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รายงานการสั งเคราะห์ การจัดการความรู้
เรือง การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี Constructivism
เอกชัย ไวยโสภี
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการจัดการความรู้
แนวคิดการเรี ยนรู ้ของเด็กในปั จจุบนั นั+นมีความแตกต่างจากการเรี ยนรู ้ที-มาในอดีต นัน- คือในอดีต
นั+นเด็กส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้จากการที-มีครู คอยป้ อนความรู ้ให้โดยการบรรยาย เด็กจะเรี ยนรู ้โลกจากผ่าน
ประสบการณ์ของครู ท+ งั ความรู ้ วิธีการและประสบการณ์ท+ งั หมด โดยครู จะเป็ นผูช้ + ีนาํ ให้เด็กคิดตามและ
กําหนดว่าสิ- งไหนคือสิ- งที-ถูกสิ- งใดเป็ นสิ- งที-ควรทําและไม่ควรทํา ตามแนวคิดที-วา่ เด็กทุกคนนั+นมีความ
เหมือนกันเมื-อเข้ามาในชั+นเรี ยน การเรี ยนรู ้ในลักษณะนี+เป็ นการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที-เรี ยกว่าครู เป็ นศูนย์กลาง
ของการเรี ยนรู ้
เมื-อการศึกษาได้พฒั นามากขึ+นการเรี ยนรู ้ในโลกปั จจุบนั จึงหันไปให้ความสําคัญต่อเด็กหรื อผูเ้ รี ยน
มากกว่าครู ผสู ้ อน แนวคิดใหม่น+ ีแตกต่างจากความเชื- อเดิมๆ โดยเชื-อว่าเด็กแต่ละคนนั+นเรี ยนรู ้ได้ไม่
เหมือนกัน ดังนั+นการเรี ยนรู ้ที-เกิดขึ+นจึงเป็ นการเรี ยนรู ้ของเด็กที-ได้เกิดขึ+นจากตัวของแต่ละคนเอง แนวคิด
การเรี ยนรู ้โดยให้เด็กเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้จึงได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักการศึกษา แนวคิด
หนึ-งที-กาํ ลังได้รับความนิยมในปั จจุบนั สําหรับการให้เด็กเป็ นศูนย์การของการเรี ยนรู ้คือแนวคิดที-ชื-อว่า
Constructivism
แต่ในสภาพการปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนไม่สามารถดําเนินการไปได้ตามทฤษฎีที-เกิดขึ+นทั+ง
ระดับการศึกษาขั+นพื+นฐานและระดับสู งกว่า ทําให้เกิดปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนที-ผเู ้ รี ยนเรี ยนตาม
ทฤษฎีและฟังบรรยาย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที-เป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้คิดเป็ น ทํา
เป็ นตามมาตรฐานตามกรอบแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา ทําให้ผสู ้ อนต้องปรับตัว
เพื-อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้มากกว่าการนัง- ฟัง
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การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนต้องพยายามเน้นการคิด การทํา การสร้างความรู ้
ประสบการณ์จากการทําด้วยตนเองของนักศึกษา ผูท้ ี-จะจัดการเรี ยนการสอนควรออกแบบการเรี ยนการสอน
เพื-อที-ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาที-มีความหมายจริ งๆ และเป็ นปั ญหาในชีวิตจริ งของผูเ้ รี ยนซึ- ง
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนต่างก็มีความต้องการและมีประสบการณ์ ซึ- งสามารถประยุกต์นาํ ไปใช้ในโลกแห่งความเป็ น
จริ ง และต้องการสร้างองค์ความรู ้เหล่านั+น ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนควรจัดเตรี ยมหากลุ่มหรื อชุ ดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่างๆ ที-เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้คิด แก้ปัญหาต่างๆ ผูจ้ ดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนควรช่วยเหลือโดยการแนะแนวทางและสั-งสอนหรื อฝึ ก (coaching) มากกว่าการบรรยาย
การจัดการเรี ยนการสอนตามแนว Constructivism จึงเป็ นหน้าที-ที-สาํ คัญของคณาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาเช่นกัน ด้วยเหตุน+ ี อาจารย์เอกชัย ไวยโสภี ผูส้ อนรายวิชาหลักการสอนและการจัดการเรี ยนรู ้
และรายวิชาการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาจึงได้นาํ เสนอโมเดลในการสอนตามแนว
Constructivism ซึ- งเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาการสอนด้วย
การคิด ปฏิบตั ิของนักศึกษาจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ- งต่างๆรอบตัว โดยครู ผสู ้ อนต้องมีพ+ืนฐานความรู ้และ
เข้าใจในสิ- งที-สอนอย่างดีเพื-อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของตนเอง

สิ งทีได้ จากการนําไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์
ลักษณะการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว Constructivism ที-แต่ละสาขานําไปใช้
สามารถสรุ ปลักษณะการสอนได้ดงั นี+
O. การสอนตามแนว Constructivism เน้นความสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและ
ความสําคัญของความรู ้เดิม
Q. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สดงความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองได้
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูอ้ อกไปสังเกตสิ- งที-ตนอยากรู ้ มาร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลการค้นพบ แล้วนําไปศึกษาค้นคว้า
เพิ-มเติมจากเอกสารวิชาการ หรื อแหล่งความรู ้ที-หาได้ เพื-อตรวจความรู ้ที-ได้มา และเพิ-มเติมเป็ นองค์ความรู ้ทีสมบูรณ์ต่อไป
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U. การเรี ยนรู ้ตอ้ งให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเองจนค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ- งทีค้นพบเรี ยนรู ้วิเคราะห์ต่อจนรู ้จริ งว่า ลึกๆ แล้วสิ- งนั+นคืออะไร มีความสําคัญมากน้อยเพียงไรและศึกษา
ค้นคว้าให้ลึกซึ+ งลงไปจนถึงรู ้แจ้ง
การจัดการเรี ยนรู ้ผสู ้ อนจะต้อง
O. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสังเกต สํารวจเพื-อให้เห็นปั ญญา
Q. มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน เช่นแนะนํา ถามให้คิด หรื อสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
U. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม
V. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้ รี ยน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิดต่างๆ การปฏิบตั ิการ
แก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอ้ ื-น โดยใช้วธิ ี การประเมินที-หลากหลาย
ประสบการณ์ใหม่ / ความรู ้ใหม่
กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห์
+
ประสบการณ์เดิม / ความรู ้เดิม
=
องค์ความรู ้ใหม่บุคคล

รายวิชาที-ตอ้ งเรี ยนมาก่อน
ความสามารถ/ความรู ้/ทักษะ ที-ตอ้ งมีมาก่อน

เป้ าหมายของรายวิชา
1. เพื-อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื- องความหมาย
ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื-อการนําเสนอ
2. เพื-อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื-อการนําเสนอได้
3. เพื-อให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการออกแบบ และสร้าง
ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื-อการนําเสนอได้
4. เพื-อผูเ้ รี ยนมีความสามารถนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื-อการนําเสนอ สําหรับการเรี ยนการสอนและ
การเผยแพร่ ได้

แผนภาพ แสดงลักษณะของการจัดการเรี ยนรู ้ที-ผนวกเข้ากับการสอน Constructivism ของสาขาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
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แนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมที-สอดคล้องกับแนวคิด Constructivism มาประยุกต์กบั
รายวิชา โดยนําเสนอขั+นตอนดังนี+
หาความรู้ ใหม่ ที-จะใช้ในการสอนให้ได้ซ- ึงส่วนมากมา
จากแบบเรี ยน ตําราหรื อการที-ครู ผสู ้ อนคิดวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ตนเอง ซึ-งมีลกั ษณะเป็ นแนวคิดที-สาํ คัญ

ออกแบบกิจกรรมตามความรู ้ใหม่ที-มีโดยที-พยายาม

คดิ ปฏิบัตสิ ร้างความรู้ดว้ ย

ให้นกั เรี ยนได้

ตนเอง โดยที-ครู ไม่บอกความรู ้ให้นกั เรี ยนทั+งการ
บรรยาย การศึกษาจากหนังสื อ ใบความรู ้ ฯลฯ

คิดวิเคราะห์หาความรู้ เดิมที-เด็กควรจะมีใน
การเรี ยนเรื- องใหม่หรื อความรู ้ใหม่ที-จะได้รับเพิ-ม
เชื-อมโยงการเรี ยนรู ้จากเรื- องเก่าไปสู่ เรื- องใหม่

หาความรู้ ใหม่ ที-จะใช้ในการสอนโดย
คิดวิเคราะห์จากประสบการณ์จากภาค
การศึกษาที-แล้ว

ออกแบบกิจกรรมในรายวิชา โดย
กําหนดภาระงาน มอบหมายงานให้
ผูเ้ รี ยนคิด ปฏิบตั ิ ตามแนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ Constructivism

วิเคราะห์ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนโดยนํา
มคอ. 5 จากรายวิชาที-ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยน
มาก่อน /ประสบการณ์ ของผูส้ อน ฯลฯ
มาวิเคราะห์หาความรู ้เดิม

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที-สะท้อน

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มคอ. 3

แนวคิดการสอนแบบสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองของนักเรี ยน
แผนผัง แสดงลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ Constructivism ในระดับอุดมศึกษา
การนําทฤษฎี Constructivism

มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ ทําให้เกิ ดผลเชิ งประจักษ์ในแง่

ผลสั ม ฤทธิ[ ทางการเรี ย นและผลการพัฒนาทัก ษะการปฏิ บ ตั ิ ง านรายบุ ค คล แต่ อย่า งไรก็ ตามก็ ต้องมี ก าร
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ปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื- อง โดยมีการวางแผนการสอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษา
ต่อไป เพื-อให้เกิดผลสู งสุ ดในการพัฒนาผูเ้ รี ยนนัน- เอง
จุดด้ อยของ Constructivism
ผูเ้ รี ยนมีความต้องการความรู ้ที-มีความหมายและมีนยั สําคัญต่อผลการเรี ยนรู ้ของการเรี ยนการ
สอน มิใช่วา่ จะมาทํานาย ว่าพวกเขามีความรู ้ ความสามารถมากน้อยเพียงใด เพราะว่า ผูเ้ รี ยนทั+งหลายต่าง
กําลังสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง Constructivism การประเมินจึงไม่ใช่แค่การทํางาน ผูส้ อนต้องพยายาม
ประเมินตามสภาพจริ งที-หลากหลายมากกว่าชิ+นงานหรื อสิ- งที-ปฏิบตั ิได้อย่างเดียว เช่น การตอบคําถาม การ
ยกตัวอย่าง การปรับปรุ งงานต่างๆ ฯลฯ ผูส้ อนต้องคํานึงถึงการประเมินที-หลากหลายไว้ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ หลักการ Constructivism จะเป็ นที-กล่าวถึงมากมาย แต่แนวปฏิบตั ิจริ ง ๆ ไม่ใช่
เรื- องง่าย และมักนําไปสู่ การสอนผิด ๆ ดังที-เข้าใจกันว่าปล่อยให้เด็กไปสร้างความรู ้เอาเองเป็ นเรื- องที-ขดั กับ
ทฤษฎีน+ ี อย่างการสอนแบบนี+ตอ้ งอาศัยความชํานาญและประสบการณ์อย่างสู ง รวมทั+งการเอาใจใส่ ต่อการ
เปลี-ยนแปลงในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง
ขั:นตอนในการจัดการความรู้
สําหรับกระบวนการในการจัดการความรู ้ (Knowledge Management Process) สามารถนํามาใช้
เป็ นแนวคิ ดในการจัดการความรู ้ จากทฤษฎี สู่ การปฏิ บตั ิ ตามขั+นตอนดังนี+ โดยจัดทําเป็ นกระบวนการทีหมุนเวียนอย่างต่อเนื-อง ซึ- งประกอบด้วย
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1. การบ่งชี+ความรู ้ (Knowledge
Identification)

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
(Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลัน- กรอง
ความรู ้ (Knowledge Codification and
Refinement)

5. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge
Access)

6. การแบ่งปั นแลกเปลี-ยนความรู ้
(Knowledge Sharing)

7. การเรี ยนรู ้ (Learning)

• เป็ นการบ่งชี+ความรู ้ที-คณาจารย์จาํ เป็ นต้องมี และวิเคราะห์รูปแบบและ
แหล่งความรู ้ที-มีอยู่ โดยการร่ วมกันวิเคราะห์เป้ าหมายร่ วมกันเรื- องของ
การสอนที-ประสบความสําเร็ จคืออะไร

• จากแหล่งต่าง ๆ ที-กระจัดกระจายอยูท่ + งั ภายในและภายนอก เพื-อสื บค้น
แนวทาง ความรู ้ให้ตรงกับความต้องการ โดยการระบุคนที-เชี-ยวชาญใน
การสอนมาเป็ นแหล่งความรู ้

• เป็ นการแบ่งชนิดและประเภทของความรู ้ เพื-อจัดทําระบบให้ง่ายและ
สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน โดยการร่ วมกันวิเคราะห์รูปแบบการ
สอนที-เป็ นไปได้และตรงกับความต้อง นําเสนอในที-ประชุมและพัฒนา
เป็ นรู ปแบบ (model)

• เป็ นการจัดทํารู ปแบบการสอนให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว- ทั+งองค์กร
รวมทั+งเรี ยบเรี ยงปรับปรุ งรู ปแบบการสอนให้ตรงกับความต้องการ โ

• ความสามารถในการเข้าถึงความรู ้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว ในเวลาทีต้องการ โดยการนําเสนอในที-ประชุมและการนําเสนอพร้อมตัวอย่าง
การสอนและแผนการสอนที-ใช้จริ งเพื-อพัฒนาปรับปรุ งร่ วมกัน

• มีการถ่ายทอดออกมาใโดยอาศัยเรื- องมือต่าง ๆ เช่น การจัดทําเอกสาร
การจัดทําฐานความรู ้ การสร้างระบบพี-เลี+ยง (Mentoring System) โดย
ผูน้ าํ เสนอแนวคิดเป็ นที-ปรึ กษาและตรวจแผนการสอนให้กบั อาจารย์ทีสนใจและนําไปใช้

• เป็ นการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์เป็ นการเรี ยนรู ้โดยนําความรู ้ใน
ขั+นตอนที- 1 นั+น ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในงานจริ งก่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาและปรับปรุ งองค์กรให้ดีข+ ึน
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กระบวนการเรี ยนรู ้ท+ งั 7 ขั+นตอนจะต้องเป็ นกระบวนการที-หมุนเวียนและทําให้เกิดขึ+นอย่างต่อเนื- อง
หรื อ“มีชีวติ ” โดยคนในองค์กรต้องรู ้วา่ จะทําอะไร ทําแล้วตัวเองได้ประโยชน์อะไรต้องมีทรัพยากรทีจําเป็ น ( เครื- องมือ ฯลฯ ) รู ้วา่ ทําอย่างไร(ฝึ กอบรม เรี ยนรู ้) และประเมินว่าได้ทาํ ตามเป้ าหมายหรื อไม่ทาํ
แล้วได้ประโยชน์หรื อไม่ และที-สาํ คัญคือ คนจะต้อง “อยาก”ทําและปรับปรุ งอย่างต่อเนื- อง โดยจะต้องมี
แรงจูงใจให้อยากทํา
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ภาคผนวก
เอกสารความรู้
เอกสารสรุปการใช้ ความรู้
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การออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Constructivism
เอกชัย ไวยโสภี
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Constructivism เป็ นทฤษฏีการเรี ยนรู ้ที-ให้ความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจจากประสบการณ์
ความหมายเหตุการณ์และสิ- งต่างๆ

รวมทั+งโครงสร้างทางปั ญญาและความเชื-อที-ใช้ในการแปล

เป็ นกระบวนการที-ผเู ้ รี ยนจะต้องจัดกระทํากับข้อมูล

นอกจาก

กระบวนการเรี ยนรู ้จะเป็ นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้ว ยังเป็ นกระบวนการทางสังคมด้วย การ
สร้างความรู ้จึงเป็ นกระบวนการทั+งด้านสติปัญญาและสังคมควบคู่กนั ไป หลักการจัดการเรี ยนการสอนตาม
ทฤษฏีน+ ีจะมุ่งเน้นไปที-กระบวนการสร้างความรู ้ (Process of knowledge construction) โดยให้ผเู ้ รี ยนได้มี
บทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที-โดยผูเ้ รี ยนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรี ยนรู ้

บทบาทของครู จะ

เป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือ อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฏีน+ ีมีลกั ษณะที-ยดื หยุน่ กันไปในแต่ละบุคคล การประเมินควรใช้วธิ ี การที-หลากหลาย โดยมีหลักการ
พื+นฐานดังนี+
ประสบการณใหม / ความรูใหม
+

กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห

ประสบการณเดิม / ความรูเดิม
=
องคความรูใหมบุคคล

ในการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้น+ ีครู จาํ เป็ นอย่างยิง- ที-ตอ้ งรู ้และเข้าใจ
ในสิ- งที-ตนเองสอนเป็ นอย่างดีหรื อเข้าใจในเนื+ อหาสาระสําคัญสิ- งที-จะสอนเด็กเพื-อที-จะได้คิดเชื- อมโยงความรู ้
เดิมกับความรู ้ใหม่เข้าด้วยกันผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที-เกิดขึ+น

โดยที-ผเู ้ ขียนเองได้

พยายามรวบรวมการออกแบบการสอนที-สอดคล้องกับทฤษฎีน+ ีไว้เพื-อที-จะช่วยครู ผสู ้ อนได้ใช้เป็ นแนวทาง
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมที-สอดคล้องกับแนวคิด Constructivism ไว้ตามแผนภาพนี+
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ความรู้ ใหม่ ที-จะใช้ในการสอนให้ได้ซ-ึงสอนมากมาจากแบบเรี ยน ตําราหรื อการที-

หา

ครู ผสู้ อนคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์ตนเอง ซึ-งมีลกั ษณะเป็ นแนวคิดที-สาํ คัญ

คดิ ปฏิบัตสิ ร้างความรู้

ออกแบบกิจกรรมตามความรู ้ใหม่ที-มีโดยที-พยายามให้นกั เรี ยนได้

ด้วยตนเอง โดยที-ครู ไม่บอกความรู ้ให้นกั เรี ยนทั+งการบรรยาย การศึกษาจากหนังสื อ ใบความรู ้ ฯลฯ

คิดวิเคราะห์หาความรู้ เดิมที-เด็กควรจะมีในการเรี ยนเรื- องใหม่หรื อความรู ้ใหม่ทีจะได้รับเพิ-มเชื-อมโยงการเรี ยนรู ้จากเรื- องเก่าไปสู่ เรื- องใหม่

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที-สะท้อนแนวคิดการสอนแบบสร้างความรู้ดว้ ย
ตนเองของนักเรี ยน
ในการแนวคิดหลักที-สําคัญตามทฤษฎี คือ เด็กเรี ยนรู้ สิงต่ าง ๆ จากโลกทีเขาอยู่มานานก่ อนทีจะมา
โรงเรี ยน (เด็กไม่ได้มาโรงเรี ยนด้วยสมองที- ว่างเปล่า) การเรี ยนรู ้ ของเขาเกิ ดขึ+ นตามบริ บทหรื อแวดวงทีล้อมรอบเขาอยู่ และเด็ก ได้สร้ างความหมายของเขาเองขึ+ นมาจากประสบการณ์ ของตน และเด็ กได้ยึด
ความหมายทีสร้ างขึน: มานั:นเป็ นความรู้ ของเด็ก (Children’s knowledge) ดังนั+นคําว่า Constructivism ไม่ ได้
หมายถึงผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ เอง ดังที-มีการนําไปตีความและใช้กนั ผิด ๆ ในทางปฏิ บตั ิ ในโรงเรี ยน
จํานวนมากมักแปลว่าผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ เอง จึงนําไปสู่ การสอนที-ผิด ๆ คือถื อว่าครู ไม่ตอ้ งสอนให้
นักเรี ยนไปสร้ างความรู ้ เอง (อ่านเอง ค้นคว้า ทํารายงานเอง ฯลฯ) ซึ- งเป็ นการปฏิ บตั ิที-ผิดเนื- องจากแปล
ความหมายผิด แนวคิดที-ครู ควรต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือความรู ้ที-เด็กสร้างขึ+นมาเองจากประสบการณ์ของตน
นั+นมักเป็ นความรู ้ที-ไม่ถูกต้อง (misconceptions หรื อ alternative concept) ดังนั+นจึงปล่อยให้เด็กไปสร้าง
ความรู ้เองไม่ได้ แต่โรงเรี ยนมีหน้าที-ตอ้ งสอนให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ที-ถูกต้องและหากลยุทธ์ให้นกั เรี ยนสร้าง
ความหมายสําหรับตนเองจากความรู ้ที-ถูกต้องเสมอ
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การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี Constructivism ในรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมเี ดียเพือ
การศึกษาของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
โดย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากทฤษฎีของ Constructivism ที-เน้นเป็ นทฤษฏีที-มุ่งเน้นไปที-กระบวนการสร้างความรู ้ (Process of
knowledge construction) คือ ผูเ้ รี ยนได้มีบทบาทในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที-โดยผูเ้ รี ยนจะนําตนเองและควบคุม
ตนเองในการเรี ยนรู ้ ส่ วนครู มีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือ อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนใน
การเรี ยนรู ้

ดังนั+นการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีน+ ีมีลกั ษณะที-ยดื หยุน่ กันไปในแต่ละบุคคล

การ

ประเมินควรใช้วธิ ี การที-หลากหลาย
จากแนวทางจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวที- อ.เอกชัย ไวยโสภี ได้นาํ เสนอนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ไว้
และเผยแพร่ สู่คณาจารย์ ทางสาขาวิชาเทคโนฯ จึงได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและเกิด
ปั ญหา และข้อค้นพบจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางดังกล่าว จึงนํามาสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ให้มีความสมบูรณ์ข+ ึน ทั+งนี+ได้นาํ หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงรายวิชาการ
ผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื-อการศึกษาจึงขอนําเสนอแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
Constructivism

ในรายวิชาการผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื-อการศึกษาของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา โดยมีหลักการพื+นฐานดังนี+

เนือหาตามอธิบายรายวิชา

ประสบการณใหม / ความรูใหม
กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห
+
ประสบการณเดิม / ความรูเดิม
=
องคความรูใหมบุคคล

รายวิชาทีต้ องเรียนมาก่อน
ความสามารถ/ความรู้/ทักษะ ทีต้ องมีมาก่อน

เปาหมายของรายวิชา
5. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องความหมาย ความสําคัญ
ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ
6. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอได
7. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบ และสรางผลงานดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอได
8. เพื่อผูเรียนมีความสามารถนําเสนอผลงานดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ สําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพร
ได
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โปรแกรมวิชาเทคโนได้นาํ แนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมที-สอดคล้องกับแนวคิด
Constructivism มาประยุกต์กบั รายวิชา โดยนําเสนอขั+นตอนดังนี+
หาความรู้ ใหม่ ที-จะใช้ในการสอนให้ได้ซ- ึ งส่ วนมากมาจาก
แบบเรี ยน ตําราหรื อการที-ครู ผสู ้ อนคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์
ตนเอง ซึ- งมีลกั ษณะเป็ นแนวคิดที-สาํ คัญ

ออกแบบกิจกรรมตามความรู ้ใหม่ที-มีโดยที-พยายาม

คดิ ปฏิบัตสิ ร้างความรู้ดว้ ย

หาความรู้ใหม่ ทจะใช้
ี ในการสอนโดยคิด
วิเคราะห์จากประสบการณ์จากภาค
การศึกษาทีแล้ ว

ออกแบบกิจกรรมในรายวิชา โดยกําหนด

ให้นกั เรี ยนได้

ภาระงาน มอบหมายงานให้ ผ้ เู รี ยนคิด

ตนเอง โดยที-ครู ไม่บอกความรู ้ให้นกั เรี ยนทั+งการ
บรรยาย การศึกษาจากหนังสื อ ใบความรู ้ ฯลฯ

ปฏิบตั ิ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้

คิดวิเคราะห์หาความรู้ เดิมที-เด็กควรจะ
มีในการเรี ยนเรื- องใหม่หรื อความรู ้ใหม่ที-จะ
ได้รับเพิ-มเชื-อมโยงการเรี ยนรู ้จากเรื- องเก่าไปสู่
เรื- องใหม่

เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ที-สะท้อน

Constructivism

วิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้เรียนโดยนํามคอ.
5 จากรายวิชาทีผู้เรี ยนต้ องเรี ยนมาก่อน /

ประสบการณ์ ของผู้สอน ฯลฯ มาวิเคราะห์
หาความรู้เดิม

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ. 3

แนวคิดการสอนแบบสร้างความรู ้ดว้ ย
ตนเองของนักเรี ยน
การนําทฤษฎี Constructivism

มาประยุกต์ใชช้ในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา ทําให้เกิ ดผลเชิ ง

ประจักษ์ในแง่ ผลสัมฤทธิ[ ทางการเรี ยนและผลการพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิ ง านทางเทคโนโลยีการศึ กษา
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รายบุคคล แต่อย่างไรก็ตามสาขาวิชาได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื- อง โดยมีการ
วางแผนการสอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป เพื-อให้เกิดผลสู งสุ ดในการพัฒนาผูเ้ รี ยนนัน- เอง
*****************************************************

