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Objectives

• ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา
เป็นพื้นฐานได้

• ผู้เรียนสามารถอธิบายการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานได้
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❶

การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน



การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

✓สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้

✓สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา

✓สัมพันธ์กับการวัดและการประเมินด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน 

✓มีลักษณะเป็นการประเมินทั้งอัตวิสัยและปรวิสัย
(Subjective and Objective) 



การออกแบบการเรียนรู้ทีสั่มพนัธ์กบัจุดปรสสค์์
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้ดูที่ มคอ.2 (จุดด า-จุดขาว) 
สามารถบรรลุภาระหลักและภาระรอง

- เช่น มีจุดด า-จุดขาว มีด้านการวิเคราะห์ การ
มอบหมายงานต้องมีการวิเคราะห์ (Analysis) และมีเมื่อการ
น าเสนอผลงาน น.ศ.ต้องท าการเสนอผลงาน 
(Presentation)



การออกแบบการเรียนรู้              
ทีสั่มพนัธ์กบัเน้ือหารายวชิา

การออกแบบการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชา 
เช่น ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ไม่ควรออกแบบการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าทีค่วรได้รับหรือ
สูงเกินไปเพราะผู้เรียนอาจมีพื้นฐานความรู้ไม่เพยีงพอ 



การออกแบบการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการวัดและการ
ประเมินด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน 

✓การวัดและประเมินด้านพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain)

✓การวัดและประเมินด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) 

✓การวัดและประเมินผลด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain)



❷

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน



ที่มา : https://sites.google.com/site/anansak2554/thvsdi-kar-reiyn-ru-khx-ngblum



การวัดและประเมินด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

ที่มา : http://janesiriwan.blogspot.com/2018/02/6_98.html

http://janesiriwan.blogspot.com/2018/02/6_98.html


การวัดและประเมิน

ท่ีมา : http://docplayer.net/789806-Kaarcchaaaenkphrt-krrmkaarer-ynr.html

http://docplayer.net/789806-Kaarcchaaaenkphrt-krrmkaarer-ynr.html


การออกแบบการวัดและประเมินมีลักษณะ
ทั้งอัตวิสัยและปรวิสัย (Objective & Subjective)

✓มากกว่าการวัดด้วยตัวเลข 
(More than Measurement)

✓ประเมินค่าได้ในแง่นามธรรม 
(Subjective) 

✓เครื่องมือต้องมีความเที่ยงและความตรง 
(Reliability and Validity) 



เ์ร่ือคมือในการวดัแลสปรสเมินผล

✓แบบสอบถาม

✓แบบวัดความรู้

✓เครื่องวัด/มาตรวัด

วิธีการในการวัดแบบปรวิสัย (Subjective) 
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ อื่น ๆ



การออกแบบการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (1)

เขียนแบบการท าโครงการ
1. ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้
ปัญหาเป็นฐาน

6. วัน เวลา สถานที่

2. หลักการและเหตุผล 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

3. จุดประสงค์ 8. ขั้นตอนการท ากิจกรรมต่าง ๆ

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9. อื่น ๆ

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 



การออกแบบการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (2)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหาเป็น
ฐานนี้ใช้มี 3 ด้าน วัดโดย

1. เชิงอัตวิสัย สร้างแบบสอบถาม, แบบทดสอบ เป็นต้น

2. เชิงปรวิสัย เช่น สัมภาษณ์, สนทนากลุ่ม, สังเกตการณ์ เป็นต้น



ปัญหาการวดัแลสปรสเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน 

ปัญหาผู้สอน

ประเมินไม่เป็น, ไม่ได้จบหรือมีประสบการณ์ในสายวิชา, 
มีอคติต่อนักศึกษา, สอนไปเรื่อย ๆ ไม่มีแผน, ไม่แน่ไม่นอน

ปัญหาจากผู้เรียน

อยากเรียนแบบจบง่าย ๆ, ไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียน, พื้นฐานความรู้ไม่ม,ี ไม่อยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ไม่มี
เงินอุปกรณ์และเวลา 



ปัญหาเครื่องมือวัดและการวัด

เครื่องมือวัดไม่มีความเที่ยงและตรง (Reliability 
and Validity)

เครื่องมือบอกได้แต่อัตวิสัยไม่ไดบ้อกปรวิสัย
(Objective, not Subjective)

ปัญหาจากอื่นๆ

อยากให้ผู้เรียนท า DVD แต่เครื่องเสียงในห้องใช้
ไม่ได้ ไฟดับบ่อย ปากกาเขียนกระดานมีปัญหา ห้องเรียนเหม็น
จนไม่อยาก Brainstroming



ส่ิคทีอ่าจารย์ผู้สอนท าการปรสเมนิ
✓Product (ประเมินชิ้นงานของผู้เรียน) 

✓Process (ประเมินกระบวนการของผู้เรียน)

✓Student (ประเมินผู้เรียน เช่น ทัศนคติ การเรียนรู้)

✓Facilities (ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

✓Facilitator (ถ้าจะให้ดี คนสอนก็ควรประเมินตัวเองด้วยจะ
ได้พัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป)



❸

การออกแบบเครื่องมือประเมิน



การออกแบบเครื่องมือประเมิน 

ตารางการประเมินนักศึกษากับกิจกรรมในชั้นเรียน PBL (1)

• บรรยากาศโดย
รวมในชั้นเรียน

- น.ศ.มีการสนองตอบอะไรเมื่ออาจารย์ลดบทบาทหน้าที่ลง

• การเรียนรู้
ด้วยปัญหา

- น.ศ.มีการตอบสนองต่อปัญหาอย่างไรและท าอย่างไรบ้าง
- น.ศ.มีการอภิปรายโดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมทีเ่ขามีมา
วิเคราะห์หรือไม่
- น.ศ.มีการใช้ความรู้จากแหลง่อื่น เช่น จากวารสาร ต ารา 
อินเตอร์เน็ท เป็นต้น มาวิเคราะห์หรือไม่ 
- น.ศ.มีความพยายามเกาะติดปัญหาหรือไม่
- น.ศ.มีการเสนอความคิดใหม่ โดยมีหลักการคิดเป็น
วิทยาศาสตร์หรือไม่
- น.ศ.สามารถเสนอสมมุติฐานได้อย่างมีเหตุผลหรือไม่



การออกแบบเครื่องมือประเมิน

ตารางการประเมินนักศึกษากับกิจกรรมในชั้นเรียน PBL (2)
• ปฏิกิริยาของ

นักศึกษาเมื่อเผชิญ
กับปัญหา

- น.ศ.ท าอย่างไรเมื่อเผชิญต่อปัญหา : อภิปรายปัญหา
หรือนั่งนิ่งเงียบเหมือนเดิม

• กิจกรรมการ
น าเสนอผลผลิต
ของนักศึกษา

- น.ศ.เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนหรือไม่
- น.ศ.มีการน าข้อมูลมาประกอบเพื่อแก้ปัญหาอย่างสม
เหตุผลหรือไม่
- น.ศ.ผลิตงานออกมามีคุณภาพหรือไม่

• การประเมินการ
ปฏิบัติ

- น.ศ.มีการประเมินตนเองในฐานะสมาชิกของกลุ่มและ
ประเมินงานของตนเองอย่างไร



ตาราคแบบปรสเมินการเรียนการสอนแบบ PBL (1)

การประเมิน Rating scale, Rubric score, 
Checklist

Excellent Fair Poor
บรรยากาศในห้องเรียน

การเชื่อมโยงปัญหากับการเรียน

โครงสร้างพื้นฐานของห้องเรียน

การเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยปัญหา
1. การตั้งสมมุติฐาน
2. ความพร้อมและความเหมาะสมของ

ข้อมูล
3. แนวทางการเรียนรูจ้ากปัญหา
4. การวางแผนการเรียนรู้



ตาราคแบบปรสเมินการเรียนการสอนแบบ PBL (2)

การประเมิน Rating scale, Rubric score, Checklist

Excellent Fair Poor

การด าเนินการแก้ปัญหา
1. ความพร้อมของทรพัยากร
2. การตรวจสอบสมมุติฐาน
3. การเชื่อมโยงของข้อมูลและปัญหา

ความสามารถในการปฏิบัติการ
1. การน าข้อมูลมาแก้ปัญหา
2. การน าองค์ความรู้มาสร้างความรู้

ความคิดใหม่
3. อื่นๆ

การประเมินการปฏิบัติ



กำรประเมิน Rubric or Rating

Excellent Fair Poor

สภาพในชัน้เรยีนมีความผอ่นคลาย กระตือรอืรน้
ตอ่การเรยีนกิจกรรมก่อนน าเสนอปัญหา ท าให้
นกัศกึษามีความตอ้งการเผชิญปัญหา

นกัศกึษามีการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเรยีนแบบ
PBL มีปฏิสมัพนัธต์อ่กนัมาก ไดร้บัทราบ
สถานะ การเรยีนจากรุน่ก่อน

การน าเสนอปัญหาช่วงแรก มีความล าบากบา้ง
แตก่็ช่วยเหลือนกัศกึษาแกปั้ญหาได้

แบบประเมินตนเองหรืออำจำรยป์ระเมินอำจำรย์ (1)



กำรประเมิน Rubric or Rating

Excellent Fair Poor

การน าเสนอผลงานในระยะต่อมา น.ศ.มีความล าบาก
บ้างในการตัดสินใจเลือกทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา
และตรวจสอบการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่มีอยู่ น.ศ.มี
วิธีการเรียนรู้วิธีการจัดการกับทรัพยากรการเรียนรู้

การน าเสนอและแก้ปัญหาของน.ศ. ได้แสดงให้เห็นว่า
มีความจ าเป็นต้องพึ่งอาจารย์น้อย น.ศ.มีความ
พยายามช่วยเหลือตนเอง แต่อาจารย์ก็ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น

น.ศ.มีความสามารถในการประเมินตนเองได้ใกล้เคียง
กับการประเมินจากคนรอบข้าง ตระหนักรู้ในแนว
ทางการพัฒนาตนเอง

แบบประเมินตนเองหรืออำจำรยป์ระเมินอำจำรย ์(2)



แบบประเมินปัญหา
การประเมินปัญหา Rubric or Rating

Excellent Fair Poor

ปัญหานี้ท าให้มีการค้นคว้าตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร

ปัญหานี้ส่งเสริมทักษะการคิดและทักษะการใช้เหตุผล
มากเพียงพอ

ปัญหานี้ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กับโลก
แห่งความจริง

ปัญหานี้เป็นสิ่งใกล้ตัวและกระตุ้นให้เขาเกิดความสนใจ
เรียนรู้ได้ดี

ปัญหานี้มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยทรัพยากรทาง
การศึกษาที่มีอยู่



❹

ผู้เรียนน าเสนอ



1. หมวดรายวิชาเกีย่วกับอาชพีทางการบิน

2. หมวดรายวิชาเกีย่วกับภาษาอังกฤษ

3. หมวดรายวิชาเกีย่วกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. หมวดรายวิชาเกี่ยวกบับริหารธรุกิจและการจัดการ 

ทำ่นสำมำรถน ำแนวคิด Problem Based 
Learningไปประยุกตใ์ช้ในกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ในรำยวิชำของทำ่นได้อย่ำงไร?



❺



❻

Conclusions



Conclusions
✓การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน

สนใจ และมสี่วนร่วมด้วยตนเอง โดยมผีู้สอนเป็นผู้ช่วยอ านวย
ความสะดวก ดังนั้น ผู้สอนต้องมีบทบาทสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งนี้ ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ด้วย

✓การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ดีต้องมีการออกแบบให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหาการสอน ตัวผู้เรียน อุปกรณ์
การเรียน และการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ 


