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แนวปฏิบัติ เร่ือง 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อประเมินทักษะการคิดวิเคราะห  

โดยการจัดนิทรรศการนําเสนอผลการเรียนรู   
 

การจัดนิทรรศการนําเสนอผลการเรียนรู เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ศึกษาทั่วไป “วิถีชุมชนท้องถิ่น” เป็นกิจกรรมลําดับสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน ที่อาจารย์ผู้สอนได้
มอบหมายให้นิสิตประมวลความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้สภาพจริงในชุมชน  นํามา
วิเคราะห์สังเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของการจัดนิทรรศการรายกลุ่ม ไม่จํากัดรูปแบบ แต่กําหนด       
คําสําคัญ ระยะเวลาการนําเสนอ และขนาดของพ้ืนที่ให้  

  

ความหมายของนิทรรศการ 
นิทรรศการ (Exhibitions) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Exhibitions" มีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า 

"Display" ซึ่งแปลว่า "การจัดแสดง" ได้มีผู้ให้ความหมายของนิทรรศการ  ในแง่มมุต่างๆ ดังน้ี  

 
 เปรื่อง กุมุท (2526) ได้ให้ความหมายของนิทรรศการว่า เป็นเคร่ืองมือสื่อสารที่มีบทบาทและอิทธิพล
มากขึ้นทุกขณะ ทั้งในด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทย์ ธุรกิจ สังคม การเมือง การอุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ียังให้ความหมายในทัศนะของผู้จัดว่า เป็นวิธีอันทรงประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้ผู้คนสนใจในวัตถุ 
และแนวความคิด ความอ่าน เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ในเมื่อวิธีการ อย่างอ่ืนไม่สามารถทําได้ ทั้งน้ี
เพราะเสน่ห์อันเกิดจากผลงานการรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลาย การคัดเลือก การจัดแสดงที่ดี และได้ให้
ความหมายของนิทรรศการในทัศนะของผู้ชม หรือประชาชนว่านิทรรศการ หมายถึง โอกาสของ ความเห็น
ความช่ืนชม และการเรียนรู้บางอย่างเกินปกติวิสัยที่จะได้มีโอกาสเช่นน้ัน เสน่ห์ของนิทรรศการอยู่ที่ความ
พิเศษ หรือโอกาสที่หายาก หรือหาชมได้เป็นบางคร้ังบางคราวเท่าน้ัน 

 
 ธีรศักด์ิ อัครบวร (2537) ได้ให้ความหมายของนิทรรศการว่า นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้โสตทัศนวัสดุ เครื่องมือโสตทัศนศึกษา และกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) 
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสมผสานกัน อย่างมีระบบ เพ่ือให้ผู้ชม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุ่งชักจูง
ความคิดความสนใจ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ผู้จัด ได้กําหนดไว้  

 
 โดยสรุป นิทรรศการ คือ รูปแบบหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยนําเอาวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อมา
ผสมผสานกันและนําเสนออย่างเป็นระบบ เช่น  ภาพ  ของจริง หุ่นจําลอง เอกสาร คําแนะนํา  สไลด์  วิดีทัศน์  
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  เพ่ือกระตุ้นความสนใจและทําให้ผู้ดูเกิดความเข้าใจในเน้ือหาของนิทรรศการได้รวดเร็วขึ้น  
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรง  โดยผู้ชมสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า 
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ลักษณะของการจัดนิทรรศการในรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 

 
เป็นกิจกรรมการจัดแสดงเน้ือหา หรือข้อมูลที่นิสิตได้รับจากการเรียนรู้ “วิถีชุมชนท้องถิ่น” ในพ้ืนที่

ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา มีการนําเสนอแนวคิดจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการ ที่ประกอบด้วย 
ข้อความ วัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมท่ีหลากหลาย  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและ
ออกแบบที่   ดึงดูดความสนใจ   ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้อง ฯลฯ  

 
 

ความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ ขึ้นอยู่กับ 

 

           ปจจัยภายในที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเขาชมและผูนําเสนอ  
             เช่น ความสามารถในการนําเสนอ ความต้ังใจและความพร้อมของผู้ร่วมกิจกรรม 

                   อารมณ์ ทัศนคติ สติปัญญา เป็นต้น  

 

 

  ปจจัยที่เกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมที่นําเสนอ  

  เช่น ความสวยงาม ความชัดเจน แสง สีสัน ขนาดของตัวอักษร ภาพ หรือวัตถุที่นําเสนอ  

  ความแปลกใหม่ ตําแหน่งที่ต้ัง การจัดวาง การเว้นระยะห่าง ระดับจัดวางสูงตํ่าที่เหมาะสม   

  การเคลื่อนไหว มิติต้ืนลึก  
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แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 ผู้สอนแจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตทราบล่วงหน้าในการปฐมนิเทศคาบแรกของ

การจัดการเรียนการสอน และระบุในประมวลรายวิชา จัดทําแผนการเรียนรู้แจ้งให้นิสติ
ทราบ เพ่ือให้นิสิตได้วางแผนการทํางานของกลุ่ม  
 

 จัดประชุมนิสิตเพ่ือมอบหมายงาน หลังจากการเรียนรู้ทั้งในช้ันเรียนและในชุมชน
ครบถ้วนแล้ว โดยผู้สอนกําหนดคําสําคัญ หรือ KEY WORD ที่ต้องมีในหัวข้อช่ือเรื่อง
นิทรรศการ   
 
 
หลักคดิในการมอบหมายงานนาํเสนอ 

- เพ่ือให้ผู้เรียนฝกึทักษะการคิด การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการถ่ายทอดให้ 
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นที่เช่ือมโยงกัน เช่น  
วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และวิเคราะห์ผลกระทบ 

- เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการเสนอแนะทางแก้ในประเด็นปัญหา 
- เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงการประยุกต์แนวคิดสู่การนําไปใช้ 
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 จัดประชุมเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนกิจกรรม 
มอบหมายหน้าที่ จัดเตรียมปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ สถานที่ บอร์ด งบประมาณ 
 
 

 จัดประชุมผู้สอนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  
 
  

 
ตวัอยางเกณฑการประเมนิผลการจดันทิรรศการนาํเสนอผลการเรียนรู 
 
1) ช่ือเรื่อง มีความน่าสนใจ สามารถสื่อถึง

เน้ือหาได้อย่างครอบคลุม (5 คะแนน) 
2) เน้ือหาที่นําเสนอ 

2.1) สามารถบูรณาการองค์ความรู้จาก 
การศึกษาทุกฐานการเรียนรู้ได้อย่าง
สอดคล้องและครบถ้วน  (25 คะแนน) 
2.2)  สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ได้จาก
ชุมชนในการสร้างกรอบคิดเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้สําหรับนิสิต ครอบครัวและ
ชุมชน (15 คะแนน) 

        3) การนําเสนอ 

  3.1) มีวิธีการหรือรูปแบบการนําเสนอที่ 

น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)  

3.2) นําเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน (10 คะแนน) 

       4) การจัดบูธนิทรรศการ สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับเน้ือหา (20 คะแนน) 

                 5) การมีส่วนรว่มของสมาชิกในกลุ่มในการนําเสนอผลงาน (10 คะแนน) 

        6) การตอบคําถาม (5 คะแนน) 

                   รวม  100 คะแนน 
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

 

ลักษณะปญหาและอปุสรรค แนวทางการแกปญหา 

 

  ปัญหาเชิงกายภาพ 

- เสียงอึกทึกรบกวน ทําให้ผูช้มนิทรรศการไม่ได้ยิน
ผู้นําเสนอชัดเจน 

-ความแออัดของพ้ืนที่ 

 

 

-วางแผนและเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ได้แก่ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลําโพง  

-บริหารจัดการพ้ืนที่ ได้แก่ การกําหนดตําแหน่ง
จัดวางบอร์ด การมีพ้ืนที่ว่างที่เหมาะสมต่อการ
เข้าชม การกําหนดทิศทางสัญจรในการเดินชม
นิทรรศการ เป็นต้น   

 

  ปัญหาด้านปฏิสัมพันธ์ 

-นิสิตที่ไมม่ีบทบาทในการนําเสนอ อาจไม่มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือไม่สนใจฟังเท่าที่ควร 
-นิสิตมักสนใจเฉพาะกลุ่มตนเอง ไม่ฟังการนําเสนอ
ของกลุ่มอ่ืนๆ ทําให้เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยน
มุมมองแนวคิดระหว่างกลุ่ม 

 
 
 

-ผู้สอนเรียกนิสิตในกลุ่มให้ตอบคําถาม 

-ให้มีรางวัล POPULAR VOTE โดยการ
ลงคะแนนของนิสิตและผู้ชมนิทรรศการ 

-ถ่ายภาพและวิดีโอเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เพ่ือ
เพ่ิมความน่าสนใจและสร้างสสีันของกิจกรรม  

-จัดกิจกรรมเสริม เช่น การจัดเสวนา 
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ประโยชนทีผู่เรียนไดรบั เช่น  

 
- เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริง คิดเอง ทําเอง 

- ผู้เรียนได้รู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล สร้างองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

- ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการทํางาน เช่น การวางแผน การแก้ปัญหา  

- ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 

- ส่งเสริมการเป็นประชาธิปไตย การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเหตุผล มีการยอมรับในความรู้ 
ความสามารถซึ่งกันและกัน การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 

- ผู้เรียนได้ฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการทํางาน เช่น การจดบันทึกข้อมูล การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน รู้จักทํางานอย่างเป็น
ระบบ ทํางานอย่างมีแผน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

- ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการออกแบบสื่อและรูปแบบการนําเสนอ  

- ส่งเสริมการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ เป็นโอกาสในการแสดงความสามารถของนิสิต  

- สามารถนําความรู้ ความคิด หรือแนวทางที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต หรือในสถานการณ์อ่ืน ๆ  

- ผู้สอนสามารถนํามาวิเคราะห์ ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลสําเร็จ จากการจัดการเรียนการสอน 

 


