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ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมามีทฤษฎีการเรียนรูเ้ กิดขึน้ หลายทฤษฎี ทฤษฎีทไ่ี ด้รบั ความสนใจมากในปัจจุบนั คือ ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบ
สร้างสรรค์นยิ ม หรือพิพฒ
ั นาการนิยม (Constructivist Learning Theory) ซึง่ เชือ่ ว่าการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนได้สร้างความรู้
ทีเ่ ป็นของตนเองขึน้ มาจากความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิม หรือจากความรูท้ ร่ี บั เข้ามาใหม่ แนวคิดนีเ้ ป็นแนวคิดหลักของการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำคัญ มีรปู แบบการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากแนวคิดนีห้ ลายรูปแบบ เช่น การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้
แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning) การเรียนรูโ้ ดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method) และการเรียนรู้
ั หาเป็นฐาน
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นต้น QA NEWS ฉบับนีข้ อเสนอแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากแนวคิด
ของทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism โดยให้ผู้เรียนสร้าง
ความรูใ้ หม่จากการใช้ปญ
ั ญาทีเ่ กิดขึน้ ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็น
บริบท (Context) ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ ได้ความรูต้ ามศาสตร์
ในสาขาทีศ่ กึ ษาด้วย การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานจึงเป็นผล
มาจากกระบวนการทำงานที ่ ต ้ อ งอาศั ย ความเข้ า ใจ และ
การแก้ไขปัญหาเป็นหลัก
ลักษณะสำคัญของ PBL
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน มีลกั ษณะสำคัญ ดังนี้
1. ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
2. การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ในกลุม่ ผูเ้ รียนทีม่ ขี นาดเล็ก
3. ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้
คำแนะนำ (Guide)
4. ใช้ปญ
ั หาเป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้
5. ปัญหาทีน่ ำมาใช้มลี กั ษณะคลุมเครือ ไม่ชดั เจน ปัญหา
หนึง่ ปัญหา อาจมีคำตอบได้หลายคำตอบ หรือแก้ไขปัญหาได้
หลายทาง (Illed-Structure Problem)
6. ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
7. ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ (Authentic Assessment)

การสอนโดยใช้รูปแบบ PBL ไม่ใช่การสอนแบบแก้ปัญหา
(Problem Solving Method) การสอนแบบ PBL นั้น ปัญหา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสตร์ของผูเ้ รียนโดยตรงต้องมาก่อน โดยปัญหา
จะเป็นตัวกระตุ้น หรือนำทางให้ผู้เรียนต้องไปแสวงหาความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเอง เพื่อจะได้ค้นพบคำตอบของปัญหานั้น
กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนี้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการแก้ปญ
ั หา (Problem Solving Skill)
PBL มีการพัฒนาขึน้ ครัง้ แรก โดยคณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ของมหาวิทยาลัย McMaster ประเทศคานาดา นำมาใช้ใน
กระบวนการติวให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด และมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกาได้นำไปพัฒนาใช้ โดยเริ่มจากสาขาแพทย์
ก่อน แล้วจึงแพร่หลายไปยังสาขาอืน่ ๆ และได้กลายเป็นพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนหลายแห่งทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ความแตกต่างจากการสอนรูปแบบอืน่ ๆ
ถ้าแบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ การสอนโดยใช้
ครูเป็นฐาน (Teacher-Based) การสอนโดยใช้ตำราหรือสื่อ
การสอนเป็นฐาน (Text or Media Based) และการสอนโดยใช้
ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based) สามารถเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างของความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของครู และ
ผูเ้ รียนได้ ดังตาราง
ผูส้ นใจรายละเอียดเกีย่ วกับ PBL สามารถศึกษาได้จาก
http://www.samford.edu/pbl
http://www.uwa.edu.au

   ⌫    

ปัจจัยการเรียนรู้

การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน การสอนโดยใช้ตำราเป็นฐาน

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ครูเป็นผูเ้ ตรียมการและเป็น ครูเป็นผูเ้ ตรียมการและเป็น - ครูเป็นผูน้ ำเสนอสถานการณ์การเรียนรู้
ในการเรียนรูแ้ ละสือ่ การสอน ผูน้ ำเสนอ
ผูน้ ำเสนอ
- นักเรียนเป็นผูเ้ ลือกสือ่ การเรียนรู้
การจัดลำดับการเรียนรู้

ครูเป็นผูก้ ำหนด

นักเรียนเป็นผูก้ ำหนด

นักเรียนเป็นผูก้ ำหนด

การจัดเวลาในการทำ
แบบฝึกหัด/ปัญหา

ครูให้แบบฝึกหัดหลังจาก ครูนำเสนอการสอนตัง้ แต่ตน้ ครูนำเสนอปัญหาก่อนเสนอสือ่ การสอน
เสร็จสิ้นการสอน
แต่จะใช้สอ่ื ตามลำดับของ อืน่ ๆ
เนือ้ หา

ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ครูเป็นผูร้ บั ผิดชอบ

นักเรียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ

นักเรียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
(เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง)

ความเป็นมืออาชีพ

ครูแสดงภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพ

ครูแสดงภาพลักษณ์ความ
เป็นมืออาชีพได้ไม่เต็มที่

ครูไม่แสดงภาพลักษณ์
ความเป็นมืออาชีพ

การประเมินผล

ครูจดั ทำแบบประเมินและ ครูอาจให้นักเรียนประเมิน
เป็นผูป้ ระเมิน
ตนเองส่วนหนึง่

นักเรียนเป็นผูป้ ระเมินตนเอง

การควบคุม

ครูควบคุมนักเรียน

นักเรียนควบคุมตนเอง

นักเรียนควบคุมตนเอง

ทีม่ า : รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์. “การพัฒนาคุณภาพการเรียนรูโ้ ดยใช้ PBL (Problem-Based Learning),” วารสารวิชาการ ปีท่ี 5
ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 11-17.

 
ความคืบหน้าโครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
การปฏิรปู ระบบราชการ โดยเฉพาะการจัดแบ่งส่วนราชการ
ระดับกระทรวงใหม่ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อให้ทันใช้ใน
เดือนตุลาคมศกนี้ เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจและติดตาม
อย่างใกล้ชิด กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็อยู่ในข่าย
ทีต่ อ้ งมีการเปลีย่ นแปลงเช่นกัน โดยแต่เดิมตาม พรบ. การศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ต้ อ งมี ก ารรวมกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติเป็นกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2545 ต่อมาได้มีแนวคิดให้กลับไปใช้ชื่อ
กระทรวงศึกษาธิการตามเดิม และแยกงานที่เกี่ยวกับศาสนา
วั ฒ นธรรม และการกี ฬ าไปเป็ น กระทรวงใหม่ QA NEWS
ได้ตดิ ตามเรือ่ งนีม้ าโดยตลอด ล่าสุดเมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2545
คณะกรรมการอำนวยการเตรียมจัดระบบบริหารของส่วนราชการ
ตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมติเห็นชอบ
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยแบ่งเป็น 5 สำนักงาน ดังนี้
1. สำนักงานปลัดกระทรวง

2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำหรับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกำกับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จะแบ่งส่วนราชการ
เป็น 8 สำนักย่อย ประกอบด้วย
1. สำนักอำนวยการ
2. สำนักนโยบายและแผน
3. สำนักมาตรฐานและประเมินผล
4. สำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
5. สำนักยุทธศาสตร์อดุ มศึกษาต่างประเทศ
6. สำนักประสานกิจการอุดมศึกษา
7. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
8. สำนักทดสอบกลาง (เมื่อมีการจัดตั้งสำนักทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ซึง่ เป็นองค์การมหาชนแล้ว จะถ่ายโอน
ภารกิจไปรวมกัน)
สำหรับมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
จะมีฐานะเป็นองค์การในกำกับภายใต้กระทรวง

