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ค าน า 
 

 หนังสือ “การเรียนรู้ส่วนบุคคล  Personalized Learning” 
เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากการประมวลประสบการณ์และผลงานวิจัย       
ของผู้เขียน ผสมผสานกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ  
 มีความมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับ        
การเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคล              
หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalized learning) ให้กับ
นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สอน ที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ           
มากยิ่งขึ้น  
 แนวทางการเขียนหนังสือเล่มนี้ มุ่งน าเสนอสาระส าคัญที่เป็น
แก่นขององค์ความรู้โดยไม่ได้เขียนขยายรายละเอียดไว้ และผู้เขียน          
หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าหนังสือเล่มจะให้ประโยชน์ต่อผู้ อ่านได้มาก
พอสมควร และขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยดีตลอดมา 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล 
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การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personalized Learning) 
 

1. บทน า 
 
 โลกยุคใหม่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital 
technology) เป็นอย่างมาก ท าให้การเรียนรู้ ในปัจจุบันมีความ
แตกต่ าง ไปจากการ เรี ยนรู้ แบบเดิม ในยุคที่ เทคโนโลยีดิ จิทั ล                   
ยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนักซึ่งยังไม่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือมีแต่ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่หรือการเข้าถึงท าได้ล าบาก 
  

 ผู้เรียนยุคแรกใช้การเรียนรู้จากครูโดยตรง (direct teaching) 
เนื่องจากความรู้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนั้นอยู่กับครูเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น จนต่อมาความรู้ที่มีอยู่ในตัวครูได้ถูกบันทึกและเขียนไว้ใน
หนังสือและต าราต่างๆ มากขึ้น  
 

 ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยได้ขยายวงกว้างไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning)         
ผ่านการอ่านหนังสือต าราต่างๆ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้            
ที่ตอบสนองธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนได้มากข้ึน 
 

 ความเจริญก้าวหน้าของ เทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการพัฒนา          
มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันความรู้ไม่ได้อยู่กับครูหรือในหนังสือ
ต าราที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มๆ เท่านั้น แต่ความรู้ได้ถูกน าเสนอไว้         
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ในโลกออนไลน์มากขึ้นจนเกือบจะเรียกได้ว่า “ไม่มีความรู้ใดที่ไม่มีอยู่
ในอินเทอร์เน็ต” 
 
 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ อีกทั้งยังใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
ต่างๆ ด้วยตนเองผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้       
แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบดั้งเดิม เช่น การเรียนรู้กับผู้สอน          
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากหนังสือต ารา เป็นต้น  
 
 Education Disruption คือโอกาสการพัฒนาการเรียนการ
สอน ให้ ตอบโจทย์ พฤติ กร รมและความต้ อ งการของผู้ เ รี ยน 
Generation Z, Alpha ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ความสุขของผู้เรียนคือ เปูาหมาย ผู้เรียนต้องเป็นศูนย์กลาง 
เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) 
จะต้องออกแบบการเรียนรู้ (learning design) และประสบการณ์
การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้สอน วิธีการนี้จะท าให้ผู้สอนเข้าใจถึงความต้องการของผู้ เรียน           
อย่างแท้จริง และท าหน้าที่การโค้ชได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ    
 
 ด้ ว ย เหตุ นี้การ เ รี ยนรู้ ใ นปั จจุ บัน จึ งจ า เป็ นต้ อง มีกา ร
เปลี่ยนแปลง (transform) ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
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ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่         
ให้ได้มากที่สุดและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
  
 การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองธรรมชาติ ความต้องการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  เช่น รูปแบบการเรียนรู้ 
(learning style) รูปแบบการรู้คิด (cognitive style) ลักษณะนิสัย 

(habit mind) เป็นต้น คือ การเรียนรู้ ท่ีเรียกว่าการเรียนรู้       
ส่วนบุคคล (personalized learning) สรุปลักษณะการเรียนรู้

ดังที่กล่าวมาได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
การเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
 
 
 
 
การเรียนรู้ยุคที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ 
 
 
 
 
 

ผู้เรยีน ผู้เรยีน ผู้เรยีน ผู้สอน ผลการเรยีนรู ้

ผู้เรยีน ผู้เรยีน ผู้เรยีน 

ผู้สอน 

ผลการเรยีนรู ้

หนังสือ 
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การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1 ลักษณะการเรียนรู้ 3 ยุค 

 
2. แนวคิดการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 การเรียนรู้ส่วนบุคคลมีแนวคิดส าคัญ คือ การเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม
จะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (deep 
learning) และประสบความส า เร็จ จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดย
ถือว่าผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเปูาหมายและวิธีการเรียนรู้ของตนเอง        
ใช้วินัยในตนเอง (self-discipline) เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ 

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้ผู้เรยีน ผู้เรยีน ผู้เรยีน 

ผู้สอน 

ผลการเรยีนรู ้หนังสือ 

สื่อออนไลน ์
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ควบคุมตนเองให้ใช้ความมุ่งมั่นพยายามในการเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  
 
 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ มีความเป็นมิตรและปลอดภัย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ส่งเสริมและสนับสนุน        
ให้ผู้เรียนแต่ละคนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้  
 
 โดยผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้วิธีการเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกันหรือ
เชื่อมโยงกัน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
แผนภาพ 2 ความหลากหลายของผู้เรียน วิธีการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผู้เรยีน 1 

ผู้เรยีน 2 

ผู้เรยีน n 

วิธีการเรียนรู ้1 

วิธีการเรียนรู้ 2 

วิธีการเรียนรู้ n 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 1 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 2 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ n 
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3. ลักษณะของการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 การเรียนรู้ส่วนบุคคลมีลักษณะส าคัญคือ มีความยืดหยุ่น       
ในวิธีการและเป้าหมายของการเรียนรู้ คือความสุขของผู้เรียน           
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เชิงลึก (deep learning) ผู้เรียนเลือกวิธีการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับตนเองอย่างสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้  
  
 นอกจากนี้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้
เป็นของตนเองได้ตามระดับความสามารถของตน และยังคงสามารถ
ยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้นได้อีกด้วย  
 
 ผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ช (coach) ให้กับผู้เรียน โดยการสร้าง
แรงจูงใจ ให้ค าชี้แนะ ให้ค าแนะน า ให้ข้อคิดดีๆ กับผู้เรียน ให้ผู้เรียน 
ใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 3 ลักษณะการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

ผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีนรู ้วิธีการเรียนรู ้วิธีการเรียนรู ้ผู้เรยีน ผู้เรยีน ผู้เรยีน วิธีการเรียนรู ้ ผลการเรยีนรู ้

ผู้สอนเป็นโค้ช 
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4. หลักการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 1. ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดของการจัดการเรียนรู้  ที่จะต้องตอบสนองความหลากหลาย          
ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 

 2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการเรียนรู้
ของตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพที่ม ี
 

 3. มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงและเลือกได้ตามความสนใจและความถนัดเพ่ือไปสู่เปูาหมาย          
ของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เชิงลึก 
 

 4. วินัยในตนเองของผู้ เรียนเป็นสิ่ งส าคัญที่ผลักดันให้ ใช้
กระบวนการเรียนรู้จนบรรลุผลลัพธ์ที่ก าหนด 
 
 5. สิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีสมาธิ มีความมุ่งม่ัน อดทน และพยายามเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนคือ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมากที่สุด 
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แผนภาพ 4 หลักการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

 
 
 

หลักการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

ตอบสนอง 
ความหลากหลายของผูเ้รียน 

ให้ผู้เรียน 
ใช้ศักยภาพของตน 

มีช่องทางการเรียนรู ้
ที่หลากหลายน่าสนใจ 

ผู้เรยีนมีวินัยในตนเอง 
ก ากับตนเองในการเรยีนรู ้

มีสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
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5. ประโยชน์ของการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 

 การเรียนรู้ส่วนบุคคลมีประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนดังนี้ 
   

 ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 

  1. ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพในการคิดและเกิด
พลังการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและต้องการ
ประสบความส าเร็จ   
 

  2. ท าให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ จากการที่การ
เรียนรู้ส่วนบุคคลนั้นผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเปูาหมายและวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง 
 

  3. ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้มากกว่า
การเรียนรู้ตามปกติที่ผู้ เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกัน 
เนื่องจากผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนรู้ตามความถนัดของตนเองซึ่งจะท าให้
เรียนรู้ได้ดีกว่า ซึ่งความสุขของผู้เรียนคือเปูาหมายของการเรียนรู้ 
 

  4. ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งผู้เรียน
เป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้การเรียนรู้มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ 
 

  5. ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะรักการเรียนรู้และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 ประโยชน์ต่อผู้สอน 
 
  1. ท าให้ผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการพัฒนา
รายบุคคล 
 
  2. ท าให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการ
เรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ มาเป็นการโค้ชและการชี้แนะการเรียนรู้ 
 
  3. ท าให้ผู้สอนสามารถดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตาม
ความต้องการและสภาพปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
อย่างทันท่วงท ี
 
  4. ท าให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ไม่ตายตัว มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับธรรมชาติ         
และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน บางกรณีผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
  5. ท าให้ เกิดการทรานส์ฟอร์ม (Transform) หรือการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ทันยุค ทันสมัย และการ
เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียนยุคปัจจุบัน 
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6. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 การออกแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน แล้วน ามาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ผู้เรียนได้ ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ในเชิงวิชาการ ตลอดจนความมุ่งมั่นพยายามและความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
  ขั้นที ่ 1 วิเคราะห์ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน 
เพ่ือให้เข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนจะสามารถ เรียนรู้ได้ดีที่สุดอย่างไร 
ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้อย่างไร ชอบท าอะไร ถนัดอะไร การวิเคราะห์          
ในขั้นนี้จะท าให้ผู้สอนพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ควรเป็นกิจกรรมในลักษณะใด กิจกรรมเหล่านั้นมีความหลากหลาย 
เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดของการออกแบบการเรียนรู้
ส่วนบุคคล 
 
  ขั้นที่  2 ก าหนดช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติ
และความต้องการของผู้เรียนตามที่วิเคราะห์จากข้ันที่ 1 ซึ่งช่องทางการ
เรียนรู้นั้นมีความหลากหลายมาก เช่น การเรียนรู้จากแหล่งออนไลน์ 
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน   
(co-learning) การเรียนรู้กับผู้สอน เป็นต้น  
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  ขั้นที ่ 3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามช่องทางการ
เรียนรู้ไว้ส าหรับผู้เรียนทุกช่องทางการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในแต่ละช่องทางการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน เพราะถ้ายากเกินไปผู้เรียนจะหมดก าลังใจในการเรียนรู้ได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละช่องทางเหล่านั้น เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ตื่นเต้นและท้าทายความสามารถ ตอบสนองผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
 

  ขั้นที่  4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามช่องทาง          
การเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ที่มีความกระตือรือร้น หรือ 
Active learning ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ตามความถนัด          
อย่างหลากหลาย เลือกใช้ Apps ในการท ากิจกรรม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกัน และผู้สอนท าหน้าที่
เป็นโค้ชการเรียนรู้ (learning coach) กระตุ้นการคิดและคุณลักษณะ           
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

  ขั้นที่  5 ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมุ่งประเมินว่าผู้เรียน
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ตนเองก าหนดไว้หรือไม่  โดยใช้          
แนวทางการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมิน
หลายวิธี ใช้ผู้ประเมินหลายฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเอง
ของผู้ เรียน ท าการประเมินสอดแทรกไปกับการปฏิบัติกิจกรรม          
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง     
และพัฒนาไปยังผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ 
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แผนภาพ 5 ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้

วิเคราะห์ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรยีน 

ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้

ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้

ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ก าหนดช่องทางการเรียนรู ้ประเมินผลการเรียนรู ้
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7. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล หมายถึง แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน โดยที่มีเปูาหมาย
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้เดียวกัน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 6 แนวคิดของแผนการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

สาระและกจิกรรม 
รูปแบบที่ 1 

ผลลัพธ์ 
การเรยีนรู ้

สาระและกจิกรรม 
รูปแบบที่ 2 

สาระและกจิกรรม 
รูปแบบที่ 3 

สาระและกจิกรรม 
รูปแบบที่ n 

การประเมินผล 
การเรยีนรู ้
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 จากแผนภาพจะเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคลนั้น           
จะมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูก าหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นจะมีกิจกรรม         
การเรียนรู้อย่างหลากหลายที่ตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ เรียกว่า 
“หลายเส้นทางเป้าหมายเดียวกัน” ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ           
จะสอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติสามารถจัดกลุ่มธรรมชาติและความต้องการของผู้ เรียน            
ที่เหมือนกันเข้าด้วยกันได้ ในลักษณะ co-learning เพ่ือให้ผู้เรียนที่มี
ธรรมชาติและความต้องการที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ได้ปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการค้นพบ
ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ และยังช่วยท าให้การ
จัดการชั้นเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปอีกด้วย 
 

 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหล่านั้นมีลักษณะเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทาง active learning ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ความกระตือรือร้น กิจกรรมท้าทายความสามารถของผู้เรียน จูงใจให้ใช้
ความพยายามในการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 

 ในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้นั้น ใช้แนวทางการประเมิน
ที่เสริมพลังตามสภาพจริง มีความหลากหลายในวิธีการประเมิน                  
และผู้ประเมิน มีความยืดหยุ่นในเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน            
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน และเป็นเกณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยน
หรือยกระดับความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ 
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8. บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 
 บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล หมายถึงแนวทาง
การปฏิบัติของผู้สอนที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ 
เกิดพลังการเรียนรู้ ของตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 
  1. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่น และรู้สึกถึงความปลอดภัยทางจิตใจ 
  
  2. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเอง แทนที่ผู้สอน         
จะคิดและตัดสินใจให้ผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้ 
 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย เช่น กระบวนการสืบ เสาะแสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้คือสิ่งที่จะ            
ติดตัวผู้เรียนไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งอ่ืนต่อไปในอนาคต 
 
  4. ให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนประสบปัญหาติดขัด       
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่แก้ปัญหาให้ในทันที แต่ใช้วิธีการ 
ตั้งค าถามให้คิดหาทางออกและให้ก าลังใจ 
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  5. ดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนแต่ละคนประสบความส าเร็จ         
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนรู้จักการถอดบทเรียน
และน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
  6. ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ ในกรณีที่ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้กับบุคคลภายนอก อาจเป็น
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชน ซึ่งอาจจะเชิญมาสอนที่โรงเรียน 
หรืออนุญาตให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ในชุมชนก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
  7. ก ากับติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (learning 
progress) ของผู้เรียนแต่ละคน และกระตุ้นให้ใช้ความพยายามให้มาก
ยิ่งขึ้น กล่าวชื่นชมเมื่อผู้เรียนมีความก้าวหน้ามากขึ้น เป็นการส่งเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ที่กระบวนการ ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว 
 
  8. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
และสร้างสรรค์ (creative feedback) ที่ท าให้ผู้เรียนไม่สูญเสียก าลังใจ 
มีพลังที่จะเรียนรู้ต่อไป  
 
  9. ตรวจสอบและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  
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 สรุปบทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคลได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 7 บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

บทบาทผู้สอน 

1. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 

2. ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผูเ้รียนคดิ 

3. ส่งเสรมิให้ใช้กระบวนการเรียนรู้ 

4. ให้ก าลังใจ ให้คิดหาทางออก 

5. ดูแลช่วยเหลือให้ประสบความส าเรจ็ 

6. ประสานงานเครือข่ายการเรยีนรู้ 

7. ก ากับติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู ้

8. ประเมินและให้ข้อมลูย้อนกลับ 

9. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ใหท้ันสมัย 
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9. การประเมินผลการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 

 การประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคลนั้น         
ใช้หลักการเดียวกันกับการประเมินผลการเรียนโดยทั่ว ไป คือ            
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ที่ท าการ
ประเมินไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้
ข้อมูลย้อนกลับทันที (immediate feedback)  
 

 อย่างไรก็ตามการประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้      
ส่วนบุคคลนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนก าหนดวิธีการและเกณฑ์การ
ประเมินของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากต้องการใช้การประเมินเป็นสิ่ง
กระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัว  
 

 นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและเกณฑ์การ
ประเมินให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเองในระหว่าง            
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการและเกณฑ์
เดียวกับกับผู้เรียนทุกคน 
 

 ส าหรับการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้นั้น ให้ความส าคัญ
กับการน าผลการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการประเมิน ผสมผสานกับการประเมินสรุปในลักษณะ
ของการประเมินจากการลงมือปฏิบัติ (performance - based 
assessment)    
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10. บทสรุป 
 
 การเรียนรู้ส่วนบุคคล (personalized learning) เป็นการ
เรียนรู้ที่ช่วยท าให้ผู้เรียนทุกคนสารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนรู้ที่มีวิธีการเรียนรู้เพียงวิธีการเดียว 
 
 ผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนและน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้        
ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายของผู้ เ รี ยน                
ปรับบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นโค้ช            
ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ 
 
 “หลายเส้นทางเป้าหมายเดียวกัน” คือความหลากหลายของ
วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้
ของตนเอง และใช้ วินัยในตนเองช่วยประคับประคองให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 
 ใช้การประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงในการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ อย่างมีความยืดหยุ่นในวิธีการและเกณฑ์
การประเมิน และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการและเกณฑ์นั้นตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 
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การเรียนรู้ส่วนบุคคล  
(personalized learning) 

คือการเรียนรูท้ี่ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผู้เรียนยุคปัจจุบัน 
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การเรียนรู้ส่วนบุคคล 
Personalized Learning 

ไม่ใช่การเรียนรู้ 
แบบ One size fit all 


