 

แบบทฤษฏี 
การเรยีนการสอน 

แบบปฏิบัต ิ
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แผนผัง: สรุปประเด็นองค์ความรู้ทีไ่ด้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากการใช้ "เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA 
MODELL) ในระดับบัณฑติศึกษากับรายวิชาที่เน้นทฤษฏีและปฏิบตัิ" 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า 
ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย 
อาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้
เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่  
  1.  แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
  2.  แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 
Cooperative Learning) 
  3.  แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
  4.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
  5.  แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ตามรูปแบบของ ทิศนา
แขมมณี มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

ขั้นที ่ 1 การทบทวนความรู้เดิม  
  ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผู้สอน
อาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้เดิม (Graphic 
Organizer) ของตน 

ความรู้ การไดเ้คลื่อนไหวทางกาย การ
เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- สัมภาษณ์พื้นฐานการเรียนของผูเ้รียน
จากสถานที่เรยีนเดมิ  
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนโดยใช้สื่อ
มัลตมิีเดยีต่างๆ  
- ศึกษาปัญหาจากผลการประเมินของ 
ของนักศึกษา 
-ลงพื้นที่จริงเพ่ือปฏิบัต ิ

- ใช้ช่องทางการสื่อสารทาง
สังคมออนไลน์ในการตดิตาม
และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

- ประเมินโดยการสอบ  
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          ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
  ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้
ในขั้นนี้ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียนตลอดทั้งจัดเตรียมเอกสารสื่อต่าง ๆ 

          ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม           
          ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนสร้างความหมาย
ของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่มในการอภิปราย และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้
เดิม 

ในขั้นนี้ ผู้สอนควรใช้กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
กลุม่ กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างลักษณะนิสัย กระบวนการ
ทักษะทางสังคม ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง 
          ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
          ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรวมทั้งขยายความรู้ความ
เข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืน และได้รับ
ประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ กัน 
         ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
         ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนให้
เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสรุปประเด็นส าคัญ
ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก และมโนทัศน์ย่อยของความรู้ทั้งหมด แล้วน ามาเรียบเรียงให้ได้สาระส าคัญ
ครบถ้วน ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนจดเป็นโครงสร้างความรู้ จะช่วยให้จดจ าข้อมูลได้ง่าย 
        ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/หรือการแสดงผลงาน 
  ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่
หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้ ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย ในขั้นนี้
ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบทบาท
สมมติ เรียงความ วาดภาพ ฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานโดยมีเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

 ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
  ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ิมความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้น ๆ 
เป็นการให้โอกาสผู้เรียนใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
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  หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้  หรืออาจไม่มี
การน าเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่น าความมารวม แสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่นกัน   

         ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge)  
         ขั้นที่ 7 เป็นขั้นตอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (Application) จึงท าให้รูปแบบนี้มีคุณสมบัติ
ครบตามหลัก CIPPA 
ประโยชน์  
  1. ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนรู้ 
  2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิต 
  3. ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกภายในกลุ่ม 

 


