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ในการจัดการศึกษาความรับผิดชอบของผูสอนคือการจัดเตรียมประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ผูสอนตองเลือกกลยุทธการสอนที่เหมาะสมและแตกตางกันไป ไมมีกลยุทธการเรียนการสอนใดกลยุทธหนึ่ง
เพียงกลยุทธเดียวที่จะชวยใหผูเรียนทุกคนบรรลุผลลัพธการเรียนรูทุกผลลัพธการเรียนรูได
Killen (2000) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนไมวาจะ
ใชวิธีสอนแบบใดก็ตาม ผูสอนตองระลึกเสมอวา
1. ตองมุงเนนที่การเรียนมากกวาการสอน
2. ผูเรียนไมสามารถเรียนรูได ถาเขาไมไดคิด
3. การคิดจะเกิดขึน้ และไดรบั การสงเสริมไดดว ยกระบวนการ
ที่ผสู อนใชในการใหเนื้อหา เชนเดียวกับตัวเนื้อหาเอง
4. แตละรายวิชาไมไดแยกอิสระจากกัน ผูสอนตองชวยให
ผูเรียนเชื่อมโยงการเรียนรูแตละรายวิชากับรายวิชาอื่นๆ
5. ผูสอนตองชวยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการเรียนรู
การจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธมีแนวคิดวา ผูเรียนทุกคน
ไมสามารถเรียนรูไดดเี ทาเทียมกันโดยใชกลวิธีการเรียนการสอน
แบบเดียวกัน และผูเรียนทุกคนไมสามารถเรียนรูสิ่งเดียวกันได
ในชวงเวลาที่เทากัน ถาผูสอนตองการชวยใหผเู รียนทุกคนบรรลุ
ผลการเรียนรูในสิ่งที่สอน ผูสอนควรใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
และยึดหยุน และใหเวลาในการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน
แตละคน
ในการเรียนการสอนรายวิชาสวนใหญผเู รียนแตละคนมีระดับ
การเรียนรูแตกตางกัน ผูเรียนแตละคนจึงมีผลลัพธการเรียนรู
แตกตางกัน การชวยใหผเู รียนแตละคนในชั้นเรียนบรรลุผลลัพธ
การเรียนรู ผูสอนจําเปนตองมีนวัตกรรมในการสอน และไมใช
วิ ธีการสอนโดยการสอนรวมทั้งชั้นเรีย นแตเพียงวิธีการเดียว
การจะทําใหการเรียนการสอนมีความยึดหยุน ได ตองมีการจัดการ
ที่ ทํ า ให ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนได ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง
การสอนทัง้ ชัน้ เรียน (สําหรับทบทวนความรูพ น้ื ฐาน และใหกรอบ
แนวคิดสําหรับเนื้อหาใหม) การสอนเปนกลุม (สําหรับผูเรียน
ที่มีผลการเรียนในระดับทั่วไป) และการเรียนการสอนรายบุคคล
(สําหรับผูเรียนที่มีผลการเรียนกาวหนาหรือชากวาผูเรียนทั่วไป)
การเลือกใชวธิ กี ารเรียนการสอนควรพิจารณาวาวิธกี ารเรียน
การสอนวิธีใดที่จะชวยกระตุนและสงเสริมความพยายามของ
ผูเรียนในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูท ี่คาดหวัง Vickery (1988

อางถึงใน Killen, 2000) ไดใหขอเสนอแนะขั้นตอนการวางแผน
การจัดการเรียนการสอนทีม่ ุงผลลัพธใหประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. ประเมินความรูและทักษะของผูเ รียนทีจ่ าํ เปนตองมีกอ นที่
จะเรียน ถาผูเ รียนยังไมเขาใจ หรือยังไมมที กั ษะทีจ่ าํ เปนสําหรับสิง่
ที่จะเรียน ผูส อนตองจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมใหผเู รียน
มีความรู หรือทักษะที่จําเปนเหลานั้น
2. เตรียมผูเรียน โดยอธิบายใหผเู รียนรับรูผลลัพธการเรียนรู
(Learning Outcomes) ทีผ่ เู รียนตองบรรลุหลังเสร็จสิน้ การเรียน
การสอน ใหผูเรี ยนรับรูวาหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู เขาจะตอง
สามารถทําอะไรไดบาง โดยควรระบุใหเห็นวาผลลัพธการเรียนรู
แตละผลลัพธสอดคลองกับเนือ้ หาใด ซึ่งผลลัพธการเรียนรูแตละ
ผลลัพธควรจะตอ งสัมพันธ กับ สมรรถนะหลั กอย างนอ ยหนึ่ง
สมรรถนะ
3. เลือกวาจะใชการสอนแบบทัง้ ชัน้ หรือการทํางานกลุม หรือ
การทํา งานรายบุคคลที่ จ ะทํา ใหผู เรี ย นทั้งหมดบรรลุผ ลลัพ ธ
การเรียนรูที่คาดหวังไดดที ี่สุด
4. จัดทําแบบฝกปฏิบตั สิ ําหรับผูเรียน เพื่อที่ผูเรียนสามารถ
จะประเมินตนเองอยางไมเปนทางการ และไดขอ มูลปอนกลับเพือ่
พัฒนาการเรียนรู ซึ่งจะตองเลือกตัวอยางหรือปญหาสําหรับ
การฝกปฏิบัติที่เหมาะสม
5. เมื่ อประเมิ น เบื้อ งตน ไดว า ผู เรี ยนส ว นใหญนาจะบรรลุ
ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด ใหประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
หลังการเรียนการสอน หรือใหผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของ
ตนเองโดยใชแบบประเมินตนเอง หรือใชการประเมินโดยผูเรียน
ดวยกันเอง การประเมินนี้ตองประเมินในเนื้อหาที่สอดคลองกับ
ผลลัพธการเรียนรูนั้นๆ
6. จัดใหผูเรียนที่สามารถบรรลุ ผลลัพธก ารเรียนรูแลวทํา
กิจ กรรมที่จะชว ยขยายหรือ ต อยอดผลการเรีย นรูใหก า วหนา
ขึน้ ไป สวนผูเ รียนทีย่ งั ไมบรรลุผลลัพธการเรียนรูใ หไดรบั การสอน
หรือการฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
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7. ทดสอบผูเรียนทุกคนโดยการทดสอบสรุป สําหรับผูเรียน
ที่ผลการทดสอบพบวายังไมบรรลุผลการเรียนรูจะไดรับระดับ
ผลการเรียนที่ยังไมสมบูรณ ซึ่งจะตองไดรับการปรับแกใหเปน
ระดับที่บรรลุผลการเรียนรู โดยผูเรียนตองทุมเทและรับผิดชอบ
ตอการเรียนรูของตนเองใหมากขึ้น โดยการกระตุนและสนับสนุน
จากผูสอน
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใชอาจแตกตางกันไปเพื่อให
เหมาะสมกับแตละสาขาวิชา และผูเรียนแตละกลุม ผูสอนตองจัด
สถานการณใหผูเรียนสามารถเรียนรู โดยผูเรียนเปนผูรับผิดชอบ
การเรียนรูข องตน Killen (2000) กลาววา การนําวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนนีม้ าใช หลักสูตรการจัดการศึกษาทีม่ งุ ผลลัพธจาํ เปนตอง
ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. ผลลัพธการเรียนรูที่ผูเรียนตองบรรลุผลที่ชัดเจน ผูสอน
ต อ งเลื อ กผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ที่ ต อ งการให ผู เ รี ย นบรรลุ ที่ มี
ความสําคัญในระดับตนๆ จากผลลัพธการเรียนรูท เี่ ปนไปไดทงั้ หมด
ซึ่งตองเปนผลลัพธการเรียนรูที่มีคุณคาสําหรับผูเรียน และตอง
เขียนผลลัพธการเรียนรูเหลานั้นใหผูเรียนเขาใจได จะมีประโยชน
มากถายกตัวอยางใหผเู รียนทราบวาเขาจะสามารถทําอะไรไดเมือ่
บรรลุผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด
2. ผลลัพธการเรียนรูเ พิม่ เติมสําหรับผูเ รียนทีม่ ีผลการเรียนรู
เหนือผลลัพธการเรียนรูขั้นต่ําที่กาํ หนด ผลลัพธการเรียนรูทเี่ พิ่ม
ขึ้นมานี้จะตองเปนการสรางความเขาใจหรือใหการเรียนรูที่ลกึ ซึ้ง

ขึ้นในเรื่องที่กําลังศึกษาอยู ไมใชใหผูเรียนเรียนรูในเรื่องที่ผูเรียน
ทุกคนจะตองเรียนรูในขั้นตอไป
3. รายละเอี ย ดของความรู พื้น ฐานที่ ผู เรี ย นต อ งมี หรือ ได
เรียนรูแลวกอนที่จะเรียนเพื่อใหบรรลุแตละผลลัพธการเรียนรู
4. กลยุทธการสอนที่หลากหลายที่ สามารถใชเพื่อชวยให
ผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่ตองการ
5. แบบปฏิบัติร ะหว างการเรีย นการสอนเพื่อ ใหผูเ รีย นได
ขอมูลปอนกลับที่แสดงถึงความกาวหนาในผลลัพธการเรียนรู
6. แบบทดสอบที่หลากหลายที่จะใหขอมูลปอนกลับทั้งกับ
ผูสอนและผูเรียน
7. แบบทดสอบสําหรับ วัดผลการรอบรูที่มี ความยากงาย
หลายๆ ระดับ
8. ทรัพยากรหรือสื่อการเรียนรู และวิธีสอนสําหรับผูเรียนที่
ไมสามารถบรรลุผลการเรียนรูที่ตองการไดพรอมกับผูเรียนอื่นๆ
เอกสารอางอิง
Killen, R. Outcomes-based Education : Principles
and Possibilities. Unpublished manuscript, University
of Newcastle, Faculty of Education, 2000.
Vickery, T. R. “Learning from an outcomes-driven
school district,” Educational Leadership, 45(5), 1998,
52-56.

ã¹ Á¨¾.

¡ÓË¹´¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ ÊÇ¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ ÃÍº»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปตามระบบและมีประสิทธิภาพ ไดขอมูลที่แสดงถึง
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานของสวนงานตางๆ เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในสวนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปการศึกษา 2558
ตามกําหนดการดังนี้
สวนงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน
สํานักงานอธิการบดี
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วันประเมิน
8 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559
27 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
28 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559
30 กันยายน 2559



