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การเรียนรูท่ีใชปญหาเปนหลัก

Problem-Based Learning 
(PBL)

รศ ดร. เสาวลักษณ  รัตนวิชช
ภาควิชาหลักสตูรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วงจรการพัฒนาการเรียนการสอน
(A Cycle of Instructional Development)

แนวทฤษฎี หลักการ (Approach)

หลักสูตร
(Curriculum)

ส่ือการเรยีน
การสอน (Media)

ผูสอน
(Teacher)

ผูเรียน
(Student)

วิธีการสอน (Method) กลวิธีการสอน (Techniques)
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ขอควรพิจารณาที่สําคัญในการอบรมผูใหญ
(Important Considerations when Training Adult Learners)

ผูใหญมักชอบการเรียนรูดวยตนเองโดยตรง
(Self-Directed)

ผูอบรมควรเปนผูชี้นาํหรือนําการอภิปราย (Facilitator) 
มากกวาเปนผูสอนอยางนักวิชาการ (Instructor)

ขอควรพิจารณาที่สําคัญในการอบรมผูใหญ
(Important Considerations when Training Adult Learners)

ผูเรียนแตละคนมีความตองการและลลีาการเรียนรู
ของตนเอง (Individual needs & learning styles)

สรางบรรยากาศที่เราใจในการเรียนรู
(Create a climate conductive to learning)

ใชประสบการณเดิมของผูเรียนในกระบวนการเรียนรู
(Using learners’ past experiences in learning process)
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ขอควรพิจารณาที่สําคัญในการอบรมผูใหญ
(Important Considerations when Training Adult Learners)

จัดกิจกรรมการเรยีนรูใหสอดคลอง
กับประสบการณหรือสถานการณของผูเรียน
(Learning activities in relevant to
learners’ circumstances)

ขอเท็จจริงขอเท็จจริง

เราจําได

10% ท่ีไดอาน 20% ท่ีไดยิน

30% ท่ีไดเห็น 50% ท่ีไดเห็นและไดยิน

80% ท่ีไดพูด 90% ท่ีไดเห็นและไดปฏิบัติ
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Active Learning Approach             
(การเรียนรูแบบกระตือรือรน)

• เปนแนวทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ซึ่งผูเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรู 
โดยการทํางาน/กิจกรรม รวมกันกับเพื่อนรวมชั้นอยู
เสมอ

• มีการบรรยายนอย เปนการอภิปรายรวมกันเปนสวน
ใหญ เชน Problem-Based Learning, Inquiry-
Based Learning, Co-operative Learning, etc.

เทคนิคการเรียนรูแบบกระตือรือรน 
(Active Learning Techniques) 
• Think Pair Share

• Role Playing

• Jigsaw (more Information)

• Peer Review

• Discussion

• Problem-Solving using real data

• Just in time teaching

• Game-Based Learning
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วัตถุประสงคการเรียนรู

เมื่อจบวาระนี้แลว ผูเขาสัมมนาสามารถ:

1. สรุปแนวคิดหลัก และลักษณะของการเรียนรูแบบ 
PBL ได

2. จัดขั้นตอนการสอนแบบ PBL ได

3. วางแผนการสอนในชั้นดวย PBL ได

4. นําทักษะและกลวิธีที่จําเปนไปใชเพื่อบรรลุเปาหมาย
การสอนแบบ PBL ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. นํา PBL ไปใชในโปรแกรมการฝกอบรมวิชาชีพอ่ืน ๆ 
ได

วาระที่ 1

คําจํากัดความ

ภูมิหลัง และคุณลักษณะของ PBL
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Problem-Based Learning 

(การเรียนรูท่ีใชปญหาเปนหลกั)

คืออะไร ?

ทานเคยทราบหรอืเรียนรู
อะไรบาง เกี่ยวกบั PBL ?

อะไรบางทีท่านไมทราบ ?
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ลีลาในการเรียนรู

(Learning Styles)

ท่ีทานเคยทราบเกีย่วกับ PBL 
มีอะไรบาง ?

ตัวอยาง:
การเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ 

(Student-Centered)

การเรียนรูที่ผูสอนเปนสําคัญ 
(Teacher-Centered)

การเรียนรูแบบรวมมือ 
(Co-operative Learning)

การเรียนรูที่ใชการสืบเสาะเปนหลัก 
(Inquiry-Based Learning)

การเรียนรูที่ใชโครงการเปนหลัก 
(Project-Based Learning)

แนวทฤษฎีการเรียนรูที่เนนสมองเปนหลัก 
(Brain-Based Learning)
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PBL เริ่มที่ไหนและเมื่อใด ?

PBL เริ่มใชกับวิชาอะไร ?

ทําไม PBL จงึเปนท่ีนิยมในการ
จัดการเรียนการสอนหรอืใน

การศึกษา ?
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อะไรที่ทานรูสกึวา การจัดการ
เรียนการสอนแบเดิม ๆ ไมสงผล
ตอการเรียนรูเทาที่ควร ?

(นับต้ังแตอนุบาล-อุดมศึกษา)

ทานเห็นดวยหรือไมท่ีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิม ๆ ไมชวย
ใหผูเรยีนสนใจ ใสใจ แตเบื่อ
หนายกับการเรียนรูของเขา ?
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ทําไมจงึเปนเชนน้ัน ?

(หรือทําไมจงึไมเปนเชนน้ัน ?)

มีความเห็นอื่น ๆ ท่ีเกีย่วกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ 

หรือไม ?
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การสอนโดยใช PBL ชวยผูเรียน
ใหบรรลุเปาหมายการเรยีนรู  
ของเขาไดอยางไรบาง ?

สรุปความเหน็ของทาน

เกี่ยวกับความหมายของ PBL ?

PBL คืออะไร?
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- คําจํากัดความ

- ภูมหิลงั

- คุณลักษณะ

ขอมูล 
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PBL คืออะไร ?

PBL คือ :

- แนวทฤษฎี/แนวคิดท้ังหมดของ 
การศึกษา

- เปนเสมือนหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู

ทานคดิวา

PBL เปนเสมือนหลกัสูตรได
อยางไรบาง ?

PBL เปนกระบวนการเรยีนรูได
อยางไรบาง ?
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ขอมูล 

PBL เปนเสมอืนหลกัสตูร (Curriculum)
- PBL เปนการเรยีนรูท่ีตองมีการเลือก และ
ออกแบบ “ปญหา” อยางรอบคอบ

- ปญหาทีว่างแผนไวจะตองกระตุนการรบัรูของ
ผูเรยีนเกีย่วกบั

• ความรูที่ตองพินิจ (critical knowledge)

• ใชความสามารถในการแกปญหา (Problem 
Solving Proficiency)

• ใชกลยุทธสําหรับการเรียนรูดวยตนเองโดยตรง 
(Self-directed Learning & strategies) 

• ใชทักษะการทํางานหรือมีสวนรวมเปนทีม 
(Team participation skills)
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ขอมูล 

PBL เปนกระบวนการเรยีนรู

(Learning Process)
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PBL กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ท่ีเปนระบบ เพื่อการแกปญหา 
หรือเผชิญกับความทาทาย ท่ีอาจ
เกิดขึน้ในชวีิต หรอืการทํางาน

ของผูเรียน

ขอมูล 
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ทําไมตองใช PBL จัดการเรยีน
การสอน ?

ทําไมตองใช PBL จัดการเรียนการสอน ?
- การสอนแบบเดิม ๆ นาเบือ่ ไมนาสนใจ ทําให
การศกึษาไมนาสนใจ

- ผูเรยีนตอง ทองจําเรื่องตาง ๆ มากมายทัง้ท่ีเกี่ยว
และไมเกีย่วของกบัชีวติหรือการงานทั้งในและ
นอกสถานศกึษา

- ไมสามารถใหเหตุและผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ไมสามารถทราบวาจะตองรูเรือ่ง/ตองทาํ
อะไรบางในการศึกษาของตนเอง

- ไมไดถกูเตรยีมใหคุนเคยกบัการทาํงานเปนทีม
หรือทํางานกบัผูอื่น
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ทําไมตองใช PBL จัดการเรียนการสอน ?

- การศกึษาเปนเพยีงการไดรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร

- สนใจแค Grade มากกวาการเรยีนรูท่ีแทจริง

- แรงจูงใจในสภาพแวดลอมของการเรยีนแบบ 
เดิม ๆ คอนขางต่าํ

ประวติัของ PBL
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ประวัติของ PBL

- PBL เริ่มเมื่อชวงตันป 1970 ณ คณะ         
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัย McMaster ใน
ประเทศ Canada

- ไดรับการพัฒนา และนํามาใชในการศกึษา
ระดบัอดุมศึกษาทั่วโลก

- มีการนํา PBL ไปใชในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา & มัธยมศกึษา) รวมทั้งใน
วิทยาลยัชุมชนตาง ๆ

วาระที่ 2

ขั้นตอนของ PBL
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เราควรจะวางแผนขั้นตอนการ
สอนโดยใช PBL อยางไรใหมี

ประสทิธิภาพ ?

เราควรเริ่มการเรียนรูจากบทเรียน 
หรือการบรรยาย ?

ทําไมจงึควร และทําไมจงึไมควร ?
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เราควรเริ่มการสอนดวย PBL 
อยางไร ?

เหตุผล ?

บทบาทของผูสอน

• ผูสอนควรจะเปนผูสอน (Instructor) 
หรือ ผูนําการอภิปราย (Facilitator) ?

- เหตุผล ?

• ผูสอนควรจะมีบทบาทอยางไรบาง ?
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บทบาทของผูเรียน

• ผูเรียนควรมีบทบาทอยางไรบาง ?

• เราคาดหมายวาผูเรียนจะปฏิบัติอยางไร
ในการเรียนรูโดยใช PBL ?

จงเขยีนแผนขั้นตอนการสอนดวย 
PBL ในชั้นเรียนท่ีคิดวาดีและมี
ประสทิธิภาพที่สดุ ตามแนวคิด 

ของทาน ?

(จงใหเหตุผลประกอบสั้น ๆ ในแตละ
ขั้นตอนดวย วาทําไมจึงจัดขั้นตอน 

ตาง ๆ เชนน้ัน)
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ขอมูล ขอเสนอแนะ และกลวิธี
สําหรับ PBL

- PBL เปนแนวทางการสอนหนึง่ท่ีนาสนใจ 
และแตกตางจากการสอนแบบเดิม 

- ดวย PBL ผูสอนจะเสนอปญหา ใหแก
ผูเรียน มิใชการบรรยาย หรือการ
มอบหมายงาน หรือแบบฝกหัด
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เมื่อผูสอนไมใหเนื้อหาโดยตรงกับ
ผูเรียน ผูเรยีนจะกระตอืรือรน
แสวงหาขอสงสัยน้ัน ๆ โดยจะนึก
ถงึสิง่ที่เขาควรจะรูเพื่อแกปญหา

ขอมูล 
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การสอนโดยใช PBL น้ัน

ผูสอนจะเปนผูนําการอภิปราย 
(Facilitator)

และเปนผูคอยชวยเหลือ 
(Mentor) 

มากกวาเปนแหลงขอมูลเพื่อ 
“แกปญหา”

ขอมูล 
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PBL จะใหโอกาสผูเรียน ?
- สํารวจ ตรวจสอบ และทดลองสิ่งที่เขารู

- คนพบสิ่งที่ตนเองตองการรู

- พัฒนาทักษะในการทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
ไดมากขึ้น

- พัฒนาทักษะการสื่อสาร

- ปรับตนจากการโตแยง และรูจักการรับฟงผูอ่ืน

- รูจักยืดหยุนในการปรับตน ในกระบวนการหาขอมูลและ
การเผชิญปญหา/ขอบังคับตาง ๆ

- ฝกทักษะตาง ๆ ที่ผูเรียนตองการไดหลังจากการจบ
การศึกษา

รูปแบบ PBL อยางงาย 
(A Simplified Model of PBL)

(John W. Gardner)
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ขั้นตอน PBL

1. สํารวจประเด็นสําคัญของเรื่อง

ผูสอนแนะปญหา ท่ีนาสนใจ นาขบ
คิด เก่ียวกับเรื่องที่สอน ใหแกผูเรียน

ใหผูเรียน 

- อภปิราย “ประเดน็ปญหา”

- สรุปประเด็นสําคญัตาง ๆ ของปญหาน้ัน ๆ

- รวบรวมขอมูล และเรยีนรูแนวคิดใหม หลกัการ 
หรือทักษะท่ีอาจเกดิขึ้นในกระบวนการคดิ
แกปญหาน้ัน ๆ
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ขั้นตอน PBL

2.บันทึกทํารายการ ส่ิงท่ีรู หรือทราบ
แลวเกี่ยวกับประเด็นปญหา หรือ
เรื่องที่ถามนั้น ๆ

ใหผูเรียน 

- ถามตนเองวา เขารูอะไรบาง เกีย่วกบัการ
แกปญหาน้ัน ๆ รวมทั้งทราบวา เพือ่น ๆ ในกลุมมี
จุดแข็ง หรือมคีวามสามารถอะไรบาง ?

- พิจารณา ขอคิดของทกุคนในกลุม ไมวาจะแปลก 
ถกูหรอืผิด ก็ตาม ทุกขอคิดอาจเปนไปไดท้ังน้ัน
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ขั้นตอน PBL

3.เขียนประเด็นปญหา ดวยคําพูด
ของผูเรียนเอง

ประเด็นปญหาควรจะมาจากความคิด
ของกลุมผูเรียน โดยอาจมาจากการ
วิเคราะหสิ่งท่ีเขาทราบ หรือตองการจะ
ทราบเพื่อแกปญหานั้น ๆ 

ผูเรียนควรปฏิบัติ 

- มีขอความเขยีนเปนลายลักษณอกัษรอยาง
ชัดเจน

- มีการตกลงรวมกนั หรือการลงมตเิห็นดวยจาก
กลุมเกีย่วกบัขอความนั้น ๆ
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ขอสังเกต:

ขอความที่ผูเรียนเขียนควรไดขอมูล
ยอนกลับจากผูสอน (หากเปนไปได)

(อาจใหผูเรียนแกไขขอความ หรือประเด็น
ปญหานั้น ๆ ใหมได)

ขั้นตอน PBL

4.บันทึกแนวคิดตาง ๆ เก่ียวกับการ
แกไขปญหานั้น ๆ โดยพิจารณา 
เรียงลําดับจากขอท่ีคิดวามีเหตุผล
มากที่สุด ไปถึงนอยท่ีสุด และเลือก
ขอท่ีคิดวาดีท่ีสุด หรือคิดวาประสบ
ความสําเร็จไดมากที่สุด
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ขั้นตอน PBL

5. บันทึกรายการ การปฏิบัติรวมท้ังเวลาที่
ตองใชในการแกปญหานั้น ๆ

6. บันทึกสิ่งท่ีควรจะหรือจําเปนตองรูหรือ
คนควา

7. เขียนขอสรุปในการแกปญหาดวย
ขอมูล หรือเอกสารสนับสนุน พรอมทั้ง
นําเสนอ

8.ทบทวนการปฏิบัติ (ผูสอนเปนผู
ประเมินการปฏิบัติท้ังหมดของผูเรียน)

ขั้นตอนตาง ๆ อาจมีการย้ํา ซ้ํา ทวน

ขั้นตอนที่ 2-5 อาจปฏิบัติซ้ํา และทบทวน
ใหม หากไดขอมูลใหมหรือมีขอมูล
เพิ่มเติม และอาจกําหนดประเด็นปญหา
ใหมได

ขั้นตอนที่ 6 อาจปฏิบัติไดมากกวา 1 คร้ัง 
โดยเฉพาะเมื่อผูสอนเสนอแนะใหคนควา
เพิ่มเติม จากแผนในขั้นรางครั้งแรก
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วาระที่ 3

ทักษะ และเทคนิคท่ีจําเปน

อะไรเปนองคประกอบของรูปแบบ PBL 
ท่ีประสบความสําเร็จ ?
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ผูสอนจําเปนตองมีทักษะใดบาง ท่ีจะ
ทําใหชั้นเรียนท่ีใช PBL ประสบ

ความสําเร็จ ?

ขอมูล 
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ทักษะจาํเปนของผูสอน PBL

- การใชคาํถาม (Questioning)

- การนําการอภิปราย (Facilitating)

- กระบวนการกลุม (Group Processing)

- การระดมพลังสมอง (Brainstorming) 

การใชคําถามปลายเปด เพื่อเริ่ม
คําถาม หรือประเด็นปญหา เปนกุญแจ
สําคัญ สูความสําเร็จในการใช PBL 

สําหรับการสอนในชั้นเรียน
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กลวิธีการใชคําถามแบบ Socratic

การใชคําถามแบบ Socratic มีลักษณะ
อยางไร 

• คําถามไดรบัการออกแบบใหสามารถกระตุน
ผูตอบแสดงความคิดเห็น และขอเท็จจริงของ
กลุม

• ผูถามคําถามตองอดทน มทัีศนคตทิางบวก 
และกระตุนใหบรรยากาศของชั้นเรียนนา
สนุกสนานกบัการตอบคําถาม

• สงเสริมการสังเคราะหขอมูล เพือ่สรปุ
ขอเทจ็จริง และความคดิเห็น
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จุดมุงหมายของการถามคําถามแบบ 
Socratic

- เสนอประเด็นพื้นฐานโดยทั่วไป

- ถามคําถามภายใตกรอบความคดิโดยทั่วไป

- ติดตามคําถามเฉพาะบางประการ

- ชี้แนะผูเรียนใหสามารถคนหาโครงสรางแนวคิด
ของตนเองได

จุดมุงหมายของการถามคําถามแบบ 
Socratic

- ชวยผูเรยีนพัฒนาความคดิใหชดัเจน ได
รายละเอยีดและตรงประเดน็

- ชวยผูเรยีน สรปุแนวคิดตาง ๆ ดวยเหตุผล

- ชวยผูเรยีนในการบันทึก เสนอความคดิเหน็ 
อางอิงขอมูล สรปุขอมูล เสนอแนะ ใหแนวคิด
เพื่อการนําไปใช
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คําถามแบบ Socratic

จะมีลําดับของคําถาม (a taxonomy of 
questions) ซึ่งผูสอน หรือผูนําอภิปราย
อาจนํามาใชได

ประเภทของคําถามแบบ Socratic มีดังนี้ 

• การขยายความ

• ถามเพื่อหาขอสรปุ

• ถามเพื่อสรุปเหตผุล และขออางองิเปนหลกัฐาน

• แสดงความคดิเหน็ หรือวสิัยทัศนท่ีแตกตางกัน

• ติดตามขอมูลเกีย่วกบัการนําไปใช หรือผลท่ีคาด
วาจะไดรับ

• ใชคําถามเพื่อย้ําคําถาม
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ตัวอยางการถามคําถามแบบ Socratic

การขยายความ

• ......หมายความวาอะไร ?

• อะไรคือประเด็นสําคญัของคุณ ?

• เรื่อง......เกีย่วของกบั......อยางไรบาง ?

• ชวยยกตัวอยางประกอบดวยไดไหม ?

• ทําไมถึงพูดเชนน้ัน ?

ฯลฯ

การถามเพือ่สรุป 

• คุณจะสรุปเรื่องอะไรไดบาง ?

• ดูเหมอืนวาคุณคดิวา......เขาใจถกูหรือเปลา ?

• เหตผุลท้ังหมดของคุณ ขึ้นอยูกบัแนวคดิ          
ท่ีวา......ทําไมถึงคิดเชนน้ัน ?
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การถามเพือ่หาเหตุผล และขออางอิง/
หลักฐาน :

• มีตัวอยางอะไรบาง ?

• คุณทราบไดอยางไร ?

• ทําไมถึงคิดวาจรงิ ?

• มีใครบางจะใหขอมูลสนับสนุนความคดิเห็น   
น้ี ?

การแสดงความคิดเหน็หรือวสิัยทศัน 

• อะไรบางที่คุณตองการสือ่ความเกีย่วกบัเรื่อง 
น้ัน ?

• จะมีผลกระทบอะไรบางเกีย่วกบัเรือ่งนั้น ?

• อะไรเปนทางเลอืกหรือขอเลอืกอื่น ๆ ไดบาง ?

• หาก.....เปนประเด็นของสาเหตุน้ัน ๆ แลวอะไร
จะเปนจริงไดบาง ?
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การถามเพือ่การนําไปใช และแสดงผลที่
อาจเกดิขึ้น 

• เราจะคนพลเรื่องนั้นไดอยางไร ?

• คําถามนีอ้าจใหขอสรปุอะไรไดบาง ?

• เราจะเหน็ดวยกบัคาํถามนี้หรือไม ?

• ทําไมเรือ่งนี้จึงสาํคญั ?

ฯลฯ

คําถามเกีย่วกบัคําถาม (สําหรับคําตอบที่
ตองการ)

• คําถามของคุณคอือะไร ?

• คําถามของคุณ คือ......ใชหรือไม ?

ฯลฯ
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ทานเห็นดวยหรือไมวาทักษะการเปนผูนํา
การอภิปราย เปนเรื่องสําคัญมากในการใช
กลวิธี PBL ?

บทบาทของผูนาํการอภิปรายควรมี
อะไรบาง ?

ขอมูล 
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บทบาทผูนําการอบรม (The Role of a Facilitator)

ทักษะที่จําเปน : (Skills Required) 
การฟง (Listening)
การถามคาํตอบ (Questioning)
การใหโอกาสแลกเปลี่ยนความรูสึก
และความคิด (Sharing)
การแกปญหา (Problem Solving)

บทบาทผูนําการอบรม (The Role of a Facilitator)

การแกไขขอขัดแยง (Resolving Conflict)

การใชลีลาการใหมีสวนรวม (Using a participative style)

การยอมรบัผูอื่น (Accepting Others)

การเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด (Empathizing)

การนําการอภปิราย (Leading)

การจัดเวลา (Time Management)
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หลักการของการนําการอภิปราย
(Facilitation Fundamentals)

ฟงอยางตัง้ใจ

กวาดสายตาใหท่ัวถึงและสม่ําเสมอ

เชื่อมั่นในทรัพยากรบุคคลของกลุม 
และจดจอกับการอภปิราย

ใชชื่อบุคคล

กระฉับกระเฉงตลอดเวลา และมีสวนรวมทุกขณะ

หลักการของการนําการอภิปราย
(Facilitation Fundamentals)

ปกปองความเห็นของทุกคน

เปนผูนําการอภิปราย มิใชผูสอน

ทําใหการอภปิรายดาํเนินไปอยางตอเนือ่ง
รวมท้ังการสรุปใหบรรลุตามจุดมุงหมาย

กระตุนทุกคนใหแสดงออกอยางทั่วถึง
และเห็นคณุคาของความเห็นตาง ๆ ท่ีเสนอ
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หลักการของการนําการอภิปราย
(Facilitation Fundamentals)

ชี้นํามิใชเปนผูนําในกลุม

ตระหนักในผลที่คาดหมาย และใชวิธีการยืดหยุน

เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จ

การอบรมที่ประสบความสําเร็จ
(Successful Training)

พูดชาและชัดเจน (Speak Slowly and Clearly)

ใชโสตทัศนูปกรณ (Use Visual Aids)

อยาใชภาษาพูดที่ไมเปนทางการมากนกั เชน

คําสแลง สาํนวน ฯลฯ (Do not use colloquialisms)
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การอบรมที่ประสบความสําเร็จ
(Successful Training)

หลีกเลี่ยงการใชประโยคหรือคําถามเชิงปฏิเสธ

(Avoid sentences or negatives questions)

พูดทวนความ (Re-phrase)

ใหขอมูลสาํคัญทายประโยค

(Put important information at the end of a sentence)

ใหตัวอยางที่เฉพาะเจาะจง (Provide specific examples)

การอบรมที่ประสบความสําเร็จ
(Successful Training)

หลีกเลี่ยงการพูดสอดแทรก (Avoid Interrupting)

อยาตอบโดยทันทีทันใด (Don’t respond immediately)

หลีกเลี่ยงเรื่องตลก (Avoid jokes)

ไวท่ีจะระวังการกระทบเกี่ยวกบัเพศ (Gender sensitivity)
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การสื่อสารโดยไมใชวาจา
(Non Verbal Communication)

รางกาย (Human Body)

การเคลื่อนไหว และการใชระยะของความใกล-ไกล
(Movement & Use of Space)

คุณภาพของเสยีงและคุณลักษณะของเสยีง
(จังหวะ น้ําเสียง ความดัง ฯลฯ)
(Voice qualities and characteristics)

การสื่อสารโดยไมใชวาจา
(Non Verbal Communication)

การกวาดสายตา (Eye contact)

ทาทาง (Gestures)

ความเงยีบ (Silence)

การสัมผัส (Touch)
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การสื่อสารโดยไมใชวาจา
(Non Verbal Communication)

การใชสี (Color)

การแสดงสีหนา (Facial Expression)

จังหวะ ความชา-เร็ว (Pace)

คําแนะนําในการใช Flip Chart
(Flip Chart Suggestion)

เขียนตัวใหญบรรจง
ใชตัวหนา สีเขม (ดํา เขียว มวง น้ําเงิน)
ใชสีออนเนนแนวคิดหลัก (เหลือง ชมพ ูetc.)
ใช 2 สี อยาเกิน 3 ในแตละหนา
ควรมีท่ีแขวนกระดาษในแตละหองและพบักระดาษ
ไปดานหลงัได
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คําแนะนําในการใช Flip Chart
(Flip Chart Suggestion)

ใหอาสาสมัครชวยเขียน

ชวยย้ําคําตอบใหผูเขียนบันทกึไดงายขึน้

เขียนคําถามในการอภิปรายเตรียมไวและเตรียม
กระดาษไวสําหรับคําตอบระหวางวาระการอบรม
จากผูเขาอบรม

คําแนะนําในการใช Flip Chart
(Flip Chart Suggestion)

ปดฝาสีเมจิคหลังการใช

ควรหากระดาษรองหากติดกระดาษที่เขียนบนกําแพง 
เนื่องจากสีอาจเปรอะเปอนกาํแพงได

ควรมี flip chart  ทุกหอง พรอมกระดาษวางเตรียมไว
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ทักษะอืน่ ๆ ทีท่ําให PBL ประสบ
ความสาํเร็จ 

ทักษะการใชกระบวนการกลุม สําหรบัการเรยีนรู
แบบกระตือรอืรน (Active Learning)

การเรยีนแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning/Collaboration learning)

(PBL ถือวาเปนการเรยีนแบบรวมมือแบบหนึ่ง)

การเรยีนแบบรวมมือจะขึน้อยูกับกรณศีกึษาตาง ๆ

การจัดชั้นเรียนจะตองทําอยางไร ?

• ครูสอนจะเปนผูชีแ้นะ (Tutor) ในชั้นเรียน 

• ผูเรยีนจะแบงออกเปนกลุม เพื่อทํากจิกรรม
รวมกัน โดยเกิดการเรยีนรูจากตนเองไดดวย
ตรง (Self-directed Learning) 
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เมื่อผูเรียนชินกับวิธีการแลว ผูเรียน
สามารถแบงกลุมกันเองโดยให

นักเรียนผลัดกันเปนผูชี้แนะ (Tutor) 
ภายใตการดูแล และสังเกตการณของ

ผูสอนโดยทั่วไปในชั้น

การแบงกลุมผูเรียน

- สวนใหญจะแบงกลุมผูเรียนออกประมาณ 5 
คน ตอกลุม 

- ชั้นเรียนท่ีมีผูเรยีนจํานวนมาก ควรมีผูนํากลุม
หรือผูชีแ้นะทําหนาท่ีเปนผูนําการอภปิรายใน
แตละกลุมดวย
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ในการระดมพลังสมอง 
(Brainstorming in PBL) 

ควรใช Mind Map (Concept Maps) 
(ผังสรุปความคิด/แนวคิด) และ ผัง
สรุปส่ิงท่ีรู และอยากรู (Know/Need 

charts) เพื่อชวยใหผูเรียนได
ประโยชนในการเรียนรู

ประโยชนในการเรียนรูจาก ผังสรุป
ความคดิ/แนวคิด และผังสรุปสิ่งที่รู     

และอยากรู
• ไดแนวคดิท่ีผูเรยีนสรุป

• จัดแนวคดิ/ขอคดิ ในลักษณะท่ีมคีวามหมาย

• ไดแนวคดิจากการอภปิรายในชั้น

• แยกแยะระหวาง “ขอเทจ็จริง” กับ “ความ
คิดเห็น”

• ชวยกําหนดเรื่องตาง ๆ ท่ีเรยีนรู และพัฒนาเรื่อง
เฉพาะทีต่องการเนนในการทํางานของกลุม
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กฎในการระดมพลังสมอง

- กําหนด “จุดเริ่มตน” จากปญหาหรือคําถาม
สําคญั

- ใหผูเรยีนระดมความคดิเกีย่วกบัปญหาทีเ่ริ่ม

- บันทึกคาํตอบตาง ๆ ไว โดยไมมคีวามเหน็

- จัดหัวขอตาง ๆ ไว โดยแยกประเภทของ
ความคดิ ตามความเห็นของกลุม 

- วิเคราะหหัวขอตาง ๆ วาเปน “ขอเท็จจริง”
(fact) หรือ “ความคิดเห็น” (opinion) โดย
การตกลงกันของกลุม

เทคนิคการใชการเสริมตอการเรียนรู 
(Scaffolding Technique)

การเสริมตอการเรียนรูคืออะไร ?
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การเสริมตอการเรียนรู หมายถึง เทคนิค
ตาง ๆ ท่ีผูสอนใชเพื่อชวยการเรียนรูของ
ผูเรียน ใหพัฒนาขึ้น ท้ังการใชวาจา และ

ไมใชวาจา

ตัวอยาง เทคนิคการเสริมตอการเรียนรู 
(วาจาและไมใชวาจา)

• ผูนํา/พดูริเริ่ม (ดวยคํา/ประโยค)

• เสริมคาํพูด

• พูดย้ําคาํพูดของผูเรยีน (คํา/ประโยค)

- อานไปพรอมกับผูเรียน

- ยกตัวอยาง

- ใหคําชมเชย

- ทบทวนความรู

(ผูสอนหยุดการชวยเหลือเมื่อผูเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเองแลว)
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วาระที่ 4

ทบทวน

ลักษณะพเิศษของแนวทฤษฎี PBL

- การเรยีนรูภายในบรบิทของการเรยีนรูท่ีเปน
จริง โดยการปฏบิตัิงาน รบัรูสาระการเรยีนรู 
รวมทั้งปญหาตาง ๆ ท่ีเกีย่วของโดยรอบ

- ในชั้นเรียน PBL ผูเรยีนและผูสอนไดเรยีนรู
รวมกัน และเปนผูประเมินผลรวมกัน ซึ่ง
สามารถชวยกันออกแบบหลกัสตูร การ
นําไปใช และปรับปรุง
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แนวทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

การเรยีนรูท่ีใชปญหาเปนหลัก (PBL)

การเรยีนรูท่ีใชโครงการเปนหลกั (Project-
Based Learning)

การเรยีนรูโดยใชการสืบเสาะเปนหลัก 
(Inquiring-Based Learning)

แนวทฤษฎีท้ัง 2 น้ัน แตกตางกันอยางไร ?

ท้ัง Problem, Project และ Inquiry 
Based Learning เกี่ยวของกับแนวทฤษฎี
กระบวนการหาขอมูล (Information 

Processing) เหมือนกนัท้ังสิ้น
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ในแตละแบบของการเรียนรู (Problem, 
Project และ Inquiry Based Learning)

- ใชเทคโนโลยีในการชวยการเรยีนรูใหประสบ
ความสาํเร็จ

- จุดเนนของสถานการณการเรียนรู คือการให
ผูเรยีนเกิดความกระตือรอืรน ในการแกปญหา
หรือเขาถึงสาระการเรยีนรูท่ีเราพบวามี
ความหมายสาํคญั

แนวทฤษฎี PBL จะเปนพื้นฐานท่ีแข็งแกรง
ในการวิจัยทางวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนรู 
และการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด
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แนวทฤษฎี PBL จะกระตุนใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

เนื่องจากมีการขยายเนื้อหานอย ไมมีลําดับ
การสั่งงานใหอาน หรอืทํางานอื่น ๆ

PBL

• ชวยใหเกิดความรวมมือระหวางผูเรยีน

• เนนการพัฒนาทักษะการแกปญหาภายในบรบิท
การฝกปฏิบตัิทางวิชาชพี

• สงเสริมความมีเหตุผล และการเรยีนรูดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ

• เพิ่มแรงจูงใจตอการเรยีนรูตลอดชีวติได
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Problem-Based Learning

- เนนกระบวนการแกปญหาและการแสวงหา
ความรู

- เปน Inquiry-Based เมื่อผูเรยีนกระตือรือรน
ในการสรางประเด็นปญหาของตน

- ปญหาเฉพาะ จะถูกกาํหนดโดยผูสอน

- “กรณศีกึษา” (Case Study) จะเปนวิธีท่ีใช
เนนเพื่อประโยชนในการเรยีนการสอน

Project-Based Learning

- เนนการพัฒนาผลผลิต (Product) หรือสิง่ท่ี
จะตองการสรางสรรค

- อาจจะหรือไมอาจมีลักษณะเปนการเรยีนรูท่ี
ผูเรยีนเปนสําคญั เปน problem-based หรือ 
inquiry-based ก็ได

- ผูเรยีนจะควบคุมโครงการที่จะดําเนินการหรือ
สิ่งท่ีจะดาํเนินการในโครงการไดเอง

- อาจหรือไมอาจจะตอบสนองตอปญหาเฉพาะได
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Inquiry-Based Learning

- เปนลกัษณะการเรียนรูแบบผูเรยีนเปนสําคญั

- เปนแนวทฤษฎกีารเรียนรู แบบกระตือรอืรน 
(Active learning) ท่ีเนนการใชคาํถาม การคดิ
อยางมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) และ
การแกปญหา

- เกีย่วของกบั แนวคดิท่ีวา “Involve me and I 
understand”

Problem-Based Learning

เปนวิธีสอนท่ีทาทายผูเรียนให “เรียนเพื่อ
เรียนรู” (Learn to Learn) โดยทํางาน
รวมกันในกลุม เพื่อแสวงหาคําตอบ ตอ
ปญหาของโลกที่แทจริง (Real World 

Problems)
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• ปญหาตาง ๆ ท่ีใช จะทําใหผูเรยีนเกดิความ
อยากรูอยากเห็น และริเริ่มการเรยีนรูเรื่องที่
อยากรู

• PBL จะเตรยีมผูเรียนใหคดิอยางมวีิจารณญาณ 
และพินิจพิเคราะห และใชทรัพยากร/แหลงการ
เรยีนรูไดอยางเหมาะสม


