
ทัศนศกึษา : บูรณาการเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเรียนตามกรอบ TQF 

 

                                  พระใบฎีกาสุพจน      ตปสีโล 

 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนการศึกษาระดับตอ

จากการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญาและระดับปริญญา มีจุดมุงหมายตามที่

กําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 วา การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา มุงสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเริ่มประกอบการและการศึกษา

ระดับปริญญา ซึ่งประกอบดวยระดับปริญญาตรีและสูงกวาน้ัน การศึกษาระดับปริญญาตรีมุงสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การ

ริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ สวนการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มุงสงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทาง ใหมีความชํานาญมากย่ิงข้ึน มุงสรางสรรคความกาวหนา

และความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคนควาวิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี1  

  การจัดอุดมศึกษาไทยซึ่งไดพัฒนาการมาโดยลําดับ และมีการจัดอยางหลากหลายดังไดกลาวแลวน้ัน 

อาจวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะที่คุกคามอุดมศึกษาไทยได ดังน้ี2  

จุดแข็ง (Strength) มีสถาบันอุดมศึกษาอยูเปนจํานวนมากกวา 635 แหง กระจายอยูทั่วทุกภาคของ

ประเทศ ที่ใหโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกประชากรของประเทศรวมถึงกวา 1.6 ลานคน 

สถาบันอุดมศึกษา จํานวนมากมีศักยภาพที่จะพัฒนาสูความเปนเลิศและเปนสากล เห็นไดจากการเปดขยาย

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรรวมกับตางประเทศที่มีแนวโนม เพิ่มข้ึนเปนลําดับจากปลายแผนฯ 6 รวมทั้ง

การดําเนิน โครงการความรวมมือกับตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคีในรูปแบบที่หลากหลายข้ึน มี

การจัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการรวมตัวของสถาบันอุดมศึกษาเปน 

consortium และสถาบันเฉพาะทางอื่น ๆ เชน สถาบันอัญมณี เปนตน  

  จุดออน (Weakness) อุดมศึกษาไทยประสบปญหาวิกฤตดานคุณภาพ จากการจัดการเรียนการสอนที่

เนนเน้ือหาวิชามากกวาการสอนใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) คิดสรางสรรค 

(creative thinking) โดยเฉพาะในระยะหลัง (ชวงแผนฯ 6 และแผนฯ 7) ที่มีการเพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิต

เพื่อใหทันกับความตองการของประเทศ ทําใหคุณภาพการศึกษาลดลง บัณฑิตมีความเขมแข็งทางวิชาการตํ่า

กวามาตรฐานสากล และขาดคุณลักษณะที่จําเปนหลายประการ เชน ความอดทน ซื่อสัตย คุณธรรม จริยธรรม 

เปนตน สถาบันอุดมศึกษาที่มีจํานวนมากตางมุงเนนภารกิจการจัดการเรียนการสอนเปนสวนใหญเหมือนกัน 

และละเลยภารกิจการวิจัยและสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการที่ไดรับงบประมาณ
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สนับสนุนการวิจัยในอัตราสวนที่ตํ่ามาก เพียงประมาณรอยละ 5 ของงบประมาณอุดมศึกษาและขาดแรงจูงใจ

ในการทําวิจัย ทําใหไมสามารถพัฒนางานวิจัยในถาบันอุดมศึกษาไดเทาที่ควร นอกจากน้ียังไมสามารถผลิต

บัณฑิตศึกษาเพื่อเปนกาลังการผลิตผลงานวิจัยไดตามเปาหมาย3  

เพื่อใหทานผูอานทราบถึงมาตรฐาน อุดมการณและหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงขอ

นํามาเสนอใหรับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาดังกลาว ดังน้ี 

   มาตรฐานการศึกษา อุดมการณและหลักการจัดการศึกษาของชาติ  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ตางมีอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม

แหงการเรียนรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดมีโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน มีการศึกษาตลอดชีวิต อัน

เปนเงื่อนไขสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค4 อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมี

การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยให เปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและ

สังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และ วัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคน

ไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อการทางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปน

กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน สามารถ

พึ่งตนเอง และพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและ

หลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไว 3 มาตรฐาน ไดแก  

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก  

  เปาหมายการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมี

การพัฒนาอยางเหมาะสมกับชวงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้ง

ในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสานึกที่พึงประสงค และอยูใน

สังคมไดอยางปกติสุข  

  มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา  

  จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผู เรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางดี ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจากประสบการณ

ตรงที่หลากหลาย ตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและ
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พัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 

ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญข้ึนอยูกับ 1) ปจจัยดานบุคคล ไดแก ผูเรียน 

ครู คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2) ปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการบริหาร

จัดการและหลักธรรมาภิบาล  

  มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  

  การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และ

เทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคน

มีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย

โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีด

ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ5  

 จากมาตรฐานการศึกษา อุดมการณและหลักการจัดการศึกษาของชาติ ดังกลาวสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไดนํามาจัดทําเปนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ดังน้ี 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education; TQF: HEd)  

  กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การ

แบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับที่สูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละ

ระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู

ที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู6  

  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเปน

การประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทา

มาตรฐานดานตาง ๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ โดย

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ  
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  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

  (2) ดานความรู  

  (3) ดานทักษะทางปญญา  

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัยโดย

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ และลักษณะของหลักสูตรอยางนอยตองเปนไปตามที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.25527  

การนําผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสูการพัฒนาหลักสูตร  

  จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.25528 ซึ่งถือเปนกฎหมายที่ระบุใหทุกหลักสูตรตองปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานที่กาหนด

ภายในปการศึกษา 2555 สวนหลักสูตรใหมที่จะรับนิสิตนักศึกษาในปการศึกษา 2553 จะตองปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานดังกลาว รวมถึงเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของ

บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทามาตรฐานดานตางๆ 

เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ9  ดังน้ันสานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษา จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ TQF ข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือใน

การนําพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง

แตละหลักสูตรจะตองกําหนดใหชัดเจนวาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใดบางที่จะตอบสนองตอผลการ

เรียนรูแตละดาน ซึ่งเรียกวา การจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(curriculum mapping) ซึ่งการดําเนินการลักษณะน้ี จะชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ดาน    

  ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูไว 6 ดาน ประกอบกับ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดประชุมและมีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ไวดังน้ี10  

  ดานที่ 1 ดานคุณธรรม-จริยธรรม ประกอบดวย การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การมีคุณธรรมที่สรางเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน การมีความกลาหาญทางจริยธรรม

การมีความเขาใจผูอื่น เขาใจโลก การมีจิตสาธารณะ เสียสละและเปนแบบอยางที่ดี การมีความสามารถจัดการ

และคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเชิงสัมพัทธ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 

ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม  

  ดานที่ 2 ดานความรู ประกอบดวย การมีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และสาขาวิชาที่

สอนอยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ การมีความตระหนักรูหลักการและทฤษฏีในองคความรูอยางบูรณา

การ การมีการบูรณาการขามศาสตรและบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง การมีความเขาใจความกาวหนา

ของความรูเฉพาะดานในสาขาที่สอนอยางลึกซึ้ง การมีความตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัย

ในการตอยอดความรู การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรูและ

สามารถนาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  

  ดานที่ 3 ดานทักษะทางปญญา ประกอบดวย การมีความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

คนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อ

ใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา การมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนางาน ตอยอดองคความรู และพัฒนาองค

ความรูไดดวยตนเอง การมีความสามารถในการคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนาไปสู

การแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคสนาม และผลกระทบจาการ

ตัดสินใจ การมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาไปใชในการจัดการเรียนรู 

มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรรค การมีวิสัยทัศนและการพัฒนาศาสตรในสาขา

รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม  

 ดานที่ 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบดวย การมีความไวใน

การรับรูความรูสึกของผูอื่น และผูเรียนในสาขาระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา การมีมุมมองเชิงบวก

และมีวุฒิภาวะทางอารมณ สังคม การมีความเอาใจใสในการรับฟง ชวยเหลือเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและ

ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค การมีภาวะผูนาและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และพัฒนา

ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม  
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  ดานที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบดวยการมีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ

คณิตศาสตร ภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งจากผูเรียนและแหลงขอมูลอื่นๆ ใหสามารถเขาใจองคความรูหรือ

ประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว การมีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 

และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสม่ําเสมอเหมาะสมกับผูเรียน การมี

ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมสา

หรับบุคคลและกลุมที่มีความแตกตางกัน  

  ดานที่ 6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มี

รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปน

ทางการ (Informal) อยางสรางสรรค การมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาเหมาะสมสา

หรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม การมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในศาสตรสาขาที่สอนอยาง

บูรณาการ 

 สรุปไดวา TQF เปนกรอบมาตรฐานที่จัดทําข้ึนเพื่อใหหลักสูตรมีมาตรฐานในการดําเนินการอยาง

เดียวกัน โดยในหลักสูตรมีการกําหนดผลการเรียนรูของบัณฑิต (Leaning Outcome ที่ชัดเจน) และมีการทํา 

Curriculum Mapping ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเห็น โดยทราบวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของสถาบัน จะตองไดรับการสอนอะไรบาง ตองจัดการเรียนการสอนอยางไร ใหมี Competency ใน 

Leaning Outcome ครบทุกดาน 

 หลักการสําคัญ 

 1.มุงเนนที่ Leaning Outcome ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต 

 2.มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเขา

ไวดวยกันและเช่ือมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 

 3.เปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่

เกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นิสิต  ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและ

ตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คิดวาจะมี 

 4.มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ทั้งในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจน

กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพบัณฑิตวาจะมีมาตรฐานผลการเรยีนรูตามที่

มุงหวังไว สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูประกอบการนายจาง 

 จึงพอสรุปไดวา การศึกษาในระดับอุดมศึกษามุงเนนในเรื่องของ ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 

และ บูรณาการความรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 



โดยผสมผสานสาระความรูในดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนและสมดุลกัน11 นอกจากน้ีแนวการจัดการเรียนรู ตาม

หลักสูตรไดกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนรู สําหรับผูเรียนโดยเนนการเรียนรูตรงจากประสบการณจริงที่สัมพนัธ

เช่ือมโยงกับธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทั้งยังมุงเนนการเรียนรูในลักษณะ ของการบูรณาการสาระความรูตาง 

ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนแบบองครวม และสามารถนําความรูความเขาใจที่เกิดข้ึน ไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได12 และเมื่อพิจารณาจากแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และ แนวทางการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ยังตองใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 6 ดาน หลักสูตรการจัดการเรียนรู  จะพบวา วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองและเหมาะสม

สําหรับผูเรียนมากที่สุดอีกวิธีหน่ึง ก็คือการจัดทัศนศึกษาในรูปแบบของการบูรณาการวิธีสอนโดยใชการไปทศัน

ศึกษาเปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค13ที่กําหนดโดยผูสอนและ

ผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานที่อันเปนแหลงความรูในเรื่องน้ันนอกเหนือจากการ

เรียนในหองเรียนปกติโดยมีการศึกษาสิ่งตางๆในสถานที่น้ันตามกระบวนการหรือวิธีการที่ไดวางแผนไวและมี

การอภิปรายสรุปการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษามาการจัดการเรียนการสอนดังกลาวเพื่อใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรงในเรื่องที่เรียนไดเรียนรูสภาพความเปนจริงไดใชแหลงชุมชนใหเปนประโยชนตอการเรยีนรูทาํ

ใหเกิดความเขาใจและเกิดเจตคติที่ดีทั้งสถานที่น้ันและตอการเรียนรู14 การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ

จําเปนตองมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยอาศัยการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนให

เต็มศักยภาพมีความรูความสามารถและมีทักษะปฏิบัติโดยอาศัยสถานการณจริงในสังคมและวิถีวัฒนธรรมของ

ผูเรียน 

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสําหรับผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

      ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของกิจกรรมทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกสถานที่ไว

ดังน้ี 

      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายของทัศนศึกษาไววา หมายถึง การ

ทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู การเรียนดวยการดู การเห็น การศึกษานอกสถานที่ 

      การทองเที่ยวทัศนศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย15 ไดให

ความหมายไววา เปนการทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู การเรียนรูดวยการเห็นหรือการศึกษานอกสถานที่เพื่อ

ทํากิจกรรมรวมกัน 

                                                             
11 กระทรวงศึกษาธิการ.พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542).หนา 12 -

13. 
12 กรมวิชาการ, หลักสูตรการเรียนการสอนแบบหนวยบูรณาการ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544).หนา 21 – 22 
13 พจนา ทรัพยสมาน. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาความรูและคนพบความรูดวยตนเอง.(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549).หนา 27 – 33. 
14 ทิศนา แขมณี. กระบวนการเรียนรู ความหมาย แนวทางการพัฒนา และปญหาของใจ. (กรุงเทพมหานคร :  ส ถ า บั น พั ฒ น า

คุณภาพวิชาการ,2545).หนา 17 – 19. 
15

 กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ. พิมพคร้ังที่ 2. (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ, 

2548).หนา 31. 



 กูด16 ไดใหความหมายในพจนานุกรมการศึกษา (Dictionary  of  Education) ไวดังน้ี  

  1.เปนการเดินทางเพื่อศึกษานอกสถานที่ตามจุดประสงคของการศึกษา โดยไปศึกษาตามสถานที่

ตางๆ ที่มีวัสดุหรือสื่อสําหรับการเรียนโดยใชการสังเกต และเรียนรูโดยตรง เชน ไปศึกษานอกสถานที่ที่โรงงาน 

หรือไปชมระบบชลประทาน เปนตน 

 2.ไปเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสนใจเพื่อเห็นระบบการ

ทํางานของอาชีพน้ันๆ เพื่อเปนขอมูล 

 3. เปนการทัศนะศึกษา สําหรับการศึกษาทางชีววิทยา หรือทางกายภาพของสิ่งแวดลอมตางๆ 

ตลอดจนการเก็บรวบรวมของตัวอยางตางๆ 

 จรูญ  มิลินทร และคณะ17 ไดประมวลความหมายคําวาการศึกษานอกสถานที่ในหนังสือพจนานุกรม

ศัพทการศึกษาไววา หมายถึง การเดินทางระยะสั้นหรือการไปเที่ยวดู ซึ่งโรงเรียนเปนผูจัดดวยความมุงหมายที่

จะใหนักเรียนไดรับการศึกษา หรือไดรับประสบการณ นักเรียนจะไดไปเห็นสิ่งที่ตองการรู ไดมีประสบการณ

โดยตรงจากสิ่งที่ตองการศึกษา ตัวอยางเชน ครูในกรุงเทพมหานคร  พานักเรียนไปศึกษาพระบรมมหาราชวัง

เพื่อความรูทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติ นักเรียนก็จะไดเห็นของจริงหรือไดรับ

ประสบการณตรง 

 สมสิทธ์ิ  จิตสถาพร18 ใหความหมายของคําวาทัศนะศึกษาไววาเปนกิจกรรมนันทนาการที่มีเปาหมาย

เพื่อการพักผอนหยอนใจเปนหลัก 

 ศิริวรรณ ศรีพหล19 ไดใหความหมาย การไปทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่วาหมายถึง การศึกษาที่

มุงเนนใหผูเรียนไดสัมผัสสภาพอันแทจริงของสิ่งที่ไดศึกษาไปแลว หรือกําลังศึกษาอยู วิธีการสอนน้ีมุงเนนการ

สงเสริมความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี เน้ือหาสาระที่ไดเรียนในช้ันเรียนกอนไปศึกษานอกสถานที่  การศึกษา

และดูงานนอกสถานที่จึงเปนการไปดูหรือศึกษาในสิ่งที่นาสนใจ 

 วรลักษณ รัตติกาลชลาการ20 ไดใหความหมายการไปทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ วาหมายถึง

การพาผูเรียนไปศึกษานอกสถานที่ที่เรียน เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนในหองเรียน เปนการนําชุมชน

กับโรงเรียนเขามาเกี่ยวของกันโดยใชแหลงวัสดุจริงที่ผูเรียนกับผูสอนสามารถศึกษาและกอใหเกิดการเรียนรู 

และประสบการณที่เปนจริงไดมาก 

 ทิศนา  แขมมณี21 ไดใหความหมายของการไปทัศนศึกษา วาหมายถึงกระบวนการที่ผูสอนใชในการ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไป

                                                             
16 สมสิทธิ์    จิตรสถาพร. เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่. พิมพคร้ังที่ 4.  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา    คณะศึกษาศาสตร :  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2551).หนา 11.;อางอิง จาก Good , Carter  V. 1945 : 169 
17             .;อางแลว. อางอิงจาก จรูญ  มิลินทร และคณะ 2505 : 175 
18              .;อางแลว. หนา 12. 
19              .;อางแลว. หนา 13. 
20              .;อางแลว. หนา 14. 
21 ทิศนา  แขมมณี.ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. พิมพคร้ังที่ 8. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551).หนา 36 – 38. 



ศึกษาเรียนรู ณ สถานที่อันเปนแหลงความรูในเรื่องน้ัน(ซึ่งอยูนอกสถานที่ที่เรียนกันอยูตามปกติ) โดยมี

การศึกษาตามกระบวนการหรือวิธีการที่ไดวางแผนไวและมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษา

มา 

  จากความหมายดังกลาว จึงพอที่จะสรุปไดวา การไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ (Field Trip) 

(ซึ่งอาจจะมีผูใชคําอื่น ๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ไดแก Educational Field Trip, Educational 

Excursion, School Excursion, School Journey, Study Trip, Study Tour และ Visit Study Tour เปน

ตน)  ทัศนะ แปลวา ความเห็น การเห็น สิ่งที่เห็น  ศึกษา  เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต ถาเปนภาษาบาลี 

เรียกวา สิกขา สิกขาหรือการศึกษา แปลวา การฝกฝนพัฒนาฉะน้ัน ทัศนะศึกษาคือ การศึกษาโดยการดู ไดยิน

และไดสัมผัสจากประสบการณตรงนอกหองเรียนปกติของผูเรียน  อันกอใหเกิดความเขาใจและจดจําสิ่งที่ได

พบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเปนเวลานาน 

ความสําคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

  กิจกรรมทัศนศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูปแบบหน่ึงที่ชวยเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีความ

สมบูรณทั้งดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ จิตใจ และสังคม  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหผูเรียนระดับอุดมศึกษาเปนคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรัก  

ความภาคภูมิใจในทองถ่ินและภูมิปญญาไทย  ปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  

ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีของชาติไทยใหคงอยูตอไป 

  นอกจากน้ีการทองเที่ยวทัศนศึกษายังมีผลดีตอประเทศหลายประการ  ต้ังแตการสรางและการ

กระจายรายไดใหแกทองถ่ิน  สรางรายไดแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว  และรายไดของประเทศ  เปนการกระตุน

เศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  จึงเปนการสราง

ความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางคนในสังคม 

หลักการในการจัดทัศนศึกษา 

1. มีการจัดใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณตรง เห็นประจักษดวยตาของตนเอง 

2. มีการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับการเรียนรูใหม นําไปสูการปรับใชในการ 

ดํารงชีวิตในสังคม 

3. มีการเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูเรียนในหลากหลายดาน ไมวาจะเปน ทักษะความ

รับผิดชอบตอหนาที่ การตรงตอเวลา ความมีระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอื่น ความมีมนุษย

สัมพันธ การปรับตัวใหเขากับสถานการณและกาลเทศะ การรูจักสังเกต และทักษะการแกปญหา 

เปนตน 

4. มีการเสริมสรางใหผูเรียนเกิดประสบการณอันกวางไกล และมีความรูสึกสนุกสนานในการเรียนรู 

 

 

                                                                                                                                                                                             
 



วัตถุประสงคของวิธีสอนดวยวิธีการจัดทัศนศึกษา 

 วิธีสอนดวยการวิธีการทัศนศึกษามีจุดมุงหมาย  ดังน้ี22   

 1. เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงในการศึกษานอกสถานที่  รูจักวิธีการศึกษาจากแหลงวิชาตางๆ 

ในชุมชน 

 2. เพื่อสอนผูเรียนใหรูจักเปรียบเทียบจากการศึกษาในหองเรียนกับการศึกษานอกสถานที่  สามารถ

เช่ือมโยงความรูจากแหลงความรูตางๆ  เพื่อนําไปใชเปนประโยชนตอไป 

 3.เกิดเจตคติและจิตสํานึกอันดีอยางเห็นคุณคาตอสถานที่ที่ไดไปศึกษา 

ประโยชนและคุณคาจากการไปทัศนศึกษา 

 1.  สามารถนําไปเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดหลายวิชา และหลายระดับช้ัน 

 2.  ชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาที่ศึกษาและความหมายไดดีย่ิงข้ึนในลักษณะที่เปนความรูที่คงทน

ถาวร 

3. สามารถเปลี่ยนทัศนคติใหเปนทัศนคติที่พึงประสงค เชน สามารถปลูกฝงเยาวชนใหหวงแหน 

ภาคภูมิใจ และรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 4.  ชวยสรางความกระตือรือรนในการเรียนรู  ชวยสรางความสนใจใหกับผูเรียน 

 5.  เปนการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองชอบ 

 6.  ชวยใหความสัมพันธระหวางโรงเรียน  ครู และนักเรียนกับชุมชนดีย่ิงข้ึน 

 7.  ชวยพัฒนาความสัมพันธในกลุมนักเรียนใหดีย่ิงข้ึน 

 8.  ชวยใหครูและนักเรียนมีความเขาใจหรือใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน 

 9.  ชวยใหนักเรียนรูจักโลกภายนอก (นอกหองเรียน) มากย่ิงข้ึน ชวยใหรูจักการปรับตัวใหเขากับชีวิต

ความเปนอยูในสังคม 

 10.  ชวยเพิ่มพูนทักษะการสังเกต การฟงและการพูด 

 11.  ชวยพัฒนาการเรียนรูดวยการสังเกต 

 12.  ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบมากข้ึน  ทั้งความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 

 13.  ชวยสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ทําใหการเรียนไมนาเบื่อ 

 14.  ชวยพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง 

  ดังน้ัน  ทัศนศึกษาจึงเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ

พัฒนาองครวมของความเปนมนุษยครบทุกดานทั้งดานสังคม สติปญญา  รางกาย  และอารมณ  ตลอดจน

บุคลิกภาพ  เปนแนวทางหน่ึงที่สนองนโยบายในการสรางผูเรียนใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  

และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการเช่ือมโยงสิ่งที่

เรียนรูไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  วิถีชีวิตในสถาบันการศึกษาที่สะทอนถึงแนวทางปฏิบัติตอธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ในทิศทางที่ผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียนและประสบการณตรง 

                                                             
22 สมสิทธิ์  จิตรสถาพร.เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่. พิมพคร้ังที่ 4.(ภาควิชาเทคโนโลยี               

การศึกษา     คณะศึกษาศาสตร :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2551).หนา 18. 



 

ประเภทของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

  กิจกรรมทัศนศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงที่ความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนระดับอุดมศึกษาใหมี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการจัดการทองเที่ยวทัศนะศึกษาในแตละครั้ง  ซึ่งกรมวิชาการ23    ไดแบง

กิจกรรมทัศนศึกษาออกเปน  2  ประเภท คือ 

              1. กิจกรรมทางวิชาการ  เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับผูเรียน

ระดับอุดมศึกษาใหไดรับประสบการณจากแหลงเรียนรูจริง  สามารถทําได  3  ระยะ คือ  ระยะกอนการ

เดินทาง  ระหวางการเดินทาง  และหลังจากเสร็จสิ้นการเดินทาง  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมของการจัดทัศน

ศึกษาแตละครั้ง  รวมถึงระดับความรู  ความสนใจของผูเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะไปทัศนศึกษาและเน้ือหา

ของสาระของที่จะไปทัศนะศึกษาวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด  เพื่อใหการจัดทัศนะศึกษาไดประโยชน

สูงสุด  ผูจัดจะตองวางแผนกิจกรรมทางวิชาการไวลวงหนา  ควรเนนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  มี

ความรูสนุกสนาน  เพลิดเพลินกับการแสวงหาความรู  ไมควรจัดกิจกรรมในลักษณะที่ทําใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกวาเปนภาระงานที่หนักและยุงยากในการปฏิบัติ  ซึ่งการจัดกิจกรรมสามารถจัดไดหลายวิธี  เชน 

 1.1  มอบหมายใหผูเรียนเรื่องราวของแหลงทัศนศึกษากอนเดินทางไปทัศนะศึกษาสถานที่น้ัน 

1.2  จัดประชุมบรรยายสรุปหลังจากจบกิจกรรมในแตละวัน 

 1.3  การมอบหมายใหผูเรียนบันทึกสิ่งที่ไดพบเห็นหรือประสบการณที่ไดรับในแตละวัน 

 1.4  การจัดทายปญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเห็นจาการทัศนะศึกษา 

 1.5  การจัดนิทรรศการและบรรยายเรื่องราวหรือประสบการณที่ไดจากการทัศนะศึกษา 

  2.กิจกรรมนันทนาการ  เปนกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนที่รวมเดินทางทองเที่ยวทัศนะศึกษาเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน  และรูจักปรับตนเองใหเขากับกลุมเพื่อน   ซึ่งจะทําใหการทองเที่ยวมีความหมาย  มี

คุณคานาประทับใจย่ิงข้ึน  อีกทั้งยังเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําผูตามที่ดี  ความรัก  ความสามัคคี  ความมี

วินัย  ใหกับผูเรียนดวย  การจัดกิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจ  ซึ่งจัดไดระหวางการเดินทางมีหลายลักษณะ

ดังน้ี 

  2.1 กิจกรรมกลุมและมนุษยสัมพันธ 

2.2 กิจกรรมเกมตางๆ 

2.3 การรองเพลง  สักวา  การอาน  โคลง  กลอน  หรือรอยแกว 

2.4 การชมวีดีทัศน 

2.5 การแนะนําเกร็ดความรู  สถานที่สองขางทาง 

2.6 การจัดแคมปไฟชวงพักแรม 

                                                             
23

 สํานักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542. สืบคนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556. จาก http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_knowledge/edu/edreformudom.pdf  

 



การจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีประสิทธิภาพ  ผูจัดตองวางแผนกิจกรรม  และเตรียมสื่ออุปกรณตาง ๆ       

ใหพรอม  ในการจัดกิจกรรมควรใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามเพศ  วัย  เวลา 

สถานที่  และความสนใจของสมาชิกเปนสําคัญ 

เพื่อใหสามารถจําแนกประเภทของการจัดทัศนศึกษาใหเปนรูปธรรม สามารถนําปฏิบัติไดจึงขอ

นําเสนอกิจกรรมทัศนศึกษาเปน  7  ประเภทดังน้ี24 

 1. การศึกษาภายในบริเวณโรงเรียนหรือใกลสถานศึกษา  (Local  School trips)  เชน  การศึกษา

เพื่อวัดระยะทาง  ศึกษาตนไม  ดอกไม  ซึ่งอยูภายในโรงเรียนหรืออยูหลังโรงเรียนเปนตน 

 2. ศึกษาภายในชุมชนใกลเคียง (Community  trips) เปนการศึกษานอกสถานที่บริเวณที่ไมไกลจาก

โรงเรียนมากนัก  เชน  สวนสัตว  พิพิธภัณฑ  เปนตน 

3. ทัศนจรหรือทองเที่ยว (Tour or  journey) การศึกษาลักษณะน้ีตองใชเวลามากข้ึน  ตองใชการ

วางแผนในการเดินทางมากข้ึนเปนการศึกษาที่เนนความเพลิดเพลินในชวงวางหลังจากเรียน  เชนชวงปดภาค

เรียน 

 4. การศึกษานอกสถานที่ในจิตนาการ(Imaginary  Tours)การศึกษาลักษณะน้ีมุงเนนเพื่อการศึกษา

และการเรียนรูตองวางแผนอยาละเอียดในการเดินทางมีการศึกษาหาความรูอยางจริงจังในเรื่องขอบขายที่

กําหนด 

5. การเย่ียมเยียนระหวางโรงเรียน (Inter-School Visits  or  study  visits) อาจเปนการเย่ียมเยียน

ระหวางกลุมเฉพาะ  เชน  ชมรมตางๆหรือระหวางกลุมที่ไมไดเฉพาะเจาะจง เพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

เพื่อสัมพันธไมตรี 

6. การศึกษานอกสถานที่เปนรายบุคคล (Individual   trips) เปนการศึกษารายบุคคลเพื่อเก็บขอมูล

ตามที่ไดรับมอบหมายจากครู-อาจารยเพื่อนเปนสวนหน่ึงของการเรียน 

7. การศึกษานอกสถานที่ตางประเทศ(Abroad  trips)การศึกษานอกสถานที่ประเภทน้ีกําลังไดรับ

ความสนใจมากข้ึนตามลําดับแตการไปศึกษานอกสถานที่ตางประเทศคอนขางยุงยากและมีคาใชจายสูงแตก็

เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรงที่มีคามากอยางหน่ึง 

 

การสื่อความหมายการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 

  การจัดการศึกษานอกสถานที่สําหรับผูเรียนเปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนรูและเปนที่เช่ือกันวาเปน

รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดรูปแบบหน่ึง  เน่ืองจากเปนการศึกษาโดยใชสถานที่จริงซึ่งผูเรียนสามารถ

สัมผัสและพบเห็นจากความเปนจริง  อันแตกตางจากการเรียนรูจากตําราหรือการน่ังฟงครูอาจารยสอนในช้ัน

เรียนซึ่งผูเรียน   จะตองใชจิตนาการในการทําความเขาใจ  หากตําราที่ใชศึกษาแตงไดดีหรืออาจารยผูสอนมี

ทักษะการสอนที่ดี  ก็จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  การจัดทัศนะศึกษานอก

สถานที่เปนกิจกรรมที่แมจะใหประสิทธิผลในดานการเรียนรูที่ดีเพียงใดก็ตาม  การสื่อความหมายของกิจกรรม

                                                             
24 สมสิทธิ์    จิตรสถาพร. เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่. พิมพคร้ังที่ 4.  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2551).หนา 13 – 16. 



ทัศนะศึกษาในบางกรณีที่ตองการศึกษา  ก็ความจําเปนที่จะตองสรางสรรครูปแบบหรือเทคนิคการสื่อ

ความหมายเสริมเขาไปในกิจกรรมทัศนะศึกษา  เพื่อใหการจัดทัศนะศึกษาในครั้งน้ัน  สามารถบรรลุถึง

เปาหมายตามที่วางเอาไวโดยครบถวนทุกประการ 

       จากความเปนจริงแลว  การทัศนศึกษานอกสถานที่ในตัวของมันเองก็เปนการสื่อความหายเพื่อการ

เรียนรูอยูแลว  เพราะเปนการสื่อความหมายโดยการไดสัมผัสและเห็นของจริงใสถานที่จริงซึ่งเปนสิง่สาํคัญทีส่ดุ  

ในขณะที่การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นที่สามารถสรางสรรคและใชประกอบการจัดทัศนะศึกษานอกสถานที่

ยังมีอีกเปนจํานวนมาก  ซึ่งนักสื่อความหมาย  นักการศึกษาสามารถจะพัฒนาข้ึนมาอีกไดเรื่อย ๆ  แตสําหรับ

รูปแบบการสื่อความหมายประกอบการจัดทัศนศึกษาที่ถูกนํามาใชกันอยางสม่ําเสมอไดแก25  

1.การใชวิทยากร 

 การสื่อความหมายโดยใชวิทยากรที่มีความรูความเช่ียวชาญ  ทั้งในดานที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการให

เยาวชนไดศึกษา  และทักษะในการบรรยายของตัววิทยากรมีสวนทําใหเยาวชนสามารถซักถามไดยามมีขอ

สงสัย 

2 .การใชโสตทัศนูปกรณ 

 การสื่อความหมายโดยใชสื่อทัศนูปกรณในรูปแบบตาง  ๆ  เปนเทคนิคอยางหน่ึง  ที่สามารถใชในการ

สื่อความหมายประกอบการเรียนรูของเยาวชน  ในบางแงมุมหรือบางกรณีที่วิทยากรไมสามารถสื่อความหมาย

ได  เชน  การสื่อถึงกลไกการทํางานของเครื่องยนต  ระบบนิเวศวิทยาในสังคมพืชคุมดิน  รูปแบบหน่ึงรูปแบบ

ใดอยางครบถวนในทุกแงมุม  หรือกลไกการเกิดข้ึนของสัณฐานทางธรณีวิทยา  อาทิ  การเกิดข้ึนของนํ้าตก  

การเกิดนํ้าพุรอน  เปนตน  การบันทึกภาพเปนการถายวิดีโอสื่อถึงข้ันตอนการเกิดข้ึนของสภาพการณ

บางอยางเปนชวง ๆ   ในรอบระยะเวลาของการเกิดสภาพการณน้ันและนํามาใชแสดงเปนกิจกรรมประกอบการ

ทัศนศึกษานอกสถานที่  จึงเปนเทคนิคที่ทําใหการจัดทัศนศึกษาเกิดผลสําเร็จ 

  การบันทึกขอมูลกิจกรรมทัศนศึกษา 

  การบันทึกเปนวิธีการของการจัดทําหลักฐานที่มีบทบาทในการบันทึกรองรอยและขอมูลการเรียนรู

ตางๆของบุคคล มีทั้งที่ปรากฏในลักษณะของการเขียนบันทึก ภาพเขียน ภาพผลงานศิลปะ จดหมายบันทึก

ประจําวัน26 ฯลฯ การบันทึกดวยการเขียนบันทึกน้ันถือไดวาเปนการสะทอนตนเองของเด็กที่สะทอนความรู

ความเขาใจ ความรูสึกจากการสนทนา อภิปราย แสดงความคิดเห็นของเด็กขณะทํากิจกรรม  ซึ่งมีนักวิชาการ

ไดใหความสําคัญของบันทึกขอมูลไว ดังน้ี 

  ฮอสคิสสัน  และทอมคินส27 ไดใหความหมายของการเขียนบันทึกไววา  เปนการบันทึกเหตุการณใน

แตละวันของนักเรียนตามความคิด  ความรูสึกของผูเรียนลงในสมุดบันทึกหรือสมุดเลมเล็กๆ 

                                                             
25 พิมพันธ เดชะคุปต; และพเยาวยินดีสุข. ทักษะ 5 Cเพ่ือการพัฒนาหนวยการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ. 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548).เอกสารอัดสําเนา.หนา 66. 
26 สุวิมล วองวาณิช. กลยุทธการสอนคดิวิเคราะห. พิมพคร้ังที่ 2 .(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 2547).หนา 9. 
27 Pfouts, D.K. “The Benefits of Outdoor Learning Centers for Young Gifted Learners” Gifted Child Today. 26(1) : 

(2003).  P. 56-63. 



 จูจิตร  ทองเอียด28 ใหความหมายการเขียนบันทึก  คือ  การเขียนหรือบันทึกเรื่องราวตาง ๆ  อยาง

อิสระ  เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนสนใจ  ประสบ  หรือมีประสบการณตามความคิดความรูสึกของนักเรียนบางครั้ง

นักเรียนอาจวาดภาพเพื่อที่อธิบายเรื่องราว  หรือเขียนคําตามที่นักเรียนสะกดข้ึนเอง 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 254229 ใหความหมายของการบันทึกไววา  คือ การจด

ขอความเพื่อชวยทรงความจําหรือเพื่อเปนหลักฐานจดหรือถายไวเพื่อชวยความจําหรือเพื่อนเปนหลักฐาน  เชน  

บันทึกภาพ บันทึกเสียง  หรือการจดยอ ๆ ไวเพื่อใหรูเรื่องเดิม 

 มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร30 กลาวถึงความหมายถึงการจดเรื่องราวตาง ๆ  ที่ไดจากการฟง  การดู  การ

อาน  การสังเกต  การสัมภาษณจากความรูสึกนึกคิดหรือจากสิ่งอื่นๆ 

 พัชรี  ผลโยธิน31ไดกลาวถึงการบันทึกที่นํามาใชในการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง  การจัดทํา

ขอมูลที่จะเปนหลักฐานหรือแสดงใหเห็นรองรอยของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนจาก

การทํากิจกรรมทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนรายกลุมซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 

 1. พอรตโฟลิโอสําหรับผูเรียนเปนรายบุคคล  ไดแก  เก็บภาพที่สะทอนใหเห็นวาผูเรียนทํากิจกรรม

ใดบาง  เก็บภาพรวบรวมผลงานของผูเรียนทั้งหมดซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของผูเรียนเปนลําดับ

ข้ันตอน 

2. การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณที่ผูเรียนไดรับ  อาจบรรยายหรือบันทึกในรูปแบบ

ตางๆ 

3. การสังเกตและบันทึกพัฒนาการ 

 4. การสะทอนตนเองของผูเรียน  เปนคําพูดหรือขอความที่ผูเรียนสะทอนความรู  ความเขาใจ   

ความรูสึกจากการสนทนา  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นของผูเรียนขณะทํากิจกรรม  รวมไปถึงการสะทอน

ตนเองของครู และผูปกครอง 

 5. ตัวอยางผลงานรายบุคคลและรายกลุมที่แสดงใหเห็นการเรียนรู  ความสามารถทักษะและจิตนิสัย

ของผูเรียน 

สุจินดา  ขจรรุงศิลป และธิดา  พิทักษสินสุข32 ไดกลาวถึงกาบันทึกขอมูลวาคือการบันทึกที่ครอบคลุม

ถึงกิจกรรมทุก ๆ   ดานตลอดเวลาที่ผูเรียนอยูในสิ่งแวดลอมและประสบการณที่โดดเดนที่สะทอนถึงการทํางาน

และการเรียนรูอยางจดจอ  การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การคัดคาน  การหาขอตกลงรวมกัน  เมื่อ

มีความคิดเห็นไมตรงกันตลอดจนศักยภาพของผูเรียนในการแกปญหาที่เกิดข้ึนในระหวางการเรียนรูจากงาน

                                                             
28

 ฐิติยา เนตรวงษ. “การสอนโดยวิธีการไปทัศนะศึกษาที่สงผลตอความตระหนักในวัฒนธรรมไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2556.

สืบคนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556,จาก http://www. dusithost.dusit.ac.th/~titiya_net/tmp/Res_Trip_2555.pdf . 

29              .;อางแลว.       
30             .;อางแลว. 
31             .;อางแลว. 
32             .;อางแลว. 



โครงการ  ครูจะทําการบันทึกขอมูลเหลาน้ีดวยการใชเทปบันทึกเสียง  กลองถายภาพ  กลองถายวิดีโอ  การ

จดบันทึก  ครูจะจัดระบบขอมูลที่บันทึก เปนบอรดนิทรรศการในหองเรียนที่สะทอนถึงการดําเนินการทํา

กิจกรรมโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การเขียนบันทึก  หมายถึง  การเขียนเรื่องราวตาง ๆ  จากประสบการณ  

หรือสิ่งที่ผูเรียนสนใจ  การเขียนน้ีจะเปนการเขียนอยางอิสระเพื่อสะทอนความคิดของผูเรียนโดยที่ผูเรียน

อาจจะเขียนเปนบรรยายเพื่อแสดงถึงพัฒนาการคิดวิเคราะหได    

ประเภทของการบันทึกขอมูล 

 ฮอสคิสสัน และทอมคินส33 ไดแบงประเภทของการบันทึกไวดังน้ี 

   1. ประเภทสวนบุคคล (Personal Journals) เปนการใหผูเรียนเขียนเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนใน

ชีวิตของนักเรียน หรือเรื่องราวตางๆ ที่นักเรียนเลือกเขียนอยางอิสระ หัวขอเรื่องของการเขียนบันทึกประเภทน้ี 

ไดแก สถานที่ที่ฉันชอบ ถาฉันมีพร 3 ประการ เพื่อนผูชาย เพื่อนผูหญิง ครูของฉัน สิ่งที่ทําใหฉันมีความสุข

หรือเสียใจ วันหยุดที่ฉันชอบ ฯลฯ 

   2. ประเภทการเขียน (Writing Journals) เปนการเขียนเรื่องราว บทกลอน และการเขียนอื่นๆ โดย

นักเรียนอาจจะเขียนเปนเรื่องราวยาวที่มีหลายตอนก็ได 

   3. ประเภทสนทนา (Dialogue Journals) เปนการเขียนที่นักเรียนและครูเขียนสนทนาโตตอบกัน 

นักเรียนจะเขียนเรื่องตนสนใจ แลวครูเขียนสนทนาหรือโตตอบเรื่องที่นักเรียนเขียน 

   4. ประเภทการบันทักการเรียนรู (Learning Logs) เปนการเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได

เรียนรูในวิชาตางๆ เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร ซึ่งนักเรียนสามารถใชการเขียนน้ีเปนตัว

สะทอนการเรียนรูของนักเรียน ชวยใหพบชองวางในการเรียนรูของตนเอง และเพื่อใชในการสํารวจ

ความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําลังเรียนรูและประสบการณในอดีต 

   5. ประเภทลอกเลียนแบบบุคคลอื่น (Simulated Journals) เปนการเขียนที่นักเรียนจะสมมุติตนวา

เปนบุคคลอื่นแลวเขียนแสดงความคิดตามที่นักเรียนเปนบุคคลน้ันๆ 

 จากที่กลาวมา การบันทึกสามารถแบงไดหลายประเภท ซึ่งมีรูปแบบการเขียนบันทึกที่แตกตางกันไป 

ลวนแตใหนักเรียนไดแสดงความคิด ความรูสึก และประสบการณการเรียนรูของตนดวยวิธีการที่หลากหลาย  

  

พัฒนาการเขียนและการบันทึกของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

 ซูลสบาย34 ไดทําการศึกษาการเขียนของผู เรียนระดับอุดมศึกษา ใหความเห็นวาผู เรียน

ระดับอุดมศึกษามีลักษณะการเขียนและพัฒนาการเขียนตามลําดับดังน้ี 

                                                             
33 พจนา ทรัพยสมาน. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาความรูและคนพบความรูดวยตนเอง. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2549).หนา 43 ; อางอิงจาก Hoskisson ; & Tompkins. 1987 :209-215) 
34

Oxford University. The Oxford English Dictionary Second Edition Volume. (Oxford University ,1993).P. 241.  



 1. การเขียนโดยผานการคัดลอกจากหนังสือ (Writing via reproducing will learned units or 

letter strings) ผูเรียนจะเขียนคัดลอกตัวอักษรเปนช่ือตนเอง การเขียนของแตละคนจะแตกตางกัน บางคน

อาจจะเขียนตัวอักษรยาวๆ หรือคิดแบบการเขียนของตนเองข้ึน 

  2. การเขียนโดยผานการคิดแบบของตนเองข้ึน (Writing via invented spelling) ผูเรียนสวนใหญ 

จะคิดแบบการเขียนของตัวเองข้ึนซึ่งแสดงความรูสึกออกมาโดยไมรูวาการสะกดจริงๆทําอยางไร ในการเขียน

คํา ๆหน่ึง และจะมีบางคําเกินมาซึ่งไมเกี่ยวของกัน ผูเรียนบางคนจะเขียนอยางรอบคอบเหมือนแบบการเขียน

จริง จะมีคําเพียงเล็กนอยที่คิดข้ึนเอง 

จากที่กลาวมาสรุปไดวาพัฒนาทางการเขียนและการบันทึกของผูเรียนระดับอุดมศึกษา ผูเรียนจะสื่อ

ความคิดดวยการวาดภาพและขีดเขียนโดยลากเสนขยุกขยิก เขียนที่คิดข้ึนเอง เรื่องที่เขียนกับภาพที่วาดจะไม

สัมพันธกัน ถาหากผูเรียนไดรับการสงเสริมใหเขียนบันทึกก็จะสามารถเขียนคําตางๆดวยตนเองและเรื่องที่

เขียนจะมีความสัมพันธกับกิจกรรมทัศนะศึกษาที่จัดข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับพัฒนาการและประสบการณที่ผูเรียน

ไดรับ 

การคิดวิเคราะหกับการบันทึกของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

 การสงเสริมการบันทึกในผู เรี ยนระดับอุดมศึกษาในการสงเสริมการบันทึกใหกับผู เรียน

ระดับอุดมศึกษาน้ัน35 ไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการบันทึกใหกับผูเรียน ควรมีเวลาใหผูเรียนไดเขียน

บันทึกทุกวัน และเปนการเขียนอยางอิสระ เขียนเกี่ยวกับอะไรก็ไดที่เขาตองการ ถาหากในกรณีที่มีเด็กไม

สามารถเขียนได ครูอาจเตรียมหัวขอที่นาสนใจและสนุกสําหรับเด็กที่จะเขียนไว เพื่อใหผูเรียนในการเริ่มตน

เขียนบันทึก ใหโอกาสผูเรียนไดตรวจงานเขียนบันทึกของตนเองดวย และผูสอนจะตองตรวจงานเขียนบันทึก

เพื่อใหผูเรียนทราบวาสวนใดที่เขาเขียนถูกและสวนใดที่ตองปรับปรุง ผูสอนจะตองตรวจงานเขียนบนัทกึเพือ่ให

ผูเรียนทราบวาสวนใดที่เขาเขียนถูกและสวนใดที่ตองปรับปรุง ผูสอนจะเปนผูคอยใหความสนับสนุน กําลังใจ

ในงานเขียนบันทึกของแตละคน นอกจากน้ี เปดโอกาสใหผูเรียนไดอานสิ่งที่เขาเขียนบันทึกใหเพื่อนฟง เปน

การแลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณหรือสิ่งตางๆใหแกกัน 

 

พัฒนาการการคิดวิเคราะหของผูเรียนระดับอุดมศึกษา 

  การพัฒนาทักษะการคิดและความสามารถทางการคิดของผเรียนโดยบรูณาการ36เขาไปในการจัดการ

เรียนรูสาระตางๆนับเปนวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาในระบบที่ครูผูสอนมีหนาที่หลักใน

การจัดการเรียนรูสาระตางๆใหแกผูเรียนอยางเปนทางการอยูแลวหากผูสอนบูรณาการสอดแทรกการพัฒนา

หรือฝกทักษะการคดิควบคูไปกับการสอนเน้ือหาสาระตางๆก็จะเกิดประโยชนสองตอคือนอกจากผูเรียนจะมี

โอกาสฝกฝนพัฒนาทักษะการคิดมากข้ึนแลวทักษะเหลาน้ันยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสาระที่
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เรียนเพิ่มข้ึนซึ่งสงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนดวยดังน้ันครูผูสอนจึงควรศึกษาเรียนรูวิธีการในการบูร

ณาการการสอนและฝกทักษะการคิดตางๆใหแกผูเรียนอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแนวทางและ

ข้ันตอนในการบูรณาการทักษะการคิดตางๆในการจัดการเรียนรูมีดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 : การศึกษาทําความเขาใจความหมายและกระบวนการของทักษะการคิดตางๆ 

  การที่จะสอนฝกหรือจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องใดๆก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดก็คือผูสอนจะตองมีความ

เขาใจในสาระหรือสิ่งที่จะสอนหากสาระที่จะสอน/ฝกทักษะ/กระบวนการคิดผูสอนก็จะตองมีความเขาใจวา

ทักษะ/กระบวนการคิดที่จะสอน/ฝกน้ันคืออะไรซึ่งความยากของเรื่องน้ีก็อยูตรงที่สาระเกี่ยวกับทักษะการคิดน้ี

มีลักษณะเปนสาระที่ไมใช “เน้ือหา” แตเปนสาระที่มีลักษณะเปน “กระบวนการ” ดังน้ันผูสอนจึงตองเขาใจ

ความหมายและกระบวนการหรือข้ันตอนของการคิดลักษณะตางๆซึ่งมีอยูหลากหลายเสียกอนจึงจะสามารถ 

พิจารณาตัดสินใจไดวาจะบูรณาการอะไรลงไปตรงไหนอยางไรจึงจะเหมาะสมและบรรลุผลตามตองการ 

ขั้นท่ี 2 : การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ข้ันน้ีเปนข้ันตอนปรกติในการวางแผนการสอนซึ่งผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักสูตรและกําหนด

จุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังใหตอบสนองตอมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตรซึ่งหากมีความประสงคจะบูรณาการทักษะการคิดใหเห็นเดนชัดหรือเพิ่มมากข้ึนแลวก็ควรระบุทักษะ

การคิดที่ตองการบูรณาการเขาไปในจุดประสงคการเรียนรูดวย 

ขั้นท่ี 3 : การกําหนดเน้ือหาสาระการเรียนรู 

  การกําหนดเน้ือหาสาระที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดเปนข้ันตอนปรกติ

ของการวางแผนการสอนโดยทั่วไปซึ่งผูสอนจําเปนตองทําอยูแลวแตในที่น่ีขอยํ้าความสําคัญใหมีการวิเคราะห

เน้ือหาสาระการเรียนรูเพื่อชวยใหผูสอนมีความเขาใจในเน้ือหาสาระที่จะสอนและสามารถเลือกที่เหมาะสมกบั

ผูเรียนของตนมิใชเปนเพียงไปยกเน้ือหาจากแหลงตางๆมาใชโดยยังไมไดวิเคราะหใหเกิดความเขาใจและขาด

การพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและบริบทของตน 

ขั้นท่ี 4 : การกําหนดทักษะการคิดท่ีควรบูรณาการ 

  ข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่เพิ่มเติมข้ึนมาจากการดําเนินการวางแผนการสอนตามปรกติการพิจารณา

วิเคราะหหาทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการในการสอนเน้ือหาสาระที่กําหนดและสามารถนําผูเรียน

ไปสูจดุหมายที่ตองการการพิจารณาในข้ันน้ีก็คือการตอบคําถามสําคัญวา 

  - ทักษะการคิดอะไรที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูสาระตางๆไดดีและเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดหรือ 

  - ในการเรียนรูสาระตางๆที่กําหนดเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดผูเรียนควรใชทักษะการคิด

อะไรบางจะเห็นไดวาการจะตอบคําถามน้ีไดครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ/

ประเภทของการคิดที่มีอยูหลากหลายซึ่งเปนข้ันตอนที่ครูผูสอนควรดําเนินการเปนอันดับแรก 

ขั้นท่ี  5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการกระบวนการคิด 

  เมื่อวิเคราะหไดแลววาผูเรียนจําเปนตองใชทักษะการคิดอะไรในการเรียนรูสาระตางๆที่กําหนดผูสอน

ก็ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสใชทักษะการคิดน้ันๆในการเรียนรูการใหผูเรียนใชทักษะการคิดหมายถึง



การใหผูเรียนดําเนินการคิดตามกระบวนการ/ขั้นตอนของการคิดแบบน้ันๆ37ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองมี

ความรูความเขาใจวาการคิดลักษณะตางๆมีกระบวนการ/ข้ันตอนการคิดอยางไรกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณา

การทักษะการคิดตางๆน้ันโดยทั่วไปมี 2 แบบคือ 

  ก. กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบนิรนัย (deductive)กิจกรรมแบบน้ีมีลักษณะเปนการสอนวิธี

คิดหรือกระบวนการคิดใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนแลวใหผูเรียนฝกใชทักษะการคิดน้ันๆในการเรียนรูสาระที่

กําหนดหรือเปนการฝกใหผูเรียนใชทักษะการคิดน้ันๆโดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนดําเนินการคิดตามข้ันตอน

การคิดที่เหมาะสมของทักษะการคิดที่ตองการฝกฝนผูเรียนก็จะเกิดการเรียนรูวิธีการคิดแบบน้ันๆควบคูไปกับ

การเรียนรูสาระตางๆ 

  ข. กิจกรรมบูรณาการทักษะการคิดแบบอุปนัย (inductive)กิจกรรมแบบน้ีมีลักษณะเปนการชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรงหรือประสบการณจริงผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนดําเนินการคิดไป

ตามความคิดความสามารถของตนแลวใชประสบการณที่เกิดข้ึนเปนบทเรียนนํา ไปสูความเขาใจวาการ

ดําเนินการคิดที่เหมาะสมควรเปนเชนไรโดยผูสอนทําหนาที่กระตุนการคิดและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

เกี่ยวกับทักษะการคิดน้ันๆ 

 ขั้นท่ี 6: การวัดและประเมินผลการเรียนรู (ดานการคิด) 

  เมื่อมีการบูรณาการทักษะการคิดในการเรียนรูทักษะการคิดที่บูรณาการน้ันยอมถือเปนสวนหน่ึงของ

จุดประสงคการเรียนรูซึ่งก็ควรตองมีการวัดและประเมินผลวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคน้ันเพียงใดการเรียนรู

ดานการคิดน้ันแสดงผลใหเห็นไดหลายทางดังน้ี 

 ก. แสดงออกทางผลของการคิด 

  ผลของการคิดอาจเปนสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิผลงานช้ินงานการกระทําหรือการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆที่เปนผลิตผลของการคิดของผูคิดผลงานที่ผานการคิดมาแลวยอมสะทอนความสามารถทางการ

คิดของผู คิดซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือตางๆเชนแบบสอบถามแบบสํารวจแบบสังเกตพฤติกรรม

แบบทดสอบ 

  ข. แสดงออกทางกระบวนการคิด 

  กระบวนการหรือข้ันตอนที่คิดใชในการคิดเปนเครื่องบงช้ีถึงทักษะการคิดหรือความชํานาญในการ

ดําเนินการคิดของผูคิดเครื่องมือที่ใชในการวัดทักษะการคิดจึงมุงไปที่การเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีคิดหรือ

กระบวนการดําเนินการคิดของผูคิดมิใชดูที่สาระหรือผลผลิตของการคิดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู

อาจมีลักษณะเปนแบบทดสอบซึ่งผูสอนสามารถพัฒนาข้ึนใชเพื่อวัดกระบวนการคิดที่ฝกใชแกผูเรียนเน่ืองจาก

การวัดกระบวนการคิดเปนเรื่องคอนขางยากจึงไดมีนักวิชาการนักวิจัยและนักจิตวิทยาจํานวนหน่ึงที่ใหความ

สนใจชวยสรางแบบสอบหรือแบบวัดทักษะการคิดบางดานข้ึนมาแลวดําเนินการทดลองและพัฒนาจนกระทั่ง

ไดเปนแบบวัดหรือแบบสอบมาตรฐานสามารถใชวัดทักษะการคิดและไดผลนาเช่ือถือผูสอนสามารถสืบคน
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แสวงหาเครื่องมือเหลาน้ีมาใชประโยชนในการเรียนการสอนหรือการวิจัยของตนไดนอกจากวิธีใชเครื่องมือที่มี

ลักษณะเปนแบบสอบดังกลาวแลวการวัดผลจากการปฏิบัติจริง (Authentic assessment) ก็สามารถทําได

เชนการสังเกตกระบวนการทํางานการแกปญหาการกระทําและการปฏิบัติตางๆขอมูลที่ไดสามารถบงช้ีทักษะ

การคิดหรือกระบวนการคิดของผูคิดไดเชนกัน 

 ค. แสดงออกทางคุณลักษณะสวนบุคคล 

  เปาหมายสําคัญของการพัฒนาการคิดของผูเรียน38ก็คือการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะนิสัยของความ

เปนนักคิดเชนเปนบุคคลที่ใฝรูชอบแสวงหาความรูชางสงสัยชอบคิดชอบถามชอบอานชอบแสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติเหลาน้ียอมติดตัวผูเรียนตลอดไปและจะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

ตลอดชีวิตการวัดผลทางดานน้ีจึงตองอาศัยเครื่องมือที่ชวยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเจตคติและ

พฤติกรรมของผูคิดเชนแบบสํารวจแบบวัดเจตคติดานตางๆแบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินตนเองการ

วัดผลตองอาศัยเครื่องมือตางๆที่พัฒนาข้ึนเพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการสวนการประเมินน้ันตอง

อาศัยเกณฑที่กําหนดข้ึนในการตัดสินผล 

 ผูเขียนจึงเล็งเห็นปญหาและมีความตองการที่จะสงเสริมพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่กลาวไววาสถานศึกษาควรจัด

กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนการฝกกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา

ปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทําเปน39 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและ

คนพบความรูดวยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียนโดยใช

แนวคิดของมารซาโน40 ซึ่งมีทักษะ 5 ทักษะไดแกการจําแนกการจัดหมวดหมูการสรุปอางอิงการประยุกตใช

ความรูและการคาดการณ ดังน้ันการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว จึงขอ

เสนอข้ันตอนหลักวิธีการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษา ดังน้ี 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีทัศนศึกษา 

  ข้ันตอนการการจัดการเรียนรูดวยวิธีทัศนศึกษาสามารถสรุปไดเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ 

1.  ขั้นกอนการไปศึกษานอกสถานท่ี  เปนข้ันที่จะตองวางแผนและเตรียมการตาง ๆ อยางรอบคอบ 

ผูสอนและผูเรียนวางแผนรวมกันในเรื่องวัตถุประสงค สถานที่ที่จะไป  การเดินทาง สิ่งที่จะไปศึกษา  วิธี

การศึกษา  คาใชจาย กําหนดการเดินทาง และหนาที่ความรับผิดชอบ 

                                                             
38 ทิศนา แขมมณีและคณะ. การนําเสนอรูปแบบเสริมสรางทักษะการคิดขั้นสูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตร

ครุศึกษา.รายงานวิจัย. (กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549).หนา 49. 
39

 กระทรวงศึกษาธิการ.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สืบคนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 จาก 
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40 ปรียานุช  สถาวรมณี. “การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักเรียน”. ปริญญานิพนธกศ.ด. 
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2.  ขั้นระหวางการศึกษานอกสถานท่ี  ผูสอนและผูเรียนเดินทางไปยังสถานที่เปาหมายเปนข้ันที่

ดําเนินการตามแผนที่ไดเตรียมการมา  โดยผูเรียนศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานที่น้ันตามกระบวนการหรือวิธี

การศึกษาที่วางแผนไว 

3.  ขั้นหลังจากการศึกษานอกสถานท่ี  เปนข้ันสรุปอภิปรายและสรุปผลการศึกษานอกสถานที่วา

บรรลุจุดมุงหมายเพียงใด  รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตองกระทําภายหลังจากกลับจากการศึกษานอกสถานที่

แลว 

 การเตรียมตัวของผูสอน 

1.  ขั้นศึกษาขอมูลและเตรียมการเบ้ืองตน ไดแก 

 1.1  สํารวจความสนใจและความตองการเบื้องตนตามความเหมาะสมและความชอบของนักเรียน  

โดยอาจมีการใหชมสไลด รูปภาพหรือภาพยนตรเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษาเปนตน  อยางไรก็ตาม 

การศึกษานอกสถานที่ควรมีความเหมาะสมกับวัย และระดับช้ันดวย 

 1.2  กําหนดจุดประสงคและกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ ซึ่งจุดประสงคในการจัดศึกษานอก

สถานที่แตละกลุมน้ัน อาจจะมีความแตกตางกัน  ดังน้ันควรใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรและตรงกับ

วัตถุประสงคของการเรียน 

 1.3  วางแผนและเตรียมงานเบื้องตนหลังจากกําหนดวัตถุประสงค และกําหนดกิจกรรมแลว ซึ่งครู

อาจเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนภายใตคําแนะนําของครู สําหรับข้ันตอนตาง ๆ ที่จะตองทํา

ในข้ันการวางแผนและการเตรียมงานข้ันตน มีดังน้ี 

 ศึกษาระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการพานักเรียนไปศึกษานอก

สถานที่ เพื่อจะไดปฎิบัติไดถูกตองตามระเบียบ  มีการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

และรายละเอียดในการศึกษานอกสถานที่ เชน ศึกษาความเปนไปไดของแหลงเรียนรูในชุมชน  ไมวาจะเปน

สถานที่สําคัญ โบราณสถานและ บุคคลสําคัญ เปนตน  ถาเปนการพบปะบุคคลสําคัญ หรือบุคคลตัวอยาง 

จะตองพิจารณาวาควรจะเชิญมาที่โรงเรียน หรือพานักเรียนออกไปพบอยางไหนจะเหมาะสมกวากัน พิจารณา

สถานที่ต้ัง ระยะทาง สภาพภูมิประเทศ ซึ่งในบางครั้งผูเสนอโครงการจะตองไปสํารวจกอน หรือศึกษาจาก

เอกสารของหนวยงานน้ันๆ เพื่อใหผูเสนอโครงการมีความรูเรื่องแผนที่เปนอยางดี  ซึ่งจะชวยในการวางแผน

เสนทางการเดินทางไดงายย่ิงข้ึน สถานที่พักแรม  วัน เวลา  และระยะเวลาในการเดินทาง จุดนัดพบตาง ๆ 

ลักษณะของเสนทางคมนาคม พาหนะที่ใชในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล เทศกาลตาง ๆ ที่ควร

หลีกเลี่ยง  กลุมเปาหมาย  และจํานวนผูเขารวมโครงการ และคาใชจายตาง ๆ เปนตน  

2. ขั้นวางแผนและเตรียมการ 

 2.1  วางแผนกิจกรรม เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงานโครงการศึกษานอกสถานที่ในราชอาณาจักร

ไมวาจะเปนระยะใกลหรือระยะไกล อาจจะใชวิธีรางหนังสือติดตอสถานที่ใหหัวหนาสถานศึกษา  ที่ผูเสนอ

โครงการตนสังกัดลงนามพรอมกับการขออนุมัติโครงการได 

 2.2  วางแผนบุคลากร  เพื่อหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหนาที่แตละฝาย 



 2.3  ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยพิจารณาหนวยงานหลักที่สําคัญที่สุดกอน  เกี่ยวกับชวงเวลาที่

หนวยงานน้ัน ๆ สะดวก สําหรับแหลงเรียนรูยอยน้ันอาจจะใชแหลงอื่นเสริมได  เมื่อบางสถานที่เกิดขัดของ ซึ่ง

การติดตอหนวยงานตาง ๆ น้ันจะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ี 

  -  วันที่  และเวลาที่จะไปถึง 

  -  จุดประสงคของการไป 

  -  ระบุจํานวนผูเรียน  และอาจารยผูควบคุม ระดับช้ัน วิชาที่เรียนหรือวิชาเอกเปนตน 

  -  เน้ือหาเฉพาะบางอยางที่นักเรียนตองการทราบ 

  -  ชวงระยะเวลาของการศึกษา  ณ สถานที่แหงน้ัน 

ในกรณีที่เปนหนวยงานของตางประเทศ อาจจะตองใชหนังสือในการตอบรับของหนวยงานน้ัน

ประกอบการพิจารณาโครงการ  โดยอาจจะมีผลตอการศึกษานอกสถานที่บาง เชน ถามีหนังสือตอบรับ จึงจะ

ใชคําวา “ศึกษาดูงาน” ได แตถาไมมีหนังสือตอบรับจะตองใชคําวา “ทัศนศึกษา” แทน แมจะดูวาตางกันไม

มาก แตจะมีผลตอการยกเวนคาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางของอาจารยผูควบคุมดูแล  

2.4 จัดทํารายละเอียดในการเดินทางหรือตารางกิจกรรม และตรวจสอบเสนทางการเดินทางอีกครั้ง 

2.5  วางแผนงบประมาณ 

2.6  ขออนุมัติผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ตามระเบียบวาดวยการพานักเรียน นิสิต นักศึกษาออก

นอกสถานที่  ซึ่งข้ันตอนน้ีอาจใชหนังสือตอบรับของหนวยงานแนบไดดวย 

2.7  ขออนุญาตผูปกครอง 

 แจงความประสงคใหผูปกครองของนักเรียนทราบ และขออนุญาต 

ผูปกครองเรื่องการพานักเรียน นิสิต นักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ 

  แจงกําหนดการ รายละเอียดในการเดินทางและคาใชจายใหผูปกครองทราบ 

   อาจใชใบสมัครของนักเรียน ที่มีคําอนุญาต หรือคํารับรองของผูปกครองอยูในชุดเดียวกัน  

 2.8  เตรียมเอกสารที่ใชในการเดินทาง เชน หนังสืออนุญาตใหเขาชมสถานที่ กําหนดการเดินทางและ

หนังสือเดินทาง  เปนตน   

 2.9  เตรียมเกี่ยวกับยานพาหนะ 

    การติดตอยานพาหนะควรทําสัญญาใหแนนอนอยางละเอียด 

    เลือกคนขับรถที่มีความชํานาญในการขับรถ  และเสนทางที่จะไป  ตลอดจนสามารถ

แกปญหาเรื่องเครื่องยนตไดในกรณีที่จําเปน 

   ขนาดของรถตองเพียงพอตอจํานวนคนที่จะไป 

   จัดทําปายติดไวขางรถวาโรงเรียนอะไร จะไปไหน 

 2.10  ควรจัดหาผูนําทางที่ชํานาญ หรือมีมัคคุเทศกแนะนํา 

  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดอัตราสวนระหวางอาจารยผูควบคุมกับ

นักเรียน เปนอัตราสวน 1: 30 ก็ตาม แตถาจะใหสัมฤทธิผลมาก ๆ ควรใหอัตราสวนเปนผูควบคุม 1 คนตอ

จํานวนนักเรียน 6 – 8 คน  
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 2.11  ประชุมนักเรียนหรือปฐมนิเทศนักเรียนที่รวมโครงการโดยมีวัตถุประสงค:- 

   เพื่อใหนักเรียนทราบจุดประสงคของการศึกษานอกสถานที่อีกครั้ง 

   เพื่อซักซอมปญหา ความเขาใจตาง ๆ ใหตรงกัน สรุปเน้ือหาเพื่อเปนการเตรียมตัวลวงหนา 

   เพื่อทราบจุดนัดพบหรือจุดเริ่มตนของการเดินทาง และจุดหมายปลายทางที่แนนอน 

   เพื่อใหทุกคนทราบการปฏิบัติตนในการเดินทางและระหวางการไปศึกษานอกสถานที่ 

รวมถึงระเบียบวินัยตาง ๆ  

-  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับที่พัก และมารยาทที่ควรปฏิบัติกอนออกจากที่พัก เชนควรแสดง

ความขอบคุณตอเจาของที่พัก 

  -  วางแผนดานความปลอดภัย โดยอาจแบงเปนกลุมยอย ๆ กลุมละประมาณ 5 – 10 คน 

คอยตรวจสอบกันเอง หรือทํากิจกรรมดวยกัน หรืออาจใชระบบคูหู (Buddy System) 

  -  กําหนดเครื่องแตงกายของนักเรียนที่เหมาะสม 

  -  แบงหนาที่รับผิดชอบของนักเรียน 

 2.12 ประชาสัมพันธใหทุกฝายเขาใจตรงกันในเรื่องเปาหมาย และเรื่องที่เกี่ยวของตาง ๆ กอนออก

เดินทาง 

 บทบาทผูสอน 

 1.  ครูตองชวยนักเรียนในสวนที่นักเรียนตองการหาคําตอบ ซึ่งครูอาจจะบอกจุดที่สนใจ และคําถามที่

ตองการทราบไปยังมัคคุเทศก นอกจากน้ีครูควรชวยแนะนําใหนักเรียนรูจักสังเกตสิ่งตาง ๆ ใหมากย่ิงข้ึน 

 2.  ครูตองประสานงานใหหัวหนาคณะ หรืออาจารยผูควบคุมไดพบปะกับหัวหนาคณะที่มาตอนรับ

หรือหัวหนาสถานที่กอน 

 3.  ครูตองดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน เชน อาหารที่รับประทานตองสะอาด ไมใหนักเรียน

สัมผัสกับอุปกรณตาง ๆ  ที่กําลังทํางานอยูกอนไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่หรือวิทยากร นอกจากน้ียังควรมีการ

เตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหพรอมดวย 

 4.  พยามสนับสนุนใหนักเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ เชน เปดโอกาสให

ถามคําถาม และตอบหรือแสดงความคิดเห็น 

 5.  เตรียมของที่ระลึกและคํากลาวขอบคุณ พรอมทั้งจัดใหมีตัวแทนแสดงความขอบคุณผูที่เกี่ยวของ

ในการศึกษานอกสถานที่ครั้งน้ีทุกฝาย 

 6.  จัดใหมีการอภิปราย หรือสัมมนาเพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตาม

เปาหมาย  ประเมินผลวิธีการจัดและประเมินผลการทํางานของบุคลากรในแตละฝาย เปนตน 

 7.  ใหนักเรียนทํารายงาน และสรุปผลที่ไดจากการศึกษานอกสถานที่ โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และความรูตาง ๆ ในการศึกษานอกสถานที่กันในกลุม และควรเนนประสบการณใหม ๆ ที่ไดรับ 

 8.  จัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับประสบการณมา เชน 

อาจจะเปนการเขียนบทความ ภาพถายแสดงเรื่องราว การจัดบอรด เปนตน เพื่อใหความรูแกนักเรียนหองอื่น 

ๆ ดวย 



 9.  ครูควรบันทึกผลการไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อใชเปนแหลงทรัพยากรการสอนในโอกาสตอไป 

บทบาทของผูเรียน  

 1.  ควรศึกษาเน้ือหา หรือคิดประเด็นที่นาสนใจจากสถานที่ที่จะไปมาลวงหนา 

 2.  ควรไปใหตรงเวลานัด พรอมทั้งเตรียมความพรอม เชน เครื่องเขียน เครื่องแตงกาย เปนตน 

 3.  ตองเช่ือฟงหัวหนากลุม ครู หรือมัคคุเทศก 

 4.  ระมัดระวังเรื่องความประพฤติ มารยาทในการฟงบรรยายจากมัคคุเทศก  

หรือการเขาชมสถานที่ตาง ๆ   ตองมีความสํารวม 

 5.  ควรจดบันทึกประเด็นที่สําคัญ และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางกระตือรือรน 

 6.  ระมัดระวังทรัพยสินของตนเอง สํารวจทุกครั้งกอนลุกไปที่อื่น 

 7.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

ขอดี และขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา 

 ขอดีของการไปทัศนศึกษา 

1.  เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง มีการเช่ือมโยง

ระหวางการเรียนรูในหองเรียนและความเปนจริงนอกหองเรียน 

 2.  เปนวิธีสอนที่เอื้อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะ    การวางแผน ทักษะ

การประสานงาน ทักษะการทํางานเปนกลุม ทักษะการแสวงหาความรู นอกจากน้ันยังสงเสริมการพัฒนา

คุณธรรมตาง ๆ เชน ความ รับผิดชอบ ความสามัคคีและความเสียสละ เปนตน 

 3.  เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียน 

มีความกระตือรือรน และมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน 

 

ขอจํากัดของการไปทัศนศึกษา 

1.  เปนวิธีสอนที่ยุงยากสําหรับผูสอน เน่ืองจากตองมีการเตรียมการติดตอประสานงานการจัดการ 

และรับผิดชอบงานหลายดาน 

2.  เปนวิธีสอนที่มีคาใชจายสูง ใชเวลามาก และมีความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายระหวางการเดินทางได 

 3.  เปนวิธีสอนที่อาจเกิดผลไมคุมคา หากการจัดการและกระบวนการศึกษาไมดีเทาที่ควร 

 4.  หากมีผูเรียนจํานวนมาก ผูสอนอาจจะดูแลไมทั่วถึง ควรจะมีผูชวยคอยดูแลความเรียบรอยของ

ผูเรียนดวย 

ขอควรระวังในการจัดทัศนศึกษา 

-  การจัดทัศนศึกษาน้ัน ๆ ตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม  

-  ผลที่ไดรับคุมคากับการเสียเวลา คาใชจาย การเสี่ยงตอความปลอดภัย    มากนอยเพียงไร  

-  ไมสามารถจัดประสบการณการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ที่จะให    ประสิทธิภาพกวาการจัด

ทัศนศึกษา  
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ขอพึงปฏิบัติในการทัศนศึกษา 

1.  เตรียมสิ่งของตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางใหรอบคอบเรียบรอย เชน กําหนดการ  เดินทาง 

เสบียงอาหาร  ยาประจําตัว เครื่องใชที่คิดวาจําเปนตองใช ไมควรนําสิ่งของ     ที่มีคาติดตัวไป 

2.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพื่อศึกษาขอมูลและทําความเขาใจ    ไดเร็วข้ึน 

3.ชวยกันอนุรักษแหลงที่จะไปทัศนศึกษา เชน ไมขีดเขียนตามสถานที่ตาง ๆ  ไมงัดและ แกะทําลาย

สิ่งสวยงาม  ไมทิ้งขยะกลาดเกลื่อน 

4.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับสถานที่ 

5.  ระมัดระวังกิริยามารยาท  มิใหเปนการขาดความคารวะตอปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ หรือ

รบกวนสรางความเดือนรอนแกผูอื่น 

6.  ในการเดินทางเปนหมูคณะ ควรรักษาความสามัคคีและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

7.  ตรงตอเวลาและกําหนดนัดหมาย  กรณีที่มีความจําเปนอาจจะยืดหยุนไดตามสมควร 

8.  ปฏิบัติตามระเบียบของกลุมและสถานที่ที่ทัศนะศึกษา 

9.  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในระหวางการเดินทาง 

10.  ควรระมัดระวังความปลอดภัยกันอยูตลอดเวลา  ทั้งของตนเองและเพื่อน เชน ไมควรลงจากรถ

กอนรถจะจอดสนิท ไมควรเลนหรือผลักกันบนรถ 

11.  ควรระมัดระวังความสะอาดของอาหารและเครื่องด่ืม 

12.  ควรระมัดระวังความประพฤติของกลุม เพราะอาจสงผลตอการไปทัศนะศึกษาในครั้งตอไป 

วิธีการหาความรูและประสบการณจากการไปทัศนศึกษา 

 1.  สังเกตสิ่งรอบตัว พรอมจดบันทึก 

 2.  สนใจฟงคําบรรยายของวิทยากร 

 3.  เมื่อตองการความรูเพิ่มเติม ควรซักถามวิทยากร 

 4.  ถามีกลองถายรูป ควรถายภาพที่นาสนใจไว 

การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมที่เรียกวา การทัศนศึกษา41 หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

จัดเปนวิธีการสอนประเภทกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพอยางย่ิง เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ผานการเดินทางไปศึกษาหาความรูนอกโรงเรียน42 เปนวิธีการสอนที่ครูผูสอน

จะตองนําผูเรียนออกไปศึกษา แสวงหาความรู ประสบการณตางๆ ผานประสบการณจริง ประจักษดวยตา

ตนเอง และไดรับความรูจากการลงมือปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูในหองเรียน

                                                             
41 สมสิทธิ์    จิตรสถาพร. เทคนิคการจัดการศึกษานอกสถานที่. พิมพคร้ังที่ 4.  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ,2551).หนา 16 – 18. 
42

 วิจารณ พานิช.  การศึกษาไทย 2552 - 2553 สูเสนทางแหงอาจาริยบูชา “ครูเพ่ือศิษย” (กรุงเทพมหานคร : สถาบันสงเสริมการ

จัดการความรูเพ่ือสังคม, 2552).หนา 22. 

 

 



มาบูรณาการกับทองถ่ินและชุมชน เสริมสรางการรูจักความรับผิดชอบตอตนเองและตอชุมชน อันนําไปสูการ

พัฒนาสังคมที่ดีย่ิงข้ึน 

 นอกจากน้ีการจัดทัศนศึกษา ยังชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน เราอารมณผูเรียนเปนอยางมาก 

เปนวิธีสอนที่เช่ือมโยงความรูที่เปนวิชาการเขากับสภาพความเปนจริง ผูเรียนเกิดประสบการณตรง และ

สามารถจดจําการเรียนรูน้ันไดอยางยาวนาน เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจึงนําเสนอตัวอยางโครงการจัด

ทัศนะศึกษา ดังน้ี 

 

ตัวอยาง 

โครงการทัศนศึกษา 

สนองผลผลิต กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรม กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

สอดคลอง ประเด็นยุทธศาสตร พัฒนาผูเรียนรูดวยการทัศนศึกษา 

  เปาประสงค  ศึกษาแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใหบริการองคความรูสูสังคม

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดเปาประสงค ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประโยชนและสรางงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  19  รอยละของโครงการที่สงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตอบสนอง   องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม  คุณลักษณะของบัณฑิต  

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเน่ือง 

ผูรับผิดชอบ     พระใบฎีกาสุพจน    ตปสีโล 

แหลงเงินงบประมาณ  

ระยะเวลาดําเนินการ    1  ตุลาคม 25... – 31  มีนาคม  25... 

1. หลักการและเหตุผล  

 ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปจจุบันน้ัน  มุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งจําเปนตองสงเสริมผูเรียน

เกิดทักษะ เกิดประสบการณ และเปนการสงเสริมพัฒนาดานสติปญญา เจตคติ ดวยความคิดสรางสรรค 

ตลอดจนกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ เพื่อใหผูเรียนเกิดรูขาวสารสารสนเทศ เปนคนหูตากวางไกล มีวิสัยทัศน 

กาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด

กระบวนการศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดเปดโลกทัศนโดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ทั้งในและนอก

ชุมชน เพื่อใหนิสิตเรียนรูจากประสบการณจริง ผานการปฏิสัมพันธกับชุมชน วัด โรงเรียน เย่ียมชมสัมผัส

สถานที่และดูการปฏิบัติในสถานการณจริงภายใตการเรียนรูที่แฝงดวยความหมายที่หลากหลายตาม

ความสามารถในการเรียนรูของนิสิตแตละคน โดยการจัดทํารายงานสภาพที่เห็นออกมาเปนขอความอันเปน



ทักษะการเรียนรูที่ตองใชทั้งการดู การฟง การพูด การเขียน และความคิดสรางสรรค แหลงเรียนรูตามนัยน้ีมี

ความหมายที่เปดกวางทั้งที่เปนธรรมชาติ สถานที่ที่สรางสรรคดวยแรงงานมนุษย ภูมิปญญาทองถ่ิน สถาน

ประกอบการ สถานที่ทองเที่ยว และอื่น ๆ ที่สามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรู เพื่อความรู ทักษะและสุนทรียภาพ 

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูตอไปในอนาคตขางหนา 

2. วัตถุประสงค  

     2.1 ผลผลิต (Output)  

 2.1.1 เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากวางไกล รูทันเหตุการณ 

 2.1.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดความคิด ความสรางสรรค กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาไดถูกตอง

เหมาะสม 

 2.1.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 

    2.2 ผลลัพธ (Out comes)  

 2.2.1 นิสิตมีสุขภาพจิตแจมใส มีสติปญญาเพิ่มข้ึน 

 2.2.2 นิสิตมีวิสัยทัศน กาวทันตอเหตุการณ ขาวสารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ  

 2.2.3 นิสิตมีความสุข เปนคนดี เกง และอยูรวมกับสังคมได 

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

1. นิสิตครุศาสตรช้ันปที่ 4  รูทัน เปนคนหูตากวางไกล มีวิสัยทัศน กาวทันเทคโนโลยี    สมัยใหม 

2. นิสิตครุศาสตรช้ันปที่ 4  ไดเปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสูสถานที่ภายนอกทําให   ไดรับรู

ประสบการณตรงและเกิดความกระตือรือรนในการศึกษาวิชาความรู 

3. นิสิตครุศาสตรช้ันปที่ 4  กลาคิด กลาตัดสินใจ แกไขปญหาตาง ๆ ไดดีและมีความสุข 

เชิงคุณภาพ 

1. นิสิตเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล ทันตอเหตุการณ ขาวสารตาง ๆ  

2. นิสิตไดเปลี่ยนบรรยากาศ ไดประสบการณตรง 

3. นิสิตไดตัดสิน ไดแกไขปญหา เปนคนเกง เปนคนดี มีสุข และเขารวมกับหมูคณะได 

ตัวชี้วัดของโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการ  รอยละ 90 

   2.ความพึงพอใจ รอยละ 90 ในการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  งบประมาณท่ีใช 

 เงินงบประมาณ    7,000   บาท 

 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 

  รวมทั้งสิ้น  7,000 บาท 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ ตุลาคม 25... …………………………………… 

2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ตุลาคม 25... …………………………………… 

3 ประชุมวางแผน พฤศจิกายน 25... …………………………………… 

4 ดําเนินการตามแผน ธันวาคม 25... …………………………………… 

5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ สิงหาคม 25... …………………………………… 

6 การประเมินผล / ติดตามผล กันยายน 25... …………………………………… 

 

รายการ / กิจกรรม / คําชี้แจง 

/ ในการใชงบประมาณ 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

คาตอบแทนวัสดุ คาใชสอย คาวัสดุรายหัว 

1. คาพาหนะ   5,000 

2 .คาอาหาร   1,000 

3. คาเอกสาร    

4. คาของที่ระลึก   500 

5. อื่น ๆ    130 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,000 



 

6. การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ                                                        ผูเสนอโครงการ 

(...........................................) 

หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ                  ผูเห็นชอบโครงการ 

(............................................) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี 

 

ลงช่ือ                  ผูอนุมัติโครงการ 

(...............................................) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จกิจกรรม 

ทัศนะศึกษานอกสถานท่ี 

วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1. นิสิตไดไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ สังเกต แบบสอบถาม 

2. นิสิตไดสัมผัสสถานที่ตาง ๆ  

ดวยตนเอง เกิดประสบการณตรง 

สัมภาษณ แบบสมัภาษณ 

3. นิสิตมีวิสัยทัศนกวางไกล  

กาวทันเหตุการณตาง ๆ  

สัมภาษณ แบบสมัภาษณ 



การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

  การจัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา43 ไดแบงออกเปน 3 ดานที่มี

ความสําคัญ เกี่ยวของกันคือ ตัวอาจารย หนวยงานองคกร และกระบวนการ และจากการประเมินผูเขารวม

กิจกรรม และการการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ(KM)  และมีการสรุป

ประเด็นจากการทัศนะศึกษา เพื่อนําไปใชตอไป การจัด KM  ซึ่งผูสอนตองนําผลการจัดการความรูน้ีไป

วางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการทั้งในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการใหชัดเจน

เปนกระบวนการอยางเปนระบบ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  พัฒนาการจัดกิจกรรม

ของอาจารย พัฒนาศักยภาพผูเรียนและการประกันคุณภาพตอไป  โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนการดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแหงชาติวาสามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและ

คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค ดังน้ี     

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค44 

  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

(2) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกต

ไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 

(3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคม 

(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี 

(8) มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอรใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน 

(9) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้ง

ประเด็นทางดานกฎหมายและจริยธรรม 

  (10) มีความสามารถเปนที่ปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร 

  (11) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร 

                                                             
43 พจนา ทรัพยสมาน. การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนแสวงหาความรูและคนพบความรูดวยตนเอง. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2554).หนา 23 - 25. 
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  (12) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได 

 นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษา ดังกลาวยังตองใหบรรลุวัตถุประสงค ตามมาตรฐานการ

เรียนรู ดังน้ี 

มาตรฐานผลการเรียนรู45 ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย 

  1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ 

             ความสําคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู (Knowledge) 

1) มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 

5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 

6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม ๆ 

7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 

8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ทักษะทางปญญา (Cogitive Skills) 

1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills 

Responsibity) 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

3) สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง 

             จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

      5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis Communication and Information Technology Skills) 

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

          (3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

  (4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

 

กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนศึกษา 

   กลยุทธการสอน การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนศึกษาเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ46 มี

การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับเน้ือหาหลักของแตละวิชาและแนะนําใหผูเรียนทําการศึกษาคนควา หรือทํา

ความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากน้ี การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมทัศนะศึกษาเนนการไดมา

ซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฏการณตาง ๆ 

ในธรรมชาติใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียน

การสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวย

ตนเอง มีการพัฒนาคนควาหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ 

นอกจากน้ัน ยังสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนรูดวย

กิจกรรมทัศนะศึกษา จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มี

ความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่นทักษะ
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 ดลยา แตงสมบูรณ. “การศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชกิจกรรมการแสวงหาและคนพบความรูดวยตนเองประกอบการ

ประเมินตามสภาพจริงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3”. ปริญญานิพนธกศ.ม.(การวัดผลการศึกษา).(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550).หนา 14 – 17. 



การใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมใน

ตนเองและวิชาชีพจากกลวิธีการเรียนการเรียนรูที่กลาวมาแลว ผูสอนยังตองเขาใจในรายละเอียดของ

แบบฟอรมที่จะตองจัดทําทั้งหมด 7 แบบดังตอไปน้ี 

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา/ สาขาวิชา47  หมาย ถึง  กรอบที่ กํ าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตของสายขา/ สาขาวิชาหน่ึง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ปริญญา

และองคความรูที่เปนเน้ือหาที่จําเปน เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาภายในสาขา/ สาขาวิชา

เดียวกัน และระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูที่ไมนอยกวาที่กําหนด ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ช่ือสาขา/ สาขาวิชา           

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

3. ลักษณะของสาขา/ สาขาวิชา          

4. คุณสมบัติของบัณฑิตที่พงึประสงค 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู (Learning Outcomes) 

6. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

7. โครงสรางหลักสูตร      

8. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/ สาขาวิชา 

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร  (หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม

ของการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ันๆ โดย

จะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF และมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาในสวนที่

นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน 

โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดหลักสูตร ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป        

2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลกัสูตร  

4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรยีนรู 

5. หลักเกณฑในการประเมินผล กอน หลัง      

6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

7. การประกันคุณภาพหลกัสูตร      

8. การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการหลักสูตร 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการติดตามและประเมินสถานภาพการปฏิรูปการเรียนรูระดับอดุมศึกษา. 

(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, 2553).หนา 35 – 38.  



 

มคอ.3  รายละเอียดรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชา เพื่อใหการ

จัดการเรียนการสอนสอดคลอง และเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแตละรายวิชาจะ

กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝง

ทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย

รายวิชา ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป    

2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

3. ลักษณะและการดําเนินงาน  

4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

5. แผนการสอนและการประเมิน  

6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

มคอ.4  รายละเอียดประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการใน

รายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาที่จะตองออกฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา จะตองวางแผนให

สอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดใหรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  ตองกําหนดวัตถุประสงคและ

รายละเอียดอยางชัดเจน ตลอดจนความรู ความเขาใจที่จะไดรับจากการออกฝกงาน กําหนดกระบวนการ หรือ 

วิธีการในการปลูกฝงทักษะดานตางๆ เกณฑการวัดและประเมินผล ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป     

2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

3. การพัฒนาผลการเรียนรู   

4. ลักษณะการดําเนินงาน 

5. การวางแผนและการเตรียมการ   

6. การประเมินนักศึกษา 

  7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการภาคสนาม 

  มคอ.5  รายงานผลการดําเนินการรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ระบุภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันวาเปนไปตามแผน

หรือไม มีปญหาหรือขอขัดของใดที่ทําใหมิไดสอนตามแผน พรอมกับขอเสนอแนะสําหรับการแกไขในการดําเนินการ

สอนครั้งตอไป  

 

 

 

 



 

 รายงานครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (สํานัก

ทะเบียนฯ เปนผูดําเนินการ) รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต (สวนแผนงานเปนผูดําเนินการ) 

 ความเช่ือมโยง มคอ.5 จะเช่ือมโยงกับ มคอ.3 ในประเด็น  

ผลการเรียนรู   วิธีการสอน  วิธีการประเมิน 

แผนการสอน  กลยุทธการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรู และวิธีการประเมินผล 

การประเมิน  โดยนิสิตนักศึกษา หรอื วิธีอื่นๆ ทรัพยากรและการบรหิาร 

ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป    

2. การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

3. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

4. ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

5. การประเมินรายวิชา     

6. แผนการปรับปรุง 

มคอ.6  รายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝก

ภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาวาไดบรรลุตามแผนท่ีวางไวใน มคอ.4 หรือไม หากไมเปนตามแผนตองใหเหตุผลและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งถัดไป รายงานจะครอบคลุมถึงการ

ฝกประสบการณภาคสนามต้ังแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริการจัดการ และสิ่งอํานวยความสะดวก การ

วิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา / อาจารยผูรับผิดชอบ/ พนักงานพี่เลี้ยง ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป      

2. การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม (การเตรียมผูเกี่ยวของ) 

3. ผลการดําเนินการ       

4. ปญหาและผลกระทบดานการบรหิาร 

5. แผนการปรับปรงุ 

มคอ.7  รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หมายถึง การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงาน

หลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร  รายงานจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ

นักศึกษาใน    ทุกวิชา จํานวนนักศึกษา การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ปญหาในการบริหารและจัดการหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา การประเมินรายวิชาที่สอน ประสิทธิผลของกลยุทธ

การสอนตอการเรียนรู แผนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในเลมจะประกอบไปดวย 

1. ขอมูลทั่วไป     

2. ขอมูลเชิงสถิติ 

3. การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบตอหลกัสูตร 

4. ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 



5. การบรหิารหลักสูตร    

6. สรุปการประเมินหลักสูตร 

7. คุณภาพการสอน    

8. ขอคิดเห็นและขอเสนอ 

9. แผนการดําเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 

  เอกสารทั้ง 7 เลมน้ี หัวหนาสาขาวิชา/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ทาน รวบรวมเอกสารสง

สวนวิทยาลัยสงฆหรืองานวิชาการ  ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษาน้ันๆ 

นอกจากน้ัน ยังตองปฏิบัติหรือดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน น่ันคือ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา/สาขาวิชา ตองสามารถประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยการ

กําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี48 

(1) มีการจัดทํารายละเอียดหลักสูตร ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในทุกประเด็น 

(2) มีการจัดทํารายละเอียดรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวิชาจัดการเรียนการ

สอน ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  (3) มีการจัดทํารายงานรายวิชา รายงานประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดการสอนใหครบทุกรายวิชา 

  (4) มีการจัดทํารายงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

(5) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในปกอนหนา ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน 

(6) มีการทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 

สาขาวิชา ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งหลักสูตร (ภายในรอบเวลาหลักสูตร) 

(7) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

(8) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง/ป 

  (9) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 75 

(10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนในรายวิชา เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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 คณะกรรมการอุดมศึกษา. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สืบคนเมื่อ 29 

กรกฎาคม 2556 จาก http://www.mua.go.th.  



  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม49 ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯหรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีที่ 1 - 5 และมีผลการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนรวมอยูในเกณฑ

ดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษากอนการรับรอง 

การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสูการปฏิบัติอยางประสิทธิภาพควรดําเนินการดังน้ี 

 1.ผูบริหารตองจัดใหมีการสื่อสารที่ตรงกันในกลุมบุคคลและหนวยงานทุกฝายเกี่ยวกับหลักการและ

แนวปฏิบัติที่ถูกตองของ TQF เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอ TQF50 ที่มีความเขาใจที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

การศึกษาทั่วโลก มี Paradigm Shift ที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาผูเรียนตองมีการเตรียมพรอม

ลวงหนาซึ่งหากไมเริ่มตนวันน้ี(และคอย ๆ พัฒนาไป) บัณฑิตของเราจะไมสามารถเทียบเคียงคุณภาพกับ

บัณฑิตของนานาประเทศซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาและการแขงขันของประเทศชาติได ดังจะเห็นไดจาก

การเปดเสรีทางการคาและบริการ (ซึ่งหมายรวมถึงการศึกษาดวย) ในกลุมประเทศ ASEAN กลุม APEC และ 

WTO (ASEAN Qualifications Framework กําหนดไวในป ค.ศ.2015) 

 2.สรางกลไกตอเน่ืองจากการประกาศใช TQF51 เพื่ออํานวยความสะดวกตอคณาจารยใหมากที่สุด 

เชน 

 - การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินการตามแนวทางของ TQF 

 - การจัดทําระบบอิเลคทรอนิกสไวรองับการออกแบบหลักสูตรและรายวิชาซึ่งจะชวยประหยัด

ทรัพยากร และลดภาระในคราวตอไป 

 - การสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมการประชุมและสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัด

หลักสูตร การเรียนการสอน 

 3.สรางความเขาใจตอคณาจารยวาดวย TQF เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการจัดการศึกษาที่มุงเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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 ชู ศั ก ดิ์  ป ร ะ เ ส ริ ฐ .ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ช า ติ .สื บ ค น เ มื่ อ  2 สิ ง ห า ค ม  2556 จ า ก 

http://chusak.igetweb.com/index.php?mo=3&art=468647.  
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 ธงชัย สมบูรณ. กอบกูสังคมดวยอุดมศึกษา: พลังศรัทธาวาทกรรมไมอาพราง. สืบคนเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จาก 

Http://www.senate.ru.ac.th/article/.  
51

 สํานักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542. สืบคนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2556. จาก http://www.qa.kmutnb.ac.th/qa_knowledge/edu/edreformudom.pdf.  

http://chusak/


 

 จากหลักการทั้งหลายดังกลาวขางตน สามารถสรางกรอบแนวคิดการพัฒนานิสิตไดดังน้ี52 

   

 
 

 

จากการพัฒนาตามกรอบ TQF สามารถนําไปสูการสรางมาตรฐานนิสิตในแตละระดับช้ันการศึกษาได

ดังน้ี 
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 กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร. สืบคนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จาก 

http://www.mua.go.th/users/tqf-ed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m1.pdf.  

 

การพัฒนา
นิสิตตาม

กรอบ TQF

มุงสูนิสิตทุก
คนในสถาบัน

มุงสูนิสิต
เปน

รายบุคคล

พัฒนานิสิต
ตามแนว
บูรณาการ

กําหนด
มาตรฐาน
นิสิตแตละ

ระดับ

http://www.mua.go.th/users/tqf-ed/news/FilesNews/


นิสิตช้ันปที่ 1 : พัฒนาจากนักเรียนสูความเปนนิสิต 

 

 

 
 

 

 

 เมื่อนักเรียนทุกคนยางเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะเรียกมาเปน

นิสิต หรือนักศึกษา  การจัดการเรียนรูในมหาวิทยาลัยในช้ันปแรกจึงควรมุงน้ันใหนิสิตมีความรูความเขาใจ

ทักษะการเรียนรู การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ควรจะเปนลักษณะ Multi – Function ที่มีความหลากหลาย

รูปแบบ นอกจากน้ัน การรูและเขาใจในการวางเปาหมายในชีวิตเพื่อเปนแรงกระตุนใหเกิดความมุงมั่นในการ

เรียนอยาง นอกจากน้ัน การบริหารเวลาใหถูกตองทั้งเวลาใหกับตัวเอง ครอบครัว การเรียน กิจกรรมตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยที่กําหนด จําเปนอยางย่ิงที่ผูเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยในช้ันปที่ 1 จะตองเรียนรูรวมการปรับตัวให

เขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นิสิตช้ันปที่ 1

ทักษะการเรียนรู

การวางเปาหมายชีวิต  
การบริหารเวลา 

ความซื่อสัตย 

วินัยในตนเอง

การอยูรวมกับผูอื่น



 

นิสิตช้ันปที่ 2 : กาวยางสูวิชาชีพ 

 

 
 

•      นิสิตในช้ันปที่ 2 วิชาตาง ๆ ที่ไดจัดจะเริ่มใหนิสิตคิดวิเคราะหเพราะในช้ันน้ีหลายหลักสูตร 

สวนใหญจะเปนวิชาพื้นฐาน และช้ันปตอไปจะเปนการเลือกวิชาเอก  นิสิตสามารถจะเลือกเอกไดตาม

ความถนัด หลังจากที่ศึกษามาแลว 2 ป  การเรียนรูในช้ันปที่ 2 จึงเนนใหนิสิตสามารถคิดวิเคราะห 

และเริ่มเสริมพื้นฐานประสบการณวิชาชีพที่นิสิตไดเลือก ซึ่งหลักสูตรที่เนนในเน้ือรายวิชาที่วิชาการ 

(Academy    Curriculum)  นอกจากน้ัน การพัฒนาบุคลิกภาพยังเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงเชนเดียวกัน 

ซึ่งเปนสวนสําคัญของหลักสูตรเรียนรูการใชชีวิตในสังคม (Life  Curriculum) ซึ่งเน้ือวิชาการในสวนน้ี

อาจจะไมเน้ือหาที่เปนตําราเชิงวิชาการ  แตควรจะแทรกอยูในกิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย

จัดข้ึนเพื่อพัฒนาผูเรียน กิจกรรมเหลาน้ีนอกจากจะพัฒนาดานบุคลิกภาพของนิสิตแลว ยังเปนการ

ดาน EQ ที่มีช่ือเต็มวา Emotional Quotient หรือที่เรียกกันวา E-Skills ซึ่ง เปนการพัฒนา

คุณลักษณะสําคัญของนิสิต เชน ความสามารถที่จะเขาใจ วิเคราะหและใชความรูสึกเกี่ยวกับอารมณ

ของตนเองและผูอื่นได และเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักสราง และรักษาสัมพันธทีดีตอตนเองและ

ทุกคน  สามารถรักษาอารมณของตนเองไดเปนปรกติอยางรวดเร็ว แมจะเผชิญกับความเครียด หรือ

กิจกรรมพัฒนา
นิสิต ช้ันปที่ 2

คิดวิเคราะห

ประสบการณ
วิชาชีพ

พัฒนา
บุคลิกภาพ

มนุษย
สัมพันธ EQ



แรงกดดันมาก ๆ ก็ตาม มีความเปนกลาง และยุติธรรม นอกจากน้ันยังใชคําพูดที่ออนโยนกับทุกคน 

ไมวาจะเปนคนเหนือกวา เสมอกัน หรือดอยกวาก็ตาม เปนคนที่คิดกอนพูด และแสดงอารมณไดอยาง

ถูกกาลเทศะ แบบสมวัย สมตําแหนง มีจิตใจสงบ น่ิง เย็น และยังเปนคนที่สามารถอานความรูสึกและ

ความตองการของผูอื่นไดรวดเร็ว และถูกตอง  สามารถโนมนาวคนอื่นโดยไมตองใชอํานาจ และ 

เปนคนที่สามารถสรางและใชอารมณขันไดอยางมีไหวพริบและถูกกาลเทศะน่ันเอง  

นิสิตช้ันปที่ 3 : กาวสูคุณลักษณะวิชาชีพ 

 
•  เมื่อศึกษาถึงช้ันปที่ 3 ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สิ่งที่ตองมุงเนน คือ คุณลักษณะความ

เปนผูนํา เมื่อพูดถึงเรื่องของคุณลักษณะของความเปนผูนํา ผูเขียนเช่ือแนวาหลายๆ ทานคงคิด

ลักษณะของความเปนผูนําที่แตกตางกัน ไมวาเปนผูนําจะตองมีคุณธรรม เปนผูนําจะตองมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค เปนผูนําจะตองมีมนุษยสัมพันธ ฯลฯ  ในบทความฉบับน้ี จึงขอเสนอสิ่งที่ตองมุงเนน

เปนพิเศษสําหรับนิสิต น่ันคือ วิสัยทัศนบนเสนทางการประกอบอาชีพ ดังน้ัน หลักสูตรวิชาชีพใน

มหาวิทยาลัยจึงตองเริ่มจัดประสบการณใหนิสิตโดยการใหนิสิตไปสังเกตการณสอน ออกฝกงานใน

สถานที่จริงตามโรงงาน หรืออื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งเปนลักษณะการจัดการเรียนรูที่ไมเนนใน

สถานศึกษาแตมุงเนนใหแหลงเรียนรูของนิสิตอยูในสถานที่ประกอบการตาง ๆ น่ันเอง  ที่เรียกวา 

Non – School based  education work หรือ  Work   Integrated  work place – based 

education Learning  (WILX)  เพื่อกาวสูการเรียนรูในช้ันปที่ 4 คือ เตรียมสูความเปนบัณฑิตที่

สมบูรณ 

   

 



นิสิตช้ันปที่ 4 : กาวสูความเปนบัณฑิตที่สมบูรณ 

 

 
 

สรุป การพัฒนาศักยภาพนิสิตดวยกิจกรรมทัศนะศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)53 น้ันเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชา ทั้งน้ีเพื่อใหนิสิตไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานจะชวยใหนิสิตไดรับการฝกประสบการณชีวิต 

สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมได และเพื่อเตรียมความพรอมใหทันการแขงขันเปดโลกเสรีทาง

การศึกษา อันจะเปนแนวทางพัฒนาบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล ใหมีความรู ความ

เขาใจและขยายผลสูการประยุกตมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  ตอไปอยางเปน

รูปธรรม 
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