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รายงานการสังเคราะห์การจัดการความรู้ 

เรื�อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ีConstructivism 

เอกชยั  ไวยโสภี 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดการความรู้ 

แนวคิดการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบนันั+นมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ที-มาในอดีต นั-นคือในอดีต

นั+นเด็กส่วนใหญ่เรียนรู้จากการที-มีครูคอยป้อนความรู้ให้โดยการบรรยาย เด็กจะเรียนรู้โลกจากผา่น

ประสบการณ์ของครูทั+งความรู้ วธีิการและประสบการณ์ทั+งหมด โดยครูจะเป็นผูชี้+นาํใหเ้ด็กคิดตามและ

กาํหนดวา่สิ-งไหนคือสิ-งที-ถูกสิ-งใดเป็นสิ-งที-ควรทาํและไม่ควรทาํ ตามแนวคิดที-วา่เด็กทุกคนนั+นมีความ

เหมือนกนัเมื-อเขา้มาในชั+นเรียน การเรียนรู้ในลกัษณะนี+ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบที-เรียกวา่ครูเป็นศูนยก์ลาง

ของการเรียนรู้  

เมื-อการศึกษาไดพ้ฒันามากขึ+นการเรียนรู้ในโลกปัจจุบนัจึงหนัไปใหค้วามสาํคญัต่อเด็กหรือผูเ้รียน

มากกวา่ครูผูส้อน แนวคิดใหม่นี+แตกต่างจากความเชื-อเดิมๆ โดยเชื-อวา่เด็กแต่ละคนนั+นเรียนรู้ไดไ้ม่

เหมือนกนั ดงันั+นการเรียนรู้ที-เกิดขึ+นจึงเป็นการเรียนรู้ของเด็กที-ไดเ้กิดขึ+นจากตวัของแต่ละคนเอง แนวคิด

การเรียนรู้โดยใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้จึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากนกัการศึกษา แนวคิด

หนึ-งที-กาํลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัสาํหรับการให้เด็กเป็นศูนยก์ารของการเรียนรู้คือแนวคิดที-ชื-อวา่ 

Constructivism  

แต่ในสภาพการปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนไม่สามารถดาํเนินการไปไดต้ามทฤษฎีที-เกิดขึ+นทั+ง

ระดบัการศึกษาขั+นพื+นฐานและระดบัสูงกวา่ ทาํใหเ้กิดปัญหาในการจดัการเรียนการสอนที-ผูเ้รียนเรียนตาม

ทฤษฎีและฟังบรรยาย โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาที-เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหคิ้ดเป็น ทาํ

เป็นตามมาตรฐานตามกรอบแนวคิดการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา ทาํใหผู้ส้อนตอ้งปรับตวั

เพื-อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้มากกวา่การนั-งฟัง 
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การพฒันาการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนตอ้งพยายามเนน้การคิด การทาํ การสร้างความรู้ 

ประสบการณ์จากการทาํดว้ยตนเองของนกัศึกษา ผูที้-จะจดัการเรียนการสอนควรออกแบบการเรียนการสอน

เพื-อที-ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสในการแกปั้ญหาที-มีความหมายจริงๆ และเป็นปัญหาในชีวิตจริงของผูเ้รียนซึ-ง

ผูเ้รียนแต่ละคนต่างก็มีความตอ้งการและมีประสบการณ์ ซึ- งสามารถประยกุตน์าํไปใชใ้นโลกแห่งความเป็น

จริง และตอ้งการสร้างองคค์วามรู้เหล่านั+น ผูจ้ดัการเรียนการสอนควรจดัเตรียมหากลุ่มหรือชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ ที-เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและไดคิ้ด แกปั้ญหาต่างๆ ผูจ้ดักิจกรรมการเรียน

การสอนควรช่วยเหลือโดยการแนะแนวทางและสั-งสอนหรือฝึก (coaching) มากกวา่การบรรยาย 

การจดัการเรียนการสอนตามแนว Constructivism จึงเป็นหนา้ที-ที-สาํคญัของคณาจารยใ์น

ระดบัอุดมศึกษาเช่นกนั ดว้ยเหตุนี+อาจารยเ์อกชยั ไวยโสภี ผูส้อนรายวชิาหลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้

และรายวชิาการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาจึงไดน้าํเสนอโมเดลในการสอนตามแนว 

Constructivism ซึ- งเกิดจากการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดว้ยตนเองโดยเนน้การพฒันาการสอนดว้ย

การคิด ปฏิบติัของนกัศึกษาจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิ-งต่างๆรอบตวั โดยครูผูส้อนตอ้งมีพื+นฐานความรู้และ

เขา้ใจในสิ-งที-สอนอยา่งดีเพื-อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง 

 

สิ�งที�ได้จากการนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ 

ลกัษณะการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนตามแนว Constructivism ที-แต่ละสาขานาํไปใช้

สามารถสรุปลกัษณะการสอนไดด้งันี+  

O. การสอนตามแนว Constructivism เนน้ความสาํคญัของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและ

ความสาํคญัของความรู้เดิม 

Q. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองได ้

ผูเ้รียนจะเป็นผูอ้อกไปสังเกตสิ-งที-ตนอยากรู้ มาร่วมกนัอภิปราย สรุปผลการคน้พบ แลว้นาํไปศึกษาคน้ควา้

เพิ-มเติมจากเอกสารวชิาการ หรือแหล่งความรู้ที-หาได ้ เพื-อตรวจความรู้ที-ไดม้า และเพิ-มเติมเป็นองคค์วามรู้ที-

สมบูรณ์ต่อไป 
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ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่ 
 

+ 

ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม 

=  

องคค์วามรู้ใหม่บุคคล 

 

U. การเรียนรู้ตอ้งใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริง คน้หาความรู้ดว้ยตนเองจนคน้พบความรู้และรู้จกัสิ-งที-

คน้พบเรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงวา่ ลึกๆ แลว้สิ-งนั+นคืออะไร มีความสาํคญัมากนอ้ยเพียงไรและศึกษา

คน้ควา้ใหลึ้กซึ+ งลงไปจนถึงรู้แจง้ 

  การจดัการเรียนรู้ผูส้อนจะตอ้ง 

O.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสังเกต สาํรวจเพื-อให้เห็นปัญญา 

Q.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน เช่นแนะนาํ ถามใหคิ้ด หรือสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

U.  ช่วยใหผู้เ้รียนคิดคน้ต่อ ๆ ไป ใหท้าํงานเป็นกลุ่ม 

 V. ประเมินความคิดรวบยอดของผูเ้รียน ตรวจสอบความคิดและทกัษะการคิดต่างๆ การปฏิบติัการ

แกปั้ญหาและพฒันาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผูอื้-น โดยใชว้ธีิการประเมินที-หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดงลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ที-ผนวกเขา้กบัการสอน Constructivism ของสาขาเทคโนโลยี

และนวตักรรมการศึกษา 

กจิกรรมการปฏิบัติและคิดวเิคราะห์ 

เป้าหมายของรายวชิา 
1. เพื-อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื-องความหมาย 
ความสาํคญัของคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื-อการนาํเสนอ 
2. เพื-อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์
มลัติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื-อการนาํเสนอได ้  
3. เพื-อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการออกแบบ และสร้าง
ผลงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื-อการนาํเสนอได ้
4. เพื-อผูเ้รียนมีความสามารถนาํเสนอผลงานดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื-อการนาํเสนอ สาํหรับการเรียนการสอนและ
การเผยแพร่ได ้

รายวชิาที-ตอ้งเรียนมาก่อน 

ความสามารถ/ความรู้/ทกัษะ ที-ตอ้งมีมาก่อน 
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แนวทางในการออกแบบการจดักิจกรรมที-สอดคลอ้งกบัแนวคิด Constructivism มาประยกุตก์บั

รายวชิา โดยนาํเสนอขั+นตอนดงันี+  

 

แผนผงั แสดงลกัษณะการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ Constructivism ในระดบัอุดมศึกษา 

การนาํทฤษฎี Constructivism  มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ ทาํให้เกิดผลเชิงประจกัษ์ในแง่

ผลสัมฤทธิ[ ทางการเรียนและผลการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานรายบุคคล แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการ

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที-สะทอ้น

แนวคิดการสอนแบบสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองของนกัเรียน

คิดวเิคราะห์หาความรู้เดมิที-เด็กควรจะมีใน

การเรียนเรื-องใหม่หรือความรู้ใหม่ที-จะไดรั้บเพิ-ม
เชื-อมโยงการเรียนรู้จากเรื-องเก่าไปสู่เรื-องใหม่

ออกแบบกิจกรรมตามความรู้ใหม่ที-มีโดยที-พยายาม

ใหน้กัเรียนไดค้ดิ ปฏิบัตสิร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง โดยที-ครูไม่บอกความรู้ใหน้กัเรียนทั+งการ
บรรยาย การศึกษาจากหนงัสือ ใบความรู้ ฯลฯ

หาความรู้ใหม่ที-จะใชใ้นการสอนใหไ้ดซึ้-งส่วนมากมา
จากแบบเรียน ตาํราหรือการที-ครูผูส้อนคิดวเิคราะห์จาก
ประสบการณ์ตนเอง ซึ-งมีลกัษณะเป็นแนวคิดที-สาํคญั

หาความรู้ใหม่ที-จะใชใ้นการสอนโดย

คิดวเิคราะห์จากประสบการณ์จากภาค

การศึกษาที-แลว้   

ออกแบบกิจกรรมในรายวชิา โดย

กาํหนดภาระงาน มอบหมายงานให้

ผูเ้รียนคิด ปฏิบติั ตามแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ Constructivism  

วเิคราะห์ความรู้เดิมของผูเ้รียนโดยนาํ

มคอ. 5 จากรายวชิาที-ผูเ้รียนตอ้งเรียน

มาก่อน /ประสบการณ์ ของผูส้อน ฯลฯ 

มาวเิคราะห์หาความรู้เดิม 

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ. 3 
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ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื-อง โดยมีการวางแผนการสอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษา

ต่อไป เพื-อใหเ้กิดผลสูงสุดในการพฒันาผูเ้รียนนั-นเอง 

จุดด้อยของ Constructivism    

                  ผูเ้รียนมีความตอ้งการความรู้ที-มีความหมายและมีนยัสาํคญัต่อผลการเรียนรู้ของการเรียนการ

สอน มิใช่วา่จะมาทาํนาย วา่พวกเขามีความรู้ ความสามารถมากนอ้ยเพียงใด เพราะวา่ ผูเ้รียนทั+งหลายต่าง

กาํลงัสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง Constructivism การประเมินจึงไม่ใช่แค่การทาํงาน ผูส้อนตอ้งพยายาม

ประเมินตามสภาพจริงที-หลากหลายมากกวา่ชิ+นงานหรือสิ-งที-ปฏิบติัไดอ้ยา่งเดียว เช่น การตอบคาํถาม การ

ยกตวัอยา่ง การปรับปรุงงานต่างๆ ฯลฯ ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการประเมินที-หลากหลายไวด้ว้ย 

 อยา่งไรก็ตาม  แมว้า่หลกัการ Constructivism จะเป็นที-กล่าวถึงมากมาย  แต่แนวปฏิบติัจริง ๆ  ไม่ใช่

เรื-องง่าย  และมกันาํไปสู่การสอนผดิ ๆ  ดงัที-เขา้ใจกนัวา่ปล่อยใหเ้ด็กไปสร้างความรู้เอาเองเป็นเรื-องที-ขดักบั

ทฤษฎีนี+   อยา่งการสอนแบบนี+ตอ้งอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์อยา่งสูง  รวมทั+งการเอาใจใส่ต่อการ

เปลี-ยนแปลงในการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 

ขั:นตอนในการจัดการความรู้ 

      สําหรับกระบวนการในการจดัการความรู้ (Knowledge Management Process) สามารถนาํมาใช้

เป็นแนวคิดในการจดัการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัตามขั+นตอนดงันี+  โดยจดัทาํเป็นกระบวนการที-
หมุนเวยีนอยา่งต่อเนื-อง ซึ- งประกอบดว้ย 
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• เป็นการบ่งชี+ความรู้ที-คณาจารยจ์าํเป็นตอ้งมี และวเิคราะห์รูปแบบและ
แหล่งความรู้ที-มีอยู ่โดยการร่วมกนัวเิคราะห์เป้าหมายร่วมกนัเรื-องของ
การสอนที-ประสบความสาํเร็จคืออะไร

1. การบ่งชี+ความรู้ (Knowledge 
Identification) 

• จากแหล่งต่าง ๆ ที-กระจดักระจายอยูท่ั+งภายในและภายนอก เพื-อสืบคน้
แนวทาง ความรู้ใหต้รงกบัความตอ้งการ โดยการระบุคนที-เชี-ยวชาญใน
การสอนมาเป็นแหล่งความรู้

            2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

• เป็นการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื-อจดัทาํระบบใหง่้ายและ
สะดวกต่อการคน้หาและใชง้าน โดยการร่วมกนัวเิคราะห์รูปแบบการ
สอนที-เป็นไปไดแ้ละตรงกบัความตอ้ง นาํเสนอในที-ประชุมและพฒันา
เป็นรูปแบบ (model)

            3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

• เป็นการจดัทาํรูปแบบการสอนใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั-วทั+งองคก์ร 
รวมทั+งเรียบเรียงปรับปรุงรูปแบบการสอนใหต้รงกบัความตอ้งการ โ

            4. การประมวลและกลั-นกรอง
ความรู้ (Knowledge Codification and 

Refinement) 

• ความสามารถในการเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที-
ตอ้งการ โดยการนาํเสนอในที-ประชุมและการนาํเสนอพร้อมตวัอยา่ง
การสอนและแผนการสอนที-ใชจ้ริงเพื-อพฒันาปรับปรุงร่วมกนั

            5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge 
Access)

• มีการถ่ายทอดออกมาใโดยอาศยัเรื-องมือต่าง ๆ เช่น การจดัทาํเอกสาร 
การจดัทาํฐานความรู้ การสร้างระบบพี-เลี+ยง (Mentoring System) โดย
ผูน้าํเสนอแนวคิดเป็นที-ปรึกษาและตรวจแผนการสอนใหก้บัอาจารยที์-
สนใจและนาํไปใช้

6. การแบ่งปันแลกเปลี-ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing)

• เป็นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์เป็นการเรียนรู้โดยนาํความรู้ใน
ขั+นตอนที- 1 นั+น ไดถู้กนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานจริงก่อใหเ้กิดการ
แกปั้ญหาและปรับปรุงองคก์รใหดี้ขึ+น

            7. การเรียนรู้ (Learning)
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กระบวนการเรียนรู้ทั+ง 7 ขั+นตอนจะตอ้งเป็นกระบวนการที-หมุนเวยีนและทาํใหเ้กิดขึ+นอยา่งต่อเนื-อง

หรือ“มีชีวติ” โดยคนในองคก์รตอ้งรู้วา่จะทาํอะไร   ทาํแลว้ตวัเองไดป้ระโยชน์อะไรตอ้งมีทรัพยากรที-

จาํเป็น  ( เครื-องมือ   ฯลฯ )   รู้วา่ทาํอยา่งไร(ฝึกอบรม  เรียนรู้)   และประเมินวา่ไดท้าํตามเป้าหมายหรือไม่ทาํ

แลว้ไดป้ระโยชน์หรือไม่ และที-สาํคญัคือ คนจะตอ้ง “อยาก”ทาํและปรับปรุงอยา่งต่อเนื-อง โดยจะตอ้งมี

แรงจูงใจให้อยากทาํ 
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ภาคผนวก 
เอกสารความรู้ 

เอกสารสรุปการใช้ความรู้ 
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ประสบการณ	ใหม / ความรู�ใหม 
+ 

ประสบการณ	เดิม / ความรู�เดิม 
=  

องค	ความรู�ใหมบุคคล 

 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Constructivism 

เอกชยั  ไวยโสภี 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

Constructivism เป็นทฤษฏีการเรียนรู้ที-ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการและวธีิการของบุคคลในการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์  รวมทั+งโครงสร้างทางปัญญาและความเชื-อที-ใชใ้นการแปล

ความหมายเหตุการณ์และสิ-งต่างๆ  เป็นกระบวนการที-ผูเ้รียนจะตอ้งจดักระทาํกบัขอ้มูล  นอกจาก

กระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ภายในสมองแลว้  ยงัเป็นกระบวนการทางสังคมดว้ย  การ

สร้างความรู้จึงเป็นกระบวนการทั+งดา้นสติปัญญาและสังคมควบคู่กนัไป  หลกัการจดัการเรียนการสอนตาม

ทฤษฏีนี+จะมุ่งเนน้ไปที-กระบวนการสร้างความรู้ (Process of knowledge construction)  โดยใหผู้เ้รียนไดมี้

บทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มที-โดยผูเ้รียนจะนาํตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้  บทบาทของครูจะ

เป็นผูใ้หค้วามร่วมมือ  อาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ตาม

ทฤษฏีนี+ มีลกัษณะที-ยดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล  การประเมินควรใชว้ธีิการที-หลากหลาย  โดยมีหลกัการ

พื+นฐานดงันี+  

 

 

 

 

 

 ในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้นี+ครูจาํเป็นอยา่งยิ-งที-ตอ้งรู้และเขา้ใจ

ในสิ-งที-ตนเองสอนเป็นอยา่งดีหรือเขา้ใจในเนื+อหาสาระสําคญัสิ-งที-จะสอนเด็กเพื-อที-จะไดคิ้ดเชื-อมโยงความรู้

เดิมกบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนัผา่นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที-เกิดขึ+น โดยที-ผูเ้ขียนเองได้

พยายามรวบรวมการออกแบบการสอนที-สอดคลอ้งกบัทฤษฎีนี+ไวเ้พื-อที-จะช่วยครูผูส้อนไดใ้ชเ้ป็นแนวทาง

ในการออกแบบการจดักิจกรรมที-สอดคลอ้งกบัแนวคิด Constructivism ไวต้ามแผนภาพนี+  

กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห� 
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ในการแนวคิดหลกัที-สําคญัตามทฤษฎี คือ  เด็กเรียนรู้สิงต่าง ๆ  จากโลกทีเขาอยู่มานานก่อนทีจะมา

โรงเรียน  (เด็กไม่ได้มาโรงเรียนดว้ยสมองที-ว่างเปล่า)  การเรียนรู้ของเขาเกิดขึ+นตามบริบทหรือแวดวงที-

ล้อมรอบเขาอยู่  และเด็กได้สร้างความหมายของเขาเองขึ+นมาจากประสบการณ์ของตน  และเด็กได้ยึด

ความหมายที�สร้างขึ:นมานั:นเป็นความรู้ของเด็ก (Children’s knowledge)  ดงันั+นคาํวา่  Constructivism  ไม่ได้

หมายถึงผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง  ดงัที-มีการนาํไปตีความและใช้กนัผิด ๆ  ในทางปฏิบติั  ในโรงเรียน

จาํนวนมากมกัแปลว่าผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เอง  จึงนาํไปสู่การสอนที-ผิด ๆ  คือถือว่าครูไม่ตอ้งสอนให้

นกัเรียนไปสร้างความรู้เอง  (อ่านเอง คน้ควา้ ทาํรายงานเอง  ฯลฯ)  ซึ- งเป็นการปฏิบติัที-ผิดเนื-องจากแปล

ความหมายผดิ  แนวคิดที-ครูควรตอ้งขีดเส้นใตไ้วเ้ลยคือความรู้ที-เด็กสร้างขึ+นมาเองจากประสบการณ์ของตน

นั+นมกัเป็นความรู้ที-ไม่ถูกตอ้ง  (misconceptions หรือ alternative concept)  ดงันั+นจึงปล่อยให้เด็กไปสร้าง

ความรู้เองไม่ได ้แต่โรงเรียนมีหนา้ที-ตอ้งสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที-ถูกตอ้งและหากลยุทธ์ให้นกัเรียนสร้าง

ความหมายสาํหรับตนเองจากความรู้ที-ถูกตอ้งเสมอ 

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที-สะทอ้นแนวคิดการสอนแบบสร้างความรู้ดว้ย

ตนเองของนกัเรียน

คิดวเิคราะห์หาความรู้เดมิที-เดก็ควรจะมีในการเรียนเรื-องใหม่หรือความรู้ใหม่ที-

จะไดรั้บเพิ-มเชื-อมโยงการเรียนรู้จากเรื-องเก่าไปสู่เรื-องใหม่

ออกแบบกิจกรรมตามความรู้ใหม่ที-มีโดยที-พยายามใหน้กัเรียนไดค้ดิ ปฏิบัตสิร้างความรู้

ดว้ยตนเอง โดยที-ครูไม่บอกความรู้ใหน้กัเรียนทั+งการบรรยาย การศึกษาจากหนงัสือ ใบความรู้ ฯลฯ

หาความรู้ใหม่ที-จะใชใ้นการสอนใหไ้ดซึ้-งสอนมากมาจากแบบเรียน ตาํราหรือการที-

ครูผูส้อนคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์ตนเอง ซึ-งมีลกัษณะเป็นแนวคิดที-สาํคญั
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ประสบการณ	ใหม / ความรู�ใหม 
 

+ 

ประสบการณ	เดิม / ความรู�เดิม 
=  

องค	ความรู�ใหมบุคคล 

 

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎ ีConstructivism ในรายวชิาการผลติและนําเสนอมลัตมิเีดยีเพื�อ

การศึกษาของโปรแกรมวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

     โดย โปรแกรมวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จากทฤษฎีของ Constructivism ที-เนน้เป็นทฤษฏีที-มุ่งเนน้ไปที-กระบวนการสร้างความรู้ (Process of 

knowledge construction)  คือ  ผูเ้รียนไดมี้บทบาทในการเรียนรู้อยา่งเตม็ที-โดยผูเ้รียนจะนาํตนเองและควบคุม

ตนเองในการเรียนรู้  ส่วนครูมีบทบาทเป็นผูใ้หค้วามร่วมมือ  อาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนใน

การเรียนรู้  ดงันั+นการประเมินผลการเรียนรู้ตามทฤษฏีนี+ มีลกัษณะที-ยดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล  การ

ประเมินควรใชว้ธีิการที-หลากหลาย   

จากแนวทางจดัการเรียนรู้ดงักล่าวที- อ.เอกชยั ไวยโสภี ไดน้าํเสนอนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ไว้

และเผยแพร่สู่คณาจารย ์ ทางสาขาวชิาเทคโนฯ จึงไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนและเกิด

ปัญหา และขอ้คน้พบจากการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางดงักล่าว จึงนาํมาสู่การปรับปรุงและพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ใหมี้ความสมบูรณ์ขึ+น ทั+งนี+ ไดน้าํหลกัการดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาต่าง ๆ รวมถึงรายวชิาการ

ผลิตและนาํเสนอมลัติมีเดียเพื-อการศึกษาจึงขอนาํเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี 

Constructivism ในรายวชิาการผลิตและนาํเสนอมลัติมีเดียเพื-อการศึกษาของโปรแกรมวชิาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษา โดยมีหลกัการพื+นฐานดงันี+  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห� 

เป�าหมายของรายวิชา 
5. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจในเรื่องความหมาย ความสําคัญ
ของคอมพิวเตอร	มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร	เพ่ือการนําเสนอ 
6. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการใช�คอมพิวเตอร	มลัตมิีเดียและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร	เพ่ือการนําเสนอได�   
7. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถในการออกแบบ และสร�างผลงานด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร	เพ่ือการนําเสนอได� 
8. เพ่ือผู�เรยีนมีความสามารถนําเสนอผลงานด�วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร	เพ่ือการนําเสนอ สําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพร
ได� 

เนื �อหาตามอธิบายรายวชิา 

รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน 

ความสามารถ/ความรู้/ทกัษะ ที�ต้องมมีาก่อน 
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 โปรแกรมวชิาเทคโนไดน้าํแนวทางในการออกแบบการจดักิจกรรมที-สอดคลอ้งกบัแนวคิด

Constructivism มาประยกุตก์บัรายวชิา โดยนาํเสนอขั+นตอนดงันี+  

 

การนาํทฤษฎี Constructivism  มาประยุกต์ใชช้ในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชา ทาํให้เกิดผลเชิง

ประจกัษ์ในแง่ผลสัมฤทธิ[ ทางการเรียนและผลการพฒันาทกัษะการปฏิบติังานทางเทคโนโลยีการศึกษา

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ที-สะทอ้น

แนวคิดการสอนแบบสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองของนกัเรียน

คิดวเิคราะห์หาความรู้เดมิที-เดก็ควรจะ

มีในการเรียนเรื-องใหม่หรือความรู้ใหม่ที-จะ
ไดรั้บเพิ-มเชื-อมโยงการเรียนรู้จากเรื-องเก่าไปสู่

เรื-องใหม่

ออกแบบกิจกรรมตามความรู้ใหม่ที-มีโดยที-พยายาม

ใหน้กัเรียนไดค้ดิ ปฏิบัตสิร้างความรู้ดว้ย

ตนเอง โดยที-ครูไม่บอกความรู้ใหน้กัเรียนทั+งการ
บรรยาย การศึกษาจากหนงัสือ ใบความรู้ ฯลฯ

หาความรู้ใหม่ที-จะใชใ้นการสอนให้ไดซึ้- งส่วนมากมาจาก

แบบเรียน ตาํราหรือการที-ครูผูส้อนคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์
ตนเอง ซึ- งมีลกัษณะเป็นแนวคิดที-สาํคญั

หาความรู้ใหม่ที�จะใช้ในการสอนโดยคิด

วิเคราะห์จากประสบการณ์จากภาค

การศกึษาที�แล้ว   

ออกแบบกิจกรรมในรายวชิา โดยกําหนด

ภาระงาน มอบหมายงานให้ผู้ เรียนคิด 

ปฏิบตัิ ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้ 

Constructivism  

วิเคราะห์ความรู้เดมิของผู้ เรียนโดยนํามคอ. 

5 จากรายวิชาที�ผู้ เรียนต้องเรียนมาก่อน /

ประสบการณ์ ของผู้สอน ฯลฯ มาวิเคราะห์

หาความรู้เดิม 

เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ มคอ. 3 
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รายบุคคล แต่อยา่งไรก็ตามสาขาวิชาไดมี้การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื-อง โดยมีการ

วางแผนการสอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป เพื-อใหเ้กิดผลสูงสุดในการพฒันาผูเ้รียนนั-นเอง 

***************************************************** 

 


