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CCCCoooonnnntttteeeennnnttttssss    

 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2552 รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้เกียรติมา

บรรยายพิเศษเร่ืองการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Learning) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “สร้างพลัง    
การเรียนรู้ด้วย PBL” ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาจากภาคต่างๆ ของประเทศจํานวน 83 คน รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ได้จุดประกายเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนรู้ (Learning)   
มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สรุปได้ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 : ความหมายของการเรียนรู้ 

 รศ.ดร.สมชายได้เร่ิมต้นด้วยคําถามว่า ...การเรียนรู้คืออะไร (What is learning?) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม     
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู้ต้องตระหนัก รศ.ดร.สมชายกล่าวว่า จากการค้นคว้าแหล่ง
ความรู้ต่างๆ พบว่าความหมายของการเรียนรู้มีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ในวัฒนธรรมจีนเมื่อ 5 – 6 พันปีท่ีแล้ว ได้ให้
ความหมายของการเรียนรู้เป็นสัญลักษณ์รูปภาพ (Pictography) ถ่ายทอดให้เห็นว่าการเรียนรู้คือการท่ีคนจะต้อง
ศึกษา (Study) และฝึกฝน (Practice) อย่างสมํ่าเสมอ อีกความหมายถ่ายทอดด้วยรูปภาพเด็กท่ีกําลังเรียน 

อยู่มีหมอกควันสีดําปกคลุมตัวเด็ก มีครูคอยทําหน้าท่ีในการปัดเป่าความมัวหมองท่ีอยู่ในจิตใจหรือความ
คลุมเครือท่ีอยู่ในจิตใจของเด็กให้หมดไป ภาพน้ีช้ีให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของครู ซึ่งเปรียบได้กับการเลี้ยงลูก  
ท่ีจําเป็นต้องส่ังสอนลูก ถ้าไม่อบรมส่ังสอนก็ไม่ต่างอะไรจากการเลี้ยงลา (แทนลูกชาย) หรือการเลี้ยงหมู 
(แทนลูกสาว) 

ประเด็นที่ 2 : บทบาทอาจารย์ในกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ถ้าหากจะให้ครบกระบวนการต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพ่ิมเติมด้วย โดยมีอาจารย์คอย
ช่วยเหลือและช้ีช่องทางเพื่อให้ศิษย์เรียนได้เร็วขึ้น นอกจากน้ีอาจารย์ต้องมีความเข้าใจว่าศิษย์มีความแตกต่างกัน บางคนมีความเก่ง 

 

...อ่านต่อหน้า 2... 

เรยีบเรยีงโดย เรยีบเรยีงโดย เรยีบเรยีงโดย เรยีบเรยีงโดย : : : : กรมาศ สงวนไทรกรมาศ สงวนไทรกรมาศ สงวนไทรกรมาศ สงวนไทร    

Study 
Practice 

Learning => Study + Practice 
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…ต่อจากหน้า 1... 
 

เกือบทุกแบบอยูใ่นตัว บางคนเก่งบางอย่าง อาจารย์มีหน้าที่พยายามชี้แนะให้ศิษย์เห็น
ว่าเก่งอะไร ควรจะไปได้ดีทางด้านใด บทบาทเหล่าน้ีมีความจําเป็นที่จะช่วยทําให้เป็น
อาจารย์ที่ดีสมบูรณ์แบบ ในการเรียนรู้มีเป้าหมาย 3 ประการคือ 1) เรียนเน้ือหาวิชาให้
เชี่ยวชาญ 2) ฝึกฝนเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดทักษะ (Skills) และ 3) พัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน อาจารย์บางท่านคิดว่า อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยทําหน้าที่สอนเน้ือหาความรู้
เท่าน้ัน การอบรมส่ังสอนด้านอื่นๆ ได้ทํามาแล้วในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ซึ่งตามความเป็นจริงไม่ใช่เช่นน้ัน รศ.ดร.สมชายเน้นว่าในกระบวนการเรียนรู้ อาจารย์
จะต้องสอนให้ศิษย์มีความรู้ความสามารถ แต่ต้องไม่ลืมบทบาทการอบรมส่ังสอนให้
ศิษย์เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย 
 

 ประเด็นที่ 3 : การเรียนรู้โดยครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) กับ

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centred) 
  ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต คณาจารย์หลายท่านคงได้ผ่านการอบรมส่ังสอนใน
รูปแบบครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) มาไม่มากก็น้อย Teacher-centered เป็น
วิธีการสอนรูปแบบหน่ึงที่อาจจะเหมาะกับช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ด้วยความเจริญทาง
เทคโนโลยีเข้ามาจึงทําให้บริบทการเรียนรู้เปล่ียนไป ศูนย์กลางของการเรียนจึง
เปล่ียนเป็นที่ผู้เรียน (Learner-centered) วิธีการเรียนมีรูปแบบที่เปล่ียนไป เช่น Project-
based, Problem-based, Case-based เป็นต้น การเรียนที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(Learner-centered) เป็นการเรียนแบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) มีการบูรณาการ
เน้ือหาวิชา (Integration of content) มีการประเมินที่หลากหลายวิธี ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ
การประเมินต้องให้ความยุติธรรม เพราะนักศึกษาแต่ละคนมีศักยภาพที่ไม่เท่ากัน 
ตัวอย่างประเทศอิสราเอล มีการจัดการศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้ที่มี
ศักยภาพสูง ปานกลาง และน้อย จะได้รับการศึกษาเต็มตรงตามศักยภาพ คือให้เท่าที่

จะรับไปได้ การให้การศึกษาที่เท่าเทียมกัน คือการให้การศึกษาที่ ...เต็มศักยภาพ... 
ไม่ได้แปลว่าการสอนโดยมุ่งหวังผลแบบเดียวกัน ส่ิงที่พบในการจัดการศึกษาในขณะน้ี
คือ ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ภูมิหลังอย่างไร เชี่ยวชาญด้านใด เก่งอะไร ไม่ว่าจะเข้า
เรียนหลักสูตรใด ทุกคนต้องผ่านระบบการเรียนเช่นเดียวกัน เรียนรายวิชาที่กําหนด
เหมือนกัน เรียนในระยะเวลาเท่ากัน และทุกคนต้องผ่านกระบวนการทดสอบเดียวกัน 
รศ.ดร.สมชายได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้กระบวนการทดสอบเดียวกันกับกลุ่ม
นักศึกษาที่มีความสามารถแตกต่างกัน  
ด้วยการนําเสนอรูปภาพการทดสอบ 
ความสามารถของสัตว์หลากหลาย
ชนิดประกอบด้วย ลิง นกเพนกวิน 
ปลา ช้ าง แมวนํ้า และสุ นัข โดย
กําหนดให้ทดสอบด้วยเครื่องมือชนิด
เดียวกันคือให้ปีนต้นไม้ต้นเดียวกัน     
ดูเหมือนเป็นการทดสอบที่ยุติธรรมที่ให้สัตว์ทุกชนิดต้องปีนต้นไม้ ซึ่งในความเป็นจริง
เป็นไปไม่ได้ เพราะสัตว์แต่ละชนิดมีความสามารถแตกต่างกัน จึงสะท้อนให้คิดว่า    
การวัดผล/ประเมินผลการเรียนรูใ้นปัจจุบันยุติธรรมหรือไม่? เพราะฉะน้ัน...ในการวัด 

 
 
 

 
และประเมินผลนักศึกษาซึ่งมีความสามารถที่แตกต่าง
กัน อาจจะต้องใช้การวัดผลหลายๆ วิธี การประเมิน
หลายๆ ครั้ง เพราะศิษย์บางคนเขียนเก่ง บางคนพูดเก่ง 
บางคนต่ืนเต้น เวลาสอบทําข้อสอบไม่ได้ ดังน้ันจึงต้อง
หาวิธีการที่เหมาะสม ไม่ใช่ทดสอบด้วยการให้ปีนต้นไม้
เหมือนกันหมด อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะประเมินด้วยวิธใีด 
เหมาะสมอย่างไร อาจารย์ควรต้องมีหลักฐาน มีเหตุผล
อธิบายให้ศิษย์เข้าใจถึงกระบวนการน้ันๆ 

 

ประเด็นที่  4 : แนวปฏิ บั ติที่ดีสําหรับ

อาจารย์ต่อศิษย์ 
1. ให้กําลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนศิษย์อย่าง

ต่อเน่ือง อย่างสมํ่าเสมอ  
 2. ให้มีการพูดคุยกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ 

ศิษย์กับศิษย์ นอกห้องเรียน   
3. ใช้ เทคนิคการสอนที่ เ น้นผู้ เรียนเป็น

ศูนย์กลาง เช่น คณะแพทยศาสตร์ใช้ case-based และ 
problem-based คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ project-
based และคณะสถาปัตยกรรมศาสตรใ์ช้ studio-based 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของ มจธ. เลือก Storyline เป็นต้น 

4. ต้องมี Feedback ทันที โดยผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น e-mail หรือ โทรศัพท์ 

5. ต้ังเป้าหมายให้ศิษย์ไว้ให้สูงที่สุดเพื่อให้
พยายามไปให้ถึง (High expectations) อย่าต้ังเกณฑ์  
ไว้เต้ียๆ  

6. ให้ความยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
ของศิษย์แต่ละคนซึ่งมีไม่เท่ากัน และมีวิธีการเรียนที่
ต่างกัน 

  

 ก่อนส้ินสุดการบรรยาย รศ.ดร.สมชาย เน้น
ว่า อาจารย์ต้องเลือกส่ิงที่มีคุณค่าให้ศิษย์ และยกคํา
กล่าวที่ ได้กระตุกความคิดผู้ ฟังว่าให้พยายามหา
แนวทางใหม่ๆ ของการเรียนการสอน คือ  

...You cannot discover new oceans unless you 

have the courage to lose sight of the shore... 

อาจารย์จะไม่มีวันค้นพบทะเลใหม่  ถ้ายังไม่ละ

สายตาจากชายฝ่ังเดิม... � 

 

 

หวัใจของการบรรยายพเิศษเรือ่ง หวัใจของการบรรยายพเิศษเรือ่ง หวัใจของการบรรยายพเิศษเรือ่ง หวัใจของการบรรยายพเิศษเรือ่ง ““““การเรยีนที่ผูเรียนเปนศนูยกลางการเรยีนที่ผูเรียนเปนศนูยกลางการเรยีนที่ผูเรียนเปนศนูยกลางการเรยีนที่ผูเรียนเปนศนูยกลาง””””    
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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านจุลสาร PBL วลัยลักษณ์ทุกท่าน ในฉบับน้ีเราขอ “ตามติด...ติดตาม PBL” ต่อไป 
ด้วยข้อคิดเรื่องการเรียนรู้จาก รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา (สรุปความโดยคุณกรมาศ สงวนไทร) ซึ่งเป็น
ประเด็นสําคัญกับการเรียนการสอนทุกรูปแบบ การเรียนรู้คืออะไร บทบาทของผู้สอน อะไรคือความต่าง
ระหว่างการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้สอน ประเด็นสําคัญคือ เรื่องน้ีเป็นเรื่องไม่ตกยุค เพราะเม่ือบริบทเปล่ียนไป วิธีการเรียนรู้ก็เปล่ียนไป 
รูปแบบการเรียนการสอนก็ต้องเปล่ียนไปตามความเหมาะสม  
 Howard Gardner เจ้าของทฤษฎี Multiple Intelligences เขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อ The Five Minds in 
the 21st Century ว่าคนในยุคใหม่ต้องมีคุณสมบัติหลัก 5 ประการคือ 1) The Disciplined Mind (มีระเบียบวินัย) 
2) The Creative Mind (มีความคิดสร้างสรรค์) 3) The Synthesized Mind (สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์)       
4) The Respectful Mind (เคารพซึ่งกันและกัน) 5) The Ethical Mind (มีคุณธรรม จริยธรรม) ดูๆ ไปแล้วผู้สอน
คงจะสนใจสอนเฉพาะความรูไ้ม่ได้แล้ว ต้องบูรณาการเรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วย กระทรวงศึกษาของไทยได้กําหนด
คุณลักษณะที่มุ่งหวังในตัวผู้เรียนทุกระดับไว้ 5 ประการคือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสําคัญระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะในการวิเคราะห์ ส่ือสารและทักษะ
สารสนเทศ ซึ่งชี้ทิศทางของการเรียนการสอนให้ชัดเจนยิ่งข้ึนด้วยผลของการเรียนรู้เหล่าน้ี  
 ในฉบับน้ีดิฉันนําเสนออุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ฮ่องกง แต่ไม่ได้
ต้ังใจให้ผู้อ่านท้อถอยนะคะ เพราะความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ความสําเร็จคือการเดินทาง (Success 
is not a destination, it is a journey) ซึ่งเป็นคํากล่าวของ Arthur Ashe ที่ได้ฟังมาจาก รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ 
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 ผศ.ดร.เกียรติกําจร กุศล รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ PBL ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มานําเสนอ
ท่านผู้อ่าน เพื่อเชิญชวนท่านให้ทํางานวิจัย PBL กับเรา  
 ผศ.น.อ.(ญ) ดร. ทัศน์ศรี เสมียนเพชร เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการ “The 2nd 
International PBL Symposium” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2552 ที่ Republic Polytechnic Singapore ต้น
ตํารับ PBL แบบ One Day One Problem ชวนให้เราคิดให้ชัดว่าทําไมต้อง PBL และได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานต้อง hard fun คือเรียนสนุกก็จริงแต่ต้องใช้ความพยายามด้วย hard fun น่าจะเป็นปัจจัย
สําคัญของการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรามักจะพูดถึงการเรียนรู้ว่าต้องสนุกสนานบันเทิง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ต้อง   
ลงแรงอะไรก็ไม่เกิดการเรียนรู้  
 ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ไขข้อข้องใจว่า PBL ไม่ใช่วิธีการที่ใช้ได้กับผู้ที่เรียนดีเท่าน้ันโดยใช้
ประสบการณ์ของอาจารย์ยืนยัน 
 

 ในฉบับน้ีมีเรื่องอื่นๆ นําเสนอท่านผู้อ่านเหมือนเดิม แนะนําแหล่งข้อมูล PBL โดย ดร.ฐิติพร ปานมา 
นําเสนอ PBL ที่ Temasek Polytechnic ซึ่งใช้อีกรูปแบบหน่ึงของ PBL คือใช้ FILA Chart ถ้าอยากทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมเข้าไปค้นคว้าได้ ที่ติดต่อมีให้อย่างละเอียดค่ะ คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี เสนอเรื่องเม้าทใ์ต้ถุนเรยีนรวม 1 

และบอกเล่ากิจกรรม PBL เช่นเคย � 

เรายินดีรบัขอเขียนจากทานผูอานเสมอนะคะเรายินดีรบัขอเขียนจากทานผูอานเสมอนะคะเรายินดีรบัขอเขียนจากทานผูอานเสมอนะคะเรายินดีรบัขอเขียนจากทานผูอานเสมอนะคะ…………สงตนฉบบัไดที ่สงตนฉบบัไดที ่สงตนฉบบัไดที ่สงตนฉบบัไดที ่nvisavee@wu.ac.thnvisavee@wu.ac.thnvisavee@wu.ac.thnvisavee@wu.ac.th    
กลบัมาพบทานใหมหลงัขึ้นปใหม กลบัมาพบทานใหมหลงัขึ้นปใหม กลบัมาพบทานใหมหลงัขึ้นปใหม กลบัมาพบทานใหมหลงัขึ้นปใหม 2553255325532553 ข ข ข ขอใหมีความสขุความเจรญิยิง่ๆอใหมีความสขุความเจรญิยิง่ๆอใหมีความสขุความเจรญิยิง่ๆอใหมีความสขุความเจรญิยิง่ๆ    ขึ้นทกุทานคะขึ้นทกุทานคะขึ้นทกุทานคะขึ้นทกุทานคะ............!!!!!!!!    

ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....อัญชล ีชยานวุัอัญชล ีชยานวุัอัญชล ีชยานวุัอัญชล ีชยานวุัชรชรชรชร    
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 บทความที่นําเสนอในฉบับนี้ เขียนโดย Patrick Lai จาก
มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค ประเทศจีน และ Catherine Tang จาก 
คณะศึกษาศาสตร์ของสถาบันฮ่องกง บทความนี้มีความน่าสนใจตรงบทวิเคราะห์ของงานวิจัย เจ้าของบทความช้ีให้เห็นว่า         
การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีอุปสรรคใดบ้างและมีประเด็นสําคัญอะไรที่เก่ียวข้องบ้าง  
 

    
 

 ผู้ทําวิจัยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจํากลุ่มจํานวน 30 คน จากมหาวิทยาลัยในฮ่องกง 3 แห่ง โดยเก็บข้อมูล 2 คร้ัง     
คร้ังแรกโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structured) เพื่อที่จะรวบรวมทัศนคติเก่ียวกับการเรียนการสอน ปัญหาที่
ประสบเมื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จัดทําร่วมกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ถูก
บันทึกไว้และนํามาวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ช้ีให้เห็นว่ามีปัจจัย 4 ประการที่เป็นอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานให้ประสบความสําเร็จ คือระบบการให้รางวัลหรือแรงจูงใจ กลไกการประเมินการเรียนการสอน การจัดหา
ทรัพยากรที่เหมาะสม และความกระตือรือร้นของผู้เรียนในการเรียนแบบ PBL ขั้นตอนที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามเรียกว่า
Teachers’ Experiences Questionnaire ที่จัดทําขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงประสบการณ์ของผู้สอน แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นตาม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแจกให้กับอาจารย์ที่ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วจํานวน 30 คน ได้แบบสอบถามคืนมา 19 ฉบับ 
(63% ของแบบสอบถามที่ส่งออกไป) 
 

   
 

 ข้อมูลเก่ียวกับอาจารย์ที่ต้องการคืออาจารย์อยู่ในสถาบันที่จัดการเรียนการสอนแบบ PBL หรือไม่ ตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับใด และมีประสบการณ์การสอนแบบ PBL หรือไม่ พบว่า อาจารย์จากสถาบันที่ใช้ PBL มีจํานวนใกล้เคียงกันกับอาจารย์จาก
สถาบันที่ไมใ่ช้ PBL 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์อาวุโส ที่เหลือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์ 30% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 ปี และมีเพียง 10% ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน    
แบบ PBL ข้อมูลที่ได้สามารถนํามาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบได้ 3 กลุ่มคือ 1) สถาบันที่ใช้การเรียนการสอนแบบ PBL และสถาบันที่
ไมใ่ช้ PBL 2) อาจารย์อาวุโสและอาจารย์ที่อ่อนอาวุโสกว่า และ 3) ผู้มีประสบการณ์การสอนแบบ PBL และผู้ที่ไม่เคยสอนแบบนี้  
 

 
  

ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....อญัชล ีชยานวุชัรอญัชล ีชยานวุชัรอญัชล ีชยานวุชัรอญัชล ีชยานวุชัร    

บทความเกีย่วกบั บทความเกีย่วกบั บทความเกีย่วกบั บทความเกีย่วกบั PBLPBLPBLPBL    

วิธีการเก็บข้อมูล 

การวิเคราะหข้์อมูล 
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 พบว่าอาจารย์ในสถาบันทั้งสองแบบมีความเช่ือแบบเดียวกันว่า PBL ตรง
กับปรัชญาการเรียนการสอนของตนเอง ในเรื่องระบบการสนับสนุนให้ใช้ PBL 
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ผลักดันเต็มที่ และใช้ระบบการประเมิน
การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการสอนแบบ PBL 
 อาจารย์อาวุโสและอาจารย์ที่อ่อนอาวุโสมีความเช่ือและมีความคิดเห็นที่
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน PBL ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ พบว่าอาจารย์
อาวุโสพอใจวิธีการถ่ายทอดความรู้และระบบการประเมินผลความสามารถในการ
สอนแบบดั้งเดิม อาจารย์ที่อ่อนอาวุโสส่วนใหญ่เช่ือว่าการสอนแบบ PBL ช่วยให้
ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าและช่วยพัฒนาทักษะการคิด การจะเร่ิม 

นํา PBL เข้ามาใช้ในระบบค่อนข้างมีปัญหา อาจารย์คร่ึงหนึ่งในกลุ่มนี้พบว่าผู้เรียนเรียนแบบ PBL ไมเ่ป็น เพราะ
เป็นรูปแบบการเรียนที่ไม่ตรงกับประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต จึงเป็นปัญหาไม่น้อย อาจารย์ที่อ่อนอาวุโสมี
ความเห็นว่า แม้ระบบกลางจะไม่อํานวย แต่อาจารย์สามารถใช้รูปแบบลูกผสมของ PBL ได้ เช่น นําไปใช้ใน
รายวิชาเล็กๆ หรือจัดเนื้อหาเพียงบางส่วนเป็น PBL 
 ทั้งสองกลุ่มเห็นตรงกันว่า ถ้าจะจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ให้ประสบความสําเร็จ อาจจะต้องให้
ความสนใจปัจจัย เช่น กระบวนการประเมินผลที่วัดผลการสอนของอาจารย์ และการสนับสนุนของสาขาวิชาต่างๆ   
 

    
 การวิเคราะห์ความแตกต่างช้ีให้เห็นว่ามีปัจจัยหลักสี่ประการที่มีผลต่อการนํารูปแบบการเรียน    
การสอนแบบ PBL มาใช้ คือ การสนับสนุนการเรียนรู้แบบ PBL (เช่น ปริมาณงานสอน ตารางสอน และ     
การฝึกอบรม) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและความเช่ือเก่ียวกับการเรียนการสอนของ
ผู้สอนในเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ 
 นักวิจัยงานช้ินนี้เช่ือว่า ปัจจัยผู้เรียนเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องแก้ไขใหไ้ด้ เพราะเป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรม
การเรียนรู้ที่ฝังรากลึก การจัดการศึกษาในฮ่องกงในช่วง 1970-1980 ใช้ระบบการคัดคนเก่งจํานวนน้อย 
(เพียง 3%) เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพียง 2 แห่งที่มี ถึงแม้ต่อมามหาวิทยาลัยเพิ่มจํานวนเป็น 7 แห่ง และ
นักเรียนมัธยมจํานวน 18% มโีอกาสได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การแข่งขันยังคงมีสูง ครูในระดับมัธยม
จํานวนมากจึงยังคงเลือกการสอนเพื่อการจําความรู้และการสอบ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีมาก่อนเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัย ทําให้ผู้เรียนต้องปรับตัวมากเพื่อการเรียน PBL ที่เน้นการเรียนด้วยตนเอง (self-directed 
learning) และการเรียนเป็นกลุ่ม (group work) 

 ข้อเสนอของนักวิจัยคือ 
 1) ควรพิจารณา PBL แบบไม่เต็มรูปแบบสําหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้เสียก่อน 
 2) ควรมีการใช้ PBL ในระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาด้วยเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องกันทั้งระบบ 
 

  นักวิจัยสรุปว่า การเรียนการสอนในรูปแบบ PBL จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีการนําไปใช้กับคนส่วนใหญ่ PBL ไม่ควร

เป็นรูปแบบที่นํามาใช้เฉพาะกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น � 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากมี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ (Andragogy) ในการสร้างปัญญาชนออกสู่สังคม 

ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละวิชาชีพ โดยนักศึกษาสามารถกํากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self–directed learning) และรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาจารย์คอยเป็นผู้เอื้อต่อการเรียนรู้ (facilitator) หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ (resource) แทนที่จะเป็นผู้บรรยาย 
(lecturer) หรือผูใ้ห้คะแนน (grader) 
 จากการติดตามงานวิจัยการเรียนการสอนแบบ PBL ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จํานวน 8 เรื่อง ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบการนําเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Problem-based Learning “A curriculum Model for Educational Reform” 2 – 4 
May 2007 นอกจากน้ีก็ได้มีการตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่องาน ผู้จัดทํา / พ.ศ. เนื้อหาโดยย่อ 

Developing a PBL English 
Course : a discovery 
journey 

อัญชลี ชยานุวัชร / 2550 
 

การสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ PBL มีแนวคิดจากงานวิจัย 3 ช้ิน ได้แก่ 1) ใช้การเรียนการสอนที่ไม่
เน้นผู้สอนเป็นสําคัญ 2) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และ 3) ใช้ระบบการวัดผลที่เหมาะสม 

ข้ันตอน การจัดทําหลักสูตรรายวิชา เริ่มด้วยการออกแบบโดยจัดทําผังที่ประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ของ
หลักสูตร และนําร่างผังหลักสูตรไปรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ร่วมสอน นําไปใช้และรวบรวมข้อมูลที่
สําคัญ ประสานความเข้าใจโดยการประชุม บันทึกช่วยจํา และโทรศัพท์ 

ค้นพบว่า มีประเด็นเกี่ยวกับใครควรตรวจการบ้าน และจัดสอนเสริมเป็นรายทักษะ 
ข้อมูลเบื้องต้นท่ีเก็บจากผู้เรียน จากการสอบถามนักศึกษาจํานวน 99 คน พบว่า นักศึกษามีความพร้อม
ในการเรียนแบบน้ีมาก 26 คน (26.26%) มีความม่ันใจว่า PBL ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษได้ 54 คน (54.54%) 
พอใจที่ได้เรียนแบบ PBL 39 คน (39.39%) การเรียนแบบ PBL มีงานมาก 69 คน (69.69%) และคิดว่า
สามารถพัฒนาตนเองได้ 44 คน (44.44%) 

เสียงสะท้อนของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานในหลักสูตร
การศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ทิพย์วัลย์ สุทินและคณะ / 
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เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษกับการประยุกต์ใช้ รายวิชาตัวตนและสังคม และรายวิชาศิลปวัฒนธรรมปริทัศน์  

ข้อค้นพบ นักศึกษาส่วนใหญ่ประทับใจอาจารย์ประจํากลุ่ม ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับคําศัพท์ การพูด การ
ใช้หลักไวยากรณใ์นรายวิชาภาษาอังกฤษกับการประยุกต์ใช้ สําหรับในรายวิชาตัวตนและสังคมและรายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมปริทัศน์ นักศึกษามีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากเรียนแบบ PBL ทําให้ตนเองได้พัฒนาทักษะ
การคิด มนุษย์สัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต สามารถใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ เต็มที่ 

ศึกษาความแตกต่างของผล
การจัดการเรยีนการสอน
แบบดั้งเดิมกับแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
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ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ พฤติกรรมการเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาตัวตนและ
สังคมระหว่างกลุ่มที่เรียนแบบเดิมกับกลุ่มที่เรียนแบบ PBL  

ข้อค้นพบจากการศึกษา คือ นักศึกษาที่เรียนแบบ PBL มีผลสัมฤทธ์ิ มีเจตคติด้านบวกต่อรายวิชา  สูงกว่า
นักศึกษาที่เรียนในกลุ่มดั้งเดิม และพบว่าพฤติกรรมการเรียนในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญ 

ผลการสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานต่อความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาพยาบาล 

เกียรติกําจร กุศล และคณะ / 
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ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  

ข้อค้นพบ  คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณภายหลังการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความม่ันใจในตนเอง การคิดอย่างเป็นระบบ
และทักษะด้านการประเมิน ผลจากผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงว่า การสอนแบบ PBL สามารถช่วยพัฒนา
คุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลได้  

 

ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....เกยีรติกาํจร กศุลเกยีรติกาํจร กศุลเกยีรติกาํจร กศุลเกยีรติกาํจร กศุล    

การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน PBLPBLPBLPBL    ใน มวลใน มวลใน มวลใน มวล....    
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เจตคติของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อ
การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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ศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักศึกษาพยาบาล  
ข้อค้นพบ เจตคติของนักศึกษาพยาบาลภายหลังการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อน  
การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเจตคติของนักศึกษาภายหลังการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ 

ทักษะการต้ังคําถามใน 
การเรียนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษา 
พยาบาลช้ันปีที ่2 

ทัศน์ศรี เสมียนเพชร และคณะ / 
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ศึกษาระดับคําถามของนักศึกษาจากสถานการณ์ปัญหาในรายวิชาโภชนาการและโภชนบําบัดและศึกษา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับระดับคําถามการเรียนรูใ้นการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
ข้อค้นพบ ระดับคําถามของนักศึกษาในโจทย์สถานการณ์แรกๆ จะเป็นระดับคําถามที่อยู่ในระดับตํ่า
ค่อนข้างมาก แต่เมื่อโจทย์ปัญหาหลังๆ จะมีระดับคําถามที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มขึ้น ระดับคําถามส่วนใหญ่
จะเป็นคําถามระดับการวิเคราะห์ และพบว่าระดับคําถามของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่
อาจารยไ์ด้กําหนดไว้อยูใ่นระดับสูง  

ปฏิสัมพันธ์กลุ่มย่อยใน 
การเรียนการสอนแบบ 
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กรมาศ สงวนไทร และคณะ / 
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การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ประจํากลุ่มกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาต่อนักศึกษาในกลุ่มย่อย 
ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ด้เป็นอย่างดี 

ข้อค้นพบ ขณะที่มีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่มย่อย
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการร่วมกันอภิปรายรายละเอียดของปัญหา ส่วนอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาในการสร้างบรรยากาศที่ดี ช่วยเสริมแรง ช้ีแนะและคอยกระตุ้น บางครั้งการที่นักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มย่อยอย่างเต็มที่ เป็น active learner ทําให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ กล้าแสดงออก 
ร่วมมือร่วมใจกันดีมาก ทําให้มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการกลุ่มเป็นอย่างดี 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรยีนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน 
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การศึกษาครั้งน้ีมีเป้าหมายเพื่อนํารูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อค้นพบ ครูมีความเช่ือม่ันว่าสามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้ออกแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ ครูสามารถ
จัดทําคู่มือ รวมทั้งพัฒนาโจทย์ปัญหาที่สามารถนําไปใช้จริง ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุขในการเรียน 
มีความกระตือรือร้น กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ครูช่วยถ่ายโยงความรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการขยายผลภายใน
โรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

 จากผลงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า  
 1) อาจารย์ประจํากลุ่มควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนแบบ PBL ให้น่าเรียน สนุก ผ่อนคลาย เป็นกันเอง จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 2) ควรสนับสนุนให้มีการเรียนแบบ PBL ต่อเน่ือง จะทําให้นักศึกษาต้ังคําถามเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้น และสามารถกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
ใกล้เคียงกับท่ีอาจารยไ์ด้กําหนดไว้  
 3) นักศึกษาท่ีเรียนแบบ PBL มีคุณลักษณะและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านความม่ันใจในตนเอง การคิดอย่าง
เป็นระบบและทักษะด้านการประเมิน  
 4) ความแตกต่างของผลการจัดการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมกับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ มีเจตคติด้านบวกต่อ
รายวิชาสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มด้ังเดิม ความประทับใจต่ออาจารย์ประจํากลุ่มทําให้ได้พัฒนาตนเองเกี่ยวกับคําศัพท์ การพูด การใช้หลักไวยากรณ์ 
ได้พัฒนาทักษะการคิด มนุษย์สัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูลและการสื่อสาร เป็นผู้เรียนท่ีกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ใช้เวลาค้นคว้ามาก  
 5) บุคลิกลักษณะท่ีเหมาะสมของอาจารย์ในการสอน คือต้องให้นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้แบบชี้นําตนเองได้ และต้องการศึกษารูปแบบ     
การประเมินผลท่ีเหมาะสม  
 6) ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษแบบ PBL ต้องมีการวางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี ท้ังเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร การเตรียม
อาจารย์ การเตรียมนักศึกษา แหล่งเรียนรู้ ตารางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 การศึกษาค้นคว้าหาคําตอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในมิติต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นในหลากหลายประเด็น      
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และหวังว่าคงมีงานวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพิ่มขึ้นในอนาคต �  

 

การดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงานการดําเนินงาน    PBLPBLPBLPBL    ในในในใน มวล มวล มวล มวล....    



จจจจุุ ุุลลลลสสสสาาาารรรร    PPPPBBBBLLLL    ววววลลลลััััยยยยลลลลัััักกกกษษษษณณณณ                                                                                                                            ----8888----                                                                                                                    PPPPBBBBLLLL    WWWWUUUU    NNNNeeeewwwwsssslllleeeetttttttteeeerrrr    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเก่ียวกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ร่วมกับ ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน และ ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ทําให้ได้รับประสบการณ์
มากมาย ทั้งด้านวิชาการและความสนุกเพลิดเพลิน โดยเฉพาะการใช้เวลานอกเหนือ
การประชุม พวกเราได้ใช้เวลาในห้องสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์     
ทําให้ได้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ การสร้างชาติที่มีผู้คน
หลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมกัน และในที่สุดก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่สําคัญคือวิธีการ
นําเสนอข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าถึงเนื้อหา 
เสมือนเราได้อยูใ่นสถานการณ์นั้นๆ ณ เวลานั้น ห้องสมุดแห่งชาติมีตํารามากมาย ดิฉัน
ประทับใจตําราที่เขียนเก่ียวกับประวัติของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล อย่างละเอียด ทําให้ได้
ทราบว่า พยาบาลผู้ที่เรานับถือนั้น ท่านเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และมี  
ความเสียสละทุ่มเทเป็นอย่างยิ่ง ทําให้อ่านแล้วได้กําลังใจขึ้นเป็นทวีคูณ 

ในการประชุมคร้ังนี้ มีผู้นําเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานอย่างหลากหลาย และยังมีผู้ที่เป็นองค์ปาฐกหลายท่าน ล้วนเช่ียวชาญด้าน  
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

สาระทางวิชาการมีมากมาย ที่สรุปมานี้เป็นเพียง 2 เรื่อง
ที่ต้องการทําให้เกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นเก่ียวกับการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

1. การตอกยํ้าว่าเป้าหมายของ PBL คืออะไร 
ในแนวคิดนี้ได้ยืนยันว่าเป้าหมายของ PBL คือ 

 1.1 การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบบูรณาการความรู้ 
และทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําความรู้นั้นได้ยาวนาน การช่วยให้
ผู้ เรียนพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ซึ่งเป็นบริบทของ    
การแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนต้องนําความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้และนํา
ตนเองเข้าสู่กระบวนการของการได้รับข้อมูลใหม่ ทําให้สามารถ
สร้างเป็นองค์ความรู้ ที่ผู้เรียนสามารถระบุได้ว่า ตนเองได้เรียนรู้
ในสิ่งใดเพิ่มขึ้น 

 

  

ผศผศผศผศ....นนนน....ออออ.(.(.(.(ญญญญ))))    ดรดรดรดร....ทศันศร ีเสมยีนเพชรทศันศร ีเสมยีนเพชรทศันศร ีเสมยีนเพชรทศันศร ีเสมยีนเพชร    

การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน การดาํเนนิงาน PBLPBLPBLPBL    ในสถาบนัอืน่ในสถาบนัอืน่ในสถาบนัอืน่ในสถาบนัอืน่    

10 June 200910 June 200910 June 200910 June 2009    
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 1.2 การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาของผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความคิด
(metacognition) และเหตุผล (reasoning strategies) ในสถานการณ์
โจทย์ปัญหาท่ีมีความหลากหลาย  ท้ังนี้ metacognition หมายรวม 
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการวางแผน    
การแก้ปัญหา การดําเนินการ
แก้ปัญหา และการประเมินผลว่า
สิ่งท่ีปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดไว้หรือไม่ 

1.3 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learning) ซ่ึงในกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนี้ 
ในเบื้องต้นผู้เรียนต้องมีความตระหนัก คิดว่าอะไรท่ีได้เรียนรู้แล้ว 
และอะไรท่ียังไมไ่ด้เรียนรู้ ต่อจากนั้นจะกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
คือต้องระบุให้ได้ว่าจะเรียนรู้อะไรต่อไป วางแผนการเรียนรู้ตาม
เป้าหมาย ลงมือปฏิบัติและประเมินผลสิ่งท่ีได้เรียนรู้  

1.4 เป็นผู้ร่วมมือในการเรียนรู้ท่ีดี ด้วยการท่ีผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกลุ่มย่อย แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง ให้เหตุผล และเห็นด้วย
ในข้อเสนอของสมาชิกกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย 

1.5 การสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน (intrinsic 
motivation) แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนนี้ เกิดจากการท่ีผู้เรียนมีความรู้สึก
พึงพอใจกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากความสนใจ และมีความท้าทายให้
ต้องการรู้ พร้อมๆ กับการได้พัฒนาทักษะวิธีการคิด ซ่ึงทําให้เพิ่ม
ความมั่นใจในการเรียนรูใ้นสิ่งท่ียุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมายการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลลัพธ์
ท่ีหากเกิดข้ึนในผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเป็นผู้นําตนเองในการเรียนรู้
ต่อไปได้ตลอดชีวิต 

2. ได้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานต้อง hard fun  

มโนทัศน์ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของ Terry Barrett (วิทยากรจาก 
Centre for Teaching and Learning, School of Education and 
Lifelong Learning, University College Dublin, Ireland) ท่ีได้นําเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ คือ learning as hard fun วิทยากรได้
นําเสนอว่าในการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีทําได้ยาก 
(hard) แต่เรียนรู้ด้วยความสนุก (fun) ไปพร้อมๆ ในเวลาเดียวกัน 
ความสนุกก็คือ มีความรื่น เริ ง  สนุกสนาน  (enjoyable) และ
สร้างสรรค์ (creative) ในขณะท่ีความยากลําบากเป็นความท้าทาย  

 

(challenging) และผู้เรียนต้องตื่นตัวทํางานหนัก (stretching) ดังนั้น
วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ควรมีเสียงหัวเราะของผู้เรียน 
มีความสนุก ความรู้สึกเป็นอิสระ สร้างสรรค์และต้องใช้พลังงาน 
(energy) มากมิใช่เป็นการใช้ความสามารถแบบผิวเผิน ตรงกัน
ข้าม ต้องมีความพยายามอย่างเข้มข้น จริงจัง กับสิ่งท่ีจะต้องได้
เรียนรู้เพิ่มข้ึน   

ความยากหรือการ ทุ่ม เทอย่ างหนัก ในการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ประการคือ 1) ต้องมีการปรับธรรมชาติของ     
การเรียนรู้ ผู้เรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการสังเกตผู้อื่นมาจนเคยชิน มาเป็นการวางแผน ตัดสินใจ
ปฏิบัติ ระดมสมอง ค้นหาข้อมูล ให้เหตุผล สรุปและนําเสนอสิ่งท่ีได้
เรียนรู้ 2) ต้องให้ได้สิ่งท่ีต้องการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ตามโจทย์
ปัญหา การจะได้ความรู้มานั้น ต้องมีกิจกรรมมากหลากหลาย 
ค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ ง ทําการศึกษาด้วยตนเอง มี          
การสังเคราะห์ความรู้เพื่อออกแบบและนําไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้
และ 3) ต้องปรับเปลี่ ยน (transformative dimension) วิธีการ
เรียนรู้ ในรูปแบบท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ  ก็คือ        
การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซ่ึงความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสนุกในรูปแบบท่ีเป็นเสียงหัวเราะและขบขัน (fun as 
laughter and joking) หมายถึง การแสดงออกด้านอารมณ์ มีเสียง
หัวเราะท่ีทําให้ผ่อนคลายความเครียด ลักษณะเช่นนี้ เช่น       
การออกแบบสถานการณ์โจทย์ปัญหาท่ีอ่านแล้วทําให้ได้อารมณ์
ขบขัน มีความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด  
 ความสนุ ก ในรูปแบบ ท่ี เ ป็นความรู้ สึ กอิ สระและ
สร้างสรรค์ (fun as freedom and creativity) เกิดจากการจัดแหล่ง
เรียนรู้ให้น่าเรียนรู้ มีสื่อหลากหลาย ทําให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระ 
ความเป็นอิสระทําให้สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ เ ป็นอย่างดี   
สําหรับงานวิจัยและเนื้อหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องยังมีอีกมากมายท่ียัง
ไมไ่ด้กล่าวถึง อาจพบกันในฉบับหน้าค่ะ � 

 
 

การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน การดําเนินงาน PBLPBLPBLPBL    ในในในในสถาบนัอืน่สถาบนัอืน่สถาบนัอืน่สถาบนัอืน่    
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มีนักการศึกษาหรือครูอาจารย์
จํานวนไม่น้อยที่คิดว่า การเรียนการสอน
แบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือการเรียน
ที่ให้ผู้เรียนออกแบบการเรียนเอง ควรจะ
ใช้กับเด็กเก่ง เพราะคิดว่าเด็กช้ันหัวกระทิ
เท่านั้นที่สามารถคิดสร้างสรรค์งานและ 

ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าหากเราเข้าใจว่าการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางคือการมอบเครื่องมือที่ใช้สําหรับแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ในอนาคตข้างหน้า อนาคตที่ผู้สอนเองก็ไม่อาจจินตนาการได้ถึง ดังนั้นแล้วเราจะสอน
เด็กอย่างที่เราถูกสอนมาอาจจะไมใ่ช่สิ่งที่ถูกต้องนัก และเราจะเลือกสอนเฉพาะคนเก่ง
ก็ไม่สมควร เพราะอนาคตของชาติไม่ได้ฝากไว้ที่คนเพียงหยิบมือเดียว แน่นอนว่าเด็ก
เก่งจะเรียนรู้ได้เร็วกว่า ถ้าเราจะเปรียบมนุษย์ว่ามี 4 จําพวกเหมือนดอกบัวในบึงอย่างที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ หากนํามาดัดแปลงให้เข้ากับบริบททางการเกษตรก็อาจเปรียบ
ได้ว่า ดอกที่ชูอยู่พ้นน้ํานั้นเมื่อได้รับแสงอาทิตย์จะบานออกทันที พร้อมจะได้รับการผสม 

เกสรให้ผลแพร่พันธุไ์ด้ ที่อยู่ปร่ิมน้ํายังต้องให้แสงกระตุ้นอีกสักสองสามวันถึงจะบานออก ที่อยูใ่ต้น้ํากระตุ้นกันยากหนอ่ยเพราะมนี้าํ
มาหักเหแสง น้ํายิ่งขุ่นยิ่งต้องใช้แสงมากและใช้เวลากระตุ้นนานขึ้น แต่ที่อยู่ใต้โคลนตมแม้แสงจะแรงอย่างไรก็ส่องลงไปไม่ถึง อาจ
ต้องใช้วิธีกวนตะกอนใหโ้คลนตมหลุดออกเสียก่อน กวนไปกวนมา กวนหนักเข้าดอกบัวอาจชํ้าเน่าตายไปเสียก่อนก็ได้ ดังนั้นแล้วเรา
จะทําให้เด็กทุกคนประสบผลสําเร็จเท่าเทียมกันโดยวิธีเดียวกันย่อมไมไ่ด้ 

ต้องยอมรับความจริงว่าเด็กที่เรียนสาขาเกษตรส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กช้ันหัวกะทิ นั่นหมายความว่า
พวกเขาจะขาดแรงจูงใจในการเข้าถึงบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายบางคนไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าตนเองจะได้วุฒิการศึกษาใดเมื่อเรียนจบ จากประสบการณ์การสอน
ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าการสอนแบบป้อนองค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่เสริมภาคปฏิบัติ
แล้วก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายที่วัดจากการทดสอบความรู้ พบว่านักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์คําถาม 
หรือแม้แต่เรื่องความจําก็ตาม เมื่อได้ทดลองนําการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจากการสังเกต  
(ไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ) พบว่าเด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์มากขึ้น ส่วนเรื่องของความจําในเนื้อหา
ของบทเรียนยังเห็นไม่ชัด แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างชัดเจนคือ บรรยากาศของห้องเรียนที่มีความ
ผ่อนคลายมากขึ้น เพราะผู้สอนปล่อยให้นักศึกษาคุย
กันเองเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงกับธรรมชาติของเด็ก
ที่ชอบคุยกันในช้ันเรียน จะคุยนอกเรื่องบ้างก็ไม่ห้าม 
นักศึกษาไม่ถูกตั้งคําถาม ไม่ถูกช้ีให้ตอบ ไม่ถูกบอก 
ให้ปิดโทรศัพท์มือถือ แต่นักศึกษาจะได้รับคําแนะนําในการเข้าถึงองค์ความรู้ของบทเรียนที่นักศึกษา 
 

ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....ปยะพงค โชตพินัธุปยะพงค โชตพินัธุปยะพงค โชตพินัธุปยะพงค โชตพินัธุ    

อดตี ปจจบุนั อนาคต อดตี ปจจบุนั อนาคต อดตี ปจจบุนั อนาคต อดตี ปจจบุนั อนาคต PBLPBLPBLPBL    
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เป็นผู้กําหนดขึ้นมาเอง และมีการช้ีนําจากอาจารย์ผู้ควบคุม กระบวนการเรียน นอกจากน้ียังพบว่านักศึกษาท่ีไม่เก่งหรือขาดความม่ันใจใน
ตัวเองกลับมามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น เมื่อพบว่าตนเองมีประโยชน์กับการทํางานในกลุ่ม ทําให้เกิดความภูมิใจและเคารพตัวเองมากขึ้น 
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้และทํางานในทีมมากขึ้นเป็นลําดับ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ียากท่ีจะได้จากการสอนแบบฟังบรรยาย อย่างไรก็ตามยังมี
นักศึกษาคนท่ียังเป็นบัวใต้ดินอยู่บ้าง 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้าในสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้นําการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 7 ขั้นตอนไปใช้ในกลุ่มวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าหลายวิชา เช่น 
วิชาการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์นํ้ากร่อยและนํ้าเค็ม การเลี้ยงสัตว์นํ้าเค็ม หลักการสร้างบ่อและ
การออกแบบ เป็นต้น เมื่อเทียบกับการสอนแบบเก่าท่ีใช้การบรรยาย พบว่า การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและต้ังใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่อาจ
สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเร่ืององค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน โดยวิชาท่ีเป็นเทคนิคและ   
กลยุทธ์ในวิชาชีพ จะเหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งพบว่า เมื่อลอง 
ใช้บทเรียนท่ีเป็นหลักทฤษฎีมาใช้กับวิธีการสอนแบบน้ี ยากท่ีผู้เรียนจะเข้าถึงองค์ความรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซึ่งอาจเป็นผลจากหลาย
ปัจจัย เช่น โจทย์ท่ีนํามาใช้ไม่เหมาะสม ข้อจํากัดทางทักษะการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานของอาจารย์ประจํากลุ่มและของนักศึกษา

เอง ซึ่งเป็นประเด็นท่ีจะต้องนําไปศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไป � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

อดตี ปจจบุัน อนาคต อดตี ปจจบุัน อนาคต อดตี ปจจบุัน อนาคต อดตี ปจจบุัน อนาคต PBLPBLPBLPBL    

นันทวฒัน ฟองมณีนันทวฒัน ฟองมณีนันทวฒัน ฟองมณีนันทวฒัน ฟองมณี    
เรือ่งเมาทใตถนุเรยีนรวม เรือ่งเมาทใตถนุเรยีนรวม เรือ่งเมาทใตถนุเรยีนรวม เรือ่งเมาทใตถนุเรยีนรวม 1111    

เร่ืองเมาทฯ ฉบับนี้ ขอนําเสนอความคิดเห็นของนองนักศึกษาท่ีผานการเรียนแบบ PBL มาแลว วาเปนอยางไรบาง ดังนี ้

� ����������	���
����	������������ื�� �	������������������ ���	 
	���!�	��"��	��������#$�$�	��� #%���������	����#

���
���$�� ���	 �	�� �����&'	���&�	
���#(%�����&"�����������	���� �����	�������� L.O. (��$-.(� ��/�	���"�����) ���	 ��	�
��	����1����2ึ�4	�	����	&"� L.O. $�!��� 

 

� ���56�&��4 �	������  ���56�������	1����%��ื���������	7ึ�
&��.(�.�&�	�&"�� �	�'	���� �����
��	�����%	��%	� ����"1�
�1$   
&'	����(8���&������ &����$.�	�9/ ���	 1����%&"����$���(8�(���.
�� #%����56��	��(8�����'	#% ���$	�&"��" ���������:�����%ื�  
7ึ����#% ��� #% ������#
���%	 #%�������-ึ�	����1����% �	��'	���� �	���.(��
�����	������  

นองคิดวาเมื่อไดเรียนแบบ PBL แลวนองไดอะไรบาง? คําถามที่ 2 
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นองเรียน PBL แลวรูสึกยังไงบาง? คําถามที่ 1 
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คําถามที่ 3 อยากรูวา PBL ชวยในการเรียนของนองๆ ไดอยางไร? 
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 Temasek Polytechnic (http://www.tp.edu.sg) ประเทศสิงคโปร์ คือ สถาบันอาชีวศึกษาที่มีเป้าหมายใน
การผลิตนักศึกษาให้มีทักษะในการทํางาน และพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
จึงได้มีการนํา PBL มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด      
การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 
 Temasek Polytechnic มีกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL ที่คล้ายคลึงกับสถาบันอื่นๆ คือ แบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 - 6 คน จัดให้มีการพบปะกัน 2 คร้ัง และการศึกษาด้วยตนเอง แต่มีความแตกต่าง
จากสถาบันอื่นอยู่บ้าง คือ การใช้ตารางที่เรียกว่า FILA (Fact, Ideas, Learning Issues, Action Plan) เป็นเครื่องมือ
หรือขั้นตอนสําหรับผู้เรียนเพื่อนําไปสู่การเรียนรู้และแก้ปัญหาแทนการใช้ “7 Steps” ตามรูปแบบที่หลายสถาบัน
ใช้กัน ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่ต้องการทดลองนําไปใช้ 
 

ตาราง PBL Worksheet (FILA) 
Facts Ideas Learning Issues Action Plan 

List facts from the 
given case to support 
your ideas. 

List as many possible 
ideas that you can 
generate. 

Assess what you do 
not know and what 
you need to learn in 
order to solve the 
problem. 

Show how and where 
you intend to address 
your learning issues. 

 

ท่ีมา: Centre for Development of Teaching and Learning, Temasek Polytechnic (2003)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 เข้าถึงได้จาก http://www.cdtl.nus.edu.sq/link/mar2003/pbl1.htm 

 

ดรดรดรดร....ฐติพิร ปานมาฐติพิร ปานมาฐติพิร ปานมาฐติพิร ปานมา    

แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู PBLPBLPBLPBL    
 

http://www.tp.edu.sg/


 รวมทั้งยังมีแหล่งข้อมูล PBL  
 (PBL Resources) อื่นๆ เช่น 
 

       ���� Articles 
       ���� Referentes 
       ���� Videos 
       ���� Rich Media 
       ���� Conferences 
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 Temasek Polytechnic พัฒนาเว็บไซต์ TP PBL Portal (http://pbl.tp.edu.sg) เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ข้อมูล PBL 
ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน โดยประกอบด้วย บทความวิชาการเก่ียวกับ PBL ภายใต้หัวข้อ “Topics” ใหไ้ด้ศึกษาและ
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ซึ่งแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 
 

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

และมีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบ PBL ที่ Temasek Polytechnic (PBL@TP) ในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TP PBL Portal ยังเป็นแหล่งประกาศข่าวเก่ียวกับ PBL (Latest News และ Events) เช่น การจัดประชุมวิชาการเก่ียวกับ PBL 
(PBL Conferences) สัมมนา และหนังสือหรือบทความออกใหม่ นอกจากนั้น ยังมี PBL e-discussions ในหน้า PBL e-Communities 

of Practice (e-CoP) เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่กําหนดขึ้น � 

 
   

แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู แนะนาํแหลงขอมลู PBLPBLPBLPBL    

���� Temasek Applied Science School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-AS/default.htm)  
���� Temasek Business School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-BUS/default.htm)  
���� Temasek Design School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-DESIGN/default.htm)  
���� Temasek Engineering School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-ENG/default.htm)  
���� Temasek Humanities & Social Sciences School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-IGS/default.htm)  
���� Temasek Informatics & IT School (http://pbl.tp.edu.sg/sch/School-INT/default.htm) 

���� Understanding PBL (http://pbl.tp.edu.sg/Understanding%20PBL/default.aspx)  
���� Facilitation (http://pbl.tp.edu.sg/Facilitation/default.aspx)  
���� Curriculum Design (http://pbl.tp.edu.sg/Curriculum%20Design/default.aspx)  
���� Implementation (http://pbl.tp.edu.sg/Implementation/default.aspx)  
���� PBL Subjects (http://pbl.tp.edu.sg/PBL%20Subjects/default.aspx)  
���� PBL Online (http://pbl.tp.edu.sg/PBL%20Online/default.aspx)  

http://pbl.tp.edu.sg/
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 จุลสาร PBL ฉบับนี้ยังคงเล่าสู่กันฟังถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีรายละเอียดดังนี้  

  
 

 
 
 
 

ครั้งท่ี 1 จัดโครงการเมื่อวันท่ี 18 – 19 กรกฎาคม 2552 สําหรับผู้บริหาร/ครู/
อาจารยโ์รงเรียนชุมชนบ้านนาวา อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน
จํานวน 42 คน 

ครั้งท่ี 2 จัดโครงการเมื่อวันท่ี 25 – 26 กรกฎาคม 2552 สําหรับครู/อาจารย์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) อ.ลานสกา และโรงเรียนเกาะขันธ์

ประชาภิบาล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ินจํานวน 33 คน 

ครั้งท่ี 3 จัดโครงการเมื่อวันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2552 สําหรับผู้บริหาร/ครู/
อาจารยโ์รงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ิน
จํานวน 25 คน 

กิจกรรมน้ีถือเป็นการขยายและสร้างเครือข่าย PBL ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดโครงการขึ้นเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการเรียนการสอนสําหรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีท่ี 3 – 4 
สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังส้ินจํานวน 76 คน 

 
 
 
 
 

 

นนัทวฒัน ฟองมณีนนัทวฒัน ฟองมณีนนัทวฒัน ฟองมณีนนัทวฒัน ฟองมณี    

บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม PBLPBLPBLPBL    
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กิจกรรมการประกวดโลโก้ PBL จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์   
ท่ีสนใจและมีความสามารถด้านการออกแบบได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จัก 
PBL มากขึ้นด้วย ขณะน้ีมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจํานวนหลายคน และอยู่ในระหว่าง 

การดําเนินการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ท้ังน้ีคาดว่าคงจะได้ยลโฉมโลโก้ PBL อย่าง
เป็นทางการในเร็ววันน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL (Power of PBL: 
Empowering the Learners) เป็นอีกกิจกรรมท่ีถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาให้ผู้ท่ี

สนใจได้รู้จักและเข้าใจ PBL อย่างลึกซึ้ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้หลักการและแนวคิด
ของ PBL เป็นการปูพื้นความรู้ของ PBL และท่ีสําคัญจะได้ฝึกปฏิบัติการอย่างจริงจังโดย

ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ 1) การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา  
เป็นฐาน 2) กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 7 ขั้นตอน : บทบาทผู้เรียน/อาจารย์ประจํากลุ่ม  
และ 3) การเขียนโจทย์ปัญหา กิจกรรมน้ีจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 3 - 4 กันยายน 2552 มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมท่ีเป็นผู้บริหาร/ครู/อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
ท้ังส้ินจํานวน 83 คน 

 

 
 

 
 

 
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จํานวน     

19 รายวิชา ได้แก่ (1) รายวิชาตัวตนกับสังคม (2) รายวิชาภาษาอังกฤษกับการประยุกต์ใช้ สํานักวิชาศิลปศาสตร์ (3) รายวิชาเคมีคลินิก 2 

(4) รายวิชากรณีศึกษาทางพยาธิวิทยาคลิกนิก (5) รายวิชาชุมชนกับสุขภาวะ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์     
(6) รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 (7) รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 (8) รายวิชาเภสัชกรรมบําบัด 1 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ (9) รายวิชาเวชจริยศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ (10) รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1           
(11) รายวิชาโภชนาการและเมแทบอลิซึม (12) รายวิชาระบบผิวหนัง เน้ือเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเน้ือโครงสร้างกระดูก 1     
(13) รายวิชาระบบผิวหนัง เน่ือเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเน้ือโครงสร้างกระดูก 2 (14) รายวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (15) รายวิชา

ระบบหัวใจหลอดเลือด (16) รายวิชาระบบต่อมไร้ท่อ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ (17) รายวิชามูลฐานการออกแบบ (18) รายวิชา
ปฏิบัติการฝึกใช้เครื่องมือจักรกล (19) รายวิชาการเขียนแบบอุตสาหกรรม 2 สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 
 

บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม บอกเลากจิกรรม PBLPBLPBLPBL    
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..... ..... ..... ..... วนัแรกของวนัทีเ่หลอื วนัแรกของวนัทีเ่หลอื วนัแรกของวนัทีเ่หลอื วนัแรกของวนัทีเ่หลอื ........................    
ปรัชญาเตาบอกวา 
“คนเราไมเคยนึกถึง    ตีนตีนตีนตีน    เม่ือรองเทาไมกัด”    
คนเรามักมองไมเห็นของดีที่ตนมีอยู 
จนเม่ือสูญเสียมันไปแลว 
ไมเห็นคุณคาของสองแขนสองแขนสองแขนสองแขน    จนกระท่ังมันอยูในเฝอก    
ไมเห็นคุณคาของ    พอพอพอพอ----แมแมแมแม    (ท่ีเราวาขี้บน)    
จนกระท่ังไปงานศพของทาน 
 

สิ่งท่ีคนจํานวนมากเลือกทําคือ 
พรํ่าบนวาตนเองไมมีความสุข ไมประสบความสําเร็จ ไมรวย 
ไมไดเปนเจาของสิ่งน้ันสิ่งน้ี และเอยประโยคยอดฮิตวา    ““““ไมแฟรเลยไมแฟรเลยไมแฟรเลยไมแฟรเลย””””    
บางที ทุกคร้ังท่ีเรารูสึกวาโลกไมมีความยุติธรรม 
กอนท่ีเราจะบน    ลองมองตวัเราเองดดูีๆลองมองตวัเราเองดดูีๆลองมองตวัเราเองดดูีๆลองมองตวัเราเองดดูีๆ     เราจะพบวา    เรามอีะไรดีๆ  หลายอยางที่เรามอีะไรดีๆ  หลายอยางที่เรามอีะไรดีๆ  หลายอยางที่เรามอีะไรดีๆ  หลายอยางที่คนอืน่ไมมีคนอืน่ไมมีคนอืน่ไมมีคนอืน่ไมมี        
เราสามารถทํา “หน่ึงวันเดียวกัน” ของเราใหมีความหมายขึ้นมาได 
ก็ตอเม่ือเราเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเรามี ..............    และใชวันนี้และใชวันนี้และใชวันนี้และใชวันนี ้
วันแรกของวันทีเ่หลอือยางคุมคาทีสุ่ดวันแรกของวันทีเ่หลอือยางคุมคาทีสุ่ดวันแรกของวันทีเ่หลอือยางคุมคาทีสุ่ดวันแรกของวันทีเ่หลอือยางคุมคาทีสุ่ด    เพราะวันแรกท่ีเหลืออยูน้ีของชีวิต ชางสั้นเหลือเกิน    
และ ....... เพราะเราไมมีทางรูวา เรามี    ““““วันแรกของวันทีเ่หลอืวันแรกของวันทีเ่หลอืวันแรกของวันทีเ่หลอืวันแรกของวันทีเ่หลอื””””    อยูอีกสักกี่วัน. 
 

ท่ีมา : http://www.uttc.ac.th/index.php/best-article/254-day.html 


