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แนวปฏิบัติที่ด ี
เรื่อง 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน(Team Based Learning: TBL) 
 

.................................................................... 

บทน า 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learningหรือการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองแก่นักศึกษาได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการร่วมมือกันในการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์การท างานร่วมกันเป็นทีมเล็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมีการก าหนดเป้าหมาย
อย่างชัดเจนสมาชิกภายในทีมมีหน้าที่รับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานช่วยในการพัฒนา
ทักษะการรู้คิดของผู้เรียนให้มีระดับสูงขึ้นการช่วยเหลือทางสังคมส าหรับผู้เรียนที่มีความเสี่ยงสนับสนุน
พัฒนาการระหว่างบุคคลและทักษะของทีมซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่ก าหนดไว้ว่า การศึกษาควรเป็นการพัฒนาคนในทุกด้าน
ท าให้ผู้รับการศึกษาเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขนอกจากนั้นยังได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ไว้คือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
ความสนใจ” 

แนวคิดในการเรียนรูโ้ดยใช้ทีมเป็นฐานTeam Based Learning 
การจัดการเรียนรู้แบบทีม (Team-Based Learning) หรือการเรียนโดยใช้ทีมเป็นฐานเป็น

รูปแบบการสอนที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนา โดยนักการศึกษาชาวอเมริกา คือ  Larry K. Michaelsen
จาก University of Oklahomaต่อมามีผู้สนใจน าไปใช้แพร่หลาย โดยโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา 77 แห่งใช้วิธีนี้ รวมทั้งโรงเรียนพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอ่ืนๆด้วยเป้าหมาย
ของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานTeam Based Learningมีดังนี ้

1. สร้างความม่ันใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักของรายวิชา 
2. พัฒนาความสามารถด้านการคิด และการแก้ปัญหา 
3. เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4. ส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานเป็นทีม 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 

หลักการส าคัญ 4 ประการ ของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานTeam Based Learning 
1 Group Formation    มีการจัดทีมอย่างเหมาะสม คือ แบ่งทีมย่อย ตามทักษะและความสามารถ
อย่างหลากหลาย กลุ่มละ 7-12 คนและควรเป็นทีมถาวร 

แนวทางการจัดการเรียนรู้: ร่วมจัดทีมอย่างเป็นทางการในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
1.1 ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดคุณลักษณะส าคัญท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ เช่นทักษะผู้น า การ

สืบค้น การคิดวิเคราะห์การน าเสนอ เป็นต้น 
1.2 ครูช่วยดูแลการจัดกลุ่มเพ่ือลดปัญหาด้านความขัดแย้ง และการเลือกปฏิบัติ การไม่แยก

ออกจากกลุ่มเพ่ือน ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้การท างานต่างวัฒนธรรม ต่างความคิด ต่างมุมมอง 
1.3 จัดคนที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดมา ตามข้อ 1.1 ให้มีการกระจายคุณสมบัติที่จ าเป็นของ

ผู้เรียนครบทุกกลุ่ม 
1.4 การจัดกลุ่มควรเป็นกลุ่มถาวร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการตามล าดับปัญหาที่พบ

ในแต่ละกลุ่ม 
2 Accountableผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การช่วยเหลือกันใน
การท างานของทีมโดยต้องร่วมรับผิดชอบทั้งในงานส่วนตัวและงานกลุ่ม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้: มอบหมายการศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า หรือจัดให้มีการศึกษาราย
เดี่ยวก่อนเข้ากลุ่มเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 

2.1 มอบหมายการศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้าด้วยการก าหนดขอบเขตหรือเป้าหมายของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

2.2 ท าแบบทดสอบรายเดี่ยวก่อนการเรียนรู้เพ่ือทดสอบและกระตุ้นการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนการเข้าแลกเปลี่ยนในกลุ่ม 

2.3 น าแบบทดสอบเข้าไปปรึกษาในกลุ่ม อภิปรายเพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุดจากกลุ่ม 
กระบวนการนี้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นคว้าร่วมกัน ก่อนได้ค าตอบของกลุ่ม 

2.4 สะท้อนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านกลุ่ม 
2.5 ครสูะท้อนความคิด และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่กลุ่มอภิปรายแล้วมีข้อขัดแย้ง ไม่

ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมและเสริมแรงในกรณีท่ีมีกระบวนการเรียนรู้เหมาะสม 
3 Assignment Qualityการมอบหมายงานจะต้องเน้นทั้งด้านผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายรายวิชาที่
ก าหนดไว้และด้านผลจากการท างานเป็นทีม 

แนวทางการจัดการเรียนรู้:มอบหมายใบงานที่มีสถานการณ์ซับซ้อน ทีเ่น้นทั้งเป้าหมายวิชา
และกระบวนการกลุ่ม 

3.1 การมอบหมายงานต้องเน้นการเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กลุ่ม 
3.2 มอบหมายสถานการณ์ท่ีซับซ้อน เพ่ือส่งเสริมให้ทีมได้ตัดสินใจภายใต้แนวคิดและ

วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่เรียนรู้ 
ทั้งนี้ลักษณะของงานที่มอบหมายในการเรียนรู้ ควรประกอบด้วยหลักการ  4 Ss 
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3.2.1   Significant Problem   เป็นปัญหาที่ส าคัญของหน่วยการเรียนรู้นั้น 
3.2.2   Same Problem ปัญหาเดียวกันในทุกกลุ่ม 
3.2.3   Specific Choice   มีทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง  
3.2.4   Simultaneous Reporting  รายงานพร้อมกันหรือในช่วงเวลาเดียวกัน 

3.3 การน าเสนอผลการเรียนรู้ อาจจะเป็นการน าเสนอปากเปล่าหรือรายงานก็ได้ แต่ต้องไม่
ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้เวลาในการเรียนการสอนมากเกินไป 

3.4 นอกจากการอภิปรายในกลุ่มแล้ว ควรจัดให้มีการอภิปรายระหว่างกลุ่มด้วย 
4 Timely feedback ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการ feedback อย่างทันเวลาและสม่ าเสมอ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้:ประเด็นในการ feedback  ควรครอบคลุมประเด็นส าคัญคือ
ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้และผลของกระบวนการกลุ่ม 

4.1 ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาของทีม 
4.2 การ  feedback ต้องเกิดข้ึนทันทีหลังจากกระบวนกลุ่มทุกครั้ง 
4.3 การ feedback ต้องเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ตลอดกระบวนการเรียนรู้และมีการติดตาม

พัฒนาการในการท างานเป็นทีมแต่ละประเด็นที่เคยเป็นปัญหาทั้งนีก้ระบวนการในการ
ประเมินผลและสะท้อนคิดมีจุดเน้นดังนี้ 

4.3.1 ให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างครอบคลุมตามเป้าหมายรายวิชา 
4.3.2 ให้ผู้เรียนสะท้อนตนเองและกลุ่มเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม 
4.3.3 ผู้สอนสะท้อนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.3.4 การประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตาม

เป้าหมายรายวิชาและครอบคลุมทักษะส าคัญที่มีผลต่อการเรียนรู้ เช่น การ
คิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และอ่ืนๆ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานTeam Based Learning (TBL) 

 
กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลา ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ 

Assigned Readings 
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ก่อนเรียน  

   
Readiness Assessment by Individual Test 

ทดสอบความรู้พ้ืนฐานรายบุคคล 
10 นาที ผลการทดสอบระดับความรู้รายบุคคล  

(10 %) 

   
Group Work on Simple Problems by Team Test 

อภิปรายความรู้เพ่ือทดสอบรายกลุ่ม 
30 นาที ผลการทดสอบระดับความรู้รายกลุ่ม(10 

%) 

   
Writing Appeals 

ตรวจสอบและเขียนสรุปแนวคิดส าคัญ  
20 นาที รายงาน 1: สรุปแนวคิดส าคัญของหน่วย

การเรียนรู้รายบุคคล (10 %) 

   
Instructor Input 

ครูเสนอแนะหรือ ให้ความรู้เพ่ิม ในประเด็นที่ไม่ชัดเจน 
30 นาที  

   
Group Work on Complex Problems 

and Application of Concept  
ใช้แนวคิดมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความซับซ้อน 

และน าเสนอผลการเรียนรู้ 

60 นาที รายงาน 2 : ผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษา/สถานการณ์  รายกลุ่ม (15 
%) 
ผลการประเมินการน าเสนอผลการ
เรียนรู้รายกลุ่ม  (5 %) 

   
Instructor Feedback 

ครูเสนอแนะ ประเมินผล สะท้อนผลการเรียนรู้ และผล
ของกระบวนการกลุ่ม 

30 นาที ผลการประเมินการท างานเป็นทีม (5 %) 
ผลการประเมินจิตพิสัย (5 %) 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน (TBL) 
 ภายหลังจากการเรียนการสอนแล้ว ทีมผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องควรได้ร่วมกันประชุม อภิปราย 
น าเสนอผลการจัดการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปสู่การใช้การเรียน
การสอนแบบทีมเป็นฐาน (TBL) ให้สอดคล้องกับบริบทการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการพัฒนากิจกรรมของผู้สอนและผู้เรียน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 

ระยะ / เป้าหมาย กิจกรรม / บทบาท 
ผู้สอน ผู้เรียน 

Pre-Class 
- ทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
- การสนับสนุนการกา

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- เตรียมผู้สอนให้เข้าในหลักการ TBL 
- จัดท าคู่มือส าหรับผู้สอนและผู้เรียนครอบคลุม

กระบวนการเรียนรู้ และขอบเขตเนื้อหา 
- จัดท าแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
- จัดท าแผนสอนกลางเพื่อให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มได้

เรียนรู้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เดี่ยวกัน 
- ประชุมเพื่อเตรียมสอนและอภิปรายหลังการสอน

ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

- ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- ฝึกฝนทักษะที่จ าเป็นในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มี

ความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน 

In Class 
บรรลุ วั ตถุประสงค์

ของการเรียนรู้รายวิชา 

 

- จัดการทดสอบรายบุคคล 
- จัดการทดสอบรายกลุ่ม 
- กระตุ้นการอภิปราย 
- สรุปการเรียนรู้ 
- กระตุ้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในกรณีศึกษา 
- ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ 
- สะท้อนผลการเรียนรู้รายกลุ่มและรายบุคคล 

- ทดสอบความรู้ 
- อภิปรายความรู้ 
- สืบค้นความรู้เพิ่มเติม 

 

Post Class 
 

- อภิปรายปัญหาการจัดการเรียนรู้  และ
แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปญัหา 

- ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- วางแผนการจัดการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนต่อไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ 

 


