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บทที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มี 9 หมวด 78 มาตรา โดยเปนมาตราที่
เกี่ยวของกับการศึกษาทีส่ ําคัญ ไดแกมาตรา 22 การเนนผูเรียนสําคัญทีส่ ุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาตอง
มีการบูรณาการ
มาตรา 24 การใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา เปนแนวทางใหสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู มาตรา 26 การประเมินแนวใหมที่หลากหลายในการปฏิรปู การเรียนใหผเู รียนรูจักวิธีการ
เรียนรู มีวิธีคิด รูจักการตั้งคําถาม เปนการเรียนรูตามสภาพจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง ผูส อน
จะตองใหความสําคัญกับผูเรียน (วิชัย วงษใหญ. 2544 : 1-13) การศึกษาลักษณะตางๆ ของผูเ รียนจึงเปนสิ่ง
หนึ่งทีผ่ ูสอนควรใหความสําคัญเพือ่ จะไดสามารถ วิเคราะหผูเรียนและออกแบบการจัดการเรียนรูท ี่เหมาะสม
คณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรูแผนกวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 5-7)
ระบุวาการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลาง หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูที่ไดจัดดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียน ความแตกตางระหวาง บุคคล ความสามารถทางปญญา
วิธีการเรียนรูโดยบูรณาการคุณธรรม คานิยมอันพึงประสงค ใหผูเรียนไดมสี วนรวมในการปฏิบัตจิ ริง ได
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวนตนเองตามความถนัด ความ
สนใจดวยวิธีการกระบวนการและแหลงการเรียนรูทหี่ ลากหลายที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงทั้งในและนอกหองเรียน มี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ได
บัญญัติไว สถาบันการศึกษาจึงมีหนาที่โดยตรงทีจ่ ะกําหนดเปาหมาย ภารกิจ และแสวงหายุทธศาสตรตางๆ
ในการดําเนินการเพือ่ ใหผูเรียนพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และความสามารถ ของผูเรียนแตละคน
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1.1 การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 106-109) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ในดาน การเรียนการ
สอนในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
1. แตละสถาบันตองกําหนดเปาหมายและภารกิจที่ชัดเจนตามความพรอมและความ เชี่ยวชาญ
เฉพาะของแตละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาทีม่ ุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนตอง แสวงหาวิธีการ
จัดการศึกษาและยุทธศาสตรที่จะสามารถเขาถึงผูเรียนไดมากที่สุด
2. การพัฒนาหลักสูตร ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและพิจารณาถึงความสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสูตร นอกจากมุงพัฒนาบัณฑิตอยางสมดุล ทัง้ ความรู
ความสามารถและความดีงามแลว ยังตองมุงเนนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคนควาวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม
3. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตองมีความหลากหลายตามความตองการ ของผูเ รียน
โดยไมจํากัดวัน เวลา สถานที่ เพือ่ เอือ้ ตอการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Life -Long Learning) โดย
นอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแลว จะตองพัฒนารูปแบบใหมีความ ยืดหยุน หลากหลายขึ้น อาทิ
การจัดรวมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทตางๆ เปนตน
4. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ตองยึดผูเรียนเปนหลักโดยตองเนน
ความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู โดยคณาจารยผสู อนควรทําหนาทีส่ งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงและเพื่อสรางบัณฑิตที่
พึงประสงคมีความใฝรูสามารถคิดวิเคราะห วิจารณ ริเริ่ม สรางสรรค มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคูกับความรูความสามารถในสาขาวิชาตางๆ
6. ใหมกี ารกําหนดมาตรฐานหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การรับรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
แตละประเภทที่เปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแตละระดับ
7. ใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรางองคความรูแ ละเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
8. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเอือ้ ตอการพัฒนา คุณลักษณะที่
พึงประสงค โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การรวมกิจกรรม ควบคูกับ การทดสอบ
ตามความเหมาะสม
9. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการทัง้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางกวางขวางและทั่วถึง
การจัดกระบวนการเรียนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 :
5.13) แสดงลักษณะผูเรียนและกระบวนการเรียนรูทพี่ ึงประสงคไว ดังนี้
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คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค
คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค

คนดี

คนเกง

มีความสุข
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ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
ดีทั้งใจและพฤติกรรม
มีวินัยตอตนเองและสังคม
จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
มีจิตใจเปนประชาธิปไตย
ควบคุมตนเองไดั
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
ทํางานเพื่อสวนรวม












มีความรอบรู มีความรูทงั้ ไทยและสากล
มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ
เปนผูนําผูตามที่ดี
ทันโลกทันเทคโนโลยี
เรียนรูดัวยตนเองได
รักทีจ่ ะเรียนรูตลอดชีวิต
รูจักตนเอง
แกปญหาเปน
กลาแสดงออก








รางกายแข็งแรง ราเริงแจมใส
จิตใจเขมเข็ง
มีความสุขในการเรียนรู และการทํางาน
มีความรักตอทุกสรรพสิง่
มนุษยสัมพันธดี
ปลอดพนจากอบายมุข
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ลักษณะการเรียนรูทพี่ ึงประสงค







เปนกระบวนการทางปญญา พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เรียนอยางมีความสุข เนนประโยชนของ ผูเรียนเปนสําคัญ
บูรณาการสาระการเรียน สอดคลองกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง
เปนกระบวนการคิด และการปฏิบัตจิ ริง นําไปใชประโยชนได
เปนกระบวนการเรียนรวมกัน โดยมีผเู รียนและผูมสี วนเกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนเรียน

การจัดกระบวนการเรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีขั้นตอนสําคัญ
ดังตอไปนี้คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 29)
1. การสํารวจความตองการ ความสนใจของผูเ รียน สํารวจพืน้ ฐานความรูเดิม
2. การเตรียมการ ครูเตรียมเกี่ยวกับสาระการเรียนรูและองคประกอบอื่นๆ ที่เอื้อตอการเรียนรู
วางแผนการเรียนการสอน
3. การดําเนินกิจกรรมการเรียน เชน ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนขั้นวิเคราะห
อภิปรายผลงาน/องคความรูทสี่ รุปไดจากกิจกรรมการเรียนวิเคราะหอภิปรายกระบวนการเรียนรู
4. การประเมินผล
5. การสรุปและนําไปประยุกตใช

1.2 กระบวนการเรียนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดกําหนดลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรูทเี่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญไว 9 ประการ คือ
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผูเ รียน
2. กระตุนใหผูเรียนรูจ ักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค
3. กระตุนใหผูเรียนรูจ ักศึกษาหาความรูแสวงหาคําตอบ และสรางองคความรูดวยตนเอง
4. นําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสือ่ ที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
5. ฝกและสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผูเ รียน
6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี ศิลปะ และกีฬา
7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การทํางานรวมกับผูอื่น และความรับผิดชอบตอกลุม รวมกัน
8. จัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตนเอง และมีความกระตือรือรนในการเรียน
9. ประเมินพัฒนาการผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง
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1.3 บทบาทของครู
ทิศนา แขมมณี (2547 : 36-37) ไดกลาวถึงบทบาทของครูและไดใหขอเสนอแนะสําหรับ
ครูผสู อนไว ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับครู
1. ในการศึกษาเกี่ยวกับการสอน ครูพึงใหความสนใจในหลักการมิใชมุงความสนใจทีเ่ ทคนิค วิธีการ
เทานั้น ครูควรพยายามทําความเขาใจในหลักการ จําหลักการใหแมน และหมั่นประยุกตใชหลักการนั้นใน
สถานการณทหี่ ลากหลาย
2. ครูพึงศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรือหลักการตางๆ ซึง่ มีอยูอยางหลากหลาย และเลือกสรรสิ่ง
ที่ตนเชื่อถือ หมั่นวิเคราะหการคิดและการกระทําของตนวาสอดคลองกัน หรือไม และศึกษาผลการกระทํา
เพื่อปรับเปลี่ยนใหยืนยันแนวความคิด ความเชื่อมั่นตอไป
3. ครูพึงเปดใจกวางในการศึกษาแนวความคิด ความเชื่อ หรือหลักการตางๆ ที่แตกตางไปจาก
ความคิดของตน และเปดโอกาสใหตนเองไดมีประสบการณในสิ่งที่แตกตางออกไป โดยการทดลอง ปฏิบัติ
หรือศึกษา วิจัย เพื่อพิสจู นทดสอบแนวคิดใหมๆ อันอาจจะ นํามาซึ่งทางเลือกใหมๆ ทําใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีความคิดแปลกใหม มีชีวิตชีวา นาตื่นเตนและนาเรียนรู ทั้งสําหรับครูและผูเ รียน
สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545 : 17 - 18) กลาวถึงบทบาทของผูสอนในการดําเนินงาน ตาม
กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผเู รียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผูส อนทุกคนจะตองมี
สวนรวมในกระบวนการดังตอไปนี้
1. การสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
การทีผ่ ูสอนจะสามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาเปนผลสําเร็จอยางมี ประสิทธิภาพนั้น จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบ ริหารและชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารและผูส อนจะตองรวมกันสรางความสัมพันธที่ดกี ับชุมชนในการรวมกันจัด
การศึกษาซึ่งผูปกครองและชุมชนเขามามีบทบาท ในการพัฒนาการศึกษา และมีการประชาสัมพันธเพือ่ สราง
ความเขาใจระหวางกัน
2. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ผูส อนจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมซึง่ เปน บรรยากาศทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเรียนรู การจัด
บรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนใหเหมาะสมตอการเรียนรู มีสื่อการสอนทีเ่ ราความสนใจผูเ รียน
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมในบรรยากาศแหง ความเปนกัลยาณมิตรยอมเอือ้ ตอการพัฒนาการเรียนรู
3. การพัฒนางานของตนเอง
ผูสอนจะตองแสวงหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาใชใน การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู และการปฏิบัตงิ านอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูป การเรียนรูตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน
ผลการปฏิบัติงานทีป่ ระสบความสําเร็จระหวางกัน
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4. การจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเ รียนและทองถิ่นผูส อนจะตองใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพและความ ตองการของทองถิ่นโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม และมีการจัด
แนวการเรียนการสอนใหสอดคลอง กับหลักสูตรตามความตองการของผูเ รียน ความตองการของทองถิ่นและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกไขปญหาทองถิ่นได และเนนการปฏิบัติจริง
5. กระบวนการจัดการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูสอนทุกคนควรจะไดทําความ เขาใจใหกระจางชัดในความหมายและลักษณะของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียน เปนสําคัญเพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตอง
พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2550 : 23-24) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผสู อนในยุคปจจุบันตองปรับเปลีย่ นบทบาทและเสนอบทบาทไวดังนี้
บทบาทของครูในยุคปจจุบัน ครูตองสอนหรือฝกผูเรียน ดังนี้
1. ฝกคิด คือ สอนใหผูเรียนคิดเองเปน
2. ฝกใหผเู รียนศึกษาคนควา ศึกษาใหลึกซึง้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีการวิจัยคนควา
3. ฝกใหผเู รียนบริการสังคม คือ สิ่งที่เรียนจะมีคุณคา เมื่อไดใชความรูใหเปนประโยชนตอสังคม
ครูเปนภูมปิ ญญาที่สําคัญในการพัฒนาใหผูเรียนตั้งแตตัวเล็กๆ ซึ่งเปนประชากรที่สําคัญของโลกครู
ตองเปนตัวทวีคูณในการนําเด็กเขาสูระบบของการเรียนรู บทบาทของครูจงึ เปลี่ยนไป จากผูไหความรู ผูบ อก
ความรู (Telling, Talking) มาเปนผูไหผูเรียนใชกระบวนการ (Process) คิดคนหาความรูดวยตนเองตลอดจน
แกปญหาดวยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบาทจากผูส อน (Teacher) มาเปนผูอ ํานวยความสะดวก (Facilitator)
คือเปนผูเตรียมประสบการณ สื่อการเรียนการสอนให ผูเ รียนใชศึกษาคนควาดวยตนเอง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียนเปนผูมีคุณภาพคือดี มีปญญาคือเกง และเปนผูม ีความสุข คือ
สุขภาพกายและจิตดี โดยสรุปเปนประชาชนที่ดี เกง สุข เปนประชาชนที่มองกวาง คิดไกล ใฝรู เชิดชู
คุณธรรมนั้น ตองเปนการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง
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บทที่ 2
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 หลักการของการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเ รียนมากทีส่ ุด
วิธีดําเนินการ คือใหเสรีภาพแกผูเรียนในการบรรลุเปนผูม ีปญญา ดวยการเรียนรูดวยตนเอง โดยผาน
ประสบการณตรง เชน ประสบการณในการแกปญหา การเรียนการสอน ตองมีการพัฒนาและกระตุน
สติปญญาใหมีความสามารถในการใชเหตุผล รูจักคิดวิเคราะห และใชศักยภาพของตนไดอยางเต็มที่ สามารถ
ปรับตนใหประสานกับสภาพแวดลอม ทั้งทีเ่ ปนมนุษย ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลยี เปน
การศึกษาที่พฒ
ั นาคนใหมีชีวิตครบ 4 ดาน คือ
ภาวิตกาย หมายถึง กายที่เจริญแลวหรือพัฒนาแลว มีความสัมพันธกบั สภาพแวดลอมทางกายไดอยางดี
ภาวิตศีล หมายถึง มีศลี ทีเ่ จริญแลวหรือพัฒนาแลว มีพฤติกรรมทางสังคมที่พฒ
ั นาแลว ดํารงอยูในวินัยกอสันติสุข
ภาวิตจิต หมายถึง มีจิตใจทีเ่ จริญแลวหรือพัฒนาแลว สมบูรณดวย คุณภาพจิตสมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต
ภาวิตปญญา หมายถึง มีปญ
 ญา ทีเ่ จริญแลว หรือ พัฒนาแลว มีปญญาที่เปนอิสระจากการครอบงําของกิเลส
รูเขาใจและเห็นสิง่ ทัง้ หลายตามความ เปนจริง รูเทาทัน จนมีความเปนอิสระโดยสมบูรณ
(สุมน, 2518:19 และพระราชวรมุน,ี 2530:116 อางถึง ในธํารง, 2542:47-48)
ในวงการศึกษาตางก็ยอมรับวาการจัดการศึกษาที่ดจี ะตองคํานึงถึงธรรมชาติของผูเ รียนแตละคนวา
มีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก เชาวนปญญา บุคลิกภาพ ความคิดสรางสรรค และพฤติกรรมอื่นๆ
การจัดการเรียนการสอน จึงมุง ใหเกิดการเรียนรู ทั้งดานความเขาใจ ทักษะ และเจตคติไปพรอมๆ กันใน
ระบบการเรียน ผูเ รียนควรเปนผูแสดงออกมากกวาผูสอน การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนควรใหผูเรียนมี
โอกาสไดแสดงออกมากทีส่ ุด ใหความสําคัญกับความรูสกึ นึกคิด และคานิยมของผูเรียน การจัดบรรยากาศ
ในการเรียน ควรเปนแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน ครูทําหนาที่ชวยเหลือใหกําลังใจ และอํานวยความ
สะดวกในขบวนการเรียนของผูเ รียนการจัดการ เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการจัดการเรียนรู
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีเทคนิคและวิธีการศึกษาคนควา ดังนี้ (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรูแผนกวิจัย, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:6-7)
1. การวิเคราะหผูเรียน การรูจ ักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมชวยใหครู ผูส อนมีขอมูลที่สําคัญ
ในการออกแบบ การจัดการเรียนรูท ี่เหมาะสมหลักการวิเคราะหผเู รียนควรคํานึงถึงองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 องคประกอบ คือธรรมชาติของผูเรียน ประสบการณ และพื้นฐานความรูเ ดิมวิธีการ
เรียนรูของผูเรียน
2. การใชจิตวิทยาการเรียนรูและการบูรณาการคุณธรรม คานิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา
4. การออกแบบการเรียนรูตามสภาพจริงใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรและเชื่อมโยงบูรณา
การระหวางกลุมวิชาโดยใชผลการเรียนรูที่กําหนดเปนหลัก และใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึง่
ของการจัดการเรียนรู เพื่อมุงพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียน

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :
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5. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชเครื่องมือวัดที่หลากหลายเพื่อสะทอน
ภาพไดชัดเจนและแนนอนวาผูเ รียนเกิดการเรียนรูดานตางๆ อยางไร ทําใหไดขอมูลของผูเ รียน
รอบดานทีส่ อดคลองกับความเปนจริง เพือ่ ประกอบการตัดสินผูเรียนไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

2.2 วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จากรายงานการวิจัยของทักษิณา เครือหงส (2550) ไตเสนอแนวทางสําหรับผูส อนที่ใชหลักการ
สอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญไวดังนี้
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีลักษณะดังตอไปนี้
1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ รูเ ปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
โดยการศึกษาขอมูล พระราชบัญญัติการศึกษา ตําราเอกสารหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชา ลักษณะรายวิชา
จัดทําแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
2. ครูผูสอนมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล ใชหลักการ วิเคราะห
ผูเรียน เชน วิเคราะหจากรูปแบบการเรียนรู ความภูมิใจตนเอง เจตคติตอวิชา ความคาดหวังในการเรียน ใช
แบบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียน (Pretest) กอนเรียน วัดผลการเรียน ของผูเรียนเปนรายหนวยและมีการ
มอบหมายงานใหผเู รียนในระหวางการเรียนการสอน
3. ครูผูสอนมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยการจัดทําแผนการ
จัดประสบการณการเรียนรู เชน การบูรณาการเนื้อหา การจัดการเรียนรูเพือ่ ชี้แนะการรูคิด
4. ครูผูสอนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนเของตนเองและ ผูเ รียน เชน
ใชคอมพิวเตอรในการหาความจากเคเอขายอินเทอรเน็ต มอบหมายใหนักศึกษา คนควาและนํามาอภิปรายใน
ชั้นเรียน ฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลขอมูล และจัดทํารายงาน พัฒนาและใชสอื่ การสอนโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ครูผูสอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคลองกับสภาพการเรียนรูท ี่จัดใหผูเรียนและ อิง
พัฒนาการของผูเ รียน เชน มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม ประเมินผลการเรียนรูจ ากผลงานที่มอบหมายใน
ระหวางเรียน และทดสอบหลังเรียน
6. ครูผูสอนมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ ในการนําผลการประเมินการเรียนรูมาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
อาจทําไดโดย
 ใหนักศึกษาศึกษาบทเรียนนอกเวลาแลวนําเสนอรายงานหนาชั้น (Presentation)
 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองแลวทํารายงาน (Report)
 ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนการถาม – ตอบ
7. ครูผูสอนมีการวิจัยเพือ่ พัฒนาสื่อการเรียนรูของผูเ รียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเ รียน วัฒนาพร
ระงับทุกข (2542)ไดรวบรวมวิธีสอนแบบตางๆ ทีส่ ามารถเลือกนํามาใชใหสมั พันธกับเนื้อหาประสบการณ
การพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงคของหนวยเรียนนั้นๆ ซึ่งมีอยู มากมายหลายแบบ ดังตอไปนี้
 วิธีสอนแบบเนนปญหา (Problem-Based Teaching and Learning)
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :

 9

 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
จากการศึกษาวิจัยของทักษิณา เครือหงส (2551) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ
การเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้
2.3.1 ดานหลักสูตร
 พัฒนาผูเ รียนตามความสามารถของแตละบุคคล
 เรียนจากประสบการณที่ไดจากการกระทํา
 มีความสามารถในการแกปญ
 หาและมีความคิดริเริม่ สรางสรรค
 เนนการเสนอทางเลือกใหผูเรียน
2.3.2 ดานเนื้อหาสาระ
 เชื่อมโยงความสัมพันธภายในเนื้อหาวิชาและรวมเนือ้ หาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 กําหนดหัวขอหนวยเนื้อหาใหมีความหมายยืดหยุนและสมดุล
2.3.3 การจัดประสบการณการเรียน
จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฎีชี้แนะการรูคิด (Cognitive Guided
Instruction) ซึ่งเปนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบหนึง่ ที่มงุ เนนใหผเู รียนสราง
องคความรูไดดวยตนเอง อาศัยความรูของผูเ รียนแตละคนเปนฐานในการจัดการเรียนรู
ดังตัวอยางตอไปนี้

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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ตัวอยาง แผนการจัดประสบการณ การเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551
ระดับปริญญาตรี เวลา 180 นาที วิชาคณิตศาสตร
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู ครั้งที่ 2
หนวยเรียน เรื่องเมตริกชและดีเทอรมิแนนท
1. ผลการเรียนรู
ผูเรียนสามารถนําความจากคณิตศาสตรพื้นฐาน (ไดแกจํานวน และ การดําเนินการ
ตรีโกณมิติ) มาเชื่อมโยงเพื่อหาคาดีเทอรมิแนนท เมตริกซผกผันโดยใชวิธี การตางๆ ได
2. ความคิดรวบยอด

รูปที่ 2.1 แผนภาพการจัดประสบการณการเรียนวิชาคณิตศาสตร
(ทักษิณา เครือหงส,2551)
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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3. จุดประสงคการเรียนรู
1) หาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซได
2) หาคาเมตริกซผูกพันได
3) หาคาเมตริกซผกผันได
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. กิจกรรมการเรียนรู กิจกรรม 1 เวลา 90 นาที
5.1 ไมเนอรและโคเฟกเตอร
5.2 การหาคาดีเทอรมิแนนท
ขั้นที่ 1
 ผูสอนกําหนดโจทยปญหาที่มีความเหมาะสมใหผเู รียน
 ผูส อนแจกใบงาน 3 ใหกับผูเรียนเพือ่ หาคาไมเนอร โคเฟกเตอร และคาดีเทอรมิแนนท
ของเมตริกซตามเงือ่ นไขที่กําหนด
ขั้นที่ 2
 ผูเรียนคิดวิเคราะหการแกปญหา ฝกฝนดวยตนเอง
 ผูสอนสอบถามผูเ รียนเรือ่ งไมเนอร โคเฟกเตอร และคาดีเทอรมิแนนท
 ดีเทอรมิแนนท (Determinant) คือ สัญลักษณที่ใชแทนตัวเลขจํานวนหนึง่ ที่ไดจาก
เมตริกซจัตรุ สั
ขั้นที่ 3
 ผูเรียนนําเสนอแนวทางในการแกปญ
 หาของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 ผูเรียนนําเสนอคําตอบซึ่งเปนคาดีเทอรมิแนนทที่ใชวิธีการแตกตางกัน รวมกันหา
ขอผิดพลาด และตรวจคําตอบจากเอกสารเฉลยใบงาน 3 -4
ขั้นที่ 4
 ผูเรียนและผูส อนรวมกันสรุปยุทธวิธีที่ไดจากการเรียนรู
 ผูเรียนรวมกันสรุปวิธีการหาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซโดยมีผูสอนใหขอแนะนํา
เพิ่มเติม เรือ่ งการเลือกแถวหลักทีจ่ ะนํามาใชในการคํานวณในกรณีที่มี 0 เปนสมาชิก
ขั้นที่ 5 ประเมินผลตามสภาพจริง
ผูสอนประเมินผลผูเ รียนจากการตอบคําถามในใบงาน 3 และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
1) ใบงาน 3 ผูเรียนจะผานการเรียนถา …..........................................................
2) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก …..........................................................
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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6. สื่อการเรียนรู
ใบงาน 3 เฉลยใบงาน 3 ใบงาน 4 เฉลยใบงาน 4 แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ
7. การวัดและประเมินผล
ผูเรียนจะผานการเรียนความสามารถ
1) หาคาดีเทอรมิแนนทของเมตริกซในใบงาน 3 ได
2) หาคาเมตริกซผูกพันและเมตริกซผกผันในใบงาน 4 ได
3) ผานการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.4 ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ
ทิมพันธ เดชะคุปต (2550) ไดใหแนวทางในการพิจารณา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ตางๆ ดังตอไปนี้ (ทิมพันธ เดชะคุปต อางในคูมือการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2551: 26-29)
ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
วิธีสอนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางผูสอนสามารถใชวิธีการใดๆ ก็ไดที่
เปนวิธีสอนที่ใหผเู รียนมีสวนรวมในการเรียนอาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีในการสอน ในครั้งหนึ่งๆ
ดังเชน วิธีการอภิปราย วิธีการคนพบ วิธีสืบสอบแบบแนะนํา วิธีสอนแบบสตอริไลนวิธีสอนแบบเนนปญหา
วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบเนนการเรียนดวยตนเอง วิธีสืบสอบ แบบไมมกี ารแนะนํา วิธีอริยสัจสี่
กรณีศึกษาทักษะกระบวนการ 9 ขั้น วิธีใชสถานการณจําลอง วิธีการเชื่อมโยงมโนทัศนวิธีสอนกลุม สัมพันธ
วิธีการเรียนแบบรวมมือ เปนตน
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีตัวบงชี้ที่จะใชเปนแนวทางในการประเมินไดวา ไดมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือไม โดยประเมินจากผูส อน เมื่อเขียนแผนการสอน
และเมือ่ นําแผนการสอนไปใชในหองเรียนและประเมินจากผูเ รียนจากพฤติกรรมการเรียนทัง้ ในหองเรียนและ
นอกหองเรียน การเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนศูนยกลางนั้น ยังมีระดับจากต่ําสุดไปหาสูงสุด เกณฑที่ใช
ประเมินคือ สังเกตวานักเรียนมีสวนรวมมากนอยเพียงใด อยางไรก็ตามถานักเรียนมีสวนรวมสรางความรูดวย
ตนเองอยางแทจริง จากสิง่ ทีผ่ ูเรียนตองการรูดวยตนเอง ผูเรียนจะมีบทบาทมากทีส่ ุด แตผสู อนมีบทบาท
นอยลง ในทางตรงกันขามถาผูส อนมีบทบาท กําหนดหัวเรื่องกิจกรรม รวมทัง้ สือ่ เพื่อจัดประสบการณการ
เรียนใหผูเรียนสรางความรูเองในลักษณะนี้ผสู อนและ ผูเรียนอาจมีบทบาทเทาๆ กัน ซึ่งก็ยงั จัดเปนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเชนกัน แตอยูในระดับปานกลางเพือ่ ใหการเรียน การสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูส อนจึงอาจเริ่มตนฝกใหผเู รียนเริม่ มีบทบาทในการเรียนรูจาก
ระดับนอยจนมากขึ้นตามลําดับ ซึง่ จะทําใหผูสอนมีบทบาทในการสอนนอยลงตามลําดับไปดวย
ตัวบงชี้ของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยพิจารณาทั้งผูส อนและผูเ รียนมี
ดังตอไปนี้

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :
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เมื่อพิจารณาผูสอน
1. ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใหผเู รียนสรางความรูใหมเอง (Construction of the New Knowledge)
2. ผูสอนใหผเู รียนใชทกั ษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด (Thinking Process)
กระบวนการกลุม (Group Process) และสรางความรูดวยตนเอง
3. ผูสอนใหผเู รียนมีสวนรวมในการเรียน (Participation) คือ มีสวนทั้งดานปญญา กาย อารมณ และสังคม
รวมทั้งใหผเู รียนมีปฏิสมั พันธ (Interaction) กับทั้งสิ่งมีชีวิตและกับสิ่งที่ไมมี ชีวิต เชน หนังสือ
สถานที่ตางๆ คอมพิวเตอร เปนตน
4. ผูสอนสรางบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู ทิ้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพื่อใหผเู รียนเรียนอยางมี
ความสุข (Happy Learning)
5. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลทัง้ ทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถศักยภาพของ ผูเรียน และผลผลิต
จากการเรียนรู ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
6. ผูสอนพัฒนาใหผเู รียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได (Application)
7. ผูสอนเปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) คือ เปนผูจ ัดประสบการณ รวมทั้งสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อใหผเู รียนใชเปนแนวทางสรางความรูดวยตนเอง คือผูส อนทีเ่ ปนผูอํานวยความสะดวก
นั้น มีบทบาทดังนี้
7.1 เปนผูนําเสนอ (Presenter)
7.2 เปนผูส ังเกต (Observer)
7.3 เปนผูถาม (Asker)
7.4 เปนผูไหการเสริมแรง (Reinforcer)
7.5 เปนผูแนะนํา (Director)
7.6 เปนผูส ะทอนความคิด (Reflector)
7.7 เปนผูจ ัดบรรยากาศ (Atmosphere Organizer)
7.8 เปนผูจ ัดระเบียบ (Organizer)
7.9 เปนผูแนะแนว (Guide)
7.10 เปนผูประเมิน (Evaluator)
7.11 เปนผูไหคําชื่นชม (Appraiser)
7.12 เปนผูกํากับ (Coacher)
เมื่อพิจารณาผูเรียน
1. ผูเรียนสรางความรู (Construction) รวมทัง้ สรางสิ่งประดิษฐดวยตนเอง
2. ผูเรียนใชทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุมสราง
ความรูดวยตนเอง
3. ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน (Participation) และมีปฏิสมั พันธ (Interaction)
4. ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข (Happy Learning)
5. ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชได (Application)
ตัวบงชี้สําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการใหผูเรียนใช
กระบวนการสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมดวยตนเองดังแผนภาพตอไปนี้

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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รูปที่ 2.2 แผนภาพการใชกระบวนการสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหม
(ทิมพันธ เดชะคุปต, 2550 : 28)

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :
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บทที่ 3
การออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู
3.1 การออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ทิศนา แขมมณี (2547:215) ไดเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อใชในการ
วางแผนการสอนดังแสดง ในรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 แผนภาพระบบการออกแบบการเรียนการสอน
(ทิศนา แขมมณี, 2534)

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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พิมพันธ เดชะคุปต (2550: 17-18) มีวิธีการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ตามขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ซึ่งควรกําหนดใหครบทั้งดานความรู (K)
กระบวนการ (P) และเจตคติ (A)
2. กําหนดเนื้อหา/สาระใหสอดคลองหรือลอไปกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละวัตถุประสงค
สาระที่ระบุอาจเปนขอเท็จจริง (Fact) มโนทัศน (Concept) คํานิยาม / คําจํากัดความ
(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory)
3. กําหนดยุทธศาสตรการสอนวา ตองการใชหรือเนนทฤษฎีการเรียนเหลักการเรียนรูหรือแนวคิด
ใดๆ ที่พิจารณาแลวเหมาะสมกับเนือ้ หา เหมาะสมกับความสามารถผูเ รียน รวมทัง้ บริบทของ
แหลงที่จัดการเรียนการสอน อาจจัดการเรียนการสอนเนนครูเปนศูนยกลางบางสื่อและพยายาม
จัดเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นใหเปนประโยชนของผูเรียนเปน
สําคัญหรือเปนหลัก จากนั้นจึงเลือกใชรูปแบบการสอน วิธีสอนตางๆ เทคนิคการสอน หรือใช
แบบผสมผสานดวยหลากหลายวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท
นอกจากนี้ครูยังตองเตรียม รวมทั้งระบุแหลงขอมูลทีเ่ ปนแหลงเรียนรูใหผเู รียนไปสืบคนเพื่อตอบ
ปญหาที่สงสัยดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนการสรางความรูใหม
4. กําหนดวิธีวัดผลการเรียนรูดวยหลากหลายวิธี กําหนดเครื่องมือผูวัด เปนการวัดผล ที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง

รูปที่ 3.2 แผนภาพการวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(ทิมพันธ เดชะคุปต, 2550: 19)

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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3.2 แผนการจัดการเรียนรู
นักการศึกษาไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูไวมากมายหลายทัศนะ ดังนี้
1. แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อจัดประสบการณตางๆ ใหกบั ผูเ รียน ซึง่ จะเปนตัวบงชี้วาผูเรียนได เรียนรู
อะไร เพื่ออะไร และอยางไร
2. ประสบการณทผี่ ูเรียนไดรับนั้นมีผลทําใหเกิดพัฒนาการทั้งในดานรางกาย สังคม ปญญา และจิตใจ
3. แผนการจัดการเรียนรู หมายรวมถึงชุดของสิง่ ที่ใชในการเรียนการสอน (Set of Materials)
จุดประสงคที่นําไปปฏิบัติ (Performance Objective) และรวมถึงกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน
4. แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกําหนด
5. แผนหรือโครงการทีจ่ ัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ รียนใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่
สอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาตามทีก่ ําหนดไว
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะตองมีหลักเกณฑในการเลือกเนื้อหา สาระ
หรือความรูตางๆ ซึง่ การเลือกเนือ้ หาสาระจะพิจารณาจากประเภทของเนื้อหาสาระ ซึ่งมีหลายระดับดังนี้
ประเภทของเนื้อหาสาระ
1. ขอเท็จจริงและความรูสามัญ (Factual Information and Verbal Knowledge) ซึ่งมีอยูใน
หลักสูตรทุกระดับ
2. ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concept and Principle) เปนความรูท ี่ยาก และซับซอน
มากกวาขอเท็จจริงธรรมดาผูเรียนจําเปนตองไดรับขอมูลที่มากเพียงพอจึงจะเกิดการเรียนได
3. การแกปญ
 หาและความคิดสรางสรรค (Problem Solving and Creativity) เปนเรือ่ งกระบวน
การคิด ฝกใหเกิดความสามารถของสติปญ
 ญาในการแกปญ
 หาและใหโอกาสผูเ รียนไดแสดงออก
ถึงความคิดสรางสรรคอยางมีเสรีภาพและเหมาะสม
4. เจตคติและคานิยม (Attitude and Values) เปนเนื้อหาสาระที่มกี ารปลูกฝง อบรมสัง่ สอนให
ผูเรียนมีเจตคติและคานิยมที่ดี
5. ทักษะทางกาย (Skill) การฝกฝนเรื่องความชํานาญและความคลองแคลววองไว ในการใชสวน
ตางๆ ของกลามเนือ้ เพื่อใหเกิดทักษะทางกาย
สรุปวา ขอมูลพื้นฐานดานเนือ้ หาสาระมีความสําคัญในการนําผูเรียนไปสูจ ุดหมายปลายทางตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่วางไวนอกจากนี้ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูยงั ตองคํานึงถึง องคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรูซ ึ่งทิมพันธเดชะคุปต(2550: 11-16) ไดสรุปไวดังนี้
องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูมี 3 ประการ ไดแก
1. วัตถุประสงคการเรียนรูห รือจุดประสงคการเรียนรู (Objective) ควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเนนใหผูเรียนไดพฒ
ั นาในเรือ่ งตอไปนี้
1.1 ความรู (Knowledge: K)
1.2 ทักษะกระบวนการ (Process: P) ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติรวมทั้ง
การแสดงออก
1.3 เจตคติ (Attitude : A) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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2. ประสบการณเรียนรู (Learning Experiences) ในสวนนีป้ ระกอบดวย 2 สวน ไดแก
2.1 เนื้อหาสาระ (Content) ที่ตองการใหผเู รียนไดรบั
2.2 กระบวนการจัดการเรียนรู (Process of Learning) เปนขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ตั้งแตขั้นนํา ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป
3. การประเมินผล (Evaluation) เปนการตีคาผลการเรียนรูข องผูเรียนซึง่ ตองใชขอมูลทัง้ เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง องคประกอบทั้ง 3 ขางตนปรากฏในแผนภาพตอไปนี้

รูปที่ 3.3 แผนภาพองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2550: 12)
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3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู
จากเอกสาร "การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ"
ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดจําแนกรูปแบบการสอนเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
1. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด
2. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวม
3. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม
1. กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิด
กลุมรูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิดทีเ่ สนอเปนตัวอยางในเอกสารของ กรมวิชาการ,
กระทรวงศึกษาธิการ (2544) จํานวน 20 รูปแบบ รวม 28 วิธี ไดแก
1.1 การใชกระบวนการแกปญ
 หา
1.2 การเรียนรู "ฉลาดรู"
1.3 การเรียนรูทเี่ นนการพัฒนาคุณภาพความคิด
1.4 การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู
1.5 การสอนโดยใชชุดการสอน
1.6 การสอนตามแนวพุทธวิธี
1.7 การสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู
1.8 การสอนตามวิธีของเทนนีสัน
1.9 การสอนตามหลักการเรียนรูของกาเย
1.10 การสอนทีเ่ นนทักษะกระบวนการ
1.11 การสอนแบบกระบวนการ
1.12 การสอนแบบโครงการ
1.13 การสอนแบบโครงงาน
1.14 การสอนแบบบูรณาการ
1.15 การสอนแบบรอบรู
1.16 การสอนแบบศูนยการเรียน
1.17 การสอนแบบสืบสวนสอบสวน
1.18 การสอนแบบอุปนัย
1.19 การสอนแบบนิรนัย
1.20 การสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง
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2. รูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวม
รูปแบบการสอนที่เนนการมีสวนรวมเปนรูปแบบการสอนทีม่ ีวัตถุประสงคหลัก เพือ่ ใหผูเรียนทํางาน
รวมกันได รูปแบบการสอนในกลุม นี้ไดเสนอไวเปนตัวอยางจํานวน 10 วิธี ไดแก
2.1 การเรียนรูแบบมีสวนรวม
2.2 การสอนโดยใชกจิ กรรมกลุม
2.3 การสอนทีเ่ นนการเรียนแบบรวมมือ
2.4 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2.5 การสอนแบบกลุมสัมพันธ
2.6 การสอนแบบซินดิเคท
2.7 การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
2.8 การสอนแบบสเตด (STAD)
2.9 กิจกรรมคิวซีหรือกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ (QC)
2.10 การสอนแบบซิปปา (CIPPA)
3. รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยม
รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาพฤติกรรมและคานิยมเสนอไวเปนตัวอยางในที่นี้
จํานวน 7 วิธี ไดแก
3.1 การใชสถานการณจําลอง
3.2 การทําคานิยมใหกระจาง
3.3 การปรับพฤติกรรม
3.4 การสรางเสริมลักษณะนิสัย
3.5 การสอนทีเ่ นนการพัฒนาศักยภาพ
3.6 การสอนแบบนาฏการ
3.7 การแสดงบทบาทสมมติ
รายละเอียดวิธีการสอนแบบตางๆ ระบุไวไนเอกสารการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูทเี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (2544)
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3.4 การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู
ทักษิณา เครือหงส (2551) ไดนําเสนอรายงานการวิจัยการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูไว
ดังนี้
ในระบบการศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกนํามาใชในการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ไดแก
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) คอมพิวเตอรชวย
จัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) มัลติมีเดีย (Multimedia) และ IT Campus
เปนตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) หมายถึง บทเรียนที่ได
จัดกระทําไวอยางเปนระบบเพื่อใชกบั คอมพิวเตอร โดยการ นําเสนอเนื้อหาที่ตองการสอนกับผูเรียนและเปด
โอกาสใหผเู รียนไดมปี ฏิสัมพันธ (Interaction) กับ คอมพิวเตอรโดยตรงตามความสามารถ องคประกอบของ
CAI คือ เปนการเรียนโดยใชเครื่อง คอมพิวเตอร บทเรียนไดถูกสรางเตรียมไวกอนมีการเรียนเกิดขึ้น ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกบั บทเรียน ผานเครือ่ งคอมพิวเตอรและยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
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
ระบบการจัดเก็บและจัดกระทําขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในขบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่
สามารถติดตามและควบคุมขบวนการการสอนและการพัฒนาการสูความสําเร็จ ของผูเรียนแตละคน ปจจุบัน
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
มัลติมเี ดีย (Multimedia) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรใน การสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ (Text) กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว
(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) เปนตน กรณีที่ผูไชสามารถ ควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมา
ตามตองการไดเรียกวา มัลติมเี ดียปฎิสัมพันธ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธของผูใชสามารถจะ
กระทําไดโดยผานทางแปนพิมพ (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) เปนตน การใชมลั ติมีเดีย
ในลักษณะปฏิสมั พันธจะชวยใหผูใชสามารถเรียนรู หรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสอื่ ตางๆ ดวยตัวเองได สื่อตางๆ
ที่นํามารวมไวไนมัลติมเี ดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอร ซึ่ง
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เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในแนวทางใหมที่ทําใหคอมพิวเตอรมีความนาสนใจหรือเราความสนใจ เปนการ
เพิ่มความสนุกสนาน ในการเรียนรูมากยิง่ ขึ้น คุณคามัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน คือ เปนสือ่ ทางการเรียน
การสอนที่มีขอบเขตกวาง เพื่อทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนองรูปแบบของนักเรียนที่
แตกตางกันได โดยสามารถจําลองสถานการณของวิชาตางๆ เพื่อการเรียนรูท ําใหนักเรียนไดรบั ประสบการณ
ตรงกอนการลงมือปฏิบัตจิ ริง สามารถทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได อาจกลาวไดวาการพัฒนา การ
ทางดานสื่อและเทคโนโลยีทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในดาน การเรียนของผูเรียนและดานการสอน ของ
ผูสอนดวย อนาคตเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน (Future Technology of Instruction) จะมีรูปแบบ
ดังนี้
1) การเรียนจะเนนพัฒนาการเปนรายบุคคลมากขึ้น เนื่องจากมีสื่อการเรียนและเปดโอกาส ให
ผูเรียนไดเรียนตามความตองการ ความสนใจและความสามารถของผูเ รียนมากขึ้น วิธีการเรียน (Learning
Styles) ของแตละคนขึ้นอยูกบั บุคลิกลักษณะและนิสัยของผูเรียนซึ่งมีผลตอการเรียนรู และการตอบสนองตอ
สถานการณทางการเรียน
2) การเรียนการสอนจะผานเครือ่ งชวยสอนและผูชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น การผลิตซอฟตแวรเพื่อ
ใชทางการศึกษาจะทําใหเครื่องชวยสอนทําหนาที่แทนครู
เครื่องชวยสอนเปนผลรวมของการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรในการสรางประสบการณการเรียนใหกับผูเรียนและใหผูเรียนไดมีสวนรวม(Instruction)
สามารถโตตอบกับเครือ่ งชวยสอนหรือสมองกล (Artificial Intelligence) ซึ่งทําหนาที่เสมือนครู เพื่อน
นักเรียน ผูควบคุมและอื่นๆ
3) ผูเรียนจะใชอปุ กรณการเรียนทีเ่ ปนผลผลิตของเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีทําใหมีผูใช
เทคโนโลยีมากขึ้น
4) แนวความคิดของเทคโนโลยีในรูปของสิ่งผลิตจะเปนรูปของเทคโนโลยีทางระบบแนวทาง ในการ
เรียนการสอนภายใตเงื่อนไขตางๆ ทําใหผเู รียนไดเรียนรูอ ยางเต็มกําลังความสามารถ
5) มีการเชื่อมโยงความสามารถทางสมองของมนุษยกบั เครื่องมือทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะมีทงั้ ชวย
เพิ่มพื้นที่ในการจําถายทอดระบบการทํางานของสมองผานเครื่องมือที่สรางขึ้น โดยอาจรวมไปถึง การควบคุม
การทํางานดวย การพัฒนาอาจเริม่ จากผูพิการแลวพัฒนาไปใชกับคนทั่วไปได ในประเทศที่พัฒนาแลวการ
สรางเทคโนโลยีมีความสําคัญยิ่ง เปนตัวกําหนดความเจริญทางเศรษฐกิจ และความเจริญรุง เรืองของประเทศ
ไดในอนาคต
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บทที่ 4
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
4.1 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล
1. เพื่อวินิจฉัยความรูความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม
ของผูเรียน และเพื่อสงเสริมผูเรียนใหพฒ
ั นาความรูความสามารถและทักษะไดเต็มตาม ศักยภาพ
2. เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหแกตัวผูเรียนวาบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูเพียงใด
3. เพื่อใชเปนขอมูลในการสรุปผลการเรียนรูและเปรียบเทียบถึงระดับพัฒนาการของการเรียนรู

4.2 วิธีการวัดผลและประเมินผล
จากเอกสารประกอบ การบรรยายของสํานักทะเบียนและ วัด ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล,2552) ไดอธิบายการวัดและประเมินผล ไวดังนี้
การวัดและประเมินผล ประกอบดวย
1. การประเมินผลยอย
เพื่อตรวจสอบวาผูเ รียนเกิดการเรียนรูห รือไม ซึง่ จะประเมินหลังจากจบบทเรียนหรือ
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
๒. การประเมินผลรวม
เพื่อตรวจสอบวาผูเ รียนเรียนแลวมีความรูเพิ่มมากนอยเพียงใด
การวัด หมายถึง การกําหนดตัวเลขอยางมีกฎเกณฑโดยใชเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพ
การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณคาเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ
จึงสรุปไดวา การประเมิน = การวัด + การตัดสินคุณคา
การวัดพฤติกรรมการเรียนรู
เบนจามิน บลูม (1950) กําหนดเกณฑการวัดไวดังนี้
1. ความรู ความจํา
2. ความเขาใจ
3. การนําไปใช
4. การวิเคราะห
5. การสังเคราะห
6. การประเมินคา
ซึ่งอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ (สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล, 2552)
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1. ความรู ความจํา (Recognition)
ความรู - ความจํา คือความสามารถในการระลึกถึงเรื่องราวตางๆที่ผานมาเคยมีประสบการณ
และสามารถถายทอดสิ่งทีบ่ ันทึกไวออกมาไดถูกตองใน 3 แบบใหญๆ คือ
 ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
 ความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ
 ความรูเกี่ยวกับความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง
การวัดความรูความจํา คือ การวัดการระลึก (Recall) ประสบการณเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการ
ขอปฏิบัติ ขอสรุป ตัวทฤษฎี
2. ความเขาใจ (Comprehension)
ความเขาใจ คือความสามารถในการแปลความ ตีความ ขยายความ
แปลความ หมายถึง แปลความหมายของขอความ ภาพ ตามทองเรื่องไดถูกตอง
ตีความ
หมายถึง จับความสัมพันธระหวางสิง่ ยอยๆของเรื่องนั้นจนสามารถนํามา
กลาวไดอีกนัยหนึง่
ขยายความ หมายถึง ขยายความหมายและนัยของเรือ่ งนั้นออกไปจากสภาพขอเท็จจริงเดิม
คาดคะเน พยากรณการวัดความเขาใจ คือ ถามความหมายหรือนัยที่
ซอนเรน เชน ใหยกตัวอยางตามความหมาย เปรียบเทียบความหมาย
คาดคะเนสถานการณเรื่องราวจากรายละเอียดหรือขอมูล
3. การนําไปใช (Application)
การนําไปใช คือความสามารถในการนําความรูที่มอี ยูเดิมไปแกปญ
 หาหรือพลิกแพลงใชใน
สถานการณที่แปลกใหมทํานองนั้นได ตัวอยางลักษณะของคําถาม เชน
 ตองเปนเรือ่ งราวใหมที่นกั ศึกษาไมคุนเคย
 คําถามตองซอนเงื่อนใหเกิดปญหา
 ตัวคําถามจะตองเกี่ยวพันระหวางหลักวิชา และการคิดคําตอบจะตองมีลักษณะที่ใหเอก
หลักวิชาที่เหมาะสม กับเรื่องนั้นๆ
การวัด การนําไปใช คือ การประยุกตหลักวิชา กฎ ทฤษฎี วิธีการ เพื่ออธิบายเรื่องราวหรือ
ปรากฏการณที่แปลกใหม การหาผลลัพธ การคํานวณ เลือกวิธีการ เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับสถานการณ
แกปญหาในสถานการณจริง หรือในชีวิตประจําวัน
4. การวิเคราะห (Analysis)
การวิเคราะห คือความสามารถในการแยกแยะสวนประกอบของเรือ่ งราว แลวสกัดใหเห็น
ความสัมพันธ ความสําคัญ และหลักการของเรื่องราว เพื่อคนหาสิ่งที่ซอนอยูในเรื่องราวนั้น ความตาง
ความเขาใจ เนนความสามารถในการจับความหมายของเรือ่ งราวการนําไปใช เนนการนํากฎ หลักการ และ
ทฤษฎีมาใชแกปญหาในสถานการณใหม
การวัดการวิเคราะห คือถามสาเหตุ เหตุผล ที่มาของเหตุการณหรือเรื่องราวเปรียบเทียบ
องคประกอบปจจัย เพือ่ หาลักษณะเดน ขอบกพรอง
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ถามความสัมพันธของเหตุและผล คนหา สรุปแนวคิด หลักการที่ยึดถือตัวอยางการวัดการวิเคราะห
เชน
 ขอความนี้ผูเขียนมีความมุงหมายอยางไร
 มนุษยกับสังคมสัมพันธกันอยางไร
 การตัดสินคดีนี้ยึดกฎหมายประเภทใด
5. การสังเคราะห (Synthesis)
การสังเคราะหคือความสามารถในการรวบรวมวัตถุสิ่งของ ขอเท็จจริง หรือความคิดเห็น ตั้งแต 2
ชนิด หรือ 2 เรื่องขึ้นไปเขาดวยกันแลวสรางใหเปนสิ่งใหม แตกตางไปจากสวนประกอบ เดิมลักษณะคําถาม
มี 3 ชนิด ไดแก การสังเคราะหขอความ สังเคราะหแผนงาน และสังเคราะห ความสัมพันธ
ตัวอยางการวัดการสังเคราะหไดแก
 สังเคราะหขอ ความ เชน สามารถแตงโคลงได 1 บท
 สังเคราะหแผนงาน เชน จากขอเท็จจริงนีท้ านจะวินิจฉัยอยางไร
 สังเคราะหความสัมพันธ เชน A+2 = B+3 สรุปไดวาอยางไร (A มากกวา B)
6. การประมาณคา (Evaluation)
การประเมินคา คือความสามารถในการตีคาตางๆ โดยสรุปอยางมีหลักเกณฑวาสิง่ นั้น มีคุณคาดี
เลว หรือเหมาะสมอยางไร ลักษณะคําถามมี 2 ชนิด คือ
6.1 ประเมินโดยใชเกณฑภายใน :

ใชเนื้อหาเรื่องราวที่เรียนมาเปนเกณฑพจิ ารณา
ความหมาะสม ความถูกตอง ความสมเหตุสมผล
6.2 ประเมินโดยใชเกณฑภายนอก : นําคุณธรรม คานิยม หรือเกณฑตางๆ ที่สงั คมยอมรับ
มาเปนมาตรฐานในการตีความ
ตัวอยางการวัดการประเมินคาการตัดสินคุณคา-วิจารณโดยใหเหตุผล
งานวิจัยเรื่องนี้ดหี รือไม
การเรียกรองของชาวนาสมควรหรือไม
จากเรื่องขุนชางขุนแผน ขุนชางเปนคนดีหรือไม เพราะเหตุใด
สมมุติฐานดีกวาการเดา ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด
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4.3 การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
เพื่อใหการวัดและประเมินผลสะทอนถึงผลการเรียนรูอยางแทจริงของผูเรียน และครอบคลุม
จุดมุงหมายจากการวัดและประเมินผลทัง้ 3 ดาน คือ
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)
จิตพิสัย (Affective Domain)
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)
ซึ่งการวัดและประเมินผลดานพุทธิพสิ ัยจะวัดการสังเคราะหและการประเมินคาดังที่ไดกลาวมาแลว
สวนจิตพิสัยมีลําดับพัฒนาการ ตั้งแตการรับรู กาตอบสนอง การสรางคุณคา การจัดระบบและการสราง
ลักษณะนิสัย และในดานทักษะพิสัย คือการวัดทางทักษะหรือ การฝกปฏิบัติตางๆ จุดมุงหมายของการวัด
และประเมินผล ทั้ง 3 ดาน จะตองดําเนินไปพรอม ๆ กัน และเปนการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
(Authentic Assessment)
จากหนังสือคูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอีสาน (2551: 71-76) ไดสรุปลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริงไวดังนี้
ลักษณะสําคัญของการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
1. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง มีลักษณะทีส่ ําคัญ คือ ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่
ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของ ผูเรียนในดานของ ผูผลิตและ
กระบวนการที่ไดผล ผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง
2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพือ่ วินิจฉัยผูเ รียนในสวนที่ควรสงเสริมและ สวนที่ควร
จะแกไขปรับปรุง เพื่อใหผเู รียนไดพฒ
ั นาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถความสนใจและ
ความตองการของแตละบุคคล
3. เปนการประเมินทีเ่ ปดโอกาสใหผเู รียนไดมสี วนรวมประเมินผลงานของทัง้ ตนเองและของเพือ่ น
รวมหอง เพื่อสงเสริมใหผเู รียนรูจกั ตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได
4. ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผูส อนวาสามารถตอบสนองความสามารถความสนใจ และความตองการของผูเ รียนแตละ
บุคคลไดหรือไม
5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนไปสูชีวิตจริงได
6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนื่อง
แนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจริง
จากเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับอุดมศึกษาของ
รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช (2552) ไดไหแนวดําเนินการในการประเมินตามสภาพจริง ไวดังนี้
1. ยึดการประเมินตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (หมวด 4 มาตรา 26) "ใหสถานศึกษา จัดการ
ประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน
การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ของแตละ
ระดับ และรูปแบบการศึกษา"
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :

 27

2. การประเมินตามสภาพจริงเปนวิธีการประเมินที่เหมาะกับกระบวนการเรียนการสอน แบบ
"การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)" หรือ "การสอนแบบเนนผูเ รียนเปน สําคัญ" ซึ่งเปนวิธีการ
เรียนรูที่เนนกิจกรรม, การปฏิบัตจิ ริง, การสืบคนจากแหลงเรียนรูตางๆ หรือใชวิธีการสอนอยางหลากหลาย
เชน
 การบรรยาย
 การสาธิต
 การศึกษาคนควาดวยตนเอง
 การวิเคราะห Case (PBL: Problem Based Learning)
 ทดลอง (Lab): พื้นฐาน, Round Station
 ฝกสังเกต, อาน - แปลความหมายขอมูล
 ปฏิบัติในสถานการณจริง: สังเกต, ผูชวย, ปฏิบัติภายใตการควบคุมและปฏิบัติดวยตนเอง
 การอบรม สอดแทรกจริยธรรมวิชาชีพ
 ฯลฯ
3. การประเมินตามสภาพจริงเนนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน กอนการตัดสินใจ หรือ ตองรูจักสิง่ ที่ จะ
ประเมินหรือคนที่ถกู ประเมินอยางแทจริง จึงตองอาศัยความใกล ความพยายาม ดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรใหความสําคัญกับ "กระบวนการ เรียนรู (Learning Process)
และผลปฏิบัติ (Performance)" เปนพิเศษ หรือเนน "ทําอะไร ไดมากกวารูอะไร"
4. การประเมินตามสภาพจริงที่มปี ระสิทธิภาพควรดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน
(Systematic and Objective Process) โดยแนวคิดดําเนินการหลักคือ
4.1 กําหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน ตองประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และคุณลักษณะ ดานใดบาง
และจะประเมินแตละดานเหลานั้นมากนอยเพียงใด
4.2 กําหนดวิธีการ/เครื่องมือประเมิน จะประเมินดวยวิธีการใด หรือใชเครื่องมือชนิดใด
4.3 กําหนดวิธีการดําเนินการประเมิน จะประเมินแตละดานเมื่อใด ที่ไหน กี่ครั้ง
ใครเปนผูประเมิน
4.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการดําเนินการพรอมทัง้ สรางเครื่องมือประเมินอยางมีคุณภาพ
ทั้งในดาน Validity และ Reliability
4.5 ดําเนินการประเมิน สรุปผลและใชผลการประเมิน
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ตัวอยางการสรางกรอบการประเมินผลการเรียนรู
กรอบการประเมินผลการเรียนรู*
ชื่อรายวิชา.....................................................................
คุณลักษณะ/ศักยภาพ/
พฤติกรรม
1. ความรูตามหลักสูตร/สาระ

น้ําหนัก

วิธีประเมิน

แนวการประเมิน

60.00%

ทดสอบ

20% สอบกลางภา
30% สอบปลายภาค
10% แบบฝกหัด/ความกาวหนา

2. พฤติกรรมการเรียน

20.00%

สังเกต

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

3. ทักษะการปฏิบัติ

20.00%

ตรวจผลงาน

* ผูสอน/หมวดวิชา/ภาคเปนผูก ําหนด
- แปรเปลี่ยนตามรายวิชาหรือสาระการเรียนรู
- น้ําหนักทีก่ ําหนดยึดตามความสําคัญหรือจุดเนนของผูส อน
** การใหคะแนนแบบแตกตางลดหลั่นตามคุณภาพ/สิง่ ทีป่ รากฏ

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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วิธีการวัดและประเมินผล
เพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ผลการประเมิน อาจจะ
ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตาง 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. การประเมินโดยกลุม เพือ่ น
11. การประเมินกลุม
12. การประเมินโดยใชแบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย
ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล
1. การสังเกต (Observe)
การสังเกตทําใหสามารถเรียนรูเรื่องราวของผูเรียนแตละคนได แตการสังเกตที่ไมได เตรียมการ
ในรายละเอียดตางๆ หรือใชวิธีการที่ไมดกี ็จะทําใหขาดความเชื่อมั่นได การใชวิธีการสังเกต 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 ปรับปรุง
พฤติกรรมที่แสดงออก
ผูเรียน

1
2.
ตั้งใจ รับฟงคํา
ฟง แนะนํา
ผูสอน ของ
เพื่อน

1.
2.
3.
4.
5.
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

3.
7.
8.
9.
4.
5.
6.
ทํางานที่ ตั้ง
ใหคํา รวม ทํางาน พยายาม สง
รวม
ตนเอง คําถาม แนะนํา ตอบ เสร็จ ปรับปรุง ผลงาน
รับผิด ในชัน้
เพื่อน คําถาม ทันเวลา แกไขงาน ครบถวน
ถูกตอง
ชอบ เรียน

คูมือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ :
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2. การสัมภาษณ (Interview)
การสัมภาษณเปนวิธีการที่ดีทสี่ ุดทําใหรูวาเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในตอนที่ไมไดสังเกตดวยตัวเองนั้น
เปนอยางไร การสัมภาษณสามารถใชไดอยางกวางขวาง เชน สัมภาษณความคิดของ ผูเรียนเกี่ยวกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ระหวางที่อยูในสถานการณเดียวกัน
3. การวัดผลและประเมินผลดานความสามารถ (Performance Assessment)
ความสามารถของผูเรียนประเมินไดจากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานตางๆ เปน
สถานการณทกี่ ําหนดให ซึง่ เปนของจริงหรือใกลเคียงกับสภาพจริง และเปดโอกาสใหผูเรียน ไดแกปญหา
หรือปฏิบัติงานไดจริงโดยประเมินจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ ความคิดขั้นสูง และ
ผลงานที่ได
ลักษณะสําคัญของการประเมินความสามารถ คือ กําหนดวัตถุประสงคของงาน วิธีการ ทํางาน
ผลสําเร็จของงาน มีคําสัง่ ควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนการ
ประเมินความสามารถที่แสดงออกของผูเรียน ทําไดหลายแนวทางตางๆ กัน ขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอม
สภาวการณและความสนใจของผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้
3.1 มอบหมายงานใหทํา งานที่มอบหมายใหทําตองมีความหมาย มีความสําคัญ มีความ
สัมพันธกบั หลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผูเ รียน ผูเ รียนตองใชความหลายดาน ใน
การปฏิบัตงิ านทีส่ ามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน และการใชความคิดอยาง
ลึกซึง้
3.2 การกําหนดชิ้นงาน หรืออุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐใหผเู รียนวิเคราะหองคประกอบและ
กระบวนการทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
3.3 กําหนดตัวอยางชิ้นงานให แลวใหผูเรียนศึกษางานนั้น และสรางชินงานที่มลี ักษณะของ
การทํางานไดเหมือนหรือดีกวาเดิม
3.4 สรางสถานการณจําลองที่สัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน โดยกําหนดสถานการณแลวให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติเพือ่ แกปญ
 หา
4. การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนการเก็บรวบรวมและสรางเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับ
ผลงานของผูเรียนที่บง บอกถึงความสําเร็จเชิงสมรรถนะเฉพาะดานที่ไดมีการคัดสรรมาแลว
แฟมสะสมผลงานจะแสดงใหเห็นความสามารถ จุดเดน จุดดอย ความสําเร็จและ พัฒนาการของ
ผูเรียน เปนสิ่งที่บงบอกใหทราบวาผูเ รียนอยูตรงไหน ขั้นไหนและกําลังเดินทางไปทางไหน เปนการเปด
โอกาสใหผเู รียนไดแสดงออกดวยตนเอง รูจ ักและเขาใจหลักเกณฑของ ผลงานที่ดีเปนอยางไร
5. การประเมินโดยกลุมเพื่อน (Peer Assessment)
เปนการตัดสินใจโดยใหกลุมเพื่อนที่ทํางานรวมดวย เกณฑทใี่ ชในการพิจารณา เชน
 ความคิดสรางสรรค
 การชวยเหลือกลุม
 ความสามารถในการที่จะทํางานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
เกณฑอื่นๆ ไดแก การคนควา การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การนําเสนอสิ่งที่คนพบ
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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6. การประเมินกลุม (Group Assessment)
ความสามารถทีจ่ ะทํางานในฐานะสมาชิกผูม ีประสิทธิภาพของกลุม ถือเปนทักษะทีส่ ําคัญ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทุกกลุมวิชาจะตองเนนย้ําการทํางานเปนกลุม มีการจัดความ
พรอมอยางมีคุณภาพ และมีการประเมินผลทีล่ ะเอียดรอบคอบ การทํางานกลุม ของ ผูเ รียนจะมีคุณภาพ
สูงสุด รวมทั้งใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อมีการปฏิบตั ิดังนี้
6.1 จัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหเหมาะสม
6.2 แจงกําหนดการประเมินผลใหทราบลวงหนาเพื่อการเตรียมความพรอม
6.3 กําหนดคาของคะแนนใหเหมาะสมไมควรมากเกินไปหรือนอยเกินไป
6.4 แจงเกณฑการประเมินผลและบอกเกณฑบางสวนใหพรอมทัง้ ใหผเู รียนเพิ่มเติม
เกณฑของตนเองไดจงึ คอยตัดสินใจวาแตละเกณฑจะใหคะแนนอยางไร
6.5 จัดเวลาใหผเู รียนไดมีการสํารวจวาคุมคาแกการเรียน หรือไมเปนการใหผเู รียน
ไดวิเคราะหผลสําเร็จของตนเอง มีเวลาแยกแยะวายังมีจุดใดที่นาจะทําใหไดดียิ่งขน
6.6 ผูสอนตองมั่นใจวา สิ่งทีจ่ ะประเมิน คือ ผลผลิตจากงานของกลุมหรือประเมินผล
กระบวนการทํางาน ซึ่งกระบวนการและผลผลิตมีแนวทางการประเมินที่แตกตางกัน
ในการทํากิจกรรมกลุม บางกิจกรรมใชการประเมินผลผลิต แตบางกิจกรรมอาจใชเพื่อการ
ประเมินผล กระบวนการปฏิบัตเิ ทานี้
6.7 ควรมีการระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินงานกลุมเปนรายบุคคล เพราะจะนําไปสูความ
ไมเขาใจ จึงตองมีการแจงเกณฑใหทราบลวงหนา มีการอภิปราย มีขอตกลง ตั้งแตแรกเริ่ม
ลงมือปฏิบัติกจิ กรรม การประเมินผลบุคคลควรจะทําตอเมื่อผูเรียนทั้งกลุม ไดรับการพัฒนา
ความมั่นใจและความเชื่อถือ
6.8 พิจารณาวิธีการจัดกลุม จะใหผเู รียนเลือกเขากลุมเองหรือไม (มีแนวโนมที่จะเลือกเขากลุม
เกง) หรือจะใชการสุมจัดผูเ รียนเขากลุม เพื่อใหคละความสามารถในกลุม (วิธีนี้จะไดผลดี
สําหรับงานที่ใชเกณฑวัดยอยๆ ซึง่ อาจมีการหมุนเวียนสมาชิกกลุม) หรือผูส อนตองการจัด
ผูเรียนใหสมดุลทุกกลุม เพื่อคละประสบการณ ความรู ความสามารถ และทักษะของ
ผูเรียน วิธีการนี้ มีประโยชนเพื่อจัดการเรียนรูแบบรวมมืออยางมีคุณภาพแตตอง การ
ทักษะการประสานงาน ที่สูงมากในการจัดการ
7. การประเมินตนเอง (Self Assessment)
ในการเสนอผลงาน ผูสอนควรฝกใหผูเรียนมีการประเมินตนเอง ทั้งดานความคิดและดาน
ความรูสึก โดยใหผูเรียนไดพูดถึงงานของตน มีขั้นตอนกระบวนการทําอยางไร มีจุดบกพรอง จุดดีตรงไหน
ผูเรียนไดความรูอะไรบาง และผูเ รียนมีความรูสกึ อยางไรตองานที่ทํา ขณะเดียวกัน ก็เปดโอกาสใหเพื่อนๆ ได
มีการวิพากษวิจารณงานของผูเรียนอันจะนําไปสูความภูมิใจ
8. การเขียนรายงาน (Self-Report)
เปนการใหผูเรียนเขียนรายงานเกี่ยวกับความสามารถหรือพฤติกรรมของตนเอง เพื่อฝกการ
สรุปผลและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร

สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน
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