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บทคัดยอ
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ถือเปน
นโยบายสําคัญของการศึกษาชาติและยังเปนตัวบงชี้ถึง
คุณภาพของการศึกษาตัวหนึ่งสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีสถาบันที่
เกี่ยวของกับการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานสําหรับการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน สมศ. (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) พ.ศ
2549 – 2554 ตัวบงชื้ที่ 6.6 สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาประเมินภายใน 1 ป)
ตัวบงชื้ที่ 2.2 และ ก.พ.ร. (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ) ตัวชี้วัดที่ 23 ดังนั้นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี้จึงมีนโยบายที่จะขยายรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัดอบรมสัมมนา
ใหแกอาจารยในมหาวิทยาลัย บทความนี้เปนการรายงาน
การใช (implementation) รูปแบบของการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของผูเขียนที่ใชสองวิชาดวยกัน โดย
บทความนี้จะนําเสนอตั้งแตความเปนมา รูปแบบตาง ๆ
ที่จะใชเปนสื่อ และการเลือกรูปแบบที่นํามาใช ผลการ
ตอบสนองตอการเรียนรูแบบใหม รูปแบบที่เหมาะสําหรับ
การสอนนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร

คําหลัก ทฤษฏีการเรียนรู ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียน
การสอนดานวิศวกรรม การเรียนแบบบรรยาย การเรียน
แบบสรางองคความรู
Abstract
Student-centred Teaching and Learning has been set
as a vital policy for national education and it is kept as
one education KPI (Key Performance Index) for
education quality assurance (QA).
At least 3
institutions have set student-centred learning as a
standard for assessing the quality of education such as
ONESQA (The Office of National Standard for
Education Quality Assessment) under index 6.6, CHE
(Commission of Higher Education) under index 2.2,
and OPDC (Office of the Public sector Development
Commission) under index 23. Therefore, the practical
seminar distributing to the lectures was held within
the University relating to this issue. This paper is to
present the pattern of course delivery learned from the
seminar. The model has implemented for two subjects
under the author supervision. Mode of delivery,
selection of Tools used, the response from students
will be presented. The appropriate pattern of delivery
may be obtained for teaching Engineering students.
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1. บทนํา
ถายอนไปประมาณ 4 – 5 ปกอน คําวาการเรียน
การสอนที่เรียกวานักเรียนเปนศูนยกลาง/นักเรียนเปน
สําคัญ
(Child-centred)
ไดถูกนํามาใชในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แตมีการพูดนอยมากใน
มหาวิทยาลัย การเรียนในลักษณะนี้ไดถูกกําหนดเปน
นโยบายของรัฐบาล
ภายใตแนวความคิดของการ
พัฒนาการเรียนรูเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของ
โลกและการศึกษา มีการจัดการอบรมสัมมนากันมากมาย
แลวก็ใหไปใชกนั
อยางไรก็ตามเทาที่ผูเขียนไดมีโอกาสสัมผัส พูดคุย
กับเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน และฟงตอๆ กันมา ไดยิน
การพูดคุยกัน ไมรูจะเปนเรือ่ งจริงหรือเรื่องพูดหยอกลอ
กันเลน เชน มีการกลาวกันวาการเรียนรูแบบนักเรียนเปน
ศูนยกลางก็คือเอานักเรียนใหนั่งตรงกลาง
แลวครูนั่ง
ลอมรอบ (อันนี้นาจะเปนการพูดเลน) และก็ไดยินมาวาให
นักเรียนไปหาความรูมาเองแลวทํารายงานเสนอ และมี
อะไรอีกหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องหยอกลอกัน
เลนหรือจริงอยูบาง ซึ่งผูเขียนก็ไมไดมีเจตนาที่จะสราง
ความเสียหายใหแตใคร
แตเปนเพียงการเกริ่นกลาว
เพื่อที่จะนําไปสูความหมายของการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตามความรูแ ละความเขาใจของผูเขียน
ที่ไดเรียนรูมาและนํามาปฏิบัติ
ตอมาคําวาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกลับ
กลายการเปนนโยบายสําคัญของการศึกษาชาติใน
ระดับอุดมศึกษา โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนสอนใน
สถาบันในระดับอุดมศึกษาขึ้น พรอมกันนี้ไดมีการกําหนด
ตัวชี้วัดคุณภาพขึ้นมาแนนอนในหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษาและกําหนดใหเปนตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาตัวหนึ่งสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีสถาบันที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาไดกําหนดมาตรฐานสําหรับการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา) ประเมินระหวาง พ.ศ
2549 – 2554 ภายใตตัวบงชื้ที่ 6.6 สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาประเมินภายใน 1 ป)
ภายใตตัวบงชื้ที่ 2.2 และ ก.พ.ร. (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ภายใตตัวชี้วัดที่ 23
ตามลําดับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
และความจําเปนที่จะตองมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ
และใหเปนตามตัวบงชี้ดานการศึกษา
จึงไดมีการจัด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยไดเชิญวิทยากร (Mr.
Leslie Richards) ที่เปนผูออกแบบเครื่องมือ (e-learning)
สําหรับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจาก
มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศแคนาดา มาใหความรู
ดานการเรียนการสอนแกบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการศึกษาจึงไดมีการกําหนดใหอาจารยแตละ
ภาควิชาจํานวนอยางนอย 2 ทาน เขารวมอบรมสัมมนา
และใหนําไปใชปฏิบัติ และพรอมกันนั้นก็มีการประชุมกัน
อยางตอเนื่องสองสัปดาหตอหนึ่งครั้ง เพื่อรับทราบปญหา
และสอบถามผูที่มีประสบการณ ในระหวางนั้นยังไดมีการ
นัดใหความรูและภาพรวมทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับการ
เรียนรูนี้แกผูที่รับผิดชอบโดยตรงในระดับภาควิชา เชน
ประธานหลักสูตรและหัวหนาภาคเปนตน
ผูเขียนเปนผูหนึ่งที่ถูกสงเขารับการอบรมสัมมนาใน
ครั้งนี้ในฐานะตัวแทน หนึ่งในสองจากภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการในฐานะอาจารยอาวุโสที่มีความสนใจและมี
ความรูดานการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่ไดรับ
จากการทําวิจัยดานการเรียนการสอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยแคนเบอรา ประเทศออสเตรเลีย
และก็ไดนําวิธีการนี้มาใชในการเรียนการสอนในสวนของ
วิชาที่รับผิดชอบ
เชน
ใหมีการใชแฟมสะสมงาน
(portfolio) เพื่อนําเสนอรูปแบบของระดับทักษะการเรียนรู
ขั้นสูง (การประยุกตใชงาน การวิเคราะห การประเมินคา
การสรางงาน) สวนความรูพื้นฐาน (ความจํา และ ความ
เขาใจ) ก็ไดมีการประเมินไปพรอม ๆ กัน แตก็ยังไมมี
รูปแบบที่เปนรูปธรรมมากนัก ผูเขียนไดนําวิธีการนี้มาใช
กอนที่มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหเปนนโยบายหลักสําหรับ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่จะไดกลาว
ตอไป
สําหรับภาคการศึกษานี้ผูเขียนไดรับผิดชอบการ
เรียนการสอนหลายวิชาดวยกัน แตวิชาที่นํามาใชเปน
ตัวอยางมี 2 วิชา ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไปใน
หัวขอ 3.1

2. ทฤษฏีการเรียนรูและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จุดเริ่มตนของทฤษฏีการเรียนรูอาจจะแบงออกได
เปน 2 ทฤษฏีหลัก กลาวคือ หนึ่งทฤษฏีที่มีชื่อเรียกวา
Instructionist (การแนะนําความรู) ทฤษฏีนี้เกิดขึ้นจาก
งานของ Gange´ และ คณะ [1], [2] ที่มีแนวความคิดวา
การเรียนการสอนคือการสงผานความรูอยางเปนขั้นเปน
ตอน ครู/ผูสอน คือผูสงผานความรู (transmitter) สวน
ผูเรียน/นักเรียน/นักศึกษา คือผูรับความรู (receiver)
ลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้สวนใหญจะอยูในรูปแบบ
ของการสอนแบบบรรยาย อธิบายและการสาธิต โดย
บทบาทสวนใหญเปนของครูผูสอน ทําใหการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้ไดชื่อวา
การเรียนการสอนแบบครู/
ผูสอนเปนศูนยกลาง
(teacher/instructor-centred)
คุณภาพการเรียนการสอนก็ขึ้นอยูกับสองตัวแปรคือ ผูสง
(ครู) และผูรับ(ผูเรียน) วาจะมีประสิทธิภาพในการสงและ
รับมากนอยแคไหน คําตอบสวนใหญมักจะมีคาํ ตอบเดียว
บทบาทของผูเรียนมักจะอยูในฐานะที่คอยรับฟง
จด
บันทึก ทําแบบฝกหัด การบาน แลวก็ใชความรูนั้นใปใช
ในการสอบจบ
ลักษณะการเรียนแบบนี้ตอมาไดถูก
วิจารณวาเปนลักษณะการเรียนรูแบบตั้งรับ
(passive
learning)
ตอมาก็ไดมีผูมองเห็นวาแหลงความรูในโลกปจจุบัน
นี้ไมใชไดมาจากแหลงเดียวเทานั้น แตสามารถที่จะหาได
จากหลากหลายแหลง
โดยเฉพาะความเจริญของเทค
โนโลยี่ดานขอมูลขาวสาร หรือ Information Technology
(IT) เชน คอมพิวเตอรเปนตน จึงทําใหเกิดทฤษฏีใหมขึ้น
ที่มีชื่อวา Constructivism (แนวคิดการสรางองคความรู)
ซึ่งตอมาก็กอใหเกิดการตั้งทฤษฏีที่มีชื่อคลายกัน เชน
Social constructivism [3] และ Radical constructivism
[4] เปนตน ผูที่ไดชื่อวาเปนบิดาแหงทฤษฏีนี้คือ Jean
Piaget [4], [5] ขณะเดียวกันก็มีผูศึกษาในทิศทาง
เดียวกันอีกหลายทาน เชน งานของ John Dewey ที่ใช
การเรียนรูโดยวิธีกระทํา (learning by doing) เปนสื่อ
สําหรับการเรียนรู
ความคิดหลักของทฤษฏีนี้คือ มีความเชื่อวาความรู
สามารถไดจากหลากหลายแหลง
ไมใชครูเพียงแหลง
เดียว ผูเรียนสามารถที่จะสรางองคความรูขึ้นมาไดจาก
แหลงตางๆ เหลานั้น การเรียนรูในลักษณะเชนนี้ได
เปลี่ยนแปลงบทบทของครูใหม
จากการเปนผูสงผาน

ความรูมาเปนผูช วยอํานวยความสะดวก (facilitator) เปน
ที่ปรึกษา (advisor) หรืออาจจะใชคําอะไรก็แลวแตที่สื่อ
บทบาทลักษณะคลายกัน สวนผูเรียนนั้นแทนที่จะคอย
เปนผูรับ (receiver) อยางเดียว (ผูเรียนอาจจะตองเปน
ผูรับไปพรอม ๆ กันดวย) เปลี่ยนเปนผูที่สามารถสราง
องคความรูขึ้นมาได (constructor) การเรียนรูลักษณะนี้
ผูเรียนจะเปนผูม ีบทบาทสําคัญในการเรียนรูมากขึ้น ทํา
ใหกระบวนการเรียนรูแบบนี้ไดชื่อวาการเรียนการสอนที่
เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนสําคัญ
(student-centred) การเรียนรูแบบนี้เปนการเรียนจะตอง
ตื่นตัวและมีลักษณะเชิงรุก (active learning) อยูเสมอ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถ
กระทําไดในหลายรูปแบบ อรทัย มูลคํา และคณะ [6] ได
นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกวา Storyline
Method มาใชเปนสื่อการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากนั้นในหนังสือดังกลาวยังไดรวบรวมรูปแบบของ
การเรียนการสอนที่อาจเรียกไดวาเปนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จากหนังสือของกรมวิชาการ
2543 ที่ไดรวบรวมเอางานเขียนของ Apel and Camozzi
ที่ไดนําเสนอรูปแบบของการเรียนการสอนที่สามารถจัด
เขาเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก
เกมสการศึกษา (educational game), การจําลอง
(simulation), กรณีตัวอยาง (case study) บทบาทสมมุติ
(Role play) การแกสถานการณ (situation) เปนตน
สวนในระดับอุดมศึกษาไดมีการเอารูปแบบของการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทีเรียกวา การใช
ปญหาเปนสื่อ (problem-based) มาสอนในวิชาดาน
การแพทย
เริ่มตนใชครั้งแรกที่วิทยาลัยแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศสหรัฐอเมริกา [7] และ
ตอมาไดมีการขยายรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใชใน
สาขาแพทยศาสตรทั่วโลก ในขณะเดียวกันในดานการ
เรียนการสอนดานการออกแบบ ไดใชการเรียนการสอนที่
ใชโครงงาน (project-based) หรือสตูดิโอเปนสื่อ (studiobased) [8], [9], [10] ในการเรียนรู
2.1. การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยวอเตอรลู

ที่มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ไดมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการใหเขากับ
เทคโนโลยีในปจจุบัน
Mr. Leslie Richards (วิทยากร) และคณะ ซึง่ เปน
ผูออกแบบเครื่องมือที่ชวยในการเรียนการสอนนี้ โดยให

ชื่อรูปแบบนี้วาการมอบหมายงาน
(task-based
approach) ซึ่งเปนการบูรณาการรูปแบบการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยี่เขาดวยกัน
ในการออกแบบการเรียนการสอนนั้นอาศัยคําหลัก
5 คํา จึงใหชื่อรูปแบบนี้วา “T5 – D4L (Designing 4
Learning)” หรือ “T5 model” 5 คําหลักที่ใชคือ 1.
Tasks (งานที่มอบหมาย) ที่สามารถรับ-สงทางอินเตอร
เนทได 2. Tutorials (แบบฝกหัด) มีการตอบกลับอาจจะ
อยูในรูปของคําแนะนําหรือความเห็นทั้งที่เปนวาจาหรือ
เปนลายลักษณอักษร 3. Topics (หัวขอหรือเนื้อหา) เปน
การกําหนดเรื่องที่จะทําการเรียนรู 4. Teamwork (การ
ทํางานเปนกลุม)
สรางกลุมการทํางานโดยปกติแลว
สมาชิกในกลุมควรเปน 4 คน ถือวาเปนกลุมที่เหมาะสม
ที่สุด เพื่อใหมีการเรียนรูรวมกันและมีการเรียนรูจากผูที่
เรียนไดเร็วกวา (peer) การจัดกลุมในลักษณะนี้เพื่อ
นําเขาสูกระบวนการเรียนรูในระดับตัวเอง (individual)
แลวพัฒนางานออกมาในรูปแบบของงานกลุม
(teamwork) 5. Tools (เครื่องมือ) เปนเครื่องมือที่ชวยใน
การพัฒนางาน การสงงานรวมทั้งชวยในการบริหารงาน
2.2. รูปแบบการออกแบบโดยใข T5 model

มหาลัยวอเตอรลูไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับการเรียน
โดยผาน e-learning อาศัยรูปแบบและมีขั้นตอน ดังรูปที่
1 ขางลางนี้

รูปที่ 1 แสดง 4 ขั้นตอนสําหรับการออกแบบการเรียนการสอน
(แหลง - เอกสารประกอบการบรรยายของ Leslie Richards)

รูปแบบ 4 ขั้นตอนสามารถที่จะอธิบายไดดังนี้ ขั้นตอนที่
1
เปนการกําหนดสิ่งที่ผูเรียนควรจะไดรับหลังจากจบ
หลักสูตรแลวหรือ Competencies ขั้นตอนที่ 2 เปนการ
สรางสิ่งแวดลอมเพื่อใหเอื้ออํานวยตอการเรียนรูวิชานั้น
ๆ เพื่อเปนการเสริมใหผูเรียน ขั้นตอนที่ 3 เปนการตอบ
กลับหรือใหความเห็น
ซึ่งเปนไปในลักษณะของการ

สนับสนุน แนะนํา ชี้แนะใหแกผูเรียนบนฐานของการใช
ความพยายาม (effort) เพื่อจะใหไดใหเปน (master) ไป
ตามสิ่งที่ตั้งไว และทําใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด สวน
ขั้นตอนที่ 4 เปนการประเมินผลวาผูเรียนเปนอยางที่
ตั้งเปาหมายไวมากนอยแคไหน รายละเอียดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของผูเขียนจะไดกลาวตอไป
3. การจัดการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนการสอนของผูเขียนนั้น ตั้งใจจะได
ใชรูปแบบของ T5 model เปนแนวทาง สําหรับการเรียน
การสอนในครั้งนี้
ในขณะเดียวกันผูเขียนก็ไดเลือกใช
วิธีการอื่น ๆ ผสมผสานไปพรอม ๆ กัน แตสิ่งที่ยึดถือ
เปนหลักสําคัญสําหรับผูเขียนนั่นคือ หนาที่และบทบาท
ของครู หนาที่และบทบาทของผูเรียน และรูปแบบ
การจัดการเรียนรู
และเพื่อใหเปนไปตามทฤษฏี
Constructivism ดังที่ไดกลาวมาแลวในสวนของบทนํา
3.1 ขอมูลวิชาที่ใช

วิชาที่ผูเขียนรับผิดชอบที่จะนําเสนอมี 2 วิชา
ดวยกัน ซึ่งทั้งสองวิชาเปนวิชาชีพเลือกคือวิชา 1302 427
ซีเอนซี-คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 2
3(2-3-0) และ วิชา 1302 428 การออกแบบผลิตภัณฑทาง
วิศวกรรมศาสตร 3(2-3-0) แตละวิชามี 3 หนวยกิต
เหมือนกัน รวมเวลาเรียนทั้งหมดวิชาละ 5 คาบ/สัปดาห
แบงเปนทฤษฏี 2 คาบ และปฏิบัติ 3 คาบ เปดรับ
นักศึกษาวิชาละ 25 คน วิชาแรกมีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 25 คน วิชาที่สอง นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 23 คน
ลักษณะของวิชามีลักษณะการเรียนการสอนที่คลาย
ๆ กัน เนื้อหาเทานั้นที่แตกตางกัน รูปแบบของการเรียนรู
ก็แตกตางกันบาง โดยวิชาแรกเนื้อหาคอนขางจะลงไปใน
เชิงลึก (vertical) ในดานวิศวกรรม วิชาที่สองเปนวิชา
ลักษณะของงานออกแบบ
ความรูที่เรียนจะเปนไปใน
แนวราบ (lateral) และรูปแบบการเรียนรูจะคอนขางจะ
ผอนคลาย (relax) เพื่อใหมีโอกาสบม (incubate) ใหเกิด
ความคิดสรางสรรค (creative thinking)
3.2 ลักษณะการเรียนการสอน

จะเห็นไดวาวิชาทั้งสองดังกลาว
มีคาบของงาน
ปฏิบัติรวมอยูดวย ซึ่งจําเปนจะตองมีเพื่อนรวมงานใน
สวนของงานปฏิบัติที่มีทั้งปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและ
การออกแบบดวยคอมพิวเตอร
ไดมีการตกลงในเรื่อง

รูปแบบของการเรียนการสอนจะเปนการเนนผูเรียนเปน
สําคัญกับเพื่อนรวมงานดังนี้
การจัดการเรียนรูดานทฤษฏี ผูเขียนไดใชรูปแบบ
T5 model มาใชในการออกแบบ เชน กอนการเรียนการ
สอน ไดมีการใหความรูในภาพรวมของวิชานี้วานักศึกษา
ควรจะไดอะไร มีการสอบถามถึงสิ่งผูเรียนตองการศึกษา
เชน ในสวนของวิชา ซีเอนซี ฯ นักศึกษาไดมีการ
เสนอแนะวา ตองการงานปฏิบัติเพิ่มขึ้น ปฏิบัติเชิงลึกเพื่อ
การนําไปใชไดจริง ตองการปญหาจริง ๆ ยาก ๆ ตองการ
ใชเครื่อง CNC ปฏิบัติจริง ตองการมีการแลกเปลี่ยน
ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง เปนตน ความตองการ
เหลานี้จะถูกนํามาปรับปรุงเพื่อจะกาวเขาสูขั้นตอนที่ 1
คือการกําหนด Competencies แตอยางไรก็ตามก็ตองให
สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชานั้น ๆ ดวย
ขั้นตอนที่ 2 เปนการสรางบรรยากาศของการเรียนรู
(learning environment) ซึ่งสามารถแบงออกไดทั้งทาง
กายภาพและรูปแบบของการเรียนการสอน ทางกายภาพ
สามารถจะมองเห็นเปนรูปธรรมคอนขางชัดเจน
เชน
รูปแบบของการจัดโตะเปนกลุมและใหผูเรียนนั่งกลุมละ 4
คน
เพื่อเปนการสนับสนุนใหมีการทํางานกันเปนทีม
(teamwork) (ดู รูปที่ 2 และ รูปที่ 3 ขวามือ) การจัดโตะ
เรียนในลักษณะเชนนี้จะทําใหผเู รียนมีความรูสึกไมใกลไมไกลจากครูจนเกินไปเพราะครูสามารถที่จะเขาถึงทุก
กลุมไดงายกวาการจัดแบบที่ใชกันทั่วไป (รูปแบบเชนนี้
อาจจะมีขอจํากัดในบางสถานที่)
สวนบรรยาศการของการเรียนการสอนในรูปแบบ
อื่น ๆ Cunningham et al. in Boyle [10] ไดรวบรวมการ
สรางสิ่งแวดลอมสําหรับการเรียนรูไว 7 หัวขอดวยกัน
เชน
จัดการใหมีประสบการณกระบวนการสรางองค
ความรู จัดการใหมีประสบการณและซาบซึ้งในการหา
คําตอบที่หลากหลาย
โยงการเรียนรูใหเขากับสภาวะ
ความเปนจริงและบริบทที่เกี่ยวของ เปนตน
ขั้นตอนที่
3
ที่เปนสวนของการตอบกลับ
(feedback) มีการแนะนําดวยวาจาและเปนลายลักษณ
อักษร พยายามตอบกลับใหไวหรือใหเปนปจจุบันที่สุด
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความพยายามเปนอันดับแรก
(ยังไมเนนถึงความถูกตองของเนื้อหา) การใหความเห็น
จะทําทั้งในรูปแบบการใหคําแนะนํา
ใหกําลังใจ
(encourage) ใหใชความพยายามเพิ่มขึ้น รูจักใชเทคนิค
ตาง ๆ ที่จะชวยใหการเรียนรูไดดี กระตุน (motivate)

และ รูปแบบอื่น ๆ ภายใตสถานการณที่สรางสรรค
(constructive situation)

รูปที่ 2 รูปแบบการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

รูปที่ 3 แสดงกิจกรรมระหวางการเรียนการสอน

การใหเครดิตสําหรับการตอบกลับจะไมเปนไปในรูป
ของคะแนนแตจะเปนรูปแบบคลายโบนัสที่มีคาตั้งแต 0 +5 ความหมายของ 0 – +1 หมายความวาผูเรียนยังไมได
ใชความพยายามมากพอหรือมีการลอกกัน สวนคาสูงสุด
ระดับ +5 แสดงวาเขาไดใชความพยายามที่จะเรียนรูมาก
แมบางครั้งเนื้อหาอาจจะไมถูกตองบางก็ตาม
สวนนี้
อาจจะคิดเปนคะแนน 50 % สวนอีก 50 % เปนคะแนนที่
จะเทียบกับ Competencies ที่ไดตั้งไวแลว
ผูเขียนไดทําการเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนในรูป
ของรายบุคคลและกลุมโดยใชโปรแกรม Excel ใชแทนไป
พลางกอน ขณะที่ยังไมมีเครื่องมือที่กําลังพัฒนาภายใน
มหาวิทยาลัยใช จะเห็นวาโปรแกรม Excel ก็มี
ความสามารถที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟที่จะ
ใชเปนเครื่องมือสําหรับติดตาม (monitor) ไดเปนอยางดี
ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
สําหรับภาคปฏิบัติซึ่งจะมีการใชซอฟแวร
CAD/CAM ในการออกแบบ ไดเปลี่ยนระบบจากการที่
ผูสอนใชการสอนแบบคําสั่งตอคําสั่งและทําแบบฝกหัด

จากตัวอยางและทุกคนจะตองทําเหมือนกันหมด
แต
เปลี่ยนมาเปนนักศึกษาแตละคนใหหาตัวอยางงานที่
ตัวเองที่ตองการสรางมาเปนสื่อสําหรับการเรียนรู
ยกตัวอยางการเขียนสวนโคง (curve) เหมือนกันแต
ผูเรียนจะสรางสวนโคงไมเหมือนกัน แตจะสรางสวนโคง
บนฐานของงานของตัวเอง รูปแบบของการเรียนรูลักษณะ
เชนนี้อาจจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่เรียกวาวิศวกรรม
ยอนรอย (reverse engineering) จากการเรียนรูใน
ลักษณะเชนนี้จะทําใหผูเรียนแตละคนไดใชความคิดและ
สรางงานของตัวเองขึ้นมาตามศักยภาพของตัวเอง คนที่มี
ความสามารถก็สงเสริมใหมีการสรางงานที่สลับซับซอน
มากขึ้น สําหรับคนที่ความสามารถนอยก็จะมีการกระตุน
ใหคําแนะนํา อยางนอยตองใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ํา
ที่ตั้งไว
4. สรุปและการตั้งขอสังเกต
บทความนี้เปนการเขียนขึ้นมาจากประสบการณ
ของการนํารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งเริ่มตนใชมาได 8 สัปดาห จะเห็นวาบางขั้นตอน
ก็ยังไมไดทํา เชน การประเมินผล (assessment) อยางไร
ก็ตามในชวงเวลาที่ผูเขียนปรับปรุงตนฉบับ ก็ไดมีการใช
รูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นมาหลายสวน แตไม
สามารถนํามากลาวในบทความนี้ไดดวยขอจํากัดของ
พื้นที่และเวลา โดยเฉพาะในสวนของการประเมินผลซึ่ง
เปนขั้นตอนสุดทายที่จะเทียบเปนสัดสวนของความสําเร็จ
ตาม competencies ที่ตั้งไว
อนึ่งจากการสังเกตหลังจากมีนํารูปแบบการเรียนรู
แบบนี้มาใชอยางเปนระบบมากขึ้น
จะเห็นวาการ
ตอบสนองการเรียนรูโดยภาพรวมของผูเรียนเปนไป
ดวยดี มีความเขาใจการนําเสนอรูปแบบของการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญมากขึ้น รูปแบบของกราฟที่ไดจาก
การติดตาม ในชวงแรกจะมีการแกวงตัวขึ้นลงอยูบาง แต
ก็มีแนวโนมที่จะมีการพัฒนาขึ้น
จากการทดลองนํา
รูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในระยะ
ชวงสั้น ๆ ก็อาจจะพอจะอนุมานไดวา การเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถนํามาใชกับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรได
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