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การจัดทําหนังสือคูมอืการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญเลมนี้ จึงมีความมุงหวัง
วาจะเปนประโยชนตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน หากมขีอเสนอแนะเพิ่มเติม สํานักงานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ขอนอมรบัดวยความขอบคุณ และจะไดนํามาปรับปรงุแกไขในโอกาสตอไป  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มี 9 หมวด 78 มาตรา โดยเปนมาตราที่
เกี่ยวของกบัการศึกษาทีส่ําคัญ ไดแกมาตรา 22 การเนนผูเรยีนสําคัญทีสุ่ด  มาตรา 23 การจัดการศึกษาตอง
มีการบูรณาการ  มาตรา 24 การใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา เปนแนวทางใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู มาตรา 26 การประเมินแนวใหมที่หลากหลายในการปฏิรปู การเรียนใหผูเรียนรูจักวิธีการ
เรียนรู มีวิธีคิด รูจักการตั้งคําถาม เปนการเรียนรูตามสภาพจรงิ และมีการประเมินผลตามสภาพจริง ผูสอน
จะตองใหความสําคัญกบัผูเรียน (วิชัย วงษใหญ. 2544 : 1-13) การศึกษาลกัษณะตางๆ ของผูเรียนจึงเปนสิ่ง
หนึ่งทีผู่สอนควรใหความสําคัญเพือ่จะไดสามารถ วิเคราะหผูเรียนและออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม  

คณะอนุกรรมการปฏิรปูการเรียนรูแผนกวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5-7) 
ระบุวาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูที่ไดจัดดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียน ความแตกตางระหวาง บุคคล ความสามารถทางปญญา 
วิธีการเรียนรูโดยบรูณาการคุณธรรม คานิยมอันพึงประสงค ใหผูเรียนไดมสีวนรวมในการปฏิบัตจิริง  ได
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวนตนเองตามความถนัด ความ
สนใจดวยวิธีการกระบวนการและแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลายที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงทั้งในและนอกหองเรียน มี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามมาตรฐานหลกัสูตรที่กําหนด  
 

 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกบัแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ได
บัญญัติไว สถาบันการศึกษาจงึมีหนาที่โดยตรงทีจ่ะกําหนดเปาหมาย ภารกจิ และแสวงหายทุธศาสตรตางๆ 
ในการดําเนินการเพือ่ใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดเตม็ตามศักยภาพ และความสามารถ ของผูเรียนแตละคน  
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1.1 การเรียนการสอนตามพระราชบญัญตักิารศกึษาชาติ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 106-109) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ในดาน การเรียนการ
สอนในประเด็นตางๆ ตอไปนี้  

1. แตละสถาบันตองกําหนดเปาหมายและภารกจิที่ชัดเจนตามความพรอมและความ เช่ียวชาญ
เฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทีมุ่งเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนตอง แสวงหาวิธีการ  
จัดการศึกษาและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียนไดมากที่สุด  

2. การพัฒนาหลกัสูตร ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและพิจารณาถึงความสอดคลองกบัความ
ตองการของสงัคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลกัสูตร นอกจากมุงพฒันาบัณฑิตอยางสมดุล ทัง้ความรู
ความสามารถและความดีงามแลว ยังตองมุงเนนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรูและพฒันาสงัคม  

3. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตองมีความหลากหลายตามความตองการ ของผูเรียน 
โดยไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เพือ่เอือ้ตอการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Life -Long Learning)  โดย
นอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแลว จะตองพฒันารปูแบบใหมีความ ยืดหยุน หลากหลายขึ้น อาทิ 
การจัดรวมกบัสถานประกอบการในโปรแกรมพเิศษประเภทตางๆ เปนตน  

4. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกจิกรรมเสริม ตองยดึผูเรียนเปนหลักโดยตองเนน
ความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนควรทําหนาทีส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ  

5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  หลักสูตร  ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสรางบัณฑิตที่
พึงประสงคมีความใฝรูสามารถคิดวิเคราะห วิจารณ ริเริ่ม สรางสรรค มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคูกับความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ  

6. ใหมกีารกาํหนดมาตรฐานหลักสูตร โครงสรางหลกัสูตร การรบัรองหลกัสูตรของสถาบันอดุมศกึษา
แตละประเภทที่เปนมาตรฐานเดียวกันสําหรบัอุดมศึกษาแตละระดับ  

7. ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรางองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน  

8. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพื่อเอือ้ตอการพัฒนา คุณลักษณะที่
พึงประสงค โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การรวมกิจกรรม ควบคูกับ การทดสอบ
ตามความเหมาะสม  

9. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การจดักิจกรรมและการบริหารจัดการทัง้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึง  
 
   การจัดกระบวนการเรียนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 :  
5.13) แสดงลักษณะผูเรียนและกระบวนการเรียนรูทีพ่ึงประสงคไว ดังนี้  
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คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค  
 

 
คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค 

 

  ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  

  ดีทั้งใจและพฤติกรรม  
  มีวินัยตอตนเองและสงัคม  

  จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  

คนดี  อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  
  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  

  ควบคุมตนเองไดั  

  พัฒนาตนเองเต็มศกัยภาพ  
  ทํางานเพื่อสวนรวม  
  

  มีความรอบรู มีความรูทัง้ไทยและสากล  

คนเกง  มีความสามารถพเิศษเฉพาะทาง  

  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ  
  เปนผูนําผูตามที่ด ี 

  ทันโลกทันเทคโนโลย ี 

  เรียนรูดัวยตนเองได  
  รักทีจ่ะเรียนรูตลอดชีวิต  

  รูจักตนเอง  

  แกปญหาเปน  

  กลาแสดงออก  
  

  รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส  
  จิตใจเขมเข็ง  

มีความสุข  มีความสุขในการเรียนรู และการทํางาน  

  มีความรักตอทกุสรรพสิง่  
  มนุษยสัมพันธด ี 

  ปลอดพนจากอบายมุข  
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ลักษณะการเรียนรูทีพ่ึงประสงค  
 

 เปนกระบวนการทางปญญา พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

 เรียนอยางมีความสุข เนนประโยชนของ ผูเรียนเปนสําคญั  
 บูรณาการสาระการเรียน สอดคลองกบัความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง  

 เปนกระบวนการคิด และการปฏิบัตจิรงิ นําไปใชประโยชนได  

 เปนกระบวนการเรียนรวมกัน โดยมีผูเรียนและผูมสีวนเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศ 
 ที่เอื้อตอการเรียนเรียน  

 
 

การจัดกระบวนการเรียนตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีขั้นตอนสําคัญ  
ดังตอไปนี้คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543 : 29)  

1. การสํารวจความตองการ ความสนใจของผูเรียน สํารวจพืน้ฐานความรูเดิม  
2. การเตรียมการ ครเูตรียมเกี่ยวกบัสาระการเรียนรูและองคประกอบอื่นๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู  

          วางแผนการเรียนการสอน  
3. การดําเนินกจิกรรมการเรียน เชน ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันการจัดกจิกรรมการเรียนขั้นวิเคราะห 
    อภิปรายผลงาน/องคความรูทีส่รปุไดจากกิจกรรมการเรียนวิเคราะหอภปิรายกระบวนการเรียนรู  
4. การประเมินผล  
5. การสรุปและนําไปประยุกตใช  

 
  
 
1.2 กระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกําหนดลกัษณะกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นน 
ผูเรียนเปนสําคัญไว  9  ประการ คือ  

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน  
2. กระตุนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค  
3. กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง  
4. นําภูมิปญญาทองถิ่น  เทคโนโลยี และสือ่ที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  
5. ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเรียน  
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา  
7. สงเสรมิความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุม รวมกัน  
8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเอง และมีความกระตือรือรนในการเรียน  
9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง  

 
  
 
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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1.3  บทบาทของครู  

 ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและไดใหขอเสนอแนะสําหรับ  
ครูผูสอนไว ดังนี้  
 
   ขอเสนอแนะสําหรับครู  

1. ในการศึกษาเกี่ยวกับการสอน ครูพึงใหความสนใจในหลักการมิใชมุงความสนใจทีเ่ทคนิค วิธีการ 
เทานั้น ครูควรพยายามทําความเขาใจในหลักการ จําหลักการใหแมน และหมั่นประยกุตใชหลกัการนั้นใน 
สถานการณทีห่ลากหลาย  

2. ครูพึงศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรือหลักการตางๆ ซึง่มีอยูอยางหลากหลาย และเลือกสรรสิ่ง
ที่ตนเชื่อถือ หมั่นวิเคราะหการคิดและการกระทําของตนวาสอดคลองกัน หรือไม และศึกษาผลการกระทํา 
เพื่อปรับเปลี่ยนใหยืนยันแนวความคิด ความเชื่อมั่นตอไป  

3. ครูพึงเปดใจกวางในการศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรือหลกัการตางๆ ที่แตกตางไปจาก
ความคิดของตน และเปดโอกาสใหตนเองไดมีประสบการณในสิ่งที่แตกตางออกไป โดยการทดลอง ปฏิบัติ 
หรือศึกษา วิจัย เพื่อพิสจูนทดสอบแนวคิดใหมๆ  อันอาจจะ นํามาซึ่งทางเลือกใหมๆ ทําใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีความคิดแปลกใหม มีชีวิตชีวา นาต่ืนเตนและนาเรียนรู ทั้งสําหรบัครูและผูเรียน  

สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545 : 17 - 18) กลาวถึงบทบาทของผูสอนในการดําเนินงาน ตาม
กระบวนการปฏริูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผูสอนทกุคนจะตองมี
สวนรวมในกระบวนการดังตอไปนี้  
 

1. การสงเสรมิความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน  
การทีผู่สอนจะสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

การศึกษาเปนผลสําเรจ็อยางมี ประสทิธิภาพนั้น จะตองไดรับการสนบัสนุนจากผูบรหิารและชุมชนในการ
พัฒนาการศกึษา ดังนั้น ผูบริหารและผูสอนจะตองรวมกนัสรางความสัมพันธที่ดกีับชุมชนในการรวมกันจัด
การศึกษาซึ่งผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาท ในการพฒันาการศึกษา และมกีารประชาสัมพันธเพือ่สราง 
ความเขาใจระหวางกัน  

 2.  การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
ผูสอนจะตองคํานงึถึงสภาพแวดลอมซึง่เปน บรรยากาศทีเ่อือ้อํานวยตอการเรยีนรู การจดั

บรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนใหเหมาะสมตอการเรยีนรู มสีื่อการสอนทีเ่ราความสนใจผูเรียน 
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมในบรรยากาศแหง ความเปนกลัยาณมิตรยอมเอือ้ตอการพัฒนาการเรียนรู  

 3. การพัฒนางานของตนเอง     
ผูสอนจะตองแสวงหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาใชใน การพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู และการปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกบัการปฏิรูป การเรียนรูตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน
ผลการปฏบิัติงานทีป่ระสบความสําเร็จระหวางกัน  

 
 
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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4. การจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร  
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่นผูสอนจะตองใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพฒันา

หลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพและความ ตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามสีวนรวม และมกีารจัด
แนวการเรียนการสอนใหสอดคลอง กับหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ความตองการของทองถิ่นและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกไขปญหาทองถิ่นได และเนนการปฏิบัติจริง  

5. กระบวนการจัดการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
    ผูสอนทุกคนควรจะไดทําความ เขาใจใหกระจางชัดในความหมายและลกัษณะของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน เปนสําคัญเพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง  
  

พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2550 : 23-24) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูสอนในยุคปจจุบันตองปรับเปลีย่นบทบาทและเสนอบทบาทไวดังนี้  
 
  
 บทบาทของครูในยุคปจจุบัน ครูตองสอนหรือฝกผูเรียน ดังน้ี  
 

 1. ฝกคิด คือ สอนใหผูเรียนคิดเองเปน  
 

 2. ฝกใหผูเรียนศึกษาคนควา ศึกษาใหลึกซึง้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีการวจิัยคนควา  
 

 3. ฝกใหผูเรียนบริการสังคม คือ สิ่งที่เรียนจะมีคุณคา เมื่อไดใชความรูใหเปนประโยชนตอสังคม  
 

ครูเปนภูมปิญญาที่สําคญัในการพฒันาใหผูเรียนตั้งแตตัวเล็กๆ ซึ่งเปนประชากรที่สําคัญของโลกครู
ตองเปนตัวทวีคูณในการนําเด็กเขาสูระบบของการเรียนรู บทบาทของครูจงึเปลี่ยนไป จากผูไหความรู ผูบอก
ความรู (Telling, Talking) มาเปนผูไหผูเรียนใชกระบวนการ (Process) คิดคนหาความรูดวยตนเองตลอดจน
แกปญหาดวยตนเอง ครจูึงเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน (Teacher) มาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) 
คือเปนผูเตรียมประสบการณ สื่อการเรียนการสอนให ผูเรียนใชศึกษาคนควาดวยตนเอง  

การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนผูมีคุณภาพคือดี มีปญญาคือเกง และเปนผูมีความสุข คือ
สุขภาพกายและจิตดี โดยสรุปเปนประชาชนที่ดี เกง สุข เปนประชาชนที่มองกวาง คิดไกล ใฝรู เชิดชู 
คุณธรรมนั้น ตองเปนการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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บทที่ 2 
การจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั 

 
 

2.1 หลักการของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกบัผูเรียนมากทีสุ่ด 
วิธีดําเนินการ คือใหเสรีภาพแกผูเรียนในการบรรลุเปนผูมีปญญา ดวยการเรียนรูดวยตนเอง โดยผาน
ประสบการณตรง เชน ประสบการณในการแกปญหา การเรียนการสอน ตองมีการพฒันาและกระตุน
สติปญญาใหมีความสามารถในการใชเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห และใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ สามารถ
ปรับตนใหประสานกับสภาพแวดลอม ทั้งทีเ่ปนมนุษย ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลยี เปน
การศึกษาที่พฒันาคนใหมีชีวิตครบ 4 ดาน คือ  
ภาวิตกาย หมายถึง กายที่เจริญแลวหรอืพัฒนาแลว มีความสัมพันธกบัสภาพแวดลอมทางกายไดอยางดี   
ภาวิตศีล หมายถงึ มีศลีทีเ่จรญิแลวหรือพฒันาแลว มพีฤติกรรมทางสังคมที่พฒันาแลว ดํารงอยูในวินัยกอสันตสิุข  
ภาวิตจิต หมายถึง มีจิตใจทีเ่จริญแลวหรือพัฒนาแลว สมบูรณดวย คุณภาพจิตสมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต 
ภาวิตปญญา หมายถึง มีปญญา ทีเ่จริญแลว หรือ พัฒนาแลว มีปญญาที่เปนอสิระจากการครอบงําของกิเลส    
รูเขาใจและเห็นสิง่ทัง้หลายตามความ เปนจรงิ รูเทาทัน จนมีความเปนอสิระโดยสมบรูณ  
(สุมน, 2518:19 และพระราชวรมุน,ี 2530:116 อางถึง ในธํารง, 2542:47-48)  
 

ในวงการศึกษาตางก็ยอมรบัวาการจัดการศึกษาที่ดจีะตองคํานึงถึงธรรมชาติของผูเรียนแตละคนวา 
มีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก  เชาวนปญญา  บุคลกิภาพ  ความคิดสรางสรรค  และพฤติกรรมอื่นๆ  
การจัดการเรียนการสอน จึงมุงใหเกิดการเรียนรู ทั้งดานความเขาใจ ทักษะ และเจตคติไปพรอมๆ กันใน
ระบบการเรียน ผูเรยีนควรเปนผูแสดงออกมากกวาผูสอน การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนควรใหผูเรียนมี
โอกาสไดแสดงออกมากทีสุ่ด ใหความสําคัญกบัความรูสกึ นึกคิด และคานิยมของผูเรียน การจัดบรรยากาศ
ในการเรียน ควรเปนแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน ครูทําหนาที่ชวยเหลือใหกําลงัใจ และอํานวยความ
สะดวกในขบวนการเรียนของผูเรียนการจัดการ เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการจัดการเรียนรู
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีเทคนิคและวิธีการศึกษาคนควา ดังนี้ (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรูแผนกวิจัย, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:6-7)  
 

1.  การวิเคราะหผูเรียน การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมชวยใหครู ผูสอนมีขอมูลที่สําคัญ 
ในการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมหลักการวิเคราะหผูเรียนควรคํานึงถงึองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือธรรมชาติของผูเรียน ประสบการณ และพื้นฐานความรูเดิมวิธีการ
เรียนรูของผูเรียน  

2.  การใชจิตวิทยาการเรียนรูและการบูรณาการคุณธรรม คานิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
3.  การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา  
4.  การออกแบบการเรียนรูตามสภาพจรงิใหสอดคลองกบัมาตรฐานหลักสูตรและเชื่อมโยงบรูณา

การระหวางกลุมวิชาโดยใชผลการเรียนรูที่กําหนดเปนหลัก และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึง่ 
ของการจัดการเรียนรู เพื่อมุงพฒันาการเรียนรูของผูเรียน  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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5.  การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิโดยใชเครื่องมอืวัดที่หลากหลายเพื่อสะทอน
ภาพไดชัดเจนและแนนอนวาผูเรียนเกิดการเรียนรูดานตางๆ อยางไร ทําใหไดขอมูลของผูเรียน
รอบดานทีส่อดคลองกบัความเปนจริง เพือ่ประกอบการตัดสนิผูเรียนไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  

 

2.2 วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  
 

จากรายงานการวจิัยของทกัษิณา เครือหงส (2550) ไตเสนอแนวทางสําหรับผูสอนที่ใชหลักการ 
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้  
 
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะดังตอไปน้ี  

1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา  
โดยการศึกษาขอมลู พระราชบัญญัติการศึกษา ตําราเอกสารหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชา ลักษณะรายวิชา
จัดทําแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน  

2. ครูผูสอนมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ใชหลักการ วิเคราะห
ผูเรียน เชน วิเคราะหจากรปูแบบการเรียนรู ความภูมิใจตนเอง เจตคติตอวิชา ความคาดหวังในการเรียน ใช
แบบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียน (Pretest) กอนเรียน วัดผลการเรียน ของผูเรียนเปนรายหนวยและมีการ
มอบหมายงานใหผูเรียนในระหวางการเรียนการสอน  

3. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดยการจัดทําแผนการ               
จัดประสบการณการเรียนรู เชน การบรูณาการเนื้อหา การจัดการเรียนรูเพือ่ชี้แนะการรูคิด  

4. ครูผูสอนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนเของตนเองและ ผูเรียน เชน  
ใชคอมพิวเตอรในการหาความจากเคเอขายอินเทอรเน็ต มอบหมายใหนักศึกษา คนควาและนํามาอภิปรายใน
ชั้นเรียน ฝกการใชโปรแกรมสําเรจ็รปูในการประมวลขอมูล และจัดทํารายงาน พฒันาและใชสือ่การสอนโดย
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ครูผูสอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่อดคลองกบัสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ อิง
พัฒนาการของผูเรียน เชน มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานที่มอบหมายใน
ระหวางเรียน และทดสอบหลงัเรียน  

6. ครูผูสอนมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเตม็  
ตามศักยภาพ ในการนําผลการประเมินการเรียนรูมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  
อาจทําไดโดย  

 ใหนักศึกษาศึกษาบทเรียนนอกเวลาแลวนําเสนอรายงานหนาช้ัน (Presentation)  
 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองแลวทํารายงาน (Report)  

 ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนการถาม – ตอบ  
 

7. ครูผูสอนมีการวิจัยเพือ่พัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน วัฒนาพร 
ระงบัทุกข (2542)ไดรวบรวมวิธีสอนแบบตางๆ ทีส่ามารถเลอืกนํามาใชใหสมัพันธกับเนื้อหาประสบการณ 
การพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงคของหนวยเรียนนั้นๆ ซึ่งมอียู มากมายหลายแบบ ดังตอไปนี้  

 วิธีสอนแบบเนนปญหา (Problem-Based Teaching and Learning)  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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 วิธีสอนแบบเนนโครงการ (Project-Based Teaching and Learning)  
 วิธีสอนแบบเนนทักษะปฏิบัติ (Skill- Based Teaching and Learning)  

 วิธีสอนแบบเนนกระบวนการสืบสวน (Inquiry-Based)  

 วิธีสอนแบบเนนกระบวนการคิด (Thinking-Based)  
 วิธีสอนแบบเนนความคิดรวบยอด (Concept-Based)  

 วิธีสอนแบบเนนกระบวนการกลุม (Group Process-Based)  

 วิธีสอนแบบตั้งคําถาม (Questioning - Based)  
 วิธีสอนแบบโตวาที (Debate)  

 วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  

 วิธีสอนแบบกรณีตัวอยาง (Case)  

 วิธีสอนแบบใชบทเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning Module)  
 
 
  
 

2.3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
จากการศกึษาวิจัยของทกัษิณา เครือหงส (2551) ไดสรปุแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ  

การเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้  
 

2.3.1 ดานหลักสูตร  
 พัฒนาผูเรียนตามความสามารถของแตละบุคคล  

 เรียนจากประสบการณที่ไดจากการกระทํา  

 มีความสามารถในการแกปญหาและมีความคิดรเิริม่สรางสรรค  
 เนนการเสนอทางเลือกใหผูเรียน  

 
2.3.2 ดานเน้ือหาสาระ  

 เชื่อมโยงความสัมพันธภายในเนื้อหาวิชาและรวมเนือ้หาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 กําหนดหัวขอหนวยเนื้อหาใหมีความหมายยืดหยุนและสมดลุ  
 

2.3.3 การจัดประสบการณการเรียน  
จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฎีชี้แนะการรูคิด (Cognitive Guided 

Instruction) ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบหนึง่ที่มุงเนนใหผูเรียนสราง
องคความรูไดดวยตนเอง  อาศัยความรูของผูเรียนแตละคนเปนฐานในการจัดการเรียนรู  
ดังตัวอยางตอไปนี้  

 
  
 
  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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ตัวอยาง แผนการจดัประสบการณ การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
ระดับปรญิญาตรี เวลา 180 นาที วิชาคณิตศาสตร 

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู ครั้งที่ 2 
หนวยเรียน เรื่องเมตริกชและดเีทอรมิแนนท 

 
  

1. ผลการเรียนรู  
 ผูเรียนสามารถนําความจากคณิตศาสตรพื้นฐาน (ไดแกจํานวน และ การดําเนินการ
ตรีโกณมิติ) มาเชื่อมโยงเพื่อหาคาดีเทอรมิแนนท เมตริกซผกผันโดยใชวิธี การตางๆ ได  

 
2. ความคิดรวบยอด  

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 แผนภาพการจัดประสบการณการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
(ทักษิณา เครือหงส,2551) 

 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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3. จุดประสงคการเรียนรู  
1) หาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซได  
2) หาคาเมตรกิซผูกพันได  
3) หาคาเมตรกิซผกผันได  

 

4. สาระการเรียนรู  
4.1 ดีเทอรมิแนนท  

4.1.1 ไมเนอรและโคเฟกเตอร  
4.1.2 การหาคาดีเทอรมิแนนท  

4.2 เมตริกซผูกพันและเมตริกซผกผัน  
4.2.1 เมตริกผูกพัน  
4.2.2 เมตริกซผกผัน  
 

5. กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรม 1 เวลา 90 นาที  
5.1 ไมเนอรและโคเฟกเตอร  
5.2 การหาคาดีเทอรมิแนนท  

 

ขั้นที่ 1  
 ผูสอนกําหนดโจทยปญหาที่มีความเหมาะสมใหผูเรียน  

 ผูสอนแจกใบงาน 3 ใหกับผูเรียนเพือ่หาคาไมเนอร โคเฟกเตอร และคาดีเทอรมิแนนท  
ของเมตริกซตามเงือ่นไขที่กําหนด  

ขั้นที่ 2  
 ผูเรียนคิดวิเคราะหการแกปญหา ฝกฝนดวยตนเอง  

 ผูสอนสอบถามผูเรียนเรือ่งไมเนอร โคเฟกเตอร และคาดีเทอรมิแนนท  
 ดีเทอรมิแนนท (Determinant) คือ สัญลักษณที่ใชแทนตัวเลขจํานวนหนึง่ที่ไดจาก

เมตรกิซจัตรุสั  
ขั้นที่ 3  

 ผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญหาของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
 ผูเรียนนําเสนอคําตอบซึ่งเปนคาดีเทอรมิแนนทที่ใชวิธีการแตกตางกัน รวมกันหา

ขอผิดพลาด และตรวจคําตอบจากเอกสารเฉลยใบงาน 3 -4  
ขั้นที่ 4  

 ผูเรียนและผูสอนรวมกันสรุปยุทธวิธีที่ไดจากการเรียนรู  
 ผูเรียนรวมกันสรุปวิธีการหาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซโดยมีผูสอนใหขอแนะนํา

เพิ่มเตมิ เรือ่งการเลือกแถวหลักทีจ่ะนํามาใชในการคํานวณในกรณีที่มี 0 เปนสมาชิก  
 ขั้นที่ 5 ประเมินผลตามสภาพจริง  
       ผูสอนประเมินผลผูเรียนจากการตอบคําถามในใบงาน 3 และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน  

1) ใบงาน 3 ผูเรียนจะผานการเรียนถา …..........................................................  
2) การสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก …..........................................................  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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6. สื่อการเรยีนรู  
   ใบงาน 3 เฉลยใบงาน 3 ใบงาน 4 เฉลยใบงาน 4 แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ  
 

7. การวัดและประเมินผล  
ผูเรียนจะผานการเรียนความสามารถ  

   1) หาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซในใบงาน 3 ได  
2) หาคาเมตรกิซผูกพันและเมตริกซผกผันในใบงาน 4 ได  
3) ผานการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 
  
2.4 ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  

 ทิมพันธ เดชะคุปต (2550) ไดใหแนวทางในการพจิารณา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน 
สําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ตางๆ ดังตอไปนี้ (ทิมพันธ เดชะคุปต อางในคูมือการจัดการเรียนการสอนที ่
เนนผูเรียนเปนสําคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน, 2551: 26-29)  
 
  

ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

วิธีสอนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางผูสอนสามารถใชวิธีการใดๆ ก็ไดที่
เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีในการสอน ในครั้งหนึ่งๆ 
ดังเชน วิธีการอภิปราย วิธีการคนพบ วิธีสืบสอบแบบแนะนํา วิธีสอนแบบสตอริไลนวิธีสอนแบบเนนปญหา 
วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบเนนการเรียนดวยตนเอง วิธีสืบสอบ แบบไมมกีารแนะนํา วิธีอริยสจัสี ่
กรณีศึกษาทักษะกระบวนการ 9 ขั้น วิธีใชสถานการณจําลอง วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศนวิธีสอนกลุมสมัพันธ 
วิธีการเรียนแบบรวมมือ เปนตน  

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีตัวบงชี้ที่จะใชเปนแนวทางในการประเมินไดวา ไดมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือไม โดยประเมินจากผูสอน เมื่อเขียนแผนการสอน 
และเมือ่นําแผนการสอนไปใชในหองเรียนและประเมินจากผูเรียนจากพฤติกรรมการเรียนทัง้ในหองเรียนและ
นอกหองเรียน การเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น ยังมีระดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด เกณฑที่ใช
ประเมินคือ สังเกตวานักเรียนมสีวนรวมมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตามถานักเรียนมสีวนรวมสรางความรูดวย
ตนเองอยางแทจริง จากสิง่ทีผู่เรียนตองการรูดวยตนเอง ผูเรียนจะมีบทบาทมากทีสุ่ด แตผูสอนมบีทบาท
นอยลง ในทางตรงกันขามถาผูสอนมบีทบาท กําหนดหัวเรื่องกจิกรรม รวมทัง้สือ่เพื่อจัดประสบการณการ
เรียนใหผูเรียนสรางความรูเองในลกัษณะนี้ผูสอนและ ผูเรียนอาจมีบทบาทเทาๆ กัน ซึ่งก็ยงัจัดเปนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเชนกัน แตอยูในระดบัปานกลางเพือ่ใหการเรียน การสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนจงึอาจเริ่มตนฝกใหผูเรียนเริม่มีบทบาทในการเรียนรูจาก
ระดับนอยจนมากขึ้นตามลําดับ ซึง่จะทําใหผูสอนมีบทบาทในการสอนนอยลงตามลําดับไปดวย  

ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยพิจารณาทั้งผูสอนและผูเรียนมี
ดังตอไปนี้  
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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เมื่อพิจารณาผูสอน  
1. ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสรางความรูใหมเอง (Construction of the New Knowledge)  
2. ผูสอนใหผูเรียนใชทกัษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด (Thinking Process) 

กระบวนการกลุม (Group Process) และสรางความรูดวยตนเอง  
3. ผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (Participation) คือ มีสวนทั้งดานปญญา กาย อารมณ และสังคม 

รวมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสมัพันธ (Interaction) กับทั้งสิ่งมีชีวิตและกับสิ่งที่ไมมี ชีวิต เชน หนังสือ  
 สถานที่ตางๆ คอมพิวเตอร เปนตน  
4. ผูสอนสรางบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ทิ้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพื่อใหผูเรียนเรียนอยางมี

ความสุข (Happy Learning)  
5. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลทัง้ทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถศักยภาพของ ผูเรียน และผลผลิต

จากการเรยีนรู ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  
6. ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได (Application)  
7. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) คือ เปนผูจัดประสบการณ รวมทั้งสื่อการ

เรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนใชเปนแนวทางสรางความรูดวยตนเอง คือผูสอนทีเ่ปนผูอํานวยความสะดวก
นั้น มีบทบาทดังนี้  

7.1 เปนผูนําเสนอ (Presenter)  
7.2 เปนผูสังเกต (Observer)  
7.3 เปนผูถาม (Asker)  
7.4 เปนผูไหการเสริมแรง (Reinforcer)  
7.5 เปนผูแนะนํา (Director)  
7.6 เปนผูสะทอนความคิด (Reflector)  
7.7 เปนผูจัดบรรยากาศ (Atmosphere Organizer)  
7.8 เปนผูจัดระเบียบ (Organizer)  
7.9 เปนผูแนะแนว (Guide)  

7.10 เปนผูประเมิน (Evaluator)  
7.11 เปนผูไหคําช่ืนชม (Appraiser)  
7.12 เปนผูกํากบั (Coacher)  

 
เมื่อพิจารณาผูเรียน   

1. ผูเรียนสรางความรู (Construction) รวมทัง้สรางสิ่งประดิษฐดวยตนเอง  
2. ผูเรียนใชทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุมสราง 
    ความรูดวยตนเอง  
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (Participation) และมีปฏสิมัพันธ (Interaction)  
4. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (Happy Learning)  
5. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชได (Application)  

  ตัวบงชี้สําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง คือการใหผูเรียนใช  
กระบวนการสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมดวยตนเองดังแผนภาพตอไปนี้  

 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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รูปที่ 2.2 แผนภาพการใชกระบวนการสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหม 

(ทิมพันธ เดชะคุปต, 2550 : 28) 
 
  
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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บทที่ 3 
การออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู 

 
  
3.1 การออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  

ทิศนา แขมมณี (2547:215) ไดเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อใชในการ         
วางแผนการสอนดังแสดง ในรปูที่ 3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 แผนภาพระบบการออกแบบการเรียนการสอน 

(ทิศนา แขมมณี, 2534) 
 
  
 
 
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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พิมพันธ เดชะคุปต (2550: 17-18) มีวิธีการออกแบบการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ตามขั้นตอนดังนี้  

1. กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งควรกาํหนดใหครบทั้งดานความรู (K)  
กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)  

2. กําหนดเนื้อหา/สาระใหสอดคลองหรอืลอไปกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละวัตถุประสงค  
สาระที่ระบุอาจเปนขอเทจ็จริง (Fact) มโนทัศน (Concept) คํานิยาม / คําจํากัดความ 
(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory)  

3. กําหนดยุทธศาสตรการสอนวา ตองการใชหรือเนนทฤษฎีการเรียนเหลกัการเรียนรูหรือแนวคิด
ใดๆ ที่พิจารณาแลวเหมาะสมกับเนือ้หา เหมาะสมกบัความสามารถผูเรียน รวมทัง้บริบทของ
แหลงที่จัดการเรียนการสอน อาจจัดการเรียนการสอนเนนครูเปนศูนยกลางบางสื่อและพยายาม
จัดเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการจัดการเรียนการสอนนั้นใหเปนประโยชนของผูเรียนเปน
สําคัญหรือเปนหลัก จากนั้นจึงเลอืกใชรูปแบบการสอน วิธีสอนตางๆ เทคนิคการสอน หรือใช
แบบผสมผสานดวยหลากหลายวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหาและบรบิท 
นอกจากนี้ครูยังตองเตรียม รวมทั้งระบุแหลงขอมลูทีเ่ปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนไปสืบคนเพื่อตอบ
ปญหาที่สงสัยดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนการสรางความรูใหม  

4. กําหนดวิธีวัดผลการเรียนรูดวยหลากหลายวิธี กําหนดเครื่องมือผูวัด เปนการวัดผล ที่เนนผูเรียน  
เปนศูนยกลาง  

 
 

รูปที่ 3.2 แผนภาพการวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(ทิมพันธ เดชะคุปต, 2550: 19) 

 
  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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3.2 แผนการจดัการเรียนรู  

นักการศึกษาไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไวมากมายหลายทัศนะ ดังนี้  
1. แผนที่จัดทําข้ึนเพื่อจัดประสบการณตางๆ ใหกบัผูเรียน ซึง่จะเปนตัวบงชี้วาผูเรียนได เรียนรู 

อะไร เพื่ออะไร และอยางไร  
2. ประสบการณทีผู่เรียนไดรับน้ันมีผลทําใหเกิดพฒันาการทั้งในดานรางกาย สังคม ปญญา และจิตใจ  
3. แผนการจัดการเรียนรู หมายรวมถึงชุดของสิง่ที่ใชในการเรียนการสอน (Set of Materials)  

จุดประสงคที่นําไปปฏิบัติ (Performance Objective) และรวมถึงกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน  
4. แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกาํหนด  
5. แผนหรือโครงการทีจ่ัดทําขึ้นเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่

สอดคลองกบัความมุงหมายของการศึกษาตามทีก่ําหนดไว  
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะตองมหีลกัเกณฑในการเลือกเนื้อหา สาระ  
หรือความรูตางๆ ซึง่การเลอืกเนือ้หาสาระจะพจิารณาจากประเภทของเนื้อหาสาระ ซึ่งมีหลายระดับดังนี้  
 

ประเภทของเน้ือหาสาระ  

1. ขอเท็จจรงิและความรูสามัญ (Factual Information and Verbal Knowledge) ซึ่งมีอยูใน 
 หลักสูตรทุกระดับ  

2.  ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concept and Principle) เปนความรูที่ยาก และซบัซอน  
 มากกวาขอเทจ็จริงธรรมดาผูเรียนจําเปนตองไดรับขอมูลที่มากเพียงพอจงึจะเกิดการเรียนได  

3.  การแกปญหาและความคิดสรางสรรค (Problem Solving and Creativity) เปนเรือ่งกระบวน  
การคิด ฝกใหเกิดความสามารถของสติปญญาในการแกปญหาและใหโอกาสผูเรียนไดแสดงออก
ถึงความคิดสรางสรรคอยางมีเสรีภาพและเหมาะสม  

4.  เจตคติและคานิยม (Attitude and Values) เปนเนื้อหาสาระที่มกีารปลกูฝง อบรมสัง่สอนให 
ผูเรียนมีเจตคติและคานิยมที่ดี  

5.  ทักษะทางกาย (Skill) การฝกฝนเรื่องความชํานาญและความคลองแคลววองไว ในการใชสวน  
 ตางๆ ของกลามเนือ้เพื่อใหเกิดทักษะทางกาย  

สรุปวา ขอมูลพื้นฐานดานเนือ้หาสาระมีความสําคัญในการนําผูเรียนไปสูจุดหมายปลายทางตาม 
แผนการจัดการเรียนรูที่วางไวนอกจากนี้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูยงัตองคํานึงถงึ องคประกอบ 
ของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งทิมพันธเดชะคุปต(2550: 11-16) ไดสรุปไวดังนี้  
 

องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูมี 3 ประการ ไดแก  
1. วัตถุประสงคการเรียนรูหรอืจุดประสงคการเรียนรู (Objective) ควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเนนใหผูเรียนไดพฒันาในเรือ่งตอไปนี้  
1.1 ความรู (Knowledge: K)  
1.2 ทักษะกระบวนการ (Process: P) ทักษะกระบวนการคดิและการปฏิบัติรวมทั้ง  
     การแสดงออก  
1.3 เจตคติ (Attitude : A) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย  
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2. ประสบการณเรียนรู (Learning Experiences) ในสวนนีป้ระกอบดวย 2 สวน ไดแก  
2.1 เนื้อหาสาระ (Content) ที่ตองการใหผูเรียนไดรบั  
2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู (Process of Learning) เปนขั้นตอนการจัดการเรียนรู  
      ต้ังแตขั้นนํา ข้ันกิจกรรม ข้ันสรุป  

3. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตีคาผลการเรียนรูของผูเรียนซึง่ตองใชขอมลูทัง้เชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรอืการ 
ประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง องคประกอบทั้ง 3 ขางตนปรากฏในแผนภาพตอไปนี้  
 
  

 
 

รูปที่ 3.3 แผนภาพองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2550: 12) 
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3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู  

จากเอกสาร "การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ"  
ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดจําแนกรปูแบบการสอนเปน 3 กลุมใหญๆ คือ  

1. กลุมรปูแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด  

2. กลุมรปูแบบการสอนที่เนนการมสีวนรวม  

3. กลุมรปูแบบการสอนที่เนนการพฒันาพฤติกรรมและคานยิม  
  
1. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด  

กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิดทีเ่สนอเปนตัวอยางในเอกสารของ กรมวิชาการ,  
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) จํานวน 20 รูปแบบ รวม 28 วิธี ไดแก  

1.1 การใชกระบวนการแกปญหา  
1.2 การเรียนรู "ฉลาดรู"  
1.3 การเรียนรูทีเ่นนการพัฒนาคุณภาพความคิด  
1.4 การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  
1.5 การสอนโดยใชชุดการสอน  
1.6 การสอนตามแนวพุทธวิธี  
1.7 การสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู  
1.8 การสอนตามวิธีของเทนนีสัน  
1.9 การสอนตามหลกัการเรียนรูของกาเย  

1.10 การสอนทีเ่นนทักษะกระบวนการ  
1.11 การสอนแบบกระบวนการ  
1.12 การสอนแบบโครงการ  
1.13 การสอนแบบโครงงาน  
1.14 การสอนแบบบรูณาการ  
1.15 การสอนแบบรอบรู  
1.16 การสอนแบบศูนยการเรียน  
1.17 การสอนแบบสบืสวนสอบสวน  
1.18 การสอนแบบอุปนัย  
1.19 การสอนแบบนิรนัย  
1.20 การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง  
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2. รูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวม  
รูปแบบการสอนที่เนนการมสีวนรวมเปนรูปแบบการสอนทีม่ีวัตถุประสงคหลัก เพือ่ใหผูเรียนทํางาน 

รวมกันได รูปแบบการสอนในกลุมนี้ไดเสนอไวเปนตัวอยางจาํนวน 10 วิธี ไดแก  
2.1 การเรียนรูแบบมสีวนรวม  
2.2 การสอนโดยใชกจิกรรมกลุม  
2.3 การสอนทีเ่นนการเรียนแบบรวมมอื  
2.4 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
2.5 การสอนแบบกลุมสัมพันธ  
2.6 การสอนแบบซินดเิคท  
2.7 การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  
2.8 การสอนแบบสเตด (STAD)  
2.9 กิจกรรมคิวซีหรือกจิกรรมกลุมสรางคุณภาพ (QC)  

2.10 การสอนแบบซปิปา (CIPPA)  
 
3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม  

รูปแบบการสอนที่เนนการพฒันาพฤติกรรมและคานิยมเสนอไวเปนตัวอยางในที่นี้  
    จํานวน 7 วิธี ไดแก  

3.1 การใชสถานการณจําลอง  
3.2 การทําคานิยมใหกระจาง  
3.3 การปรบัพฤติกรรม  
3.4 การสรางเสรมิลกัษณะนิสัย  
3.5 การสอนทีเ่นนการพัฒนาศักยภาพ  
3.6 การสอนแบบนาฏการ  
3.7 การแสดงบทบาทสมมติ  

รายละเอียดวิธีการสอนแบบตางๆ ระบุไวไนเอกสารการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกบั รูปแบบการ 
จัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  
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3.4 การใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู  

ทักษิณา เครือหงส (2551) ไดนําเสนอรายงานการวิจัยการใชเทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรูไว
ดังนี้  

ในระบบการศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาใชในการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ไดแก 
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) คอมพิวเตอรชวย
จัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) มัลติมีเดีย (Multimedia) และ IT Campus 
เปนตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction หรอื CAI) หมายถึง บทเรียนที่ได
จัดกระทําไวอยางเปนระบบเพื่อใชกบัคอมพิวเตอร โดยการ นําเสนอเนื้อหาที่ตองการสอนกับผูเรียนและเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมปีฏิสัมพันธ (Interaction) กับ คอมพิวเตอรโดยตรงตามความสามารถ องคประกอบของ 
CAI คือ เปนการเรียนโดยใชเครื่อง คอมพิวเตอร บทเรียนไดถูกสรางเตรียมไวกอนมีการเรียนเกิดขึ้น ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกบับทเรียน ผานเครือ่งคอมพิวเตอรและยึดหลกัความแตกตางระหวางบุคคล  

การออกแบบการสอนนิยมใชวิธีการ ไดแก  
1) Drill - and - Practice Method  
2) Tutorial Method  
3) Gaming Method  
4) Simulation Method  
5) Discovery Method และ  
6) Problem Solving Method  

คอมพิวเตอรชวยจัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) หมายถึงการนําเอา 
ระบบการจัดเก็บและจัดกระทําขอมลูดวยเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในขบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อที ่
สามารถติดตามและควบคุมขบวนการการสอนและการพัฒนาการสูความสําเร็จ ของผูเรียนแตละคน ปจจบุัน
นิยมนํามาใชงานตอไปนี้  

1) Computer - Based Testing  
2) Recording Keeping  
3) Computer Prescription of Media / Material / Activities  
4) Computer Scheduling, Inventorying and Budgeting  
5) Computer - Generated Materials  
6) Computer - Based Instruction Design  

 

มัลติมเีดีย (Multimedia) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวมกบัโปรแกรมซอฟตแวรใน การสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ (Text) กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) เปนตน กรณีที่ผูไชสามารถ ควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมา
ตามตองการไดเรียกวา มัลติมเีดียปฎสิัมพันธ (Interactive Multimedia) การปฏสิัมพันธของผูใชสามารถจะ
กระทําไดโดยผานทางแปนพิมพ (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เปนตน การใชมลัติมีเดีย
ในลักษณะปฏิสมัพันธจะชวยใหผูใชสามารถเรียนรู หรอืทํากิจกรรม รวมถึงดูสือ่ตางๆ ดวยตัวเองได สื่อตางๆ 
ที่นํามารวมไวไนมัลติมเีดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอร ซึ่ง
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เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในแนวทางใหมที่ทําใหคอมพิวเตอรมีความนาสนใจหรือเราความสนใจ เปนการ
เพิ่มความสนกุสนาน ในการเรียนรูมากยิง่ขึ้น คุณคามัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน คือ เปนสือ่ทางการเรียน
การสอนที่มีขอบเขตกวาง เพื่อทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนองรูปแบบของนักเรียนที่
แตกตางกันได โดยสามารถจําลองสถานการณของวิชาตางๆ เพื่อการเรียนรูทําใหนักเรียนไดรบัประสบการณ
ตรงกอนการลงมอืปฏิบัตจิรงิ สามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได อาจกลาวไดวาการพัฒนา การ
ทางดานสื่อและเทคโนโลยีทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในดาน การเรียนของผูเรียนและดานการสอน ของ
ผูสอนดวย อนาคตเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน (Future Technology of Instruction) จะมรีูปแบบ
ดังนี้  
 

1) การเรียนจะเนนพฒันาการเปนรายบุคคลมากขึ้น เนื่องจากมีสื่อการเรียนและเปดโอกาส ให
ผูเรียนไดเรียนตามความตองการ ความสนใจและความสามารถของผูเรียนมากขึ้น วิธีการเรียน (Learning 
Styles) ของแตละคนข้ึนอยูกบับุคลิกลกัษณะและนสิัยของผูเรียนซึ่งมีผลตอการเรียนรู และการตอบสนองตอ
สถานการณทางการเรียน  

2) การเรียนการสอนจะผานเครือ่งชวยสอนและผูชํานาญเฉพาะดานมากข้ึน การผลิตซอฟตแวรเพื่อ
ใชทางการศึกษาจะทําใหเครื่องชวยสอนทําหนาที่แทนคร ู เครื่องชวยสอนเปนผลรวมของการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการสรางประสบการณการเรียนใหกับผูเรียนและใหผูเรียนไดมีสวนรวม(Instruction) 
สามารถโตตอบกบัเครือ่งชวยสอนหรอืสมองกล (Artificial Intelligence) ซึ่งทําหนาที่เสมือนครู เพื่อน
นักเรียน ผูควบคมุและอื่นๆ  

3) ผูเรียนจะใชอปุกรณการเรียนทีเ่ปนผลผลิตของเทคโนโลย ี การพัฒนาเทคโนโลยีทําใหมีผูใช
เทคโนโลยีมากขึ้น  

4) แนวความคิดของเทคโนโลยีในรปูของสิ่งผลิตจะเปนรูปของเทคโนโลยีทางระบบแนวทาง ในการ
เรียนการสอนภายใตเงื่อนไขตางๆ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มกําลังความสามารถ  

5) มีการเชื่อมโยงความสามารถทางสมองของมนุษยกบัเครื่องมอืทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะมีทัง้ชวย
เพิ่มพื้นที่ในการจําถายทอดระบบการทํางานของสมองผานเครื่องมือที่สรางขึ้น โดยอาจรวมไปถึง การควบคุม
การทํางานดวย การพฒันาอาจเริม่จากผูพิการแลวพฒันาไปใชกับคนทั่วไปได ในประเทศที่พัฒนาแลวการ
สรางเทคโนโลยีมีความสําคัญยิ่ง เปนตัวกําหนดความเจริญทางเศรษฐกิจ และความเจรญิรุงเรืองของประเทศ
ไดในอนาคต  
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บทที่ 4 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 
 
4.1 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล  

1. เพื่อวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 
ของผูเรียน และเพื่อสงเสริมผูเรียนใหพฒันาความรูความสามารถและทักษะไดเต็มตาม ศักยภาพ  

2. เพื่อใชเปนขอมลูปอนกลับใหแกตัวผูเรียนวาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูเพียงใด  
3. เพื่อใชเปนขอมลูในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู  

 
  
4.2 วิธีการวัดผลและประเมินผล  

จากเอกสารประกอบ การบรรยายของสํานักทะเบียนและ วัด ผล มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
(สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล,2552) ไดอธิบายการวัดและประเมินผล ไวดังนี้  
 
การวัดและประเมินผล ประกอบดวย  

1. การประเมินผลยอย  
เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไม ซึง่จะประเมินหลงัจากจบบทเรียนหรือ    

ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
๒. การประเมินผลรวม 

เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเรียนแลวมีความรูเพิ่มมากนอยเพียงใด 
การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลขอยางมกีฎเกณฑโดยใชเครื่องมือที่มปีระสิทธิภาพ  
การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณคาเมือ่เปรียบเทียบกบัเกณฑ  
จึงสรปุไดวา การประเมิน = การวัด + การตัดสินคุณคา  

 
 
การวัดพฤติกรรมการเรยีนรู  
เบนจามิน บลมู (1950) กําหนดเกณฑการวัดไวดังนี้  

1. ความรู ความจํา  
2. ความเขาใจ  
3. การนําไปใช  
4. การวิเคราะห  
5. การสังเคราะห  
6. การประเมินคา  

 

ซึ่งอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ (สุพิมพ ศรีพันธวรสกลุ, 2552)  
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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1. ความรู ความจํา (Recognition)  
         ความรู - ความจํา คือความสามารถในการระลึกถงึเรื่องราวตางๆที่ผานมาเคยมปีระสบการณ
และสามารถถายทอดสิ่งทีบ่ันทึกไวออกมาไดถูกตองใน 3 แบบใหญๆ คือ  

 ความรูเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  
 ความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ  

 ความรูเกี่ยวกับความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง  
 

    การวัดความรูความจํา คือ การวัดการระลึก (Recall) ประสบการณเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการ
ขอปฏิบัติ ขอสรปุ ตัวทฤษฎี  
 
   2. ความเขาใจ (Comprehension)  

    ความเขาใจ คือความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ  
แปลความ หมายถึง  แปลความหมายของขอความ ภาพ ตามทองเรื่องไดถูกตอง  
ตีความ  หมายถึง  จับความสมัพันธระหวางสิง่ยอยๆของเรื่องนั้นจนสามารถนํามา 
   กลาวไดอีกนัยหนึง่  
ขยายความ  หมายถึง  ขยายความหมายและนัยของเรือ่งนั้นออกไปจากสภาพขอเทจ็จริงเดมิ 

คาดคะเน พยากรณการวัดความเขาใจ คือ ถามความหมายหรือนัยที่
ซอนเรน เชน ใหยกตัวอยางตามความหมาย เปรียบเทียบความหมาย 
คาดคะเนสถานการณเรื่องราวจากรายละเอียดหรือขอมลู  

 
3. การนําไปใช (Application)  
    การนําไปใช  คือความสามารถในการนําความรูที่มอียูเดมิไปแกปญหาหรือพลิกแพลงใชใน 

สถานการณที่แปลกใหมทํานองนั้นได ตัวอยางลักษณะของคําถาม เชน  

 ตองเปนเรือ่งราวใหมที่นกัศึกษาไมคุนเคย  
 คําถามตองซอนเงื่อนใหเกิดปญหา  

 ตัวคําถามจะตองเกี่ยวพันระหวางหลักวิชา และการคิดคําตอบจะตองมลีักษณะที่ใหเอก 
              หลักวิชาที่เหมาะสม กับเรื่องนั้นๆ  

 

การวัด การนําไปใช คือ การประยุกตหลักวิชา กฎ ทฤษฎี วิธีการ เพื่ออธิบายเรื่องราวหรือ 
ปรากฏการณที่แปลกใหม การหาผลลัพธ การคํานวณ เลอืกวิธีการ เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับสถานการณ  
แกปญหาในสถานการณจรงิ หรอืในชีวิตประจําวัน  
 

4. การวิเคราะห (Analysis)  
    การวิเคราะห คือความสามารถในการแยกแยะสวนประกอบของเรือ่งราว แลวสกัดใหเห็น 

ความสัมพันธ ความสําคัญ และหลักการของเรื่องราว เพื่อคนหาสิ่งที่ซอนอยูในเรื่องราวนั้น ความตาง    
ความเขาใจ เนนความสามารถในการจบัความหมายของเรือ่งราวการนําไปใช เนนการนํากฎ หลักการ และ
ทฤษฎีมาใชแกปญหาในสถานการณใหม  

การวัดการวิเคราะห คือถามสาเหตุ เหตผุล ที่มาของเหตกุารณหรือเรื่องราวเปรียบเทียบ
องคประกอบปจจัย เพือ่หาลักษณะเดน ขอบกพรอง  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
 

 

 

 สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน   

    25  

ถามความสัมพันธของเหตุและผล คนหา สรุปแนวคิด หลักการที่ยึดถือตัวอยางการวัดการวิเคราะห  
เชน  

 ขอความนี้ผูเขียนมีความมุงหมายอยางไร  

 มนุษยกับสงัคมสัมพันธกันอยางไร  

 การตัดสินคดีนี้ยึดกฎหมายประเภทใด  
 
 

5. การสังเคราะห (Synthesis)  
การสงัเคราะหคือความสามารถในการรวบรวมวัตถุสิ่งของ ขอเทจ็จริง หรือความคิดเห็น ตั้งแต 2 

ชนิด หรือ 2 เรื่องขึ้นไปเขาดวยกันแลวสรางใหเปนสิ่งใหม แตกตางไปจากสวนประกอบ เดิมลักษณะคําถาม
มี 3 ชนิด ไดแก การสังเคราะหขอความ สงัเคราะหแผนงาน และสังเคราะห ความสัมพันธ  

ตัวอยางการวัดการสังเคราะหไดแก  

 สังเคราะหขอความ เชน สามารถแตงโคลงได 1 บท  

 สังเคราะหแผนงาน เชน จากขอเทจ็จริงนีท้านจะวินิจฉัยอยางไร  
 สังเคราะหความสัมพันธ เชน A+2 = B+3 สรปุไดวาอยางไร (A มากกวา B)  

 
6. การประมาณคา (Evaluation)  

การประเมินคา คือความสามารถในการตีคาตางๆ โดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวาสิง่นั้น มีคุณคาดี  
เลว หรอืเหมาะสมอยางไร ลักษณะคําถามมี 2 ชนิด คือ  
 

6.1 ประเมินโดยใชเกณฑภายใน    :  ใชเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนมาเปนเกณฑพจิารณา  
       ความหมาะสม ความถูกตอง ความสมเหตสุมผล  

6.2 ประเมินโดยใชเกณฑภายนอก  :  นําคุณธรรม คานิยม หรือเกณฑตางๆ ที่สงัคมยอมรับ  
  มาเปนมาตรฐานในการตีความ  

 
 ตัวอยางการวัดการประเมินคาการตัดสินคุณคา-วิจารณโดยใหเหตผุล  

งานวิจัยเรื่องนี้ดหีรือไม  
การเรียกรองของชาวนาสมควรหรือไม  
จากเรื่องขุนชางขุนแผน ขุนชางเปนคนดีหรือไม เพราะเหตุใด  
สมมุติฐานดกีวาการเดา ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด  

 
  
 
 
 
 
 
 



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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4.3 การวัดและประเมนิผลจากสภาพจริง  

เพื่อใหการวัดและประเมินผลสะทอนถึงผลการเรียนรูอยางแทจรงิของผูเรียน และครอบคลุม 
จุดมุงหมายจากการวัดและประเมินผลทัง้ 3 ดาน คือ  

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  

จิตพิสัย   (Affective Domain)  

ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  

ซึ่งการวัดและประเมินผลดานพุทธิพสิัยจะวัดการสังเคราะหและการประเมินคาดงัที่ไดกลาวมาแลว 
สวนจิตพสิัยมลีําดับพฒันาการ ตั้งแตการรบัรู กาตอบสนอง การสรางคุณคา การจัดระบบและการสราง
ลักษณะนิสัย และในดานทักษะพิสัย คือการวัดทางทักษะหรือ การฝกปฏบิัติตางๆ จุดมุงหมายของการวัด
และประเมินผล ทั้ง 3 ดาน จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน และเปนการวัดและประเมินผลจากสภาพจรงิ 
(Authentic Assessment)  

จากหนงัสอืคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอสีาน (2551: 71-76) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวดัและประเมินผลจากสภาพจริงไวดังนี้  
 
 

ลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง  
1. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง มลีักษณะทีส่ําคัญ คือ ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่

ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ ผูเรียนในดานของ ผูผลิตและ
กระบวนการที่ไดผล ผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง  

2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพือ่วินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริมและ สวนที่ควร
จะแกไขปรบัปรุง เพื่อใหผูเรียนไดพฒันาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจและ
ความตองการของแตละบุคคล  

3. เปนการประเมินทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดมสีวนรวมประเมินผลงานของทัง้ตนเองและของเพือ่น
รวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจกัตัวเอง เช่ือมั่นในตนเอง สามารถพฒันาตนเองได  

4. ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผูสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถความสนใจ และความตองการของผูเรียนแตละ
บุคคลไดหรอืไม  

5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนไปสูชีวิตจริงได  
6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

 
 แนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจริง  

จากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษาของ  
รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช (2552) ไดไหแนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจรงิ ไวดังนี้  

1. ยึดการประเมินตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (หมวด 4 มาตรา 26) "ใหสถานศึกษา จัดการ  
ประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรม การเรียน  
การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม ของแตละ 
ระดับ และรูปแบบการศึกษา"  



คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :        
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2. การประเมินตามสภาพจรงิเปนวิธีการประเมินที่เหมาะกบักระบวนการเรียนการสอน แบบ  
"การเรียนรูตามสภาพจรงิ (Authentic Learning)" หรือ "การสอนแบบเนนผูเรียนเปน สําคัญ" ซึ่งเปนวิธีการ
เรียนรูที่เนนกิจกรรม, การปฏิบัตจิริง, การสืบคนจากแหลงเรียนรูตางๆ หรอืใชวิธีการสอนอยางหลากหลาย 
เชน  

 การบรรยาย  

 การสาธิต  
 การศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 การวิเคราะห Case (PBL: Problem Based Learning)  

 ทดลอง (Lab): พื้นฐาน, Round Station  
 ฝกสงัเกต, อาน - แปลความหมายขอมลู  

 ปฏิบัติในสถานการณจรงิ: สงัเกต, ผูชวย, ปฏิบัติภายใตการควบคุมและปฏิบัติดวยตนเอง  

 การอบรม สอดแทรกจริยธรรมวิชาชีพ  
 ฯลฯ  

3. การประเมินตามสภาพจรงิเนนขอมลูที่ถูกตอง ครบถวน กอนการตัดสินใจ หรือ ตองรูจักสิง่ที่ จะ
ประเมินหรือคนที่ถูกประเมินอยางแทจรงิ จึงตองอาศัยความใกล ความพยายาม ดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ควรใหความสําคัญกับ "กระบวนการ เรียนรู (Learning Process) 
และผลปฏบิัติ (Performance)" เปนพเิศษ หรือเนน "ทําอะไร ไดมากกวารูอะไร"  

4. การประเมินตามสภาพจรงิที่มปีระสิทธิภาพควรดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน  
(Systematic and Objective Process) โดยแนวคิดดําเนินการหลักคือ  

4.1 กําหนดสิง่ทีจ่ะประเมิน ตองประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลักษณะ ดานใดบาง 
และจะประเมินแตละดานเหลานั้นมากนอยเพียงใด  

4.2 กําหนดวิธีการ/เครื่องมือประเมิน จะประเมินดวยวิธีการใด หรือใชเครื่องมือชนิดใด  
4.3 กําหนดวิธีการดําเนินการประเมิน จะประเมินแตละดานเมื่อใด ที่ไหน กี่ครั้ง  

ใครเปนผูประเมิน  
4.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการดําเนินการพรอมทัง้สรางเครื่องมือประเมินอยางมีคุณภาพ

ทั้งในดาน Validity และ Reliability  
4.5  ดําเนินการประเมิน สรุปผลและใชผลการประเมิน  
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ตัวอยางการสรางกรอบการประเมินผลการเรยีนรู 
 
  

 

กรอบการประเมินผลการเรียนรู* 
 

ชื่อรายวิชา..................................................................... 
 
  

คุณลักษณะ/ศักยภาพ/ 
พฤติกรรม 

นํ้าหนัก 
 

วิธีประเมิน 
 

แนวการประเมิน 
 

1. ความรูตามหลกัสูตร/สาระ 60.00% ทดสอบ 20% สอบกลางภา 
   30% สอบปลายภาค 
   10% แบบฝกหัด/ความกาวหนา 

2. พฤติกรรมการเรียน 20.00% 
 

สังเกต 
 

10% พฤติกรรมระหวางเรียน 
10% พฤติกรรมการทํางานกลุม 
        (ใหคะแนนแบบ Rubric Score)** 
 

3. ทักษะการปฏิบัต ิ
 

20.00% 
 

ตรวจผลงาน 
 

 

 

  * ผูสอน/หมวดวิชา/ภาคเปนผูกําหนด  
- แปรเปลี่ยนตามรายวิชาหรือสาระการเรียนรู  
- น้ําหนักทีก่ําหนดยึดตามความสําคัญหรือจุดเนนของผูสอน  

** การใหคะแนนแบบแตกตางลดหลั่นตามคุณภาพ/สิง่ทีป่รากฏ  
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วิธีการวัดและประเมินผล  
เพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ผลการประเมิน อาจจะ 

ไดมาจากแหลงขอมลูและวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้  
1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน และกระบวนการ  
3. การสัมภาษณ  
4. บันทึกของผูเรียน  
5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและครู  
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical Assessment)  
7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance Assessment)  
8. แฟมผลงาน (Portfolio)  
9. การประเมินตนเอง  

10. การประเมินโดยกลุมเพือ่น  
11. การประเมินกลุม  
12. การประเมินโดยใชแบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย  
 

 
 ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล  

1. การสังเกต (Observe)  
การสงัเกตทําใหสามารถเรียนรูเรื่องราวของผูเรียนแตละคนได แตการสังเกตที่ไมได เตรียมการ

ในรายละเอียดตางๆ หรือใชวิธีการที่ไมดกี็จะทําใหขาดความเชื่อมั่นได การใชวิธีการสงัเกต โดยตรงทําใหได 
ขอมูลที่ดี และในการสังเกตจะตองเลือกวาจะสังเกตตามกรอบที่กําหนดไว หรือ ไมตอง13กรอบ จากการ 
ศึกษาวิจัยของทักษิณา เครือหงส (2549) ไดเสนอแนะแบบสังเกต พฤติกรรมผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้  
 
  

แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

เกณฑ 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ปรบัปรุง  

 พฤติกรรมท่ีแสดงออก  
 

ผูเรียน 
1 

ตั้งใจ
ฟง

ผูสอน 

2. 
รับฟงคํา 
แนะนํา
ของ
เพื่อน 

3. 
ทํางานที่
ตนเอง
รับผิด 
ชอบ 

4. 
ตั้ง

คําถาม
ในชั้น
เรียน 

5. 
ใหคํา 

แนะนํา
เพื่อน 

 

6. 
รวม
ตอบ

คําถาม 
 

7. 
ทํางาน
เสร็จ

ทันเวลา 
 

8. 
พยายาม
ปรับปรุง
แกไขงาน 

 

9. 
สง 

ผลงาน
ครบถวน 
ถูกตอง 

 
รวม 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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 2. การสัมภาษณ (Interview)  
    การสัมภาษณเปนวิธีการที่ดีทีสุ่ดทําใหรูวาเหตกุารณทีเ่กดิข้ึนในตอนที่ไมไดสังเกตดวยตัวเองนั้น 

เปนอยางไร การสัมภาษณสามารถใชไดอยางกวางขวาง เชน สัมภาษณความคิดของ ผูเรียนเกี่ยวกับ 
เหตุการณที่เกิดข้ึน ระหวางที่อยูในสถานการณเดียวกัน  
 

3. การวัดผลและประเมินผลดานความสามารถ (Performance Assessment)  
ความสามารถของผูเรียนประเมินไดจากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานตางๆ เปน 

สถานการณทีก่ําหนดให ซึง่เปนของจรงิหรือใกลเคียงกับสภาพจรงิ และเปดโอกาสใหผูเรียน ไดแกปญหา 
หรือปฏิบัติงานไดจริงโดยประเมนิจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ ความคิดขั้นสูง และ 
ผลงานที่ได  

ลักษณะสําคัญของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงคของงาน วิธีการ ทํางาน  
ผลสําเร็จของงาน มีคําสัง่ควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนการ 
ประเมินความสามารถที่แสดงออกของผูเรียน ทําไดหลายแนวทางตางๆ กัน ขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอม  
สภาวการณและความสนใจของผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้  

3.1 มอบหมายงานใหทํา งานที่มอบหมายใหทําตองมีความหมาย มีความสําคัญ มีความ 
สัมพันธกบัหลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผูเรียน ผูเรียนตองใชความหลายดาน ใน
การปฏิบัตงิานทีส่ามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน และการใชความคิดอยาง
ลึกซึง้  

3.2 การกําหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐใหผูเรียนวิเคราะหองคประกอบและ
กระบวนการทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพฒันาใหมีประสทิธิภาพดีข้ึน  

3.3 กําหนดตัวอยางชิ้นงานให แลวใหผูเรียนศึกษางานนั้น และสรางชินงานที่มลีักษณะของ
การทํางานไดเหมอืนหรือดีกวาเดิม  

3.4 สรางสถานการณจําลองท่ีสัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน โดยกําหนดสถานการณแลวให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติเพือ่แกปญหา  

 
4. การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  

การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนการเก็บรวบรวมและสรางเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับ 
ผลงานของผูเรียนที่บงบอกถึงความสําเรจ็เชิงสมรรถนะเฉพาะดานที่ไดมีการคัดสรรมาแลว  

แฟมสะสมผลงานจะแสดงใหเห็นความสามารถ จุดเดน จุดดอย ความสําเรจ็และ พฒันาการของ 
ผูเรียน เปนสิ่งที่บงบอกใหทราบวาผูเรียนอยูตรงไหน ข้ันไหนและกําลงัเดินทางไปทางไหน เปนการเปด 
โอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกดวยตนเอง รูจักและเขาใจหลกัเกณฑของ ผลงานที่ดีเปนอยางไร  
 

5. การประเมินโดยกลุมเพื่อน (Peer Assessment)  
เปนการตัดสินใจโดยใหกลุมเพื่อนที่ทํางานรวมดวย เกณฑทีใ่ชในการพิจารณา เชน  

 ความคิดสรางสรรค  
 การชวยเหลือกลุม  
 ความสามารถในการที่จะทํางานใหเสรจ็ตามกําหนดเวลา  

 เกณฑอื่นๆ ไดแก การคนควา การรวบรวมขอมลู การเขียนรายงาน การนําเสนอสิ่งที่คนพบ  
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6. การประเมินกลุม (Group Assessment)  
ความสามารถทีจ่ะทํางานในฐานะสมาชิกผูมีประสทิธิภาพของกลุม ถือเปนทักษะทีส่ําคัญ  

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทุกกลุมวิชาจะตองเนนย้ําการทํางานเปนกลุม มีการจัดความ
พรอมอยางมีคุณภาพ และมีการประเมินผลทีล่ะเอียดรอบคอบ การทํางานกลุมของ ผูเรียนจะมีคุณภาพ
สูงสุด รวมทั้งใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อมีการปฏิบตัิดังนี้  

6.1 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเหมาะสม  
6.2 แจงกําหนดการประเมินผลใหทราบลวงหนาเพื่อการเตรียมความพรอม  
6.3 กําหนดคาของคะแนนใหเหมาะสมไมควรมากเกินไปหรือนอยเกินไป  
6.4 แจงเกณฑการประเมินผลและบอกเกณฑบางสวนใหพรอมทัง้ใหผูเรียนเพิ่มเติม  
 เกณฑของตนเองไดจงึคอยตัดสินใจวาแตละเกณฑจะใหคะแนนอยางไร  
6.5 จัดเวลาใหผูเรียนไดมีการสํารวจวาคุมคาแกการเรียน หรอืไมเปนการใหผูเรียน  
 ไดวิเคราะหผลสําเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะวายังมีจุดใดที่นาจะทําใหไดดียิ่งขน  
6.6 ผูสอนตองมั่นใจวา สิ่งทีจ่ะประเมิน คือ ผลผลิตจากงานของกลุมหรือประเมินผล 
 กระบวนการทํางาน ซึ่งกระบวนการและผลผลิตมีแนวทางการประเมินที่แตกตางกัน    
 ในการทํากจิกรรมกลุม บางกจิกรรมใชการประเมินผลผลิต แตบางกิจกรรมอาจใชเพื่อการ

ประเมินผล กระบวนการปฏิบัตเิทานี้  
6.7 ควรมีการระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินงานกลุมเปนรายบคุคล เพราะจะนําไปสูความ  
 ไมเขาใจ จึงตองมีการแจงเกณฑใหทราบลวงหนา มกีารอภปิราย มีขอตกลง ต้ังแตแรกเริ่ม

ลงมอืปฏิบัติกจิกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทําตอเมื่อผูเรียนทั้งกลุมไดรับการพฒันา 
ความมั่นใจและความเชื่อถือ  

6.8 พิจารณาวิธีการจัดกลุม จะใหผูเรียนเลือกเขากลุมเองหรือไม (มีแนวโนมที่จะเลือกเขากลุม
เกง) หรือจะใชการสุมจัดผูเรียนเขากลุม เพื่อใหคละความสามารถในกลุม (วิธีนี้จะไดผลดี
สําหรับงานที่ใชเกณฑวัดยอยๆ ซึง่อาจมีการหมุนเวียนสมาชิกกลุม) หรือผูสอนตองการจัด
ผูเรียนใหสมดลุทุกกลุม เพื่อคละประสบการณ ความรู ความสามารถ และทักษะของ 
ผูเรียน วิธีการนี้ มีประโยชนเพื่อจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยางมีคุณภาพแตตอง การ
ทักษะการประสานงาน ที่สูงมากในการจัดการ  

 
  7. การประเมินตนเอง (Self Assessment)  

ในการเสนอผลงาน   ผูสอนควรฝกใหผูเรียนมีการประเมินตนเอง ทั้งดานความคิดและดาน 
ความรูสึก โดยใหผูเรียนไดพูดถึงงานของตน มีขั้นตอนกระบวนการทําอยางไร มีจุดบกพรอง จุดดีตรงไหน 
ผูเรียนไดความรูอะไรบาง และผูเรียนมีความรูสกึอยางไรตองานที่ทํา ขณะเดียวกัน ก็เปดโอกาสใหเพื่อนๆ ได
มีการวิพากษวิจารณงานของผูเรียนอันจะนําไปสูความภูมิใจ  
  

8. การเขยีนรายงาน (Self-Report)  
เปนการใหผูเรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับความสามารถหรือพฤติกรรมของตนเอง เพื่อฝกการ

สรปุผลและบันทกึไวเปนลายลักษณอักษร  
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