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คํานํา 

  หลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษา 
การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาว 
จําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและ
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความเขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และสรางความเชื่อมั่นให
ทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น  

เมื ่อวันที่ 26 กันยายน 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ
พัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และได
แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ทําหนาที่ประสานและสงเสริมการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานการจัดทําชุดฝกอบรมตนแบบ เพื่อเปนคูมือให
กลุมเปาหมายไดใชศึกษาและพัฒนาตนเอง  

 ชุดฝกอบรมตนแบบที่จัดทําขึ้นมีจํานวน 3 ชุด คือ (1) ชุดฝกอบรมผูบริหาร (2) ชุดฝกอบรม
ครู และ (3) ชุดฝกอบรมผูนําชุมชน โดยชุดฝกอบรมตนแบบแตละชุด ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพและสื่อโสต
ทัศน ในสวนของสื่อส่ิงพิมพ จะประกอบดวย ประมวลสาระ และ แนวทางการศึกษา ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะนําชุดฝกอบรมตนแบบดังกลาวไปผลิตเพื่อเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ เพื่อใชในการศึกษา
และพัฒนาตนเองตอไป 
  เอกสารเรื่อง   การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสื่อ
ส่ิงพิมพในชุดฝกอบรมผูบริหาร ประกอบดวยสาระสําคัญ 7 เรื่อง คือ 

1. หลักการจัดการศึกษา 
2. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาเปนฐาน 
3. การบริหารโดยองคคณะบุคคล 
4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. การพัฒนาและควบคุมวิชาชีพ 
7. การสงเสริมชุมชนและทองถ่ินในการปฏิรูปการศึกษา 



 ข

ในการจัดทําชุดฝกอบรมดังกลาว สํานักงานปฏิรูปการศึกษาในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงไดรวมกันอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ จนเสร็จ
สมบูรณ คณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง
วา เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในการพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี 
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มีนาคม 2545 



สารบัญ 
       หนา 

 
คํานํา 
บทท่ี 5 การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ        1 
เร่ืองท่ี  5.1 หลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 3 

5.1.1 แนวคดิจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 4 
5.1.2 แนวคดิการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษา 7 
 แหงชาต ิพ.ศ. 2542 

เร่ืองท่ี  5.2 องคประกอบและตัวบงชี้การจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 14 
5.2.1 การบริหารจัดการ  14 
5.2.2 การจัดการเรยีนรู  14 
5.2.3 การเรียนรูของผูเรียน 16 

เร่ืองท่ี  5.3 เทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 18 
5.3.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตวัเอง 19 
5.3.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น 21 
5.3.3 เทคนคิการจดักิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน 22 

เร่ืองท่ี  5.4 การวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 27 
5.4.1 การวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 27 
5.4.2 วิธีการและเครือ่งมือการวัดและประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 28 
5.4.3 การนําแนวคดิการประเมนิผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจดัการเรียนการสอน 28 

เร่ืองท่ี  5.5 บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 30 
5.5.1 บทบาทในฐานะผูจัดการและผูอํานวยความสะดวก 30 
5.5.2 บทบาทในฐานะผูจัดการเรยีนรู 31 

เร่ืองท่ี  5.6 บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 34 
5.6.1 บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 34 
5.6.2 บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 37 
5.6.3 บทบาทในการกํากับ ติดตาม และประเมนิผล 37 

บรรณานุกรม  38 



 1

บทท่ี 5 
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
ความนํา 
 
 การศึกษาเปนกลไกที่ใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีวา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ยอมขึ้นอยู
กับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปนสําคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติ
ในวันขางหนา” ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา สภาพความเปนอยูของสังคมใดๆ เปนภาพสะทอนใหเห็นความมี
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของสังคมนั้น ๆ ดวย 
 สังคมไทยในอดีตถึงปจจุบันมีปญหาหลายประการ เชน ความยากจน ความไมเทาเทียมกันในการไดรับ
สิ่งท่ีมีประโยชน การเอารัดเอาเปรียบ การทุจริต การเชื่อถือโชคลางหรือวัตถุตางๆ อยางไรเหตุผล ประชาธิปไตย
ที่ไมสมบูรณ เหลานี้มักกลาวโทษวาระบบการศึกษาเปนตนเหตุ ถึงขั้นกลาววาการศึกษาไทยมีสภาพถึงขั้นวิกฤติ
ตองเรงรีบแกไขโดยดวน 
 รุง  แกวแดง (2543) ไดกลาวถึงภาวะวิกฤติของการศึกษาไทยวา การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันยัง
ไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล สังคมและประเทศ เมื่อตองเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคมที่
จะใหการศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนใหพรอมสําหรับการแขงขันในสังคมโลกดวยแลว ก็ย่ิงเห็นสภาพ
ความสับสน ความลมเหลว และความลาหลังที่เปนปญหาของการศึกษามากขึ้น และวิกฤติที่สําคัญของการศึกษา 
นอกจากนี้อาจกลาวถึงไดอีกคือ วิกฤติของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนมีความทุกขเนื่องจากเนื้อหาที่เรียนไมสอดคลอง
กับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน ตองจําใจเรียนสิ่งท่ีไกลตัว ตองสรางจินตนาการดวยความยากลําบาก และ
ตองทองจําตลอดเวลา ขาดการเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการเรียนมาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดความ
สับสน ผลที่เกิดขึ้นคือ มีเจตคติทางลบตอการเรียน และเปนปญหาของสังคม เชน ฆาตัวตาย เปนคนเกเรหนี
โรงเรียน สรางปมเดนในทางที่ผิด และติดยาเสพยติด 
 ประเด็นที่กลาวถึงขางตน สอดคลองกับท่ีพระธรรมปฎก (อางถึงใน รุง : แกวแดง 2543) กลาวถึงวิกฤติ
ของการศึกษาไววา นับตั้งแตประเทศไทยนํารูปแบบการศึกษาแผนใหมจากประเทศตะวันตกเขามาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดจัดการศึกษาแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางมาโดยตลอด การกําหนด
หลักสูตร ตํารา และภาษาที่ใชในการสอนลวนกําหนดโดยสวนกลางทั้งสิ้น กอใหเกิดปญหาสะสมมาจนถึงปจจุบัน 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธของสาระในขอมูลที่อางถึง สรุปไดวา ความผิดพลาดที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการจัดการศึกษาที่แลวมาคือ ละเลยที่จะพิจารณาความตองการที่แตกตางกันของผูเรียน และการเชื่อมโยงสิ่ง
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ที่เรียนรูกับการนํามาใชในชีวิตจริง แมแตในพระราชดํารัสท่ีกลาวถึงขางตนก็ยังกลาววา การศึกษาของประชาชน
แตละคนเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจึงตองทบทวนแนวคิดและกําหนดบทบาทของผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัด
การศึกษาเสียใหม ไมวาจะเปนครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครองของผูเรียน เพื่อรวมกันแกปญหาวิกฤติ
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ของการศึกษาและผูเรียนตอไป 
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เร่ืองที่ 5.1หลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา การจัดการศึกษามีเปาหมาย

สําคัญท่ีสุด คือการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด  ตามกําลังหรือ
ศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน ท้ังดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด 
และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะใชในการเรียนรู อันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน 
เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญา และการแสดงผลของการเรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึง
ควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน ตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน และผูท่ีมีบทบาท
สําคัญในกลไกของการจัดการนี้คือครู แตจากขอมูลอันเปนปญหาวิกฤติทางการศึกษา และวิกฤติของผูเรียนที่
ผานมา แสดงใหเห็นวา ครูยังแสดงบทบาทและทําหนาท่ีของตนเองไมเหมาะสม จึงตองทบทวนทําความเขาใจ  
ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤติทางการศึกษาและวิกฤติของผูเรียนตอไป 

การทบทวนบทบาทของครู ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแตงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายของการเรียน โดยตองถือวาแกนแทของการเรียนคือการเรียนรูของผูเรียน ตองเปลี่ยนจากการยึด
วิชาเปนตัวตั้ง มาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวาผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองคํานึงถึงหลักความ
แตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ ถาจะเปรียบการทํางานของครูกับแพทยคงไมตางกันมากนัก แพทยมีหนาที่
บําบัดรักษาอาการปวยไขของผูปวย ดวยการวิเคราะห วินิจฉัยอาการของผูปวยแตละคนที่มีความแตกตางกัน 
แลวบําบัดดวยการใชยาหรือการปฏิบัติอ่ืนๆท่ีแตกตางกัน วิธีการรักษาแบบหนึ่งแบบใดคงจะใชบําบัดรักษา
ผูปวยทุกคนเหมือน ๆ กันไมได นอกจากจะมีอาการปวยแบบเดียวกัน ในทํานองเดียวกัน ครูก็จาํเปนตองทําความ
เขาใจและศึกษาใหรูขอมูล อันเปนความแตกตางของผูเรียนแตละคน และหาวิธีสอนท่ีเหมาะสม เพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนแตละคนนั้นใหบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู จากขอมูลที่เปนวิกฤติ
ทางการศึกษาและวิกฤติของผูเรียนอีกประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาที่ไมสงเสริมใหผูเรียนไดนําสิ่งที่ได
เรียนรูมาปฏิบัติในชีวิตจริง ทําใหไมเกิดการเรียนรูที่ย่ังยืน ครูจึงตองทบทวนบทบาทและหนาที่ท่ีจะตองแกไข 
โดยตองตระหนักวา คุณคาของการเรียนรูคือการไดนําสิ่งที่เรียนรูมานั้นไปปฏิบัติใหเกิดผลดวย ดังนั้นหลักการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงมีสาระที่สําคัญ 2 ประการคือ การจัดการโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ผูเรียน และการสงเสริมใหผูเรียนไดนําเอาสิ่งที่เรียนรูไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองไปสู
ศักยภาพสูงสุดที่แตละคนจะมีและเปนได สวนเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะกลาวใน
ตอนตอไป 
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5.1.1  แนวคิดจากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ถือวาเปนความพยายามที่จะทําการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญ ซึ่งดําเนินการจัดทําขึ้นดวยความรวมมือจากหลาย
ฝาย ทั้งฝายการเมือง ขาราชการ ครูอาจารย บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชน องคกร และสถาบันตางๆ มี
การศึกษาปญหา ประมวลองคความรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการระดมผูรู นักปราชญมาชวยกัน
คิด ชวยกันสรางเปาหมายของการศึกษาไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขหรือแกปญหาทาง
การศึกษาและถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาสรุปหลักการสําคัญได 7 ดาน ดังนี้ 

1. ดานความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏตามนัย มาตรา 10 วรรค 1 คือ 
การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
โดยที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ไมเก็บคาใชจาย และมาตรา 8 (1) การจัดการศึกษาใหยึดหลักวาเปน
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

2. ดานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (3) กําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

3. ดานระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (2) การจัดระบบ 
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายในการ
ปฏิบัติ (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) ระดม
ทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชจัดการศึกษา (4) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนๆ 

มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาของรัฐ 

4. ดานครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (4) มีหลักการสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง 
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มาตรา 52 ใหกระทรวงฯ สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการกํากับและประสานให
สถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ 

5.  ดานหลักสูตร ปรากฏตามมาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับบุคคลพิการ ตองมี
ลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว 
ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และดานการคนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาทางสังคม 

มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

6. ดานกระบวนการเรียนรู ปรากฏตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดาํเนินการ ดังนี้ (1) 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหคิดได คิดเปน 
ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 
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อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(5) สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้ครู
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  (6) จัดการเรียนรู
ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 
เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 25 รัฐตองเรงสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 

มาตรา 8 (1) (3) การจัดการศึกษายึดหลัก ดังนี้ (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (3) 
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

7. ดานทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (5) การจัดระบบ โครงสราง
และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก ดังนี้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 

มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน ทั้งจาก
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  เอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศ มาใชในการจัดการศึกษา 

มาตรา 60 ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอ
ความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา 

จากหลักการสําคัญดังกลาวขางตน มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
1.  ดานหลักสูตร กลาวถึงการปฏิรูปหลักสูตรใหตอเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุลในเนื้อหาสาระ 

ทั้งที่เปนวิชาการ วิชาชีพ และวิชาวาดวยความเปนมนุษย และใหมีการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายทีม่ปีระโยชน
ตอการดํารงชีวิต ไดแก 

1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม 
1.2 เนื้อหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบํารุงรักษา ใชประโยชนจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 
1.3 เนื้อหาความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
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1.4 เนื้อหาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
2.  ดานกระบวนการเรียนรู กลาวถึง กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังขอมูลที่ระบุไวเปนหัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษาที่สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2543) ไดสรุปถึงลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรูในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ไวดังนี้ 

2.1 มีการจัดเนื้อหาที่สอดคลองกบัความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 
2.2 ใหมีการเรียนรูจากประสบการณและฝกนิสัยรักการอาน 
2.3 จัดใหมีการฝกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
2.4 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระดานตางๆ อยางสมดุล 
2.5 จัดการสงเสริมบรรยากาศการเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและรอบรู 
2.6 จัดใหมีการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และใหชุมชนมีสวนรวมจัดการเรียนรูดวย 

3.  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ จะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริง โดยการใชวิธีการประเมินผูเรียนหลายวิธี ไดแก การสังเกต
พฤติกรรม การเรียนและการรวมกิจกรรม การใชแฟมสะสมงาน การทดสอบ การสัมภาษณ ควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ผูเรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรูไดหลายแบบ ไมเพียงแตความสามารถทาง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนซึ่งวัดไดโดยแบบทดสอบเทานั้น การวัดและการประเมินผลการเรียนรูแบบนี้แสดงใหเห็น
ความแตกตางอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเองของผูเรียนในดานตาง ๆ ไดชัดเจนมากขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้จะไดกลาวในตอนตอไป 

 
5.1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

จากขอมูลนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ นํามาสูการทําความเขาใจเรือ่งหลกัการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือที่รูจักในชื่อ
เดิมวา การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered หรือ child centered) เปนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่รูจักกันมานานในวงการศึกษาไทย แตไมประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ เพราะมี
ความเคยชินจากการที่ไดรับ  การอบรมสั่งสอนมาดวยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง 
(teacher centered) มาตลอด เมื่อเปนครูก็เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยรูจัก จึงทําใหไม
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเทาท่ีควร แตในยุคของการปฏิรูป
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การศึกษานี้ไดมีการกําหนดเปนกฎหมายแลววา ครูทุกคนจะตองใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนความจําเปนที่ครูทุกคนจะตองใหความสนใจกับรายละเอียดในสวนนี ้โดยการศกึษา ทาํ
ความเขาใจ และหาแนวทางมาใชในการปฏิบัติงานของตนใหประสบผลสําเร็จ 

แนวคิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวถึงการจัดการเรียนรูที่ยอมรับวา  บุคคล
หรือผูเรียนมีความแตกตางกันและทุกคนสามารถเรียนรูได ดังนั้นในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู
หรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพื้นฐานอยางนอย 3 ประการ คือ (1) เชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกัน (2) เชื่อวา
ทุกคนสามารถเรียนรูได และ (3) เชื่อวาการเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงเปนการจัดการบรรยากาศ กิจกรรม สื่อ สถานการณ ฯลฯ ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ครูจึงจําเปนที่จะตองรูจักผูเรียนอยางรอบดาน และสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไป
เปนพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน สําหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบ
การเรียนรู อาจทําไดหลายวิธีการและเทคนิค แตมีขอควรคํานึงวา ในการจัดการเรียนรูแตละคร้ัง แตละเรื่อง ได
เปดโอกาสใหกับผูเรียนในเรื่องตอไปนี้หรือไม 

1. เปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูเลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เปนประโยชนตอตัว
ผูเรียนหรือไม 

2.  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยไดคิด ไดรวบรวมความรูและลงมือ
ปฏิบัติจริงดวยตนเองหรือไม  ทิศนา แขมมณี (2543) ไดนําเสนอแนวคิดในการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม
และสามารถนําไปใชเปนนวปฏิบัติได ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการเรียนรูท่ีดีที่ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางดานรางกาย (physical 
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาทการเรียนรูของ
ผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและเรียนรูสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู ถาผูเรียน
อยูในสภาพที่ไมพรอม แมจะใหความรูที่ดี ผูเรียนก็ไมสามารถรับได ดังจะเห็นไดวา ถาปลอยใหผูเรียนนั่งนานๆ 
ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่น แตถาใหเคลื่อนไหวทางกายบางก็จะทําใหประสาทการเรียนรูของ
ผูเรียนตื่นตัวและพรอมท่ีจะรับและเรียนรูสิ่งตางๆไดดี ดังนั้น กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนจึงควรเปนกิจกรรมที่ชวย
ใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เปนระยะๆ  ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจ
ของผูเรียน 

2.2  กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางสติปญญา (intellectual 
participation) คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญา ตองเปนกิจกรรมที่ทาทายความคิด
ของผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหว ตองเปนเร่ืองท่ีไมยากหรืองายเกินไปทําให
ผูเรียนสนุกที่จะคิด 
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2.3 กิจกรรมการเรียนรูท่ีดีควรชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม (social participation) คือ 
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากมนุษยจําเปนตอง
อยูรวมกันเปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับผูอ่ืนและสภาพแวดลอมตางๆ การเปดโอกาสให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม 

2.4 กิจกรรมการเรียนรูที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทางอารมณ (emotional participation) 
คือ เปนกิจกรรมที่สงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูน้ันเกิดความหมายตอตนเอง
โดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยปกติการมีสวนรวมทางอารมณนี้มักเกิดขึ้นพรอมกับ
การกระทําอื่นๆอยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญา และสังคม ทุกครั้งท่ีครูใหผูเรียนเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถ 
เปลี่ยนกิจกรรม ผูเรียนจะเกิดอารมณ ความรูสึกตามมาดวยเสมอ อาจเปนความพอใจ ไมพอใจ หรือเฉย ๆ ก็ได 

จากแนวคิดท่ีกลาวถึงขางตนเปนที่มาของการนําเสนอชื่อ “CIPPA” ซึ่งระบุองคประกอบสําคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ 

C  มาจากคําวา Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของทฤษฎีการสรรคสรางความรู 
(Constructivism) โดยครูสรางกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสสรางความรูดวยตนเอง เปนกิจกรรมที่ชวยให 
ผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา 

I มาจากคําวา  Interaction  หมายถึง  การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว กิจกรรม 
การเรียนรูที่ดีจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลและแหลงความรูที่หลากหลาย ซึ่ง
เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม 

P มาจากคําวา Physical Participation หมายถึง การใหผูเรียนมีโอกาสไดเคลื่อนไหวรางกายโดย
การทํากิจกรรมในลักษณะตางๆ เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางกาย 

P มาจากคําวา Process Learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตางๆ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการกลุม กระบวนการพัฒนาตนเอง เปนตน 
การเรียนรูกระบวนการเปนส่ิงสําคัญเชนเดียวกับการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ และการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ
เปนการชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางดานสติปญญาอีกดวย 

A  มาจากคําวา Application หมายถึง การนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซึ่งจะชวยให 
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทําให
การเรียนรูเปนสิ่งที่มีประโยชน 
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การระบุองคประกอบสําคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวยผูเรียนไดแสดงบทบาท
ตางๆ อันเปนการแสดงความสําคัญของผูเรียนโดยรวม เปนตัวอักษรยอวา “CIPPA” เพื่อใหจํางายและนําไปใช
เปนหลักในการปฏิบัติไดโดยสะดวก 

การจัดการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามแนวทาง
ตอไปนี้ 

1. การจัดกิจกรรมเอื้ออํานวยใหเกิดการสรางความรู (Construct) จากความคิดพ้ืนฐานที่เชื่อวา ใน
สมองของผูเรียนมิไดมีแตความวางเปลา แตทุกคนมีประสบการณเดิมของตนเอง เมื่อไดรับประสบการณใหม 
สมองจะพยายามปรับขอมูลเดิมท่ีมีอยูโดยการตอเติมเขาไปในกรณีท่ีขอมูลเดิมและขอมูลใหมไมมีความขัดแยง
กัน แตถาขัดแยงกันก็จะปรับโครงสรางของขอมูลเดิม เพ่ือใหสามารถรับขอมูลใหมได ซึ่งอาจทําใหโครงสราง
ของขอมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถาผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความรูท่ีสรางไดนั้นออกมาดวยคําพูดของตนเอง 
การสรางความรูนั้นก็จะสมบูรณ ดังนั้น ถาครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนไดลงมือกระทําตามแนวความคิด
นี้ ผูเรียนก็จะสามารถสรางความรูได พฤติกรรมที่ครูควรออกแบบในกิจกรรมการเรียนของผูเรียน มีดังนี้ 

1.1 ใหผูเรียนไดทบทวนความรูเดิม 
1.2 ใหผูเรียนไดรับ /แสวงหา/รวบรวมขอมูล/ประสบการณตางๆ 
1.3 ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล ทําความเขาใจ และสรางความหมายขอมูล/ประสบการณตางๆ 

โดยใชกระบวนการคิดและกระบวนการอื่นๆท่ีจําเปน 
1.4 ใหผูเรียนไดสรุปจัดระเบียบ/โครงสรางความรู 
1.5 ใหผูเรียนไดแสดงออกในสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 

ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไป ครูสามารถออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองตามลําดับขั้นตอน
ตางๆในขณะที่ใหความรู โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยบอกความรูโดยตรง ใหผูเรียนบันทึกหรือคัดลอกเปนการใช
คําสั่งและคําถามดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนไดลงมือกระทําเพื่อสรางความรูดวยตนเอง โดยครูเตรียมสื่อการสอน
ที่เปนตัวอยางเครื่องมือหรือการปฏิบัติงานในลักษณะตางๆ  เปนขอมูลหรือประสบการณใหผูเรียนไดเขาใจ ครูอาจ
ช้ีแนะขอมูลที่ควรสังเกตและวิธีการจัดระบบระเบียบโครงสรางความรูให เชน สอนใหเขียนโครงสรางความรู
เปนแผนผังที่ตนเองเขาใจ และเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูเรื่องใด เชน ใหอธิบาย
แผนผังความคิดที่ตนเองเขียนขึ้นตามความเขาใจ หรือใหเลาถึงสิ่งที่เรียนรูโดยครูใชคําถามหรือคําสั่งเปนสื่อ 
และมีการเสริมแรงอยางเหมาะสมในภายหลังก็จะทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความสนุก และตองการ
เรียนรูอีก 

2. การจัดกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดกระทําสิ่งตางๆ หรือกระทําบางสิ่งบางอยางดังตอไปนี้ 
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2.1 ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตาง  ๆไดแก การพูดอภิปรายกับเพื่อน กับครู หรือผูเกี่ยวของ
กับการทํางาน ผูที่สามารถใหขอมูลบางอยางที่ผูเรียนตองการได 

2.2 ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชน กําหนดใหผูเรียนสํารวจ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบริเวณโรงเรียน 

2.3 ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน กําหนดใหผูเรียนสังเกตการ
กินอาหารของสัตว หรือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของตนไมชนิดตางๆ 

2.4 ใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางดานส่ือโสตทัศน วัสดุ และเทคโนโลยี
ตางๆ เชน ใหผูเรียนไปหาขอมูลจากคอมพิวเตอร หรือใหอานใบความรู ใบงาน หรือใชเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ ในการเรียน 

3. การจัดกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกาย (Physical Participation) คือ การ
จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกลามเนื้อตางๆ เปนระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะ และความสนใจของผูเรียน โดยกลามเนื้อท่ีเคล่ือนไหวอาจเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 กลามเนื้อมัดยอย เชน พิมพดีด รอยมาลัย พับกระดาษ วาดรูป เย็บผา ใชไขควง เขียนแบบ 
เรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

3.2 กลามเนื้อมัดใหญ เชน กิจกรรมยายกลุม ยายเกาอ้ี จัดโตะ ทุบโลหะ ตอกตะปู ยกของ กอ
อิฐ ฉาบปูน ขุดดิน ฯลฯ 

4. การจัดกิจกรรมที่เอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดใชกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูผานกระบวนการตาง ๆ  เชน กระบวนการแสวงหาความรู กระบวนการกลุม กระบวนการศึกษาดวย
ตนเอง การะบวนการจัดการ กระบวนการแกปญหาและตัดสินใจ กระบวนการทํางาน หรือกระบวนการ 
อ่ืน ๆ โดยครูจัดกิจกรรม สถานการณ หรือกําหนดใหผูเรียนหาขอมูลหรือความรูโดยใชกระบวนการดังกลาว
เปนเครื่องมือ  
 ผลของการเรียนรู นอกจากผูเรียนจะไดรับรูขอมูลท่ีตองการแลวยังมีความรูเกี่ยวกับการใช
กระบวนการเหลานี้ เพื่อหาขอมูลหรือความรูอ่ืนๆไดดวยตนเองในโอกาสอื่น ๆ  เปรียบเหมือนการใหเครื่องมือ
ในการจับปลากับชาวประมงแทนที่จะเอาปลามาให เมื่อชาวประมงมีเคร่ืองมือจับปลาแลวยอมหาปลามากินเอง
ได หรือวางแผนจัดสรรเวลาของการทํางานอยางใดอยางหนึ่ง หรือไดลงมือแกไขงานบางอยางในขณะลงมือ
ปฏิบัติงาน ซึ่งตองใชการพิจารณาขอมูลรอบดานเพื่อการตัดสินใจ ขอสําคัญคือ ครูจะตองชวยใหผูเรียนได
สรุปขั้นตอนในการทํางาน ผูเรียนตองบอกไดวา การทํางานนี้เสร็จได เขาใชขั้นตอนและวิธีการใดบาง แตละ
ขั้นตอนมีปญหาและอุปสรรคใด เขาใชวิธีการใดแกปญหา และไดผลของการปฏิบัติออกมาอยางไร พอใจ
หรือไม ถามีการทํางานอยางนี้อีกในครั้งตอไปเขาจะปฏิบัติอยางไร  



 14

อีกประเด็นหนึ่งคือ การใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ตองแบงหนาที่การทํางาน สมาชิกทุกคน
ตองมีสวนรวมทําใหงานชิ้นนั้นสําเร็จ มิใชใหผูเรียนมานั่งรวมกลุมกันแตทํางานแบบตางคนตางทํา เพราะผูเรียน
จะไดมีโอกาสรูบทบาทของตนเองในการทํางานรวมกับคนอื่น ตลอดจนรูวิธีการจัดระบบระเบียบการทํางานใน
กลุมเพื่อใหงานกลุมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป นักเรียนจะสามารถใชกระบวนการกลุมนี้ในการทํางาน
กับคนกลุมอ่ืนๆในสังคมที่ผูเรียนเปนสมาชิกอยูได 

5. การจัดกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรู (Application) คือ  การจัดกิจกรรมให
ผูเรียนมีโอกาสไดกระทําส่ิงตางๆ คือ (1) ไดนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืนๆที่หลากหลาย หรือ (2) ไดฝกฝน
พฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยครูจัดสถานการณ แบบฝกหัด หรือโจทยปญหาใหผูเรียนไดลงมือ
กระทํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจและความชํานาญในการที่จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชีวิตจริง 

การจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญแตกลับเปนจุดออนของการจัดการเรียน
การสอนของไทยทุกระดับ เพราะมีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมการนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนไป
ใชในชีวิตประจําวันคอนขางนอย ท้ังนี้ เนื่องจากในการเรียนการสอน ผูเรียนยังขาดการฝกฝนการนําความรูไป
ประยุกตใช 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดท่ีกลาวขางตน สามารถใชได
กับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้น เพียงแตธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่ตางกันจะมีลักษณะที่
เอ้ืออํานวยใหครูออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในจุดเดนท่ีตางกัน 
คือ 
 1. รายวิชาท่ีมีเนื้อหามุงใหผู เรียนเรียนรูกฎเกณฑและการนําเอากฎเกณฑไปประยุกตใช
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ เชน วิชาคณิตศาสตร หรือการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ ครูสามารถใชกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตัวเองโดยใชวิธีสอนแบบอุปนัย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดนํา
กฎเกณฑท่ีทําความเขาใจไดไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ โดยใชวิธีการสอนแบบนิรนัย การเรียนรูที่
เกิดขึ้นก็จะเปนการเรียนรูที่ย่ังยืน เพราะผูเรียนไดสรางความรูดวยตัวเอง 
 2. รายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบความรูจากการคนควาทดลองและการอภิปรายโดยใช
หลักเหตุผล เชน วิชาวิทยาศาสตร ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดสรางความรูเองโดยตรง เพียงแตครูตองรูจักใชคําถามที่
ยั่วยุและเชื่อมโยงความคิด ประกอบกับการใหโอกาสทําการทดลอง เปนการปฏิบัติรวมกัน ผูเรียนจะไดมี 
ปฏิสัมพันธกัน มีการเคลื่อนไหวรางกาย เพ่ือสรางความรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ทํากันมาอยูแลว 
 3. รายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับขอมูลที่หลากหลาย เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ขอมูลที่มีลักษณะยั่วยุใหออกความคิดเห็นได เชน วิชาสังคมศึกษา และวรรณคดี 
มีลักษณะพิเศษที่ครูจะนํามาใชเปนเคร่ืองมือใหเกิดกิจกรรมการใชความคิด อภิปราย นําไปสูขอสรุป เปนผล
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ของการเรียนรูและการสรางนิสัยยอมรับฟงความคิดเห็นกัน เปนวิถีทางที่ดีในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับ
ผูเรียน 
 4.  รายวิชาที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวรางกายเปนหลัก เชน วิชาพลศึกษาและการงานอาชีพ ครู
ควรใชโอกาสดังกลาว ใหผูเรียนไดสรางความรูผานกระบวนการทํางาน 
 5.  รายวิชาที่สงเสริมความคิดจินตนาการ และการสรางสุนทรียภาพ เชน วิชาศิลปะและดนตรี 
นอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายแลว ผูเรียนยังมีโอกาสไดสรางความรู และความรูสึกที่ดี ผานกระบวน
ทํางานที่ครูออกแบบไวให 

ครูที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มักเปนครูที่มีความตั้งใจ
และสนุกในการทํางานสอน เปนคนชางสังเกตและเอาใจใสผูเรียน และมักจะไดผลการตอบสนองที่ดีจาก 
ผูเรียน แมจะยังไมมากในจุดเริ่มตน แตเมื่อปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน
ในทางที่ดีขึ้น  
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เรื่องที่ 5.2 
องคประกอบและตัวบงชี้การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  โดยมี
เปาหมายใหผูเรียนเปนคนเกง  ดี  และมีความสุข  ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัย 3 ดานไดแก  ดานการบริหารจัดการ  การ
จัดการเรยีนรู  และการเรียนรูของผูเรียน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
5.2.1 การบริหารจัดการ 

 นับไดวาการบริหารจัดการเปนองคประกอบที่สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สําคัญโดยเฉพาะ
การบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน 
 การพัฒนาทั้งระบบของโรงเรียน  หมายถึง  การดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนใหไปสูเปาหมาย
เดียวกัน  คือ  คุณภาพของนักเรียนตามวิสัยทัศนท่ีโรงเรียนกําหนด  ดังนั้นตัวบงชี้ที่แสดงถึงการพัฒนาทั้งระบบ
ของโรงเรียนประกอบดวย 
 1. การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาที่มีจุดเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางชัดเจน 
 2. การกําหนดแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับเปาหมาย 
 3. การกําหนดแผนการดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียน สอดคลองกับเปาหมาย และ
เปนไปตามแผนยุทธศาสตร 
 4. การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
 5. การจัดทํารายงานประจําปเพ่ือรายงานผูเกี่ยวของและสอดคลองกับแนวทางการประกัน
คุณภาพจากภายนอก 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  เนนถึง
การมีสวนรวม ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ดังนั้น  ในการดําเนินการของโรงเรียนจึง
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม  ไดแก  รวมกําหนดเปาหมายและจัดทําแผนยุทธศาสตร  รวม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู  รวมประเมินผล  เปนตน 
 
5.2.2   การจัดการเรียนรู 
 องคประกอบดาน “การจัดการเรียนรู” นับวาเปนองคประกอบหลักที่แสดงถึงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบดวยความเขาใจเกี่ยวกับความหมายที่แทจรงิของการเรียนรู บทบาทของครู และบทบาทของผูเรียน 
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 การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนสําคัญจะทําไดสําเร็จเมื่อผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอน ไดแก ครูและผูเรียน มีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ ความหมายของการเรียนรู ดังสาระที่ ทิศนา แขมมณี 
(2544) ไดกลาวไว ดังนี้ 
 1.   การเรียนรูเปนงานเฉพาะบคุคลทําแทนกันไมได ครูที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตองเปด
โอกาสใหเขาไดมีประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเอง 
 2.   การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญา ตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจ 
ความหมายของสิ่งตาง ๆ  ดังนั้นครูจึงควรกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ 
 3.   การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม  เพราะในเรื่องเดียวกัน อาจคิดไดหลายแง  หลายมุมทํา
ใหเกิดการขยาย  เติมเต็มขอความรู  ตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรูตามที่สังคมยอมรับดวย  ดังนั้นครูที่
ปรารถนาใหผู เรียนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหผู เรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือ
แหลงขอมลูอ่ืน ๆ 
 4.  การเรียนรูเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน  เปนความรูสึกเบิกบาน เพราะหลุดพนจากความไมรู  
นําไปสูความใฝรู  อยากรูอีก  เพราะเปนเร่ืองนาสนุก  ครูจึงควรสรางภาวะที่กระตุนใหเกิดความอยากรูหรือคับ
ของใจบาง  ผูเรียนจะหาคําตอบเพื่อใหหลุดพนจากความของใจ  และเกิดความสุขขึ้นจากการไดเรียนรู  เมื่อพบ
คําตอบดวยตนเอง 
 5.  การเรียนรูเปนงานตอเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรูไดไมมีที่สิ้นสุด ครูจึงควรสราง
กิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูไมรูจบ 
 6. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง เพราะไดรูมากขึ้น ทําใหเกิดการนําความรูไปใชในการ
เปล่ียนแปลงสิ่งตางๆ เปนการพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับรูผลการ
พัฒนาของตัวเขาเองดวย 
 จากความหมายของการเรียนรูที่กลาวมา  ครูจึงตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ  ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้   
 (1) ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน   
 (2) การเนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก  
 (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน   
 (4)   การจัดกิจกรรมใหนาสนใจ  ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย   
 (5)   ความมีเมตตากรุณาตอผูเรียน   
 (6)   การทาทายใหผูเรียนอยากรู   
 (7)   การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู   
 (8)   การสรางบรรยากาศหรือสถานการณใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง   



 18

 (9)   การสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู   
 (10)  การมีจุดมุงหมายของการสอน   
 (11)  ความเขาใจผูเรียน   
 (12)  ภูมิหลังของผูเรียน   
 (13)  การไมยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเทานั้น   

(14)  การเรยีนการสอนทีด่ีเปนพลวัต (dynamic) กลาวคือ  มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาทั้งในดานการจัดกิจกรรม การสรางบรรยากาศ  รูปแบบเนื้อหาสาระ  เทคนิค  วิธีการ   

(15)  การสอนสิ่งที่ไมไกลตัวผูเรียนมากเกินไป   
(16)  การวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

 

5.2.3 การเรียนรูของผูเรียน   

 องคประกอบสุดทายที่สําคัญและนับวาเปนเปาหมายของการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
องคประกอบดานการเรียนรูซึ่งมีลักษณะที่แตกตางจากเดิมที่เนนเนื้อหาสาระเปนสําคัญ และสอดคลองกับ
องคประกอบดานการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูก็เพ่ือเนนใหมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ตัวบงชี้ที่
บอกถึงลักษณะการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 

1. การเรียนรูอยางมีความสุข เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล  คํานึงถึงการทํางานของสมองที่สงผลตอกาเรียนรูและพัฒนาการทางอารมณของผูเรียน  ผูเรียนไดเรียนรู
เร่ืองที่ตองการในบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ  บรรยากาศของการเอื้ออาทรและเปนมิตร  ตลอดจนแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย  นําผลการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได 

2. การเรียนรูจากการไดคิดและลงมือปฏิบัติจริง หรือกลาวอีกลักษณะหนึ่งคือ  “เรียนดวยสมอง
และสองมือ” เปนผลจากการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคิด  ไมวาจะเกิดจากสถานการณหรือคําถามก็ตาม  และได
ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเปนการฝกทักษะที่สําคัญคือ  การแกปญหา ความมีเหตุผล 

3. การเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  และเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น  เปาหมายสําคัญดาน
หน่ึงในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือ  ผูเรียนแสวงหาความรูที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน  
ทั้งที่เปนเอกสาร  วัสดุ  สถานที่  สถานประกอบการ  บุคคลซึ่งประกอบดวยเพ่ือน  กลุมเพื่อน  วิทยากร  หรือผู
เปนภูมิปญญาของชุมชน 

4. การเรียนรูแบบองครวมหรือบูรณาการ  เปนการเรียนรูท่ีผสมผสานสาระความรูดานตางๆ  ได
สัดสวนกัน  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  ความดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชาที่จัดใหเรียนรู 
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5. การเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง เปนผลสืบเนื่องมาจากความเขาใจของผูจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญวา ทุกคนเรียนรูได และเปาหมายที่สําคัญคือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถที่จะ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง ผูจัดการเรียนรูจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนวาถนัดที่จะ
เรียนรูแบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรูจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง  
(ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดในการเรียนรูโดยโครงงาน) การสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง  นอกจากผูเรียนจะไดฝกดานการจัดการแลวยังไดฝกดานสมาธิ  ความมีวินัยในตนเอง  และการรูจัก
ตนเองมากขึ้น 
 เม่ือครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแลว และมีความประสงคจะตรวจสอบวาไดดําเนินการ
ถูกตองตามหลักการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม  ครูสามารถตรวจสอบดวยตนเอง  
โดยใชเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ มาตราฐานที่ 8 ซึ่งมีตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

1.   มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด

สรางสรรค   คิดแกปญหาและตัดสินใจ 
3.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรู แสวงหาคําตอบ

และสรางองคความรูดวยตนเอง 
4.   มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีและสื่อท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอน 
5.   มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน 
6.  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวน ทั้ง

ดานดนตรี  ศิลปะและกีฬา 
7.  สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอ่ืนและความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
8.   มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายและตอเนื่อง 
9.  มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือรนในการไปโรงเรียน 

 สรุปวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัดการใหผูเรียนสรางความรูใหมโดย
ผานกระบวนการคิดดวยตนเอง  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเขาใจ และสามารถนํา
ความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน มีคุณสมบัติตามเปาหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปน
คนเกง  คนดี  และมีความสุข 
 
 



 20

เรื่องที่ 5.3 
เทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 จากความเขาใจท่ีวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ครูจะพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรู ไดมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู และนักเรียนมีโอกาสนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน คําถามคือครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคท่ีจะทําใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ได
อยางไร ผูเขียนเคยไดรับขอมูลท่ีแสดงใหรูวาครูทั่วไปยังเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเขาใจวา การใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง คือการปลอยใหเรียนรูกันเองโดยที่ครู
ไมตองมีบทบาทอะไร หรือใชวิธีส่ังใหผูเรียนไปที่หองสมุด อานหนังสือกันเองแลวเขียนรายงานมาสงครู ซึ่ง
เปนสิ่งท่ีไมถูกตอง แมวาการใหการเรียนรูเกิดขึ้นท่ีตัวผูเรียน เปนลักษณะที่ถูกตองในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตการที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูข้ึนมาไดเองนั้นเปนเรื่องยาก ครูจึงตองมีหนาที่เตรียมจัด
สถานการณและกิจกรรมตางๆ นําทางไปสูการเรียนรู โดยไมใชวิธีบอกความรูโดยตรง หรือถาจะจัดสถานการณ
ใหผูเรียนไดคนพบความรูโดยใชหองสมุดเปนแหลงขอมูล ครูจะตองสํารวจใหรูกอนวา ภายในหองสมุดมีขอมูล
อะไรอยูบาง อยูที่ใด จะคนหาอยางไร แลวจึงวางแผนสั่งการ ผูเรียนตองรูเปาหมายของการคนหาจากคําสั่งของครู 
รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทํางานใหสําเร็จ ในขณะที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติ ครูควรสังเกตการณอยูดวย เพื่อ
อํานวยความสะดวก หรือเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการหรือปญหาการเรียนรูของ ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อนํา
ขอมูลนั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
 ปญหาความเขาใจที่คลาดเคลื่อนดังกลาว อาจเกิดมาจากครูยังไมเขาใจเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่เปนความเขาใจเบื้องตน จึงขอกลาวถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 3 ประเด็นคือ  (1) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนสรางความรูดวยตัวเอง    
(2) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานรวมกับคนอื่น และ  (3) เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
ใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
 ถาพิจารณาจากสวนประกอบของโมเดล CIPPA แลวจะพบวามิไดกลาวถึง เทคนิคการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนไดใชกระบวนการและใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายในการเรียนรูไวดวย เนื่องจากขอมูล
ดังกลาวสามารถแทรกอยูกับกิจกรรมทั้งสามสวน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
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5.3.1 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตัวเอง 
 ความเขาใจดานจิตวิทยาและปรัชญา เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางความรูจากสิ่งที่เขาเรียนรูและเขาใจ ใน
สมองของผูเรียนมีโครงสรางความรูซึ่งเปนประสบการณเดิมอยู เมื่อไดรับขอมูลใหมผูเรียนจะพยายามนําขอมูล
นั้นมาตอเติมกับโครงสรางความรูเดิมที่มีอยู อาจทําโครงสรางความรูนั้นใหมีแขนงเพิ่มขึ้นโดยโครงสรางเดิมไม
เปล่ียนแปลง หรืออาจปรับเปลี่ยนโครงสรางเดิมเพื่อใหสามารถรับขอมูลใหมเพิ่มขึ้นได ครูจึงมีหนาที่จัด
ประสบการณเพ่ือใหขอมูลใหมและใชคําถามหรือคําสั่งใหผูเรียนคิดหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือชวยใหเกิดการเชื่อมโยง
ขอมูลในสมอง  
 นอกจากนี้ ครูยังควรมีบทบาทชวยใหผูเรียนไดจัดระบบระเบียบของขอมูลเพ่ือจําไดงายและนํามาใชงาน
ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่จะกลาวถึงในสวนนี้คือ เทคนิคในการจัดประสบการณเพื่อ
นําเสนอขอมูลใหม เทคนิคการใชคําถามใหคิดหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือเชื่อมโยงความรู ขอมูลในสมอง และเทคนิค
การจัดระบบขอมูลความรู 
 1. เทคนิคการจัดประสบการณเพื่อนําเสนอขอมูลใหม  ตองเปนสิ่งที่นาสนใจ ทาทายใหคิด ตองไมยาก
หรืองายเกินไปสําหรับผูเรียนที่จะทําความเขาใจและเชื่อมโยงเขากับความรูเดิม ครูควรมีขอมูลเกี่ยวกับความรู
เดิมของผูเรียนเพื่อจัดประสบการณอยางเหมาะสม ในการจัดเตรียมประสบการณ ครูจะตองวิเคราะหสถานการณ
ใหรูวา ขอมูลสวนใดเปนจุดสําคัญท่ีผูเรียนตองสังเกต เปนจุดสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจ แลวจึงตั้งประเด็น
คําถาม หรือคําสั่งใหผูเรียนหาคําตอบ หรือปฏิบัติเพ่ือใหคนพบคําตอบ ตัวอยางเชน การนําเสนอประสบการณ
ดวยการใชกรณีศึกษา  มีคําสั่งใหปฏิบัติหรือคําถามที่ตองคนหาคําตอบไวลวงหนา โดยใหผูเรียนมีเปาหมายใน
การเรียนรู ขอควรระวังคือครูควรคิดหาวิธีการที่หลากหลาย ไมซํ้าซากในการนําเสนอประสบการณเพ่ือไมให
ผูเรียนเบ่ือหนาย 
 2. เทคนิคการใชคําถามหรือคําสั่งใหผูเรียนคิดหรือลงมือปฏิบัติเพ่ือเชื่อมโยงความรู/ ขอมูลในสมอง ใน
สวนของการใชคําถาม ครูควรศึกษาและฝกฝนทักษะการใชคําถามเพื่อชวยกระตุนความคิดของผูเรียน และใช
เทคนิคท่ีสําคัญในขณะตั้งคําถาม เชน การถามซ้ําใหผูเรียนหลายคนมีสวนรวมในการตอบคําถามเดียวกัน    ดังนั้น
คําถามนั้นจึงควรมีคําตอบที่ถูกไดหลายคําตอบ  การตอบคําถามของคนหลายคนจะทําใหไดคําตอบที่ถูกตอง
สมบูรณเพ่ิมขึ้น การใหเวลาผูเรียนคิดกอนตอบเพื่อใหเวลาผูเรียนไดรวบรวมเรียบเรียงคําตอบ โดยท่ัวไปใชเวลา
ประมาณ 3-5 วินาที  ในขณะที่ผูเรียนตอบ  ครูไมควรขัดจังหวะพูดขึ้นกลางคันทําใหผูเรียนพูดไมจบ และเมื่อ
ผูเรียนตอบคําถามเสร็จแลวครูควรใหการเสริมแรงดวยวิธีการที่เหมาะสม หรือใหขอมูลยอนกลับใหผูเรียนรูผล
คําตอบของตนเองทันที ครูควรใชคําถามเปนระยะ ๆ เพื่อชวยผูเรียนเชื่อมโยงความคิด 
 ในสวนของการใชคําสั่ง ครูสามารถใชคําสั่งกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดเพื่อนําทางใหผูเรียนสราง
ความรูได ครูควรศึกษาใหเขาใจพฤติกรรมยอยของทักษะการคิดแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาใชสรางคําส่ัง นําทางให
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คิด เชน ครูตองการฝกทักษะการสังเกต ครูตองเขาใจกอนวา การสังเกตคือการทําอะไร ตองใหผูเรียนทํา
พฤติกรรมใดจึงจะสังเกตได เมื่อพบวาการสังเกตคือพฤติกรรมการใชประสาทท้ังหาเพื่อรับรูขอมูล ครูตองการ
ใหผูเรียนฝกทักษะการสังเกต ก็ตองส่ังใหผูเรียนใชประสาททั้งหาในการรับรูขอมูลแลวบอกขอมูลน้ันออกมา 
การออกแบบคําสั่งใหผูเรียนฝกทักษะการคิดตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนคิดไดเร็วข้ึน และสามารถสรางความรูไดเร็ว
ข้ึนดวย 
 3. เทคนิคการจัดระบบขอมูลความรู  ในกิจกรรมการสรางความรู เมื่อผูเรียนไดรับประสบการณใหมจะ
พยายามนําขอมูลที่เปนความรูใหมไปเชื่อมโยงเขากับโครงสรางความรูเดิมในกระบวนการทางสมอง ถาครูมี
โอกาสตรวจสอบความถูกตองของการเชื่อมโยงความคิดนี้ จะสามารถใหขอมูลยอนกลับกับผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม แตไมสามารถทําไดเพราะมองไมเห็น ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการใช แผนผังความคิด โดยใหผูเรียน
เขียนขอมูลที่รูและเขาใจออกมาเปนแผนผัง แสดงใหเห็นการเชื่อมโยง  ความสัมพันธตาง ๆ และอธิบายถึง
ความสัมพันธเหลานั้นตามความเขาใจ  เปนขอมูลที่ยืนยันความเขาใจและสามารถตรวจสอบได  การเขียนแผนผัง
ความคิดจึงเปนเทคนิคสําคัญอยางยิ่งที่ครูควรศึกษาและนําไปใชใหเกิดประโยชนกับผูเรียน 
 การเขียนแผนผังความคิดไดมีผูกลาวไวหลายลักษณะในชื่อตาง ๆ ไดแก แผนที่ความคิด แผนผังความรู 
แผนภูมิ  mind map หรือแผนที่ความคิดในใจ  concept  map  หรือแผนที่ความคิดรวบยอด และ  web  ซึ่งหมายถึง
การโยงใยขอมูลของความคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งใดส่ิงหนึ่ง ตามความเขาใจของผูเรียน คําท่ีกลาวมานี้  ชนาธิป  พรกุล  
(2544)  ไดกลาวถึงภาพรวมของการเขียนแผนผังความคิดในทุกลักษณะ  โดยใชคําวา แผนภาพโครงสราง
ความรู  และอธิบายไดดังนี้ 
 แผนภาพโครงสรางความรู เปนการเสนอขอมูลหรือความรูเปนภาพภายหลังจากที่ขอมูลไดผาน
กระบวนการทางสติปญญาหรือกระบวนการสรางความรู แผนภาพนี้เปนที่บรรจุขอมูลสําคัญจํานวนหนึ่ง และ
เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดมองเห็นความคิดและวิธีคิดที่อยูภายในสมองของผูสรางแผนภาพนั้น โดยผานขั้นตอนการ
กระทํา ดังตอไปนี้ 

(1)  ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ  
(2) ใชกระบวนการทางสติปญญาจัดกระทํากับขอมูล โดยทําความเขาใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ  
(3) เขียนเปนแผนภาพความสัมพันธโยงใยตามความเขาใจ 

 ในการศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ครูควรจัดสถานการณใหผู เรียนไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย ไมใชไดรับจากครูโดยตรงเพียงอยางเดียว บุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ในสังคมลวนเปน
แหลงขอมูลได เมื่อทําเชนนี้สม่ําเสมอ ผูเรียนจะรับรูวารอบตัวที่อยู เปนแหลงเรียนรู เปนการสงเสริมนิสัยใฝรู 
ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดสังคมของการเรียนรู 
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 การใชกระบวนการทางสติปญญา ผูเรียนจะใชกระบวนการคิดและจัดระบบระเบียบขอมูลที่ยุงเหยิงใน
สมอง ซึ่งจะมีผลทําใหจําไดนานและตรวจสอบความรูความเขาใจของตัวเองได ดังนั้น ถาผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
ประเภทของแผนภาพที่จะเขียน ก็จะสามารถเลือกเขียนแผนภาพไดเหมาะสมกับขอมูลท่ีมีอยู  ครูจึงควรทําความ
แลวฝกใหผูเรียนทําแผนภาพตอไป 
 นอกจากเทคนิค 3 ประการที่กลาวถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดสราง
ความรูดวยตัวเองแลว ยังมีวิธีสอนบางวิธีที่ครูควรศึกษาทําความเขาใจ เพื่อนํามาใชประโยชนในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การสอนใหเกิดความคิดรวบยอด การสอนโดยใชวิธีอุปนัยท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดสรางความเขาใจในสิ่งที่เปนความคิดรวบยอดหรือหลักการ โดยศึกษาตัวอยางหลากหลายที่ครูเตรียมไวให 
แลวใชคําถามและคําสั่งเปนเคร่ืองมือเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรู 
 
5.3.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น 
 ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูอีกประการ
หน่ึง คือ ครูเขาใจวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ตองจัดโตะเกาอ้ีใหผูเรียนไดน่ังรวมกลุมกัน โดยไมเขาใจวา
การนั่งรวมกลุมนั้นทําเพื่ออะไร ความเขาใจที่ถูกตองคือ เมื่อผูเรียนจะตองทํางานรวมกัน จึงจัดเกาอ้ีใหนั่ง
รวมกันเปนกลุม ไมใชนั่งรวมกลุมกันแตตางคนตางทํางานของตัวเอง การจัดใหผูเรียนทํางานรวมกัน ครูจะตอง
กํากับดูแลใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีบทบาทในการทํางาน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ครู
ควรศึกษาเปนแนวทางนําไปใชเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรม คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน
เรียนรูรวมกัน (Cooperative Learning) 
 ศุภวรรณ เล็กวิไล  (2544) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูรวมกันวา 
เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ 4-5 คน โดยสมาชิกในกลุมมีระดับ
ความสามารถแตกตางกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่รวมกันในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มีเปาหมาย
และมีโอกาสไดรับรางวัลของความสําเร็จรวมกัน วิธีการแบบนี้ผูเรียนจะมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธรวมกันในเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธแบบเผชิญหนากัน ไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากกลุม ไดพัฒนาทักษะทาง
สังคมและไดใชกระบวนการกลุมในการทํางานเพื่อสรางความรูใหกบัตนเอง  
 อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ เชน แบบ STAD, TGT, Jigsaw, TAI 
เปนตน ครูจึงควรศึกษาทําความเขาใจ ในรายละเอียดของเทคนิคเหลานี้เพื่อนํามาใชประโยชนในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
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5.3.3 เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 ตามความหมายของการเรียนรูที่แทจริง คือ ผูเรียนตองมีโอกาสนําความรูที่เรียนรูมาไปใชในการดําเนิน
ชีวิต สิ่งที่เรียนรูกับชีวิตจริงจึงตองเปนเร่ืองเดียวกัน ครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใช
ความรูไดโดยสรางสถานการณใหผูเรียนตองแกปญหาและนําความรูที่เรียนมาประยุกตใช หรือใหผูเรียนแสดง
ความรูน้ันออกมาในลักษณะตาง ๆ เชน ใหวาดภาพ แสดงรายละเอียดที่เรียนรูจากการอานบทประพันธในวิชา 
วรรณคดี เมื่อครูไดสอนใหเขาใจโดยการตีความและแปลความแลว หรือในวิชาที่มีเนื้อหาของการปฏิบัติ เมื่อ
ผานกิจกรรมการเรียนรูแลว ครูควรใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติซ้ําอีกครั้งเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
 ในการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชน้ี ครูควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนแสดง
ความสามารถในลักษณะตาง ๆ และเปดโอกาสใหมีความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความสามารถเฉพาะที่
ผูเรียนแตละคนมีแตกตางกัน ตามที่กลาวไวในทฤษฎีพหุปญญา (multiple intelligence) ของ การดเนอร 
(Howard Gardner อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี และคณะ 2540) มนุษยมีความสามารถในดานตาง ๆ 8 ดาน ไดแก 

1.  ความสามารถดานภาษา เปนความสามารถในการใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรูสึก สามารถใชภาษาเพื่ออธิบายเรื่องยากใหเปนเร่ืองงาย  เขาใจชัดเจน  สามารถใชภาษาในการโนมนาว
จิตใจของผูอ่ืน 

2.  ความสามารถดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร เปนความสามารถในการใชตัวเลข ปริมาณ 
การคิดคาดการณในการจําแนก จัดหมวดหมู คิดคํานวณ และตั้งสมมุติฐาน มีความไวตอการเห็นความสัมพันธ
ตามแบบแผนทางตรรกวิทยาในการคิดที่เปนเหตุเปนผล 

3.  ความสามารถดานภาพมิติสัมพันธ  เปนความสามารถดานการสรางแบบจําลอง  3  มิติ ของ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ในจินตนาการของตน  สามารถคิดและปรับปรุงการใชพื้นที่ไดดี  มีความไวตอสี  เสน  รูปราง  
เนื้อท่ีและมองเห็นความสัมพันธของสิ่งเหลานั้น  และสามารถแสดงออกเปนรูปราง/รูปทรงในสิ่งที่เห็นได 

4.   ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว เปนความสามารถในการใชรางกายทั้งหมด
หรือบางสวน แสดงถึงความรูสึกนึกคิด  มีทักษะทางกายที่แข็งแรง  รวดเร็ว  คลองแคลว  ยืดหยุน  มีความไวทาง
ประสาทสัมผัส 

5.   ความสามารถดานดนตรี เปนความสามารถในเรื่องของจังหวะ ทํานองเพลง มีความสามารถ
ในการแตงเพลง  เรียนรูจังหวะดนตรีได  จําดนตรีไดงายและไมลืม 

6.  ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ เปนความสามารถในการเรียนรูและเขาใจถึงอารมณ 
ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนเจตนาของผูอ่ืน  เปนผูที่ชอบสังเกตน้ําเสียง  ใบหนา กริยาทาทาง และการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น  ใหความสําคัญกับบุคคลอื่น  มีความสามารถในการเปนผูนํา  สามารถสื่อสารเพ่ือลด
ความขัดแยงได 
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7.   ความสามารถในการเขาใจตนเอง เปนความสามารถในการรูจักและเขาใจอารมณ ความรูสึก
นึกคิดของตนเองไดดี  ฝกฝนควบคุมตนเองไดทั้งกายและจิต  ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจและแสวงหาผลสําเร็จได 

8. ความสามารถในดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ เปนความสามารถในการรูจักธรรมชาติ และ
เขาใจลักษณะตาง ๆ ของสิ่งแวดลอม  รักธรรมชาติ  ชอบศึกษาชีวิตพืช  สัตว  และรักสงบ 

 นอกจากการใชเทคนิคการออกคําสั่ง ใหผูเรียนแสดงการทํางานในลักษณะตาง ๆ แลว ครูอาจใชวิธีการ
สอนบางวิธีที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความรูในสถานการณอื่น ๆ ไดเชนกัน เชน วิธีสอนโดยใหจัด
นิทรรศการ และการสอนโดยใชโครงงาน โดยครูเปนผูกํากับควบคุมใหผูเรียนทุกคนไดรวมกันวางแผน ดําเนินการ
ตามแผน และรวมกันสรุปผลงาน ผูเรียนแตละคนจะไดเลือกและแสดงความสามารถที่ตนเองถนัด เพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมาย จึงกลาวขยายความไดวา การเรียนรูผานการใหจัดนิทรรศการและการสอนโดยใชโครงงาน ซึ่ง
ทําอยางตอเนื่องกันไดโดยคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้ 

1. ผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหน่ึงที่ตนเองสนใจ 
2. ผูเรียนไดเรียนรูหรือหาคําตอบดวยตนเอง โดยการคดิและปฏิบัติจริง 
3. วิธีการหาคําตอบมีความหลากหลายจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
4. การนําขอมูลหรือขอความรูจากการศึกษามาสรุปเปนคําตอบหรือขอคนพบของตนเอง 
5. ระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาคําตอบมีเวลาพอสมควร 
6. คําตอบหรือขอคนพบเชื่อมโยงตอการพัฒนาความรูตอไป 
7. ผูเรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการนําเสนอคําตอบของปญหาหรือผลของการคนพบ

ดวยวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 จะเห็นไดวา ประเด็นที่กลาวในขอ 1 – 7 เปนขั้นตอนของการใชวิธีสอนโดยใชโครงงาน สําหรับขอ 7 
เปนประเด็นเกี่ยวกับการสอนโดยใชการจัดนิทรรศการ ในการใหผูเรียนปฏิบัติ ครูควรใชวิธีการกระตุนใหผูเรียน
ทํางานโดยใชคําถาม เชน 

- นักเรียนอยากรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บาง  ลองคิดซิวาทําไมสนใจเรื่องนี้ 
- เห็นแลว  สงสัยไหมวาทําไมจึงเปนเชนนั้น 
- นาจะมีคําอธิบายมากกวานี้หรือไม 
- นักเรียนดูแลวคิดอยางไร 
- คําถามนักเรียนดีมาก  ครูอยากใหชวยกันหาคําตอบ 

 การจัดการเรียนรูดังกลาว สามารถดําเนินการตามแผนภูมิในภาพที่ 5.1 ดังนี้ 
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                ครู                               นักเรียน 

  
      
 

 ใชคําถาม          บอกวาเรียนอะไร 
                  บอกวาทําไมจึงเรียนเร่ืองนี้ 
          จะไปหาคําตอบที่ไหน วิธีใด 
          จะมานําเสนอหรือบอกใหรูเมื่อใด 
           
 
  
 
    การไปสํารวจ สัมภาษณ 
        ทดลอง 
           
 
 
 
     วิเคราะห เรียบเรียง เชื่อมโยง               ปรับปรุง 
       
           
 
 
 

 แนะนําการสังเคราะห               ทําไดหลายรูปแบบ 
 เติมเต็ม       (นิทรรศการ  รายงาน  หนังสือ  ละคร ฯลฯ) 

กระตุน วางแผนการเรยีนรู 

แนะนําเสริมเพื่อ 
การแสวงหาฯ 

จัดทําเสนทางการไปแสวงหาคําตอบ 

นําเสนอ 
แนะนําการนําคําตอบมา 

เรยีบเรียง 

แนะนําการสรปุ นําเสนอผล 

แสวงหาคําตอบตามเสนทาง 
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ภาพที ่5.1 การจัดการเรียนรูโดยโครงงานและการจัดนิทรรศการ 

นอกจากแนวคิดการใชวิธีการใชวิธีสอนโครงงานและการจัดนิทรรศการแลว ยังมีแนวคิดเรื่องการบูร
ณาการที่ครูจะสามารถนํามาใชเปนเทคนิคในการจัดกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนนําขอมูลหลากหลายที่เกิดจากการ
เรียนรูไปสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 การบูรณาการ หมายถึง การนําศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขา
ดวยกัน สาเหตุท่ีตองจัดใหมีการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนคือ 
 1.  ในชีวิตของคนเรามีเร่ืองราวตางๆ ที่สัมพันธซึ่งกันและกัน ไมไดแยกออกจากกันเปนเรื่องๆ  
 2.  เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิตจริงโดยการเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวแลวขยายกวางออกไป ผูเรียน
จะเรียนรูไดดีข้ึนและเรียนรูอยางมีความหมาย 
 3.  เนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกันควรนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหเรียนรูอยางมี
ความหมาย ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลา แบงเบาภาระของครู 
 4. เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 

 โรงเรียนท่ีสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีลักษณะดังนี้ 
1. มีการจัดการเรียนการสอนเปนหนวย 
2. เชื่อมโยงการเรียนรูสูทองถ่ิน 
3. จัดตารางการเรียนรูแบบยืดหยุน 
4. นักเรียนมีสวนรวมในการประเมินและมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
5. ใชกิจกรรมเชื่อมโยงสูการฝกทักษะและเนื้อหาสาระวิชาตาง ๆ 
6. การเรียนรูแบบบูรณาการเชื่อมโยงสูการประเมินทุกรายวิชาหรือทุกกลุมประสบการณ 
7. สรางการทํางานเปนทีม โดยอาศัยครูเจาของวิชาหลายวิชารวมกันวางแผนและทําการสอน 

 ประเภทของการบูรณาการ มีดังนี้ 
 1.  บูรณาการภายในวิชา เชน ภาษาไทย จัดการเรียนรูโดยบูรณาการทักษะฟง ดู พูด อาน เขียน 
หลักภาษา และการใชภาษา หรือวิชาคณิตศาสตร เร่ือง จํานวนและตัวเลข 0-20 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 
การบวก ลบ ช่ัง ตวง วัด สถิติ แผนภูมิ โจทยปญหา เปนตน  
 2. บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุมประสบการณหรือวิชาอื่น ๆ ทําได 2 ลักษณะคือ 
 ก. ผูสอนคนเดียวกันสอนหลายเรื่อง สามารถนําเนื้อหาสาระที่คลายกันหรือเหมือนกันมา
บูรณาการดวยกัน 
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 ข.  ผูสอนหลายคนสอนในเนื้อหาวิชาที่สัมพันธกัน แตมีช่ัวโมงสอนตางกัน สามารถชวยกัน
จัดทําหนวยการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน 
 3.  บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเปนคณะ คือ การที่ครูผูสอนในวิชาหรือกลุมตาง ๆ รวมกัน
กําหนดเรื่องเปนหนวย กําหนดหัวเร่ืองใหญ (theme) หัวเร่ืองยอย (topic) ประเด็นในการสอน (sub topic) 
กําหนดกิจกรรม และรวมกันจัดกิจกรรม ตลอดจนรวมกันประเมินผล 
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เรื่องที่ 5.4 
การวัดและประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 การประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน และเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่สอดคลองกัน แตใน
การจัดการศึกษาที่ผานมา มีเหตุการณท่ีทําใหดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเปนคนละสวน แยกจากกัน 
การประเมินผลนาจะเปนกระบวนการที่ชวยใหครูไดขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน แตกลับกลายเปนเครื่องมือตัดสินหรือตีตราความโง
ความฉลาด สรางความกดดันและเปนทุกขใหกับผูเรียน ความสําเร็จหรือลมเหลวของการเรียนรูถูกตัดสินใน
ครั้งสุดทายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไมไดใหความสําคัญกับผลงานความสําเร็จหรือพัฒนาการที่มีข้ึน
ในระหวางกระบวนการเรียนรู และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใชวัดและประเมินผลการเรียนรูในบางครั้ง
ก็ไมไดสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการวัดจริง เพราะครูมักจะเคยชินกับการใชเคร่ืองมือเพียงอยาง
เดียว คือ แบบทดสอบ ซึ่งมีขอจํากัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรูทางดานเจตพิสัย และทักษะพิสัย  ดังนัน้
เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแลวก็จําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผล
ใหมใหสอดคลองกัน ซึ่งผูรูในวงการศึกษาไดยอมรับกันวา แนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสม 
คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามสภาพจริง ดังจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 
 
5.4.1 การวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 
 การวัดและประเมินผลเปนสวนสําคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เมื่อจัดการเรียนการสอนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและ
ประเมินผลซึ่งตองปรับเปลี่ยนไป ใหมีลักษณะเปนการประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และประเมินผลตาม
สภาพจริงดวย 
 การประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินผลผูเรียนรอบดานตามสภาพจริงของผูเรียน มีลักษณะ
สําคัญดังนี้ 

1.  เนนการประเมินที่ดําเนินการไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถทํา
ไดตลอดเวลา ทุกสภาพการณ 

2.    เนนการประเมินท่ียึดพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนจริง ๆ 
3.   เนนการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 
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4.   ใชขอมูลท่ีหลากหลาย ดวยเคร่ืองมือที่หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการประเมิน ตลอดจน
จุดประสงคในการประเมิน 
 5.    เนนคุณภาพผลงานของผูเรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู ความสามารถหลาย ๆ ดาน 
 6.    ประเมินดานความคิด เนนความคิดเชิงวิเคราะห สังเคราะห 
 7.   เนนใหผูเรียนประเมินตนเอง และการมีสวนรวมในการประเมินของผูเรียน ผูปกครอง และครู 
 
5.4.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมนิผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินการแสดงออกของผูเรียนรอบดานตลอดเวลา ใช
ขอมูลและวิธีการหลากหลาย ดวยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาวัตถุประสงคของการประเมิน เปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนรอบดาน ดังนั้น จึงใช
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับจุดประสงค เชน การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน การทดสอบ บันทึก
จากผูเกี่ยวของ การรายงานตนเองของผูเรียน แฟมสะสมงาน เปนตน 
 2.  กําหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน ใหเปนการประเมิน
พัฒนาการของผูเรียนรอบดานตามสภาพจริงแลว การกําหนดเครื่องมือจึงเปนเครื่องมือที่หลากหลาย เปนตนวา 
 -  การบันทึกขอมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผูเรียนผลิต แบบบันทึกตางๆ 
ไดแก แบบบนัทึกความรูสกึ บันทึกความคิด บันทึกของผูเกี่ยวของ  (นักเรียน เพ่ือน ครู ผูปกครอง) หลักฐาน
รองรอยหรือผลงานจากการรวมกิจกรรม เปนตน 
 -  แบบสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในสถานการณตาง ๆ 
 -  แบบสัมภาษณ เปนการสัมภาษณความรูสึก ความคิดเห็น ทั้งตัวผูเรียนและผูเกี่ยวของ 
 - แฟมสะสมงาน เปนสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอยางหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 
ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสําคัญที่ตองเก็บไวอยางเปนระบบ 
 - แบบทดสอบ เปนเคร่ืองมือวัดความรู ความเขาใจที่ยังคงมีความสําคัญตอการประเมิน
สําหรบัผูประเมิน ประกอบดวยผูเรียนประเมินตนเอง ครู เพื่อน/กลุมเพื่อน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับนักเรียน 
 
5.4.3 การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 การนําแนวคิดการประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.  กอนนําไปใช ครูตองเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่สําคัญที่สุดคือ 
การศึกษาดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรูจากการลงมือปฏิบัติ 
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 2.  การแนะนําใหผูเรียนจัดทําแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานของผูเรียน นอกจากจะแสดง
พัฒนาการของผูเรียนแลว ยังเปนการสะทอนการสอนของครู เพื่อจะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป  
 
 2.1  หลักการเบื้องตนของการจัดทําแฟมสะสมงาน มีดังนี้ 
 (1)  รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ 
 (2)  รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผูเรียน 
 (3)  ดําเนินการควบคูกับการเรียนการสอน 
 (4)  เก็บหลักฐานที่เปนตัวอยางที่แสดงความสามารถในดานกระบวนการและผลผลิต 
 (5)  มุงเนนในสิ่งที่ผูเรียนเรียนรู 
 2.2  ความสําคัญของแฟมสะสมงาน คือ การรวบรวมขอมูลของผูเรียน ทําใหครูไดขอมูลที่มี
ประโยชนเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล และนําเอาขอมูลดังกลาวมาใชปรับปรุงการจัด
กิจกรรม การเรียนรูของผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนแตละคนไดเต็มศักยภาพของตนเอง 
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เรื่องที่ 5.5 
บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ผูท่ีมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือครูผูสอน ดังนั้นครูผูสอน
จําเปนท่ีจะตองเขาใจเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ
ความสําคัญ  ความจําเปน ทั้งนี้เพราะจะชวยในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน เมื่อแนวคิด
เปลี่ยน  การกระทํายอมเปลี่ยนตามไปดวย  การกระทําหรือบทบาทของครูผูสอนมีประเด็นสําคัญดังนี้ 
 
5.5.1 บทบาทในฐานะผูจัดการและผูอํานวยความสะดวก  

 บทบาทในฐานะผูจัดการ  ซ่ึงกําหนดเปาหมายในการจัดการวา  "ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง"  ดังนั้นครูจะตองมีขอมูลของผูเรียนแตละคนรอบดาน เพ่ือนํามาวิเคราะหและจัดการอยางเหมาะสมเปน
งานหลักที่สําคัญ  ทั้งนี้เพื่อ 

1.   วางแผนการจัดการเรียนรู  ประกอบดวย 
 1.1  การวางแผนอํานวยความสะดวก เปนการวิเคราะหขอมูลของผูเรียน ซ่ึงจําเปนตองมี
ขอมูลผูเรียนรอบดาน เพื่อนํามาวิเคราะหและจัดการไดอยางเหมาะสม เชน จัดการดานแหลงเรียนรู จัดกิจกรรม
สนับสนุน  การใหการสงเคราะห เปนตน  หรือการสรางความสัมพันธกับหนวยงานอื่น ชุมชน บุคคลอื่น เพื่อเอ้ือ
ตอการจัดการเรียนรู 
 1.2   การวางแผนการเรียนรู รวมถึงการบริหารชั้นเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบหรือวิธีการ
จัดการเรียนรูแตละคร้ัง 
 1.3   การวางแผนการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง มีขั้นตอนสําคัญ คือ กําหนดจุดประสงค 
ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเรียน กําหนดวิธีการสอน และประเมินผล 

2.   กําหนดบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเปนตัวกลางที่จะทําใหเกิดการเรียนรู เชน การสราง
ความสัมพันธเชิงบวกกับผูเรียน การเปนแบบอยางท่ีดี การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการเรียนรู และการ
ประพฤติปฏิบัติของผูเรียน การสรางระบบและการสื่อสารกับผูเรียนใหชัดเจน การสรางระบบควบคุม กํากับ ดูแล 
ดวยความเปนธรรมและเปนประชาธิปไตย 
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5.5.2 บทบาทในฐานะผูจัดการเรียนรู   
 บทบาทในฐานะผูจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ครูมีบทบาทที่สําคัญดังนี้ 

1.   การเตรียมการสอน ครูควรเตรียมการสอนดังนี้ 
 1.1  วิเคราะหขอมูลของผูเรียน เพ่ือจัดกลุมผูเรียนตามความรูความสามารถ และเพ่ือกําหนด
เร่ืองหรือเนื้อหาสาระการเรียนรู 
 1.2  วิเคราะหหลักสูตร เพื่อเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะการกําหนดเรื่อง
หรือเนื้อหาสาระในการเรียนรู  ตลอดจนวัตถุประสงคสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนสูความเปนสากล 
 1.3  เตรียมแหลงเรียนรู เตรียมหองเรียน 
 1.4  วางแผนการสอน ควรเขียนใหครอบคลุมองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
 (1)   กําหนดเร่ือง 
 (2)   กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
 (3)  กําหนดเนื้อหา ครูควรมีรายละเอียดพอที่จะเติมเต็มผูเรียนได ตลอดจนมีความรูใน
เนื้อหาของศาสตรนั้น ๆ 
 (4)  กําหนดกิจกรรม เนนกิจกรรมที่ผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติ ไดศึกษาขอมูลจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย นําขอมูลหรือความรูนั้นมาสังเคราะหเปนความรูหรือเปนขอสรุปของตนเอง ผลงานที่
เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนอาจมีความหลากหลายตามความสามารถ ถึงแมจะเรียนรูจากแผนการเรียนรูเดียวกัน 
 (5)   กําหนดวิธีการประเมนิที่สอดคลองกับจุดประสงค  
 (6)   กําหนดสื่อ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือประเมิน 

2.   การสอน ครูควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1   สรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 2.2   กระตุนใหผูเรียนรวมกิจกรรม 
 2.3  จัดกิจกรรมหรือดูแลใหกิจกรรมดําเนินไปตามแผน และตองคอยสังเกต บันทึกพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 
 2.4   ใหการเสริมแรง หรือใหขอมูลยอนกลับ ใหขอสังเกต   
                              2.5  ประเมินผลการเรียน เปนการเก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลงานของผูเรียน
ประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดไว 
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จากที่กลาวมาขางตนมีลักษณะเปนหลักการที่ครูสามารถนํามาขยายความเพิ่มเติมในเชิงปฏิบัติเพื่อเปน
แนวทางและใชเปนขอสังเกตในการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงานของตนเองที่ผานมา ครูไดแสดง
บทบาทมากนอยเพียงใดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีสวนใดที่ยังไมไดทําหรือตอง
ปรับปรุง แกไขบาง พิจารณาไดดังนี้ 
 1.   การเตรียมการจัดการเรียนรู ครูควรมีบทบาทดังตอไปนี้ 
 1.1   วิเคราะหหลักสูตร 
 1.2  ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือสอดคลองกับทองถิ่นหรือ
บูรณาการเนื้อหาสาระระหวางกลุมประสบการณ หรือรายวิชา 
 1.3   เตรียมแหลงเรียนรู เอกสาร ส่ือประกอบการเรียนรู 
 1.4  มีขอมูลผูเรียนที่จะนําไปเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู 
 2.   การจัดการเรียนรูควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
                             2.1  เลือกเรื่องท่ีจะเรียน 
                              2.2  วางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
                              2.3  เรียนโดยการแลกเปลี่ยนความรู 
                            2.4  เรียนดวยกระบวนการกลุม 
                              2.5  เรียนจากหองสมุด 
                              2.6  เรียนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
                              2.7  เรียนโดยบูรณาการสาระ ทักษะ และคุณธรรม 

3.   ผลการจัดการเรียนรูของผูเรียน สิ่งที่ผูเรียนไดรับมีดังนี้ 
                              3.1  มีผลงานการเรียนรูที่หลากหลาย แมเรียนจากแผนการเรียนรูเดียวกัน 
                              3.2  มีผลงานเชิงสรางสรรค 
                              3.3  มีผลงานที่ภาคภูมิใจ 
                              3.4  สรุปความรูไดดวยตนเอง 
                           3.5  มีความสัมพันธที่ดีกับกลุม 
                              3.6  ตัดสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับเร่ืองและสถานการณ 
                              3.7   มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 

4.   การประเมินผล ครูจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
4.1 สอดคลองกับจุดประสงค ประเมินตามสภาพจริง  
4.2   มีวิธีการและ เคร่ืองมือสอดคลองกัน 
4.3   ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 
4.4  นําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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จากขอมูลทั้งหมดที่ไดกลาวมา จะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนสิ่งท่ีทํายาก 
และดูเหมือนวาครูจะมีภาระงานมากขึ้น ผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานนี้ไดจะตองตั้งใจ มีความพยายาม 
ความอดทน และตองทํางานตลอดเวลา แตถาจะพิจารณาอยางถองแทแลว ก็ไมใชภาระงานที่นอกเหนือขอบเขต
ของความเปนครูที่มีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาบุคคล ครูที่ปฏิบัติหนาที่เต็มที่ตามแนวทางที่ถูกตองยอมจะ
ไดรับผลงานของความเหน็ดเหนื่อยอยางคุมคาในเบื้องตน คือไดช่ืนชมกับความเจริญงอกงามของศิษย ดังคํา
กลาวที่วา “ความสําเร็จของศิษยคือรางวัลชีวิตของครู” และทางดานวัตถุก็จะไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึง
ไดอยางสมน้ําสมเนื้อ ตามกลไกที่ระบุเปนสาระตาง ๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใน
หมวดที่  7  ครูทั้งหลายที่มคีวามตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตน ยอมจะมีความยินดีท่ีจะรับภาระอันหนัก
แตมีคุณคานี้ไวดวยความเต็มใจ และมีความภาคภูมิใจในความเปนครูอาชีพ มิใชคนที่มีอาชีพเปนครูและหาเลี้ยง
ชีวิตอยูไปวัน ๆ 
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เรื่องที่ 5.6  
บทบาทของผูบริหารในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                    
 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนครูซ่ึงเปนบุคลากรหลักและมีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจึงตองสนับสนุนใหครูทําความเขาใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหลักการ
สําคัญ เพราะจะชวยในการปรับเปล่ียนแนวคิดในการจัดการเรียนรู เมื่อแนวคิดเปลี่ยน การกระทํายอมเปลี่ยน
ตามไปดวย นอกจากนี้ผูบริหารยังมีบทบาทที่สําคัญ คือ (1) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (2) สนับสนุน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และ (3) กํากับติดตามประเมินผล 
 
5.6.1 บทบาทในการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
            ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในการศึกษา
ประสบความสําเร็จ สงผลตอคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนไทยที่สมบูรณ ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดไวในความมุงหมายและหลักการซึ่งตองการใหคนไทยมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา  มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  นอกจากนี้กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังชวยปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองใหกับผูเรียน 
เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสรางสรรค  การพึ่งพาตนเอง  การใฝรูอยูเสมอ  การเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความเสมอภาค การเคารพกฎหมาย ความรูสากล  ประชาธิปไตย  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และการเห็นความสําคญัของการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   
 ผูบริหารจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบเดิมที่เคยใช เพื่อตอบรับกับ
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การบริหารจัดการที่เนนบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งคํานึงถึงความตองการ  
ความแตกตาง  ความสนใจ  ความเอื้ออาทร  ความตองการมีสวนรวม  ของบุคลากรทุกคน  วิสัยทัศนน้ีจะสงผล
ใหผูบริหารปรับพฤติกรรมการบริหารใหเปนแบบอยางแกครู ซ่ึงจะถายโอนไปถึงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ของครูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 บทบาทของผูบริหารที่เอ้ือตอบรรยากาศการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้ 
 
 1.  การพัฒนาหลักสูตร 

ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และเปน
หลักสูตรบูรณาการ  แมวาหลักสูตรยังคงแบงเปนรายวิชา  หรือกลุมวิชา  มีตารางเรียนเปนกรอบควบคุมเวลา
คอนขางเครงครัด ไมยืดหยุน แตในอนาคตโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารงานวิชาการ จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร



 37

ที่จะวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรท่ีแทจริงของทองถ่ินใหได  หลักสูตรบูรณาการ
เปนหลักสูตรซึ่งเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้เพราะผูเรียนจะเรียนรูดวย
ตนเองจากกิจกรรมหลากหลาย  ซึ่งครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกเปนผูจัดให ดังนั้นการสะทอนองคความรู  
ความคิด  ความรูสึก  จากการที่ไดปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนจะมีลักษณะหลากหลายและเปนองคความรูรวมจาก
หลายวิชา  หลักสูตรบูรณาการจึงเปนหลักสูตรที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
 2.  การจัดหาแหลงการเรียนรู 

 เนื่องจากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  จึง
จําเปนตองมีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนรูตามความสนใจ แหลงการเรียนรู เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร  เรือนเพาะชํา  สวนหยอม  หองจริยศึกษา  หองวิทยาศาสตร  หองพลศึกษา  หองพยาบาล  หองครัว  
เปนตน  แหลงการเรียนรูที่กลาวมานี้  มีอยูในสถานศึกษาตามปกติอยูแลว  หากผูบริหารสถานศึกษาบริหาร
จัดการแหลงการเรียนรูเหลานี้ใหเปนระบบ  วางแผนการใชแหลงการเรียนรู  จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล  มีการ
ควบคุมกํากับ  และติดตามประเมินผลการใชแหลงการเรียนรู  รวมทั้งแสวงหาแหลงการเรียนรูใหมที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและความตองการของครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู  จะทําใหการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 3.  การวิจัยในชั้นเรียน 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูใหกาวหนายิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะมีปญหาวิจัยมากมายที่ทา
ทายความสามารถของครูในการคนพบองคความรูใหม  เพื่อนํามาใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตอไป  
ผูบริหารอาจเชิญวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูเบ้ืองตน ใหครูมีโอกาสฝก
ทํางานวิจัยในช้ันเรียนดวยตนเอง  และนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไดอยางแทจริง  
อยางไรก็ตามควรปลูกฝงเจตคติท่ีดีตอการวิจัยวา  การวิจัยไมใชเร่ืองยาก  ไมจําเปนตองใชสถิติช้ันสูงที่ยุงยาก
ซับซอนก็สามารถทําได  นับเปนสิ่งหนึ่งที่ผูบริหารควรใหความสนใจและสื่อสารใหบุคลากรไดเขาใจตรงกันใน
เบ้ืองตนกอน 
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 4.  การจัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือเครื่องใช 
 ผูบริหารควรจัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ไวใหพรอมสําหรับบริการแกครู  
จัดระบบการผลิต  การยืม  การเก็บรักษา  การซอมแซมใหทันสมัยอยูเสมอ  รวมทั้งควรสํารวจความตองการใช
สื่อวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ สําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพ่ือใชเปนขอมูล
เบื้องตนในการวางแผนดําเนินการตอไป 

 
 5.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 งบประมาณนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจําเปนตอง
จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเครื่องใชตาง ๆ ปรับปรุงแหลงการเรียนรูใหพรอม
สําหรับบริการ  ซอมแซมอาคารสถานที่  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรบูรณาการ  การเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน  เปนตน 

 
 6.  การเผยแพรผลงาน 
 การเผยแพรผลงานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนภารกิจของผูบริหารที่จะชวยจูงใจใหครู
กระตือรือรนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  การเผยแพรผลงาน ไดแก  การประชาสัมพันธ ผลงาน
ทางวารสารของโรงเรียน  การประชุมผูปกครอง  การประชุมกลุมโรงเรียน  การสัมมนาทางวิชาการ  การจัด
สาธิตการสอน  การจัดหองเรียนที่เปนตัวอยางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเขียนบทความทาง
วชิาการเผยแพร  การใชโรงเรียนเปนฐานของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน 

 
 7.  การใหขวัญกําลังใจ 
 บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองการขวัญกําลังใจจากผูบริหาร  ซึ่งอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ  
เชน  การแสดงความสนใจอยางแทจริงของผูบริหาร  การยกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  การใหวุฒิบัตร  
หรือโลห การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  การสงเสริมใหเปนวิทยากร  การสงเขารวมประชุมสัมมนา  การ
สงไปฝกอบรมเพิ่มเติม  การยกยองใหเปนครูดีเดน  การจัดสรรงบประมาณใหเปนกรณีพิเศษ  การสงเสริมการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนตน 
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5.6.2 บทบาทในการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาครู ใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ดังนี้ 
 1.   การปรึกษาหารือและสรางความตระหนักในความสําคัญของการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 2.   การวางแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 3.   การดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมการจัดปฐมนิเทศครูใหม บริการดาน
การสอน การสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน การสาธิตการสอนกิจกรรมกลุมโรงเรียน กิจกรรมทางวิชาการ 
เปนตน 
 4.   การประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
5.6.3 บทบาทในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  วิธีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินการได ดงันี้ 
 1.   การสรางความตระหนักในความสําคัญของการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 2.   การวางแผนกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 3.   การดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
 4.   การสรุปผลการดําเนินการ 
 



 

บรรณานุกรม 
 
ชนาธิป  พรกุล  แคทส : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง กรุงเทพมหานคร 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 
ชัดเจน  ไทยแท เครื่องมือการนิเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนเรียนรู กรุงเทพมหานคร สํานักงาน

โครงการนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2543 (เอกสารอัดสําเนา) 
ทิศนา  แขมมณี “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ โมเดลซิปปา” ใน เอกสารประกอบการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ นครสวรรค สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอลาดยาว 2543 
ทิศนา  แขมมณี และคณะ กระบวนการเรียนรู: ความหมาย แนวทางการพัฒนา และปญหาของใจ 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2544 
นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ  “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หนวยท่ี 5 นนทบุรี   สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2544 

 . “ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” ใน 
วารสารวิชาการ 3,  12 ธันวาคม 2543 

รุง  แกวแดง  ปฏิวัติการศึกษาไทย  กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพมติชน 2543 
ศันสนีย  ฉัตรคุปต  สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร  กรุงเทพมหานคร ลายสือ  

2542 
ศุภวรรณ  เล็กวิไล  “การเรียนแบบรวมมือ: รูปแบบตาง ๆ “ ใน เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน นครราชสีมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรและวิเทศสัมพันธ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2544 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  แกนหลักแนวคิดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและ
เกณฑการประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพการศาสนา 
2542 

 . การเรียนรูโดยโครงงาน  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542 
 . การเรียนรูโดยบูรณาการ  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542 
 . การรูจักเด็กเปนรายบุคคล  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542 
 . การประเมินผลตามสภาพจริง  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว 2542 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด กรุงเทพมหานคร  

ไอเดียสแคว 2540 



 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวง หัวใจของการปฏิรูป
การศกึษาตามแนวทาง พ.ร.บ. การศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  กรุงเทพมหานคร โรงพิมพการ
ศาสนา 2543 

สุรัฐ  ศิลปอนันต  กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ   กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว 2543 

สุวิทย  มูลคํา  และ อรทัย  มูลคํา  การเรียนรูสูครูมืออาชีพ   กรุงเทพมหานคร   ม.ป.ท. 2542 
 
 
 


