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บทนํา 
 ปัจจุบันและอนาคตนั �นแตกต่างจากอดีตโดยสิ �นเชิงการสร้างองค์กรสู่ความสําเร็จ                   
อนัยิ)งใหญ่ (Good to Great) ศตัรูของความสําเร็จอนัยิ)งใหญ่ คือ การที)เห็นว่าองค์กรของตนนั �นดีแล้ว
(Good is an enemy of Great) การปรับเปลี)ยนกระบวนทศัน์ของบุคคลและองค์กรเป็นสิ)งจําเป็น        
ที)สําคญัในการเรียนรู้ การทํางาน และการดําเนินชีวิต 
 พลังขับเคลื)อนของกระแสโลก คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้เกิดการเชื)อมโยง 
(community) ทั)วโลก Social network, Internet, Facebook, Twitter, iPhone,  Blackberry โลกจะ
ขบัเคลื)อนโดยกระแสเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําให้เกิดการแข่งขนั ร่วมมือ และเชื)อมโยงเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และการศกึษาที)มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของประชากร  ปัจจบุนันี �การติดต่อสื)อสารจะ
ใช้Twitter ส่งข้อความกนัแบบตวัตอ่ตวัและแบบหนึ)งตอ่หลายคน ได้รับไม่เกิน 140 ตวัอกัษร มีผู้ ใช้
มากกว่า 200 ล้านคน น้อยกว่า Facebook ที)มีผู้ ใช้ 600 ล้านคน Twitter ได้เปลี)ยนวิถีของการรับรู้
สารสนเทศแทน  Website, E – mail, SMS หลกัการใช้ Twitter ที)สนบัสนนุการเรียนรู้มี 6 ประการดงันี � 
  1. กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย อะไรคือมาตรวดัความสําเร็จ พอเหมาะกับ
การสง่ข้อความสั �นๆ  ที)มีการอพัเดทเป็นประจํา 
  2.  รับฟังและวิเคราะห์  ดคูวามต้องการและตอบสนองให้เร็วที)สดุ  
  3.  สร้างโปรไฟล์ขององค์กรตอ่สาธารณะให้ชดัเจนง่ายตอ่ความนา่ใช้  
  4.  สร้างสาระและบทสนทนาในเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ซึ)งเป็นทั �งศาสตร์และศลิป์ 
 

* สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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  5.  สร้างผู้ตดิตามสารสนเทศมากขึ �น (Follower) ข้อความที)ผา่นสื)อมีคนอา่นมากขึ �น 
  6.  วดัผลความสําเร็จ จํานวนผู้ เข้าชม ปริมาณความสนใจ และประสานเครื)องมือ
วิเคราะห์กบั  Website  เชน่  Google  Analytic 
 
การเรียนรู้ในโลกอนาคต 
 การเรียนรู้ในอนาคต มีลกัษณะเป็นการเรียนแบบ Multi Disciplinary Team จะสอนให้เรา
ต้องเรียนรู้ที)จะทํางานกับทุกคนทุกประเภทเป็นทีมและการเรียนรู้กว้างแบบ Liberal Arts 
(ศิลปวฒันธรรมประวตัิศาสตร์ ภาษา ดนตรี ศาสนา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)          
มีโครงการให้ทําร่วมกัน วันนี �และอนาคตเราต้องทํางานกับคนหลากหลายความคิดมาคิดร่วมกัน
แก้ปัญหาซบัซ้อนของโลกในวนันี �และอนาคต 
 การเรียนรู้ที)ดีที)สุด คือ การเรียนที)จะฟังจากคนอื)นที)เราไม่เชื)อฟังเรื)องที)เราไม่เชื)อจากคน       
ที)เราไมรู้่จกั นวตักรรมจงึจะเกิดขึ �นได้  
 ทกัษะที)จําเป็นในโลกอนาคตมี  5  ประการ  ได้แก่  
  1.  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science  and  Technology  Literacy) 
  2.  การคดิวิเคราะห์  และการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์  
  3.  ความสามารถในการสื)อสารและเข้าใจวฒันธรรมที)หลากหลาย 
  4.  ความสามารถในการปรับตวัในสถานการณ์ตา่งๆ  
  5.  ความสามารถในการทํางานเป็นทีม  
 การศกึษาเพื)อสร้างคนรุ่นใหม ่พร้อมที)จะเป็นผู้ นําบนโลกที)ซบัซ้อนในอนาคต (Navigating  
Complex  World  Liberal  Arts) สอนให้คนรู้จกัสร้าง มีความเชื)อ คนที)รอบรู้จะเข้าใจโลก เข้าใจการ
เปลี)ยนแปลง เข้าใจคนได้มากกว่า มีวิสยัทศัน์กว้างไกลกว่า จะเป็นปัจจยัการดําเนินชีวิตที)มีคณุภาพ 
การศกึษาที)ดีคือการเรียนรู้ที)จะเรียน  เพราะทุกวนันี �โลกเปลี)ยนไปอะไรที)ดํารงอยู่ในวนันี �อาจล้าสมยั
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ได้เสมอ เพราะฉะนั �นการมีวิสยัทศัน์กว้างไกล จะชว่ยให้เราพร้อมที)จะเรียนรู้สิ)งใหม่ๆ ได้เสมอ ทําอะไร
ใหม่ๆ  เสมอ ทกุวนัคือการเรียนรู้ใหมแ่ละการเรียนรู้ต้องทําตลอดชีวิต 
 คณุคา่ที)แท้จริงของการเรียนรู้ คือ คณุภาพด้านในคณุภาพความเป็นมนษุย์ ความรู้อาจจะ
ไมใ่ชส่ิ)งที)จําเป็นตอ่ไปอีก ทกัษะบางอยา่งอาจจะไม่เพียงพอ สิ)งที)จะทําให้เรามีชีวิตรอดในอนาคต คือ 
คุณภาพความเป็นมนุษย์  ซึ)งประกอบด้วย ความรัก ความเมตตา ความกล้าหาญ ความสามารถ             
ในการเปิดรับมมุมองใหม่ๆ   รวมทั �งการมีสตแิละความสงบภายในจิตใจ 
 สิ)งที)ต้องเรียนรู้ในอนาคตเป็นปัจจัยทําให้ต้องเปลี)ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ที)ทําอยู ่           
ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความเปลี)ยนแปลงที)รวดเร็วมากมาย เกิดขึ �นในโลก เทคโนโลยีก้าวหน้า
เปลี)ยนแปลงตลอดเวลา 2) การเปลี)ยนแปลงองค์ความรู้ เพิ)มขึ �นทกุวนั ความรู้ที)มีอยู่แล้วและใช้ได้           
ในวนันี � อาจจะล้าสมัยในวันพรุ่งนี � และ 3) สิ)งที)เราควรจะเรียนรู้คือวิธีการแสวงหาความรู้ การคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเชิงอนาคต 
 การเรียนรู้และการสอบจะเน้นการวัดที)ความเข้าใจในความคิดรวบยอดหลัก (main 

concept) ความคดิรวบยอด หมายถึง ลกัษณะร่วมที)สําคญัของสิ)งหนึ)งสิ)งใดขาดองค์ประกอบใดไม่ได้
และสามารถนําไปสรุปอ้างอิงได้ (generalization) เช่น ดอกไม้มีลักษณะร่วมขององค์ประกอบ คือ 
กลีบดอก เกสร และก้านดอก ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ)งจะไม่ใช่ดอกไม้ องค์ประกอบ
ของหลกัสตูร คือ จดุประสงค์  กิจกรรม  การประเมินผล  
 ลักษณะการสอบในอนาคตข้อสอบมีไม่มากข้อ แต่ต้องเขียนเปรียบเทียบอธิบาย จาก
ความคิดเห็นของเรา คะแนนจะมาจากความคิดสร้างสรรค์ การรู้จกัวิเคราะห์ ความรู้จากหลายด้าน        
ที)เรียนมาบรูณาการนําไปประยกุต์ใช้กบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 
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การปรับกระบวนทัศน์ทางการศึกษา 
 มุ่งสู่คณุภาพของคน จะต้องกําหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในความหมายของความ
เป็นมนุษย์เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ)งเป็นปัจจยัชี �ขาดของความเป็นชนชาติที)จะอยู่รอด               
มีปัจจัยคณุภาพการศึกษา 3 ปัจจยัหลกั คือ 1) บุคลากร 2) ประสิทธิภาพ 3) ความเป็นธรรม               
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  1  ปัจจยัการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 
 บุคลากรในสถานศกึษาเริ)มตั �งแตผู่้บริหารรักบคุลากร รักครอบครัวของบคุลากร รักชมุชน
จะทําให้องค์กรมีความสุข (Happy workplace) เมื)อบุคลากรมีความสุข การทํางานจะมีคุณภาพ            
และประสิทธิภาพ  

บคุลากร 
(Human) 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ความเป็นธรรม 
(Equity) 

คณุภาพ 
การศกึษา 
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 ประสิทธิภาพ การดําเนินงานทกุอยา่งบรรลวุตัถปุระสงค์ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
ความสญูเปลา่ลดลง  
 ความเป็นธรรม ความยตุิธรรม เป็นคณุธรรมพื �นฐานของคณุธรรมข้ออื)น ทุกคนมีความ
ยตุธิรรม ความซื)อสตัย์ แล้วความรับผิดชอบเกิดขึ �นตามมา 
 
 
 คุณภาพการศึกษา  คือ  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์  
 อตัลกัษณ์   มาจากตวับง่ชี �การประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน  และวตัถปุระสงค์ 
    ของสถาบนัการศกึษา 
 เอกลกัษณ์   จดุเดน่ที)สะท้อนคณุภาพผลผลิต  คือ  ผู้ สําเร็จการศกึษา  
 
 
การศึกษาเพื,อสร้างความเป็นพลเมือง  (Civic  Education) 
 พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกของสงัคมที)ใช้สิทธิ เสรีภาพ โดยมีความ
รับผิดชอบ เคารพสิทธิของผู้ อื)น เคารพความแตกต่าง กติกา และใช้กติกาในการแก้ปัญหา จึงจะ
สามารถอยู่ร่วมกันและปกครองกันตามวิถีประชาธิปไตย มีคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ได้แก่ 1) สมาชิกของสงัคมที)มีอิสรภาพ 2) พึ)งพาตนเองได้ 3) ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ควบคู่กับความรับผิดชอบ 4) เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อื)น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความ
เสมอภาคเคารพกติกา 5) ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ)งของสังคม           
6) กระตือรือร้นที)จะรับผิดชอบหรือร่วมกันขบัเคลื)อนสงัคม และแก้ปัญหาสงัคมในระดบัตา่งๆ ตั �งแต่
ครอบครัว ชมุชน  ระดบัประเทศ  อาเซียน  และประชาคมโลก 
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 ผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการจดัการเรียนรู้ที)ส่งเสริมคณุลกัษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ดงันี � 
  1.  มีความรู้เรื)องประชาธิปไตย  ให้ความสําคญักบัความเป็นประชาธิปไตย 
  2.  กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเป็นฐาน (activity - based)  
ผา่นกระบวนการคดิวิเคราะห์เพื)อให้ผู้ เรียนเห็นความเชื)อมโยง 
       3.  สร้างความตระหนกัในผู้ เรียนให้เห็นวา่เราทกุคนตา่งเป็นสว่นหนึ)งของปัญหา 
มีความร่วมรับผิดชอบ  และคลี)คลายการแก้ปัญหา 
  4.  เป็นผู้ มีบทบาทเอื �ออํานวยความสะดวกและจดัการเรียนรู้ (Facilitator) มีหน้าที) 
เชื)อมโยงการเรียนรู้กบัประสบการณ์จริงในวิถีชีวิต ทั �งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื)อให้ผู้ เรียน 
เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความเป็นพลเมืองที)มีคณุภาพ  และมีคณุลกัษณะดงันี � 
     4.1   มีอิสรภาพและพึ)งพาตนเองได้  ไมอ่ยูภ่ายใต้การครอบงําในระบบอปุถมัภ์ 
     4.2   เคารพสิทธิผู้ อื)น 
     4.3   เคารพความแตกตา่ง  มีทกัษะในการฟัง  และยอมรับความคดิเห็น 
ที)แตกตา่งจากตนเอง 
     4.4  เคารพหลกัความเสมอภาค  เคารพศกัดิEศรีความเป็นมนษุย์  เห็นบคุคล 
เทา่เทียมกนัในแนวระนาบ  ไมใ่ชแ่นวดิ)ง 
     4.5  เคารพกตกิา  เคารพกฎหมาย  ใช้กตกิาในการแก้ปัญหา 
     4.6  รับผิดชอบตอ่สงัคม ตระหนกัวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ)งของสงัคม กระตือรือร้น  
ร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสงัคมโดยเริ)มต้นที)ตนเอง 
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   องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ เ รียนที)มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย              
มี 6 ประการ ได้แก่ 1) มีอิสรภาพและพึ)งตนเองได้ 2) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม           
3) มีวินยัและรับผิดชอบต่อสังคม 4) เคารพสิทธิของผู้ อื)น 5) ยอมรับความแตกต่าง และ 6) เห็นว่า         
ทกุคนเทา่เทียมกนั  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  2  คณุลกัษณะของผู้ เรียนที)มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย               
 
   การจดัการศกึษาเพื)อสร้างความเป็นพลเมืองของสงัคม ของประเทศ จะสามารถเชื,อมโยง

ไปสู่ความเป็นพลเมืองของสังคมอาเซียนได้ 
 

พลเมือง 

มีอิสรภาพ 
และพึ)งตนเองได้ 

เข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย 
และมีสว่นร่วม 

มีวินยั 
และรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เคารพสทิธิของผู้ อื)น 

ยอมรับ 
ความแตกตา่ง 

เห็นวา่ทกุคน 
เทา่เทียมกนั 
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อาเซียนศึกษา  (ASEAN  Education) 
   วตัถปุระสงค์ของอาเซียน 5 ประการ  ได้แก่ 
    1.  สง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งประเทศสมาชิก  
    2.  ธํารงสนัตภิาพเสถียรภาพความมั)นคง  
    3.  เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยูดี่ของประชาชน  
    4.  พฒันาสงัคมและวฒันธรรม  
    5.  สง่เสริมความร่วมมือกบัภายนอกอาเซียน  และองค์การระหวา่งประเทศ  
 

   ลกัษณะความเป็นภมูิภาคมีจดุประสงค์ร่วมกนัคือ  
    1.  สนัตภิาพและความปลอดภยั 
    2.  อํานาจทางการเมือง  และผลประโยชน์ร่วมกนัทางเศรษฐกิจ  
    3.  ภมูิภาคที)เข้มแข็งและมีศกัยภาพในการแขง่ขนั  
 

   คณุลกัษณะของพลเมืองอาเซียน  
    1.  สขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงทั �งสขุภาพกายและจิต  
    2.  มีทกัษะภาษาองักฤษที)ดีและรู้ภาษาอาเซียน อยา่งน้อย  2  ภาษา 
    3.  มีทกัษะอาชีพตามมาตรฐานอาเซียน  
    4.  มีความเข้าใจในพหวุฒันธรรม  
    5.  มีจิตสํานกึอาเซียน  (ASEAN  Spirit)  
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   ปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน 
   (เป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี  ค.ศ. 2015)  
    1.  ประชาคมความมั)นคงอาเซียน   ASEAN  Security  Community  :  ASC  
    2.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ASEAN  Economic  Community  :  AEC 
    3.  ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  ASEAN Social Cultural Community:  
         ASCC  
 

   ประชาคมความมั)นคง  
    1.  เพื)อให้ประเทศในภมูิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุและแก้ไขปัญหาโดยใช้สนัตวิิธี 
    2.  ร่วมกนัเผชิญหน้าภยัคกุคามรูปแบบใหม ่การก่อการร้าย  ยาเสพตดิ   
         การค้ามนษุย์ 
    3.  สง่เสริมความร่วมมือทางทะเล 
 

   ประชาคมเศรษฐกิจ  
    1.  เพื)อให้ภมูิภาคมีความมั)งคั)งทางเศรษฐกิจ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอื)นได้  
    2.  ทําให้อาเซียนเป็นตลาดแรงงานการผลิต  
    3.  เกิดการไหลเวียนอยา่งเสรีของสินค้า  บริการ การลงทนุ  และเงินทนุ 
    4.  พฒันาฝีมือแรงงาน  และให้มีการเคลื)อนย้ายแรงงานฝีมืออยา่งเสรี  
 

   ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม  
    1.  เพื)อยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน  
    2.  เสริมสร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอาเซียน  
    3.  สร้างประชาสงัคมที)เอื �ออาทร  
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    4.  สง่เสริมความยั)งยืนเกี)ยวกบัสิ)งแวดล้อม 
    5.  สง่เสริมความเข้าใจระหวา่งประชาชนระดบัรากหญ้า  
 

   แนวทางการจดัการศกึษา  
    1.  ความรู้เกี)ยวกบัความร่วมมือและเจตนารมณ์ของอาเซียน  
    2.  การสร้างจิตสํานกึอาเซียน  ความเป็นอาเซียน  
    3.  ภาษาและวฒันธรรมอาเซียน  
    4.  ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ  
 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นกิจกรรม ฝึกกระบวนการคิด             
จากสถานการณ์ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของสังคมอาเซียน และการแก้ปัญหาในอนาคต            
อย่างสร้างสรรค์ เพื)อเตรียมผู้ เรียนก้าวเข้าสู่สงัคมโลก เพราะทุกวนันี �เทคโนโลยีได้เชื)อมโยงสิ)งต่างๆ  
เข้าอยู่ในโลกเดียวกัน โดยเฉพาะชมุชนความรู้กบัวฒันธรรม การเรียนรู้เข้าถึงวฒันธรรมของอาเซียน 
การแสวงหาคุณค่าและประโยชน์ทางวัฒนธรรม ซึ)งเป็นสิ)งที)มีคุณค่าและสามารถแปลงเป็นทุน         
หรือทรัพย์สินได้ 
 
พลโลกศึกษา  (Global  Education)  
   สังคมไทยเปลี)ยนแปลงไปมากจากอดีตเข้าไปเป็นส่วนหนึ)งของสังคมโลกอย่างใกล้ชิด          
การจดัการศกึษามุ่งพฒันาจิตสํานึกความเป็นพลโลกและพฒันาผู้ เรียนเป็นพลเมืองของภูมิภาคของ
สงัคมโลก มุง่เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เกี)ยวกบัพลเมือง ของโลกที)อาศยัอยู่ในภูมิภาคตา่งๆ  
มีแนวคิดที)ดีต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์ การแลกเปลี)ยน และการพึ)งพาอาศัย        
ซึ)งกนัและกนั  มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ อื)นโดยใช้ความร่วมมือและการสื)อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื)อความเป็นพลเมืองที)มีคณุภาพของ
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สงัคมซึ)งทําให้เกิดสนัตสิขุของโลก เป็นบุคคลแห่งความรู้ (knowledge worker) ที)มีลกัษณะแสวงหา
ความรู้อยู่ เสมอ รู้เท่าทันสถานการณ์ การเปลี)ยนแปลงของโลก เพื)อให้สามารถปรับตัวได้ดี 
องค์ประกอบของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ 1) การเรียนรู้อย่างไร (learning  how  to  learn) 2) การ
เป็นมนษุย์อย่างไร  (learning how to be) 3) การมีชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติอย่างไร (learning how 
to live together) และ 4)  การดํารงชีพอยา่งไร  (learning  how  to  do)  
   การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จําเป็นต้องมีทักษะที)ส่งเสริมศักยภาพ 5 ประการ ดังนี �           
1) ความสามารถในการคิด คือ การคิดสร้างสรรค์ (creative  thinking) การคิดเชิงบวก (positive  
thinking)  การคิดนอกกรอบ (lateral  thinking) 2) ความสามารถในการเขียน การเขียนเพื)อการ
สื)อสาร และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3) ความสามารถในการอ่าน สามารถวิเคราะห์เรื)องที)อ่าน 
สงัเคราะห์ข้อมูล จดัระบบการจดัการข้อมูล 4) ความสามารถในการพูดนําเสนอแนวคิดใหม่ของ
ตนเอง และ 5) ความสามารถในการฟัง  การฟังรับรู้ได้เร็วกว่าการอ่าน เปิดตวัเองให้เกิดการเรียนรู้  
เคารพผู้พดู 
 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที, 2  สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก 
   การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที) 2 พ.ศ. 2552 - 2561 มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งมีคณุภาพ บนฐานคดิใหม ่4 ประการ ได้แก่ 1) การพฒันาคณุภาพคนไทยยคุใหม ่2) การพฒันา
คณุภาพผู้สอนยคุใหม ่3) การพฒันาคณุภาพสถานศกึษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม ่และ 4) การพฒันา
คณุภาพการบริหารจดัการยคุใหม ่ 
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   บทบาทของผู้สอนยุคใหม่  5  ประการ 
    1.  เป็นนักออกแบบและพฒันา ได้แก่ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้และออกแบบการวดัและประเมินผล 
    2.  เป็นนกัจดัการเรียนรู้ ที)มีบทบาทเอื �ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และใช้
ระบบการดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียน 
    3.  เป็นนกัสร้างสรรค์ คดิค้นและสร้างสื)อ  นวตักรรมการเรียนรู้ 
    4.  เป็นนกัวิจยัค้นคว้า (Routine to Research: R2R) การทํางาน การจดัการเรียนรู้  
การวิจยั 
    5.  เป็นผู้ เชื)อมโยง LinkedIn ประสาน ผู้ปกครอง ชมุชน ผู้ เรียน ในลกัษณะเครือขา่ย  
 
   นวัตกรรมการสร้างเครือข่าย  INN  
    ประกอบด้วย 1) I (Individual) หมายถึง การปฏิบตัิหน้าที)การจดัการเรียนการสอน
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 2) N (Node) หมายถึง การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ เรียน 
เป็นเครือข่ายย่อยๆ และ 3) N (Network) หมายถึง การสร้างเครือข่ายย่อยๆ ของผู้ปกครอง ชมุชน 
ผู้ เรียน โดยกระบวนการทํางานร่วมกัน 4 ประการ เรียกว่า 4 สาน ได้แก่ 1) สานเป้าหมาย (define 
common  purpose) 2) สานใจ (define core principles  and  values) 3) สานสมอง (organize  
participatory  decision  making) และ 4)  สานแผน  (concerting  detailed  plans) 
 
   การจัดการศึกษาเพื,อความเป็นพลเมืองอาเซียน  
    การจัดการศึกษาเพื)อความเป็นพลเมืองอาเซียน แนวการจัดการเรียนรู้คํานึงถึง
สาระสําคญั (main concept) ต้องมีกระบวนทศัน์ใหม่ว่า เรียนน้อยไม่ได้แปลว่าแย่ เรียนมากไม่ได้
แปลว่าดี ผู้ เรียนจะหนัหน้าหนีการฟังบรรยาย โดยอ่านหนงัสือมาสอบ กระบวนการเรียนรู้ใช้ปัญหา
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และสถานการณ์เป็นตวัตั �ง ค้นคว้าด้วยตนเองลงมือปฏิบตัินอกห้องเรียน เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนเข้าใจ
อยา่งลกึซึ �ง ชีวิตมีองค์ประกอบของความสขุเสมอความรู้สกึใดๆ ก็ตามที)ทําให้เราสดชื)นแจ่มใส จากสิ)ง
ตา่งๆ  ที)มากระทบจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นคําพดู การลงมือทําในสิ)งที)รัก การได้มีความคิดและการกระทํา      
ที)เป็นตวัของตวัเองอย่างแท้จริง ดงันั �นการจดัการศกึษาเพื)อความเป็นพลเมืองอาเซียนจึงมีหลกัการ
สําคญัดงันี � 1) เน้นการเรียนรู้มากกว่าการสอน  Teaching less and Learning more เป็นบคุคลแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การบริหารจดัการในลกัษณะการมีส่วนร่วม 3) การบริหารจัดการจะอาศยั
หลกัการตลาดมากขึ �น 4)ภาคเอกชนจะมีความสําคญัและมีส่วนร่วม ในการจดัการศึกษา 5) การ
จดัการศกึษาเน้นการพฒันาคณุภาพคน สร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้และภาคีเครือขา่ย 
   การจัดการศึกษายุคใหม่สู่ความเป็นพลเมืองจําเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม              
เพื)อนําไปสู่การพัฒนาที)ยั)งยืน ซึ)งการมีส่วนร่วมมี 5 ระดบั ได้แก่ 1) การแบ่งปันข้อมูล (Inform)             
2) การปรึกษาหารือ (Consult) 3) การเข้ามาเกี)ยวข้อง (Involve) 4) การร่วมมือ (Collaboration) และ 
5) การเสริมพลงัอํานาจ (Empowerment) 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื)อนําไปสู่การพัฒนาที)ยั)งยืน เป็นปัจจัยสําคัญของการ
ประสบความสําเร็จในการจดัการศึกษา มีหลกัการสําคญั 5 หลกัการ ดงันี � 1) การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  สามารถใช้ข้อมูล ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 2) การมีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอ
แนวทางเพื)อตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ตดิตาม  ตรวจสอบ 5) การมีสว่นร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะ  
   การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื)อนําไปสู่การพัฒนาที)ยั)งยืนจะทําให้
สถานศึกษามีทุนทางสังคมสําหรับการจัดการศึกษาซึ)งถือว่าเป็นสิ)งที)สําคญัและมีคุณค่ามากกว่า            
ทุนที) เป็นเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว ทุนทางสังคมประกอบด้วย 1) กระบวนการเรียนรู้               
การแสวงหาและการร่วมมือ 2) ความรักในท้องถิ)นและการแบ่งปัน 3) ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การ
ระดมทนุในลกัษณะตา่งๆ  5) ภาวะผู้ นําและความเป็นพลเมือง 6) ภมูิปัญญา ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
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แผนภาพ  3  ทนุทางสงัคมที)สําคญัและมีคณุคา่ตอ่การจดัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 

ทุนทางสังคม 

กระบวนการเรียนรู้               
การแสวงหา 

และการร่วมมือ 

ความรักในท้องถิ)น 
และการแบง่ปัน 

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

การระดมทนุ 
ในลกัษณะตา่งๆ 

ภาวะผู้ นํา 
และความเป็นพลเมือง 

ภมูิปัญญา 
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การจัดการเรียนรู้และประเมินผลสู่ความพลเมือง 
   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื)อพฒันาความเป็นพลเมือง มีจดุเน้น 8 ประการ ดงันี �  
    1.  เน้นกระบวนการกลุม่  
    2.  ฝึกฝนทกัษะพื �นฐานความเป็นพลเมือง  การรับฟังผู้ อื)น 
    3.  เคารพผู้ อื)นวา่มีความเทา่เทียมกบัตนเอง  
    4.  เคารพความคดิเห็นที)แตกตา่ง 
    5. การคิดวิเคราะห์เชื)อมโยงปัญหาและเชื)อมโยงตนเองกับปัญหา สามารถ
แลกเปลี)ยนความคดิเห็นกบัผู้ อื)น 
    6.  สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงที)เป็นวตัถุวิสยั (objective) กับความคิดเห็นที)เป็น          
อตัวิสยั  (subjective) 
    7.  สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื)น  คํานงึถึงสว่นรวม  
    8.  รับผิดชอบตอ่ตนเองตอ่ผู้ อื)นและตอ่สงัคมผา่นการทําโครงการและกิจกรรมตา่งๆ  
 
 การวัดและประเมินผลเป็นเครื)องมือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั �งนี �เพื)อการ
วางแผนพฒันาผู้ เรียนตลอดจนสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาตามศกัยภาพ ผลการวิจยัค้นพบว่า
หากผู้ สอนวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจะส่งผลทําให้ผู้ เรียน มีผลสัมฤทธิEทางการเรียนสูงขึ �น 
สะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมือง ถ้าผู้ สอนได้ออกแบบการประเมินที) มีคุณภาพ (quality 
assessment) และสะท้อนผลการประเมินไปสู่การพัฒนาผู้ เรียนอย่างต่อเนื)อง ยึดหลักการวัด             
และประเมินผลตามสภาพจริงซึ)งหมายถึงการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เ รียน                     
จากกระบวนการทํางานและจากผลงานตลอดจนแฟ้มสะสมงานของผู้ เรียนในบริบทของการเรียน       
การสอนตามสภาพจริง เพื)อการปรับปรุงและพฒันา มีหลกัการ 4 ประการ  ดงันี � 
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   1. ใช้ผู้ประเมินหลายๆ  คน  เชน่ ผู้ เรียน  เพืUอน  ผู้สอน  ผู้ เกีUยวข้อง 
   2.  ใช้วิธีการและเครืUองมือวดัหลายๆ ชนิด เชน่ การสงัเกต การปฏิบตัจิริง                     
    การทดสอบ  การรายงานตนเอง 
   3. วดัหลายๆ  ครั eงในแตล่ะชว่งเวลาของการเรียนรู้ เชน่ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน   
    สิ eนสดุ  ตดิตามผล 
   4. สะท้อนผลการประเมินสูก่ารพฒันาผู้ เรียน 
 
   ประเด็นสําหรับการประเมินตามสภาพจริง ยึดหลกัองค์ประกอบ 3P  ที)ใช้ในการประเมิน
ผู้ เรียน ดงันี � 
   1. Product  หมายถึง การประเมินผลผลิต วา่ผู้ เรียนได้เรียนรู้และสามารถทําอะไรได้
บ้างหลงัการจดัการเรียนรู้  มีลกัษณะเป็นการประเมินผลสรุปการเรียนรู้ 
   2. Process หมายถึง การประเมินกระบวนการ ทีUมุ่งเน้นการตรวจสอบวิธีการเรียนรู้
ของผู้ เรียน (learning how to learn) 
   3. Progress การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ มุ่งเน้นการตรวจสอบว่า
ผู้ เรียนมีพฒันาการเรียนรู้เพิUมขึ eนเป็นอยา่งไร 
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 หลกัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงทั �ง 4 ประการ และองค์ประกอบการประเมิน 3P
สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี �    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  4  หลกัการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และองค์ประกอบการประเมิน  3P 
 
   การสร้างเครื)องมือวดัและประเมินผลตามสภาพจริง ยึดหลกัความถูกต้องและเชื)อถือได้        
ในผลการประเมิน  เครื)องมือที)ดีจะต้องมีองค์ประกอบ  5 ประการ ได้แก่ 1) ชื)อเครื)องมือ 2) คําชี �แจง        
3) รายการประเมิน 4) เกณฑ์การให้คะแนน 5) เกณฑ์การประเมิน  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี � 
 

ตนเอง 

ผู้สอน ผู้ เกี)ยวข้อง 

การสงัเกต การทดสอบ 

การรายงาน
ตนเอง 

การปฏิบตั ิ

ก่อน 
เรียน 

สะท้อน 

หลงั 
เรียน 

ติดตามผล ระหวา่งเรียน 

      Product     Process  Progress 
      ผลผลติ               กระบวนการ           ความก้าวหน้า 
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แบบประเมินความมีวินัย 
 
คําชี �แจง  1.  แบบประเมินนี �มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื)อน และผู้สอน ข้อมลูการประเมินมาจาก   
    3  ฝ่าย  เพื)อพิจารณาในการตดัสินผลการประเมิน 
              2.  จงเขียนระดบัคะแนนลงในชอ่งผลการประเมิน  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดงันี � 
    1  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัเิมื)อได้รับคําสั)งจากเพื)อนหรือผู้สอน 
    2  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัเิมื)อได้รับการกระตุ้นจากเพื)อนหรือผู้สอน 
    3  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัด้ิวยตนเองอยา่งสมํ)าเสมอ 
 

ชืUอ – สกลุ 

ผลการประเมิน 

รวม 
ตั �งใจ 

ในการ 
เรียนรู้ 

ปฏิบตัิงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 

อดทน 
ตอ่สิ)งยั)วย ุ

รับผิดชอบ 
ตอ่ตนเอง 

และสว่นรวม 
 
 
 
 
 
 

     

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ได้คะแนน 3 - 6   หมายถึง  ปรับปรุง 
  ได้คะแนน 7 - 9   หมายถึง  ปานกลาง 
  ได้คะแนน 10 - 12  หมายถึง  ดี 
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แบบประเมินจิตอาสา 
 
คาํชี 5แจง 1.  แบบประเมินนี �มีผู้ประเมิน 3 ฝ่าย คือ ตนเอง เพื)อพิจารณาในการตดัสินผลการประเมิน 
              2.  จงเขียนระดบัคะแนนลงในชอ่งผลการประเมิน  ดงันี � 
    1  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัเิมื)อมีบคุคลอื)นปฏิบตัเิป็นแบบอยา่ง 
    2  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัเิมื)อได้รับการกระตุ้นจากเพื)อนหรือผู้สอน 
    3  คะแนน    หมายถึง    ปฏิบตัด้ิวยตนเองอยา่งสมํ)าเสมอ 
 

ชืUอ – สกลุ 

ผลการประเมิน 

รวม แบง่ปัน 
สิUงของ 

ให้ความ 
ช่วยเหลอื 

ให้คํา 
แนะนํา 

ให้ความรู้สกึ 
ทีUดี ความคิด

ทางบวก 
 
 
 
 
 
 

     

 
เกณฑ์การประเมิน 
  ได้คะแนน 3 - 6   หมายถึง  ปรับปรุง 
  ได้คะแนน 7 - 9   หมายถึง  ปานกลาง 
  ได้คะแนน 10 - 12  หมายถึง  ดี           
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สีAเสาหลักของการเรียนรู้ในศตวรรษทีA  21 
 

 
 

บทนํา   
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ศึกษา         
แนวทางการจัดการศึกษาสําหรับศตวรรษทีU 21 โดยจัดให้มีการประชุมนานาชาติ เพืUอแลกเปลีUยน     
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มคนตา่งๆ ทัUวโลก จนกระทัUงได้ข้อสรุปแนวทางการจดัการศกึษาในศตวรรษ        
ทีU  21 โดยคณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษทีU  21แห่งยูเนสโก 15 คน             
เป็นผู้จดัทําและตั eงชืUอรายงานว่า “Learning :  The  Treasure  Within”  แปลว่า “การเรียนรู้: 
ขมุทรัพย์ในตน” โดยมีสาระสําคญัตอนหนึUงทีUกล่าวถึง “สีAเสาหลักของการเรียนรู้” ทีUเป็นหลกัการจดั
การศกึษาในศตวรรษทีU 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลกัษณะ ได้แก่ การเรียนเพืUอรู้ (Learning  to  
know) การเรียนรู้เพืUอปฏิบตัิได้จริง (Learning  to  do) การเรียนรู้เพืUอทีUจะอยู่ร่วมกนัและการเรียนรู้ทีU
จะอยูร่่วมกบัผู้ อืUน (Learning to Live Together) การเรียนรู้เพืUอชีวิต (Learning to Be)  
 

ความหมาย  
 การเรียนรู้ในศตวรรษทีU 21 ยดึแนวทางการเรียนรู้ 4 แบบ ทีUเป็นการเรียนรู้เพืUอชีวิต มุ่งจดัการ
ศกึษาให้กบัผู้ เรียนสามารถดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพ  ดงันี e 
     1.  การเรียนเพืAอรู้ หมายถึง การศึกษาทีUมุ่งพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้          
การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพืUอให้สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ตลอดชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสต ิสมาธิ ความจํา ความคดิ ผสมผสานกบัสภาพจริงและประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิ
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      2.   การเรียนรู้เพืAอปฏิบัติได้จริง หมายถึง การศกึษาทีUมุ่งพฒันาความสามารถและความ
ชํานาญรวมทั eงสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบตัิงานเป็นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบตัิงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้
ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบตังิานทีUเน้นประสบการณ์ตา่งๆ  ทางสงัคม 
 3.   การเรียนรู้เพืAอทีAจะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้ทีAจะอยู่ร่วมกับผู้อืAน หมายถึง 
การศึกษาทีUมุ่งให้ผู้ เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อืUนในสงัคมพหุวฒันธรรมได้อย่างมีความสุข              
มีความตระหนกัในการพึUงพาอาศยัซึUงกันและกัน การแก้ปัญหาการจดัการความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี        
มีความเคารพสิทธิและศักดิ}ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชืUอของแตล่ะบคุคลในสงัคม 
 4.   การเรียนรู้เพืAอชีวิต หมายถึง การศกึษาทีUมุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุด้านทั eงจิตใจและร่างกาย 
สติปัญญาให้ความสําคญักับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพืUอพฒันา
ความเป็นมนุษย์ทีUสมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิUงแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัว               
และปรับปรุงบคุลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้ อืUน   
 
ความสาํคัญ  
 สีUเสาหลักของการเรียนรู้มีความสําคญัในฐานะทีUหัวใจของเป้าหมายและแนวทางการจัด
การศึกษาทุกระดบั ทีUผู้บริหารการศกึษา ผู้ปฏิบตัิหน้าทีUทางการศกึษา และผู้ มีส่วนเกีUยวข้องทกุฝ่าย 
เช่น ชุมชน สังคม ทีUมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้เป็นกรอบการคิดและตัดสินใจ เพืUอมุ่งไปสู่
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนให้มีความรู้ความสามารถ การคิดเป็นระบบ มีจิตสาธารณะ                
และคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ทีUจําเป็นต่อการเรียนรู้และดํารงชีวิตอย่างมีคณุภาพและมีความสุข            
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี e 
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แผนภาพ 5  ความสําคญัของสีUเสาหลกัของการเรียนรู้ตอ่ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตั ิ และผู้ เกีUยวข้อง 
 
 
 
 
 

สีUเสาหลกั 
ทางการศกึษา 

 

ผู้ปฏิบตัิ 

ผู้บริหาร 

 

ผู้ เกีUยวข้อง 

ความรู้ความสามารถและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ทีUจําเป็นตอ่การเรียนรู้และดํารงชีวิต 



24 
 

 
เป้าหมาย 
 การจดัการศึกษาทีUสอดคล้องกับสีUเสาหลกัของการเรียนรู้มีเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียน 4 ด้าน 
ดงันี e 
 1.  มีวิธีการคิดระดับสูง เช่น คิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
เนืUองจากการคิดเป็นสิUงทีUสําคญัทีUสุดสําหรับการดํารงชีวิตในโลกปัจจุบนัทีUเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเปลีUยนแปลงทางความรู้และนวตักรรมอย่างรวดเร็ว คนทีUคิดเป็นเท่านั eนทีUจะสามารถ
ดํารงชีวิตได้อยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ 
 2.  มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (learner 
person) เนืUองจากการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสําคญัของดํารงชีวิต มนุษย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้จําเป็น
อย่างยิUงทีUต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืUอง บุคคลทีUมีการเรียนรู้จะมีศกัยภาพในการพฒันา
ตนเองและสงัคมได้มากกวา่บคุคลทีUไมมี่การเรียนรู้  
 3.  มีทักษะการแลกเปลีAยนเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิAงแวดล้อม เราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ติดตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอืUนในสงัคม 
ทักษะทางสังคมคือปัจจัยส่งเสริมให้การทํางานทีUต้องประสานความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย
สําเ ร็จลุล่วงการแลกเปลีUยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ เ ชีUยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ                     
เป็นกระบวนการเรียนรู้ขั eนสงูทีUมีความสําคญัและจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  
 4.  มีคุณลักษณะสมรรถนะทีAพึงประสงค์ สิUงสําคญัทีUควบคูก่บัการมีความรู้อนัลึกซึ eง คือ
คุณลักษณะและสมรรถนะทีUพึงประสงค์ การมีคุณลักษณะทีUดีช่วยทําให้สามารถพัฒนาตนเอง        
และดํารงชีวิตร่วมกับผู้ อืUนอย่างสงบสุขและสันติ การมีสมรรถนะคือความสามารถปรับประยุกต์
ความรู้และคณุลกัษณะให้ออกมาเป็นพฤตกิรรมอยา่งเป็นรูปธรรม  
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ทักษะทีAสาํคัญจาํเป็นทีAเอือ̂ต่อการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้ เรียนทีUสอดคล้องกับสีUเสาหลักของการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันควรตอบสนอง
ทกัษะทีUสําคญัสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษทีU  21  สามารถจดักลุม่ได้  5  กลุม่  ดงันี e 
 ทักษะการรู้ขัน̂พืน̂ฐาน   
  1.  การรู้หนงัสือพื eนฐาน  (Basic  Literacy) 
  2.  การรู้ทางวิทยาศาสตร์พื eนฐาน  (Scientific  Literacy) 
  3.  การรู้ทางเทคโนโลยีพื eนฐาน  (Technological  Literacy) 
  4.  การรู้ทางทศันศลิป์พื eนฐาน  (Visual  Literacy) 
  5.  การรู้ทางขา่วสารข้อมลูพื eนฐาน  (Information  Literacy) 
  6.  การรู้ทางพหวุฒันธรรมพื eนฐาน  (Multi  Cultural  Literacy) 
 ทักษะด้านการคิดระดับสูง  
  7.  ความคดิระดบัสงูและมีเหตผุล  (Higher – Order  Thinking  
       and  Sound  Reasoning) 
  8.  ความคดิสร้างสรรค์  (Creativity) 
 ทักษะด้านการมีวิธีการเรียนรู้ 
  9.  ความสามารถกําหนดเป้าหมายของตนเอง  (Self - Decision) 
  10.  ความสนใจใฝ่รู้  (Curiosity) 
  11.  ความสามารถปรับตวัและจดัการกบัสิUงทีUซบัซ้อน (Adaptability  and   
         Managing  Complexity) 
  12.  สามารถใช้เครืUองมือทีUเป็นปัจจบุนั  (Effective  Use  of Real – World  Tools) 
  13.  ความตระหนกัและเข้าใจสงัคมโลก  (Global  Awareness) 
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 ทักษะด้านการมีทักษะการแลกเปลีAยนเรียนรู้ ทักษะทางสังคม  
  14.  การสืUอสารทีUมีประสิทธิภาพ  (Effective  Communication) 
  15.  การทํางานเป็นทีม  (Teaming  and  Collaboration)  
  16.  ทกัษะเข้าใจตนเองและผู้ อืUน  (Interpersonal  Skills) 
  17.  มีปฏิสมัพนัธ์การสืUอสาร  (Interactive  Communication) 
 ทักษะด้านมีคุณลักษณะสมรรถนะทีAพงึประสงค์  
  18.  ความกล้าเสีUยง  (Risk  Taking) 
  19.  มีความรับผิดชอบ  (Personal  Responsibility) 
  20.  เป็นพลเมืองดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Social  and  Civic Responsibility) 
  21.  การจดัลําดบั  วางแผน  และการบริหารมุง่ผล (Prioritizing  Planning,  and   
         Managing  for  Results)  
  22.  สามารถผลิตผลงานทีUมีคณุภาพสงู  (Ability  to  Produced Relevant,   
         High – Quality  Product)  
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
 การจัดการเรียนรู้เพืUอบรรลุสีU เสาหลักของการเรียนรู้ต้องปรับเปลีUยนกระบวนทัศน์ใหม ่                  
ทางการศกึษาใหม ่ทีUมีฐานคดิและมมุมองวา่ “การเรียนรู้ไม่จาํกัดอยู่เฉพาะห้องสีAเหลีAยม แต่มีอยู่
รอบตัวจะเกิดทีAชุมชนหรือทีAบ้านสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตได้จริง”  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ทีUมีประสิภาพคือเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั มุ่งเน้นการเรียนรู้ความคิด
รวบยอดหลัก (main concept) และบูรณาการทีUเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิUงทีUต้องพึUงพาอาศยั
เกื eอกูลซึUงกันและกันโดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ ใช้วิจารณญาณในการคิดของตนเอง ส่งเสริม
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริUมสร้างสรรค์ทีUเชืUอมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง         
ด้วยตนเองบนฐานของการวิจยัและการแลกเปลีUยนเรียนรู้ ปลกูฝังคณุลกัษณะการเคารพผู้ อืUน มีความ
เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชืUอ การพัฒนาบุคลิกภาพทีUดี ค่านิยม
ประชาธิปไตย และสํานกึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิUงแวดล้อม 
 สําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริงและนําผลการ
ประเมินมาพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เนืUองเพืUอบรรลเุป้าหมายสีUเสาหลกัของการเรียนรู้ คือ 1) ใช้ผู้ประเมิน
หลายๆ  คน  เช่น ผู้ เรียน  เพืUอน ผู้ สอน ผู้ เกีUยวข้อง 2) ใช้วิธีการหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต                  
การปฏิบตัิ  การทดสอบ การรายงานตนเอง 3) ประเมินหลายๆ ครั eงในแตล่ะช่วงเวลาของการเรียนรู้ 
เชน่ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน สิ eนสดุ ตดิตามผล และ 4) สะท้อนผลการประเมินสูก่ารพฒันาผู้ เรียน                   
 

สรุป 
 สีUเสาหลกัของการเรียนรู้ทีUเป็นหลกัการจดัการศกึษาในศตวรรษทีU 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 
4 ลกัษณะ ได้แก่ การเรียนเพืUอรู้ การเรียนรู้เพืUอปฏิบตัิได้จริง การเรียนรู้เพืUอทีUจะอยู่ร่วมกันและการ
เรียนรู้ทีUจะอยูร่่วมกบัผู้ อืUน และการเรียนรู้เพืUอชีวิต มีเป้าหมายการเรียนรู้ 4 ประการ ได้แก่ มีวิธีการคิด
ระดับสูง มีวิธีการเรียนรู้ มีทักษะการแลกเปลีUยนเรียนรู้และทักษะทางสังคม และมีคุณลักษณะ
สมรรถนะทีUพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายโดยการจัดการเรียนรู้ทีUเน้นผู้ เรียน              
เป็นสําคญัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเข็มมุ่งสู่การเรียนรู้ 
 

 

 
 

บทนํา 
 การศึกษาแนวคิดสําคญัของการขับเคลื)อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้             
3 ประการ ได้แก่ 
  1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกของการเรียนรู้และการสร้างอุดมการณ์     
และการสร้างจิตสํานกึการพึ)งตนเอง 
  2. การจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์อันดีของผู้ คนที)ถูกร้อยรัด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นพื �นฐานของการสร้างสามคัคีธรรม 
  3. การทํากิจกรรมร่วมกนั มีการพึ)งตนเองของครอบครัวและชมุชน เป็นเป้าหมายของ     
การเรียนรู้แบบประสานพลงัเพื)อการนําไปสูช่มุชนเข้มแข็ง 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข็มมุ่งสู่การเรียนรู้ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระราชทานแก่ประชาชน      
ซึ)งเป็นปรัชญาของการดํารงชีวิต และการพัฒนาสําหรับประชาชนทุกระดบั ตั �งแต่ระดบัครอบครัว 
ระดบัชุมชน และระดบัรัฐ ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ซึ)งจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ พระราช
จริยาวตัร และพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรงปฏิบตัิภารกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษีใหม่ มาเป็นเวลาหลายสิบปี ก่อนที)สงัคมไทยจะประสบปัญหาวิกฤติ และได้มีพระราช
ดํารัสเกี)ยวกับเรื)องนี �ในวนัที) 4 ธันวาคม ติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน เราต้องปฏิรูปการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีใหม่: ชีวิตที)พอเพียง ซึ)งจะอํานวยประโยชน์ยิ)งให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ตามแนว
พระราชดําริอ ั นทรงคณุคา่ แม้วา่เราจะเผลอเดนิทางที)ไร้ทิศทาง และเกิดผลเสียหายมาแล้ว เราควรมี
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สตทิบทวนเรื)องราวที)เกิดขึ �นและเป็นไปในชมุชนและสงัคม ให้ก้าวทนัยคุโลกาภิวตัน์ ดงัพระราชดํารัส
เมื)อวนัที) 12 กรกฎาคม 2541 มาเป็นหลกัในการเรียนรู้ที)เป็นรูปธรรม คือ 
 

 “...ทฤษฎีใหม.่..ยืดหยุน่ได้ และต้องยืดหยุน่เหมือนชีวิตของเราทกุคนด้วยความยืดหยุน่...” 
 

 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 หว่ง 2 เงื)อนไข   
       สามหว่ง  ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตผุล  และมีภมูิคุ้มกนัในตน  
       สองเงื)อนไข  ประกอบด้วย เงื)อนไขคณุธรรม และเงื)อนไขความรู้ 
   เงื)อนไขคณุธรรม  ได้แก่ ซื)อสตัย์สจุริต ขยนั  อดทน  แบง่ปัน 
   เงื)อนไขความรู้  ได้แก่  รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั  และมีหลกัวิชา 
  ผู้ ที)ปฏิบตัิในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ)งแวดล้อม 
วฒันธรรมที)ก้าวหน้า  สมดลุ  มั)งคั)ง  และยั)งยืน  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  6  สาระสําคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน อุ้มชูตวัเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง            
มีองค์ประกอบสําคญัที)มีความสมัพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ความรู้ คณุธรรม คณุลกัษณะ และ
ผลลพัธ์  ถ้าเราปฏิบตัติามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้เกิดความสมดลุในการดําเนินชีวิต พร้อมรับ
การเปลี)ยนแปลงตา่งๆ อยา่งยั)งยืน  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
 

เศรษฐกจิพอเพยีง

Self - sufficiency  Economics

ผลลพัธ์

คุณลกัษณะ

คุณธรรม

ความรู้

สมดุล

พอประมาณ

ซื0อสัตย์ สุจริต

ความรู้ฝังลึก

พร้อมการเปลี0ยนแปลง

ภูมิคุ้มกนัในตัว

อดทน ความเพยีร

ความรู้ชัดแจ้ง

ยั0งยนื

มีเหตุผล

รอบคอบ ระมัดระวงั

มีสติปัญญา

 
 
แผนภาพ  7  ความเชื)อมโยงขององค์ประกอบตา่งๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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การปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสาํนึกการพึ,งตนเองเป็นหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัของกระบวนการเรียนรู้และการดํารงชีวิต โดยมี
การพึ)งพาตนเองและลดการพึ)งพาสงัคมอื)นให้น้อยลง มีความสามารถในการแข่งขนัและร่วมมือ มีการ
ช่วยเหลือเกื �อกูล และพึ)งพาอาศยักันเป็นเครือข่าย เพื)อความมั)นคง เข้มแข็ง และยั)งยืน โดยทุกคน
ร่วมมือกนัอย่างจริงจงั ทกุส่วนของสงัคมให้ความสนใจ และเอาใจใส่ดแูลทางด้านจิตใจของผู้ ใกล้ชิด
อย่างสมํ)าเสมอ ให้เวลา ให้ความรัก ให้กําลังใจ ให้คําปรึกษา แนะนํา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของ               
ทกุคนในชมุชนและสงัคม 
 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง 
รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคอื)นๆ ในการผลิตสินค้า และบริการ เพื)อเลี �ยงสังคมนั �นๆ โดยได้พยายาม
หลีกเลี)ยงที)จะต้องพึ)งพาปัจจัยต่างๆ ที)เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล คือ 
ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างต่อเนื)อง ไม่เดือดร้อน กําหนดความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ
ตามฐานะตามอัตภาพ และที) สําคัญ คือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรเสรีภาพ                       
ไมพ่นัธนาการอยูก่บัสิ)งใด 
 เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื �นฐานความมั)นคงในการดํารงชีวิต ส่งผลให้สามารถพึ)งตนเอง
ได้ การเรียนรู้ที)จะทําให้ผู้ เรียนสามารถพึ)งตนเองได้ตามแนวพระราชดําริ ต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนคิดเป็น     
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ซึ)งเป็นการคิดขั �นสูง เมื)อผู้ เรียนคิดเป็นก็จะหาทางออก    
และสามารถพึ)งตนเองได้ มุง่เน้นในความประหยดั ลดคา่ใช้จ่ายที)ไม่จําเป็นทกุด้าน ลดความฟุ่ มเฟือย
ในการดํารงชีวิตอยา่งจริงจงั ดงัพระราชดํารัสที)วา่ 
 

“...ความเป็นอยูไ่มฟุ่้ ง ต้องประหยดัในทางที)ถกูต้อง...” 
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 การปลกูฝังอดุมการณ์และจิตสํานกึการพึ)งตนเอง จะต้องเปลี)ยนกรอบความคิดแบบพึ)งพา
ต่างชาติ ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหลกั ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพยากร และฟื�นฟูเศรษฐกิจได้ ต้องพึ)งพา            
การลงทนุและการค้ากบัประเทศที)มีความมั)งคั)ง จะต้องเปลี)ยนวิธีคดิให้มีการเรียนรู้ใหม ่  
 การเปลี)ยนแนวความคิดในการพฒันาหนักลบัมามองเศรษฐกิจ สงัคมในประเทศแบบคิด
พึ)งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพฒันาให้คนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที)มีกําลงั
การผลิตและขนาดตลาดใหญ่ขึ �น การฟื�นฟูทางเศรษฐกิจจะต้องเชื)อมโยงกับการปฏิรูปการเรียนรู้           
ของประชาชนทั)วประเทศ ให้มีความสามารถในการพฒันา การผลิตสินค้าและบริการที)จําเป็นควบคู่
กนัไปกบัการเป็นพลเมืองที)มีจิตสํานึกเพื)อสงัคม ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองทั �งระบบ             
ให้มีการบริหารจดัการที)มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม อนรัุกษ์และฟื�นฟสูภาพแวดล้อมเพิ)มขึ �น 
 ปฏิรูปแนวคิดของครู ให้เข้าใจความหมายของการเรียนรู้ต้องใช้กระบวนการคิด            
เพื)อแก้ปัญหา เสริมสร้างให้ครูมีอุดมการณ์และจิตสํานึกเพื)อส่วนรวม แนวคิดทางการศึกษา                
ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนแข่งขันกับตวัเอง เพื)อพฒันาศกัยภาพของตวัเองให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สนุกที)จะเรียนรู้ รักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ คิดเป็น เมื)อบุคคลคิดเป็นก็สามารถ
พึ)งตนเองได้ จดัการศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสงัคมทั �งสงัคม 
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การสร้างสามัคคีธรรม 
 การเรียนรู้ต้องยึดหลักการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะ          
ขาดแคลนในการดํารงชีวิต ดงัพระราชดํารัสที)วา่ 
 
 ”...ความเจริญงอกงามทั �งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และหาเลี �ยงชีพชอบ 
เป็นหลกัสําคญั...“ 
 
 การเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมองภาพรวม โดยตระหนกัถึงส่วนย่อยและส่วนรวมเป็นกลไก    
ที)เกื �อกูลและเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขนักันในทางการค้าขาย การประกอบอาชีพ
แบบตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรงในอดีต ดงัพระราชดํารัสเรื)องนี �วา่ 
 
 “...ความสุขความเจริญแท้จริงนั �น หมายถึง ความสุขความเจริญที)บุคคลแสวงหามาได้    
ด้วยความเป็นธรรม ทั �งในเจตนา และการกระทําไม่ใช่ได้มาด้วยความบงัเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่ง
เบียดบงัมาจากผู้ อื)น...” 
 
 จุดแข้งของชุมชนและสงัคมไทยอยู่ที)ความหลากหลายทางชีวภาพทางสงัคมวฒันธรรม      
อยู่ที)ภูมิปัญญาและอยู่ที)ทุนทางสังคม อยู่ที)ความสัมพันธ์ของผู้คนที)ถูกร้อยรัดด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆ     
ทําให้ผู้คนเป็นพี)เป็นน้อง พึ)งพาอาศยักนัและไว้ใจกนัอนัเป็นที)มาของสามคัคีธรรม 
 ทนุของชมุชน หมายถึง ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ทุนทาง
สังคม คือ กฎเกณฑ์ทางสังคมที)ร้อยรัดผู้ คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นพี)น้องไว้ใจซึ)งกันและกัน             
มีกิจกรรมร่วมกนัในการประกอบการเพื)อการจดัการ ทนุของชมุชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมเพื)อการ
พึ)งตนเอง กิจกรรมประกอบการของชมุชนมีลกัษณะ 7 อยา่งคือ 1) ชมุชนเป็นเจ้าของและผู้ ดําเนินการ 
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2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 3) ทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาจากชุมชนหรือจากภายนอก       
4) ริเริ)มสร้างสรรค์เป็นวตักรรมของชมุชน 5) มีฐานะภูมิปัญญาท้องถิ)น ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ)น
กับภูมิปัญญาสากล 6) มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหวัใจ 7) มีการพึ)งตนเองของครอบครัวและ
ชมุชนเป็นเป้าหมาย  
 การเรียนรู้และการประกอบการแบบประสานพลัง (synergy) ทํากิจกรรมร่วมกันทาง
เศรษฐกิจและการเรียนรู้แบบเสริมกัน การพึ)งตนเองของชุมชนเป็นรากฐานสําคญัของการปรับปรุง
ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที) ดีขึ �นจะต้องมาจากพลังทางปัญญา พลังความรู้ พลังสามัคคีที)เกิดจาก           
การเรียนรู้เรียนรู้วา่ ตนเองและกลุม่มีอะไรดีๆ อยูม่ากมายที)จะทําให้สามารถพึ)งตนเองได้ 
 การเรียนรู้จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ไม่หยดุนิ)งที)
จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั �งนี � พยายามขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้
เพิ)มพนูจนถึงขั �นพอเพียงเป็นเป้าหมายหลกั ดงัพระราชดํารัส 
 
 “...การที)ต้องการให้ทุกคนพยายามที)จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มีความเป็นอยู ่      
ก้าวหน้าที)มีความสขุ พอมีพอกิน เป็นขั �นหนึ)งและขั �นตอ่ๆ ไปก็คือให้มีเกียรตวิา่ยืนยนัได้ด้วยตนเอง...” 
  
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตระบบนิเวศ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา แนวที) เ น้นการพัฒนาให้ “คน”                 
เป็นศนูย์กลางและให้ความสําคญัเบื �องต้นกบัการพึ)งตนเองในระดบัชุมชน ระดบัชาติ และระดบัโลก 
การเรียนรู้เน้นการบรูณาการความรู้กบัคณุธรรมจริยธรรม  
 การเรียนรู้เฉพาะแต่องค์ความรู้ แต่ขาดคณุธรรม เมื)อสําเร็จการศึกษาออกไปก็จะไม่ทํา
ร้ายสงัคม สิ)งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนตระหนกัรู้ถึงคณุธรรมและปฏิบตัิแนวทาง
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ที)ดีละสิ)งที)ชั)วให้หมดสิ �นไป ทั �งนี �ด้วยสงัคมไทยที)ล่มสลายในครั �งนี �เพราะยงัมีจํานวนบุคคลมิใช่น้อย           
ที)ดําเนินการโดยปกตจิากความละอายตอ่แผน่ดนิดงัพระบรมราโชวาท 
 
 “...พยายามไม่ก่อความชั)วให้เป็นเครื)องทําลายตนเอง ทําลายผู้ อื)น พยายามลด พยายาม
ละความชั)วที)ตนเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตวัอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ)มพูนความดี              
ที)มีอยูน่ั �นให้งอกงามสมบรูณ์ขึ �น...”  
 
 การพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง จุดเน้นอยู่ที)การพัฒนาคนในชุมชนด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมควบคูไ่ปกับการจรรโลงรักษาวฒันธรรม ชุมชน และระบบนิเวศน์ การพฒันาคน
จะต้องเริ)มที)การพฒันาความคิด จิตใจของตน ให้รู้จกักินจกัใช้ตามอตัภาพ และความจําเป็นในการ
ดํารงชีวิตแล้วพฒันาองค์ความรู้ ซึ)งมีอยู่แล้วในชุมชน เพื)อสร้างภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตและการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของกลุม่บคุคลตอ่ไป  
 การพฒันาชมุชนและระบบนิเวศน์อนัเป็นปัจจยัแวดล้อมสําคญัของคนเป็นศนูย์รวมของ
คนที)มีวิถีชีวิตเดียวกัน และเป็นรากฐานสําคญัของสงัคมนั �น จะเป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพ
และสร้างผลสําเร็จแหง่การพฒันาคนที)ถกูต้องและรวดเร็ว  
 การมุ่งพัฒนาที)ตวัคนแต่ละคน โดยที)การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชน ด้วยการ
เกื �อหนนุชมุชนให้คนที)อาศยัในชมุชนมีความเข้มแข็ง สามารถที)จะพึ)งตนเอง และพึ)งพาอาศยัระหว่าง
กนัในชมุชนได้ ปราศจากการทําลายระบบนิเวศน์ 
 ปัจจัยที)ทําให้การพัฒนาคนและชุมชนประสบความสําเร็จคือการเปิดโอกาสให้คน             
และชมุชนที)สว่นร่วมในการพฒันาศกัยภาพของตน ทั �งในระดบัการกําหนดกรอบแนวคิดและขั �นลงมือ
ปฏิบตัิเพื)อที)จะนํามาซึ)งการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาอย่างสร้างสรรค์และตรงตามความ
ต้องการพื �นฐานที)แท้จริงของคนในแตล่ะชมุชนเกี)ยวเนื)องกบัเศรษฐกิจที)มีความสมดลุระหว่างแนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียงกบัเศรษฐกิจที)ต้องดําเนินไปควบคูก่บัการตลาด เกี)ยวเนื)องกบัวิถีชีวิตวิถีวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ)น ความมั)นคง เกี)ยวเนื)องกบัธรรมชาตริะบบนิเวศน์ การรวมตวัของสมาชิกในครอบครัว
และที)สําคญัที)สุดคือเกี)ยวเนื)องกบัวิธีคิดและจิตสํานึกของคนในการประกอบการใดๆ ต้องไม่ทําลาย
ธรรมชาตแิละสิ)งแวดล้อม  
 เมื)อชุมชนเข้มแข็งจนถึงขั �นสามารถรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจชุมชนได้ใช้ทรัพยากร          
ของชุมชนอย่างรู้ถึงคุณค่า และไม่ทําลายสิ)งแวดล้อม องค์กรชุมชนเป็นยุทธศาสตร์ เน้นการเรียนรู้
เพื)อให้เกิดพึ)งตนเอง การแบ่งปัน สร้างตลาดในชุมชน เป็นกิจการที)ร่วมกันดูแล ชุมชนจะเข้มแข็ง            
จะเริ)มจากระดบัครอบครัวทําพอกิน พออยู ่ 
 การพึ)งพาตนเองหมายถึง การทําให้พอกิน พอใช้ในครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย             
ซึ)งร่วมกนัเรียนรู้ร่วมกนัจดัการร่วมกนัผลิต ร่วมกนับริโภค ไมใ่ช้สารเคมี ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง สิ)งที)แข็งแรง
คือจิตใจ ไมม่วัเมาในอบายมขุ  
 ทางเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนานั �นมีคําตอบหรือสูตรสําเร็จที)สามารถใช้ได้กับทุกที)            
ทกุเวลา ทุกสภาพปัญหา กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ)งจําเป็นและต้องเรียนรู้ตลอดเวลา การพฒันา
โดยยึดแนวทางหนึ)งเพียงแนวทางเดียว ไม่ยืดหยุ่นไม่พิจารณาถึงพื �นฐานดั �งเดิมของคน ย่อมนําไปสู่
การคดิค้นของการพฒันาได้  
 หวัใจสําคญัระหวา่งเศรษฐกิจกบัชีวิตและระบบนิเวศน์อยูที่)การเรียนรู้เริ)มจากการเรียนรู้วิธี
คิดใหม่ คิดให้รอบด้านคิดให้ทวีคณู คิดแบบบูรณาการหรือการประสานพลงั (synergy) และคิดให้
บรรลไุด้วา่จะพึ)งตนเองได้อยา่งไร จะจดัการให้เกิดความสมดลุระหวา่งเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ 
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การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระบวนทัศน์การพัฒนา แนวทางที) เ น้นการพัฒนาให้คน                   
เป็นศูนย์กลางและให้ความสําคัญกับการพึ)งตนเองในระดับชุมชน การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าหมายหลักเน้นการพึ)งตนเองได้ การกระจายรายได้ที)เป็นธรรม มีวิธีการที)เน้นกลุ่มของชุมชน 
สหกรณ์และเศรษฐกิจชมุชนเสริมสร้างคา่นิยม โดยเน้นการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกนั ช่วยเหลือเกื �อกลู
กันด้วย ความสามัคคีธรรมกระตุ้ นแรงจูงใจให้ สํานึกสาธารณะ จิตใจจดจ่อต่อส่วนรวม                  
สร้างความสมัพนัธ์ที)ดีในชมุชนพึ)งพาอาศยักนั ตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ)งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ชีวิต สังคม กับระบบนิเวศน์ นําเทคโนโลยี             
ชั �นกลางมาประยุกต์ใช้ที)สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ)นที) รับใช้ชุมชน เน้นความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างระบบภายในชมุชน ท้องถิ)น ควบคูก่บัการเตรียมความพร้อมเข้าสูโ่ลกาภิวตัน์อยา่งรู้เทา่ทนั  
 การพฒันาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั)นคงได้ด้วยผลิต
ภาพสอดคล้องกับภูมิปัญญา รวมทั �งรักษาสิ)งแวดล้อมพร้อมไปกับการแข่งขัน การกระจายรายได้ 
กระจายโอกาส กระจายความเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต กระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของชมุชนและ
ประชาชนในกระบวนการเรียนรู้พฒันาให้ชมุชนเข้มแข็ง 
 ข้อมลูในตวัมนัเองถ้าจดัการไม่เป็น ไม่มีกรอบ ไม่มีเครื)องมือมารองรับ ข้อมลูก็ไม่มีคณุคา่ 
ถ้าใช้ไม่เป็น ข้อมูลจะมีคณุค่าเมื)อนํามาเชื)อมโยงจนทําให้เกิดความรู้ เหมือนการต่อจิSกซอ จนเห็น      
ภาพใหญ่ แต่ความรู้เป็นเรื)องๆ ถ้าไม่มีการเชื)อมโยง ความรู้แบบบูรณาการ ผสานกับความรู้อื)นๆ              
ทําให้เห็นองค์รวมและมีการนําความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัทํิาให้ชีวิตดีขึ �น ความรู้ก็จะกลายเป็นปัญญา 
 จดุแข็งของชมุชนและสงัคมไทย อยู่ที)ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางสงัคม วฒันธรรม 
อยู่ที)ภูมิปัญญาและอยู่ที)ทุนทางสังคมอยู่ที)ความสัมพันธ์ของบุคคลที)ร้อยรัดด้วยขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําให้เกิดความเป็นพี)น้อง ใกล้ชิด พึ)งพาอาศยัซึ)งกนัและกนัในวงกว้าง 
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 วิธีการที)จะให้ชุมชนตระหนกัว่าตนเองมีทุนของชุมชน ได้แก่ การศึกษาวิจยั ทําให้ชุมชน
ค้นพบศักยภาพของตนเอง พร้อมกับแนวทางในการพัฒนาทุนและศักยภาพ การทําวิจัย                       
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที)ชาวบ้านค้นพบตนเอง รู้จกัตนเอง รู้จกัชมุชน รู้จกัวิธีการสืบค้นข้อมลูที)ทําให้
รู้จกัรากเหง้า และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม รู้จกัศกัยภาพและทนุ รายรับ รายจ่าย และหนี �สิน และทํา
การวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นี � เพื)อทําแผนแมบ่ทการพฒันา ทําประชาพิจารณ์แผนไปสูก่ารปฏิบตั ิ 
 กระบวนการศึกษาวิจยัทําให้ชุมชนค้นพบจิตวิญญาณของตนเอง ระบบคุณค่า ความดี
ความงามต่างๆ ค้นพบความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย ซึ)งล้วนเป็นต้นทุน             
ที)สําคญัของชมุชน กระบวนการศกึษาวิจยัจากภายนอก เปลี)ยนวิธีคิดใหม่ให้กลายเป็นชมุชนที)เรียนรู้
พึ)งตนเองได้และนําไปสูก่ารเป็นชมุชนที)เข้มแข็งตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2543). ทฤษฎีใหม่ในหลวง ชีวิตที,พอเพียง. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ร่วม 
 ด้วยชว่ยกนั. 
โทมสั เอซ. ดาเวนพอร์ท และลอเรนซ์ พรูแซต นิทศัน์ วิเทศ แปล. (2542). การจัดการความรู้. 
 กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์บซิิเนส เพรส. 
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2542). กระบวนทัศน์ใหม่ : การจัดการศึกษาเพื,อพัฒนาศักยภาพของบุคคล. 

 กรุงเทพฯ : S.R. Printing Limited Partnership. 
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2542). พลังการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่. กรุงเทพฯ: S.R. Printing Limited  
 Partnership. 
วิชยั วงษ์ใหญ่. (2542). ปฏิรูปการเรียนรู้: ผู้เรียนสาํคัญที,สุด สูตรสาํเร็จหรือกระบวนการ. 

 กรุงเทพฯ : S.R. Printing Limited Partnership. 
สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. (2543, มีนาคม - เมษายน). “การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง”.  
 ข้าราชการ. กรุงเทพฯ:  
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544). ภาพรวมภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
William, Maehl H. (2000). Lifelong Learning at it Best: Innovative Practices in Adult 

 Credit Program. Sanfrancisco: Jossey - Bass Publishers  
 
 
 
 
 



41 
 

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต:ิ จุดเน้นการปฏรูิปการเรียนรู้ 
 

 

 
แนวคิด 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 3) พ.ศ. 2553 
มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื)อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย               
การเรียนรู้ การเรียนรู้ระบบคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ)น เพื)อการอนุรักษ์ฟื�นฟู การประยุกต์ใช้                    
และการสร้างใหม ่
 

การปฏิรูปการเรียนรู้คือจุดเน้น 
 รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มีเจตนารมณ์ที)จะคืนอํานาจการจดั
การศึกษาให้กับประชาชน การจัดการศึกษาต้องกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ)น เพื)อให้ประชาชน              
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจดัการศึกษา รัฐมีหน้าที)กํากับดแูลและส่งเสริมคณุภาพการศกึษา   
ให้มีมาตรฐาน สิทธิของประชาชนที)จะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั)วถึงและมีคณุภาพ ดงัมาตรา 43 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั �นพื �นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที)รัฐจะต้องจดัให้
อยา่งทั)วถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย” 
 มาตรา 81 “รัฐต้องจดัการศกึษา อบรม และสนบัสนนุให้เอกชนจดัการศกึษา อบรมให้เกิด
ความรู้คู่คณุธรรม จดัให้มีกฎหมายเกี)ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ     
การเปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกที)ถูกต้องเกี)ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุน             
การค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื)อการพัฒนา
ประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถิ)น ศลิปะ และวฒันธรรมของชาต”ิ 
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 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 3) พ.ศ.2553 
โดยภาพรวมแล้วมุ่งเน้นให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเข้าถึงการศึกษาที)มีคุณภาพ 12 ปี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้ให้รู้วิธีการเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้        
เพื)อสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 หวัใจของการปฏิรูปการศกึษา มีจดุเน้น 3 ประการ คือ 
  1. บุคลทุกคนมีสิทธิและโอกาสเข้าถึงการศึกษาที)มีคุณภาพเสมอกันตลอดชีวิต            
และในชว่งการศกึษาขั �นพื �นฐาน 12 ปี  โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
  2. ปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู้ โดยถือวา่ผู้ เรียนสําคญัที)สดุ ให้รู้วิธีการเรียน 
  3. ระดมและกระจายทรัพยากร การจดัการศกึษาให้กว้างขวางและทั)วถึงและเป็นธรรม
ให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
 มุง่หวงัให้ปฏิรูปการเรียนรู้เพื)อเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ การจดัการศกึษาทั �งในด้านเนื �อหา
สาระ และกระบวนการทําให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสังคมทั �งสังคมเพื)อเป็นสังคม       
แหง่การเรียนรู้ เพื)อการแก้ปัญหา และพฒันาสงัคมอยา่งยั)งยืน 
 การปรับตวัเองเข้าสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ และเพื)อให้มีการปฏิบตัิให้เข้าถึงหวัใจของการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น เชื)อมโยงกันได้ระหว่างการศึกษา     
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั มีการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี และเรียนได้ 12 ปี ตามความ
สะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการปรับปรุงคณุภาพอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา การจัดมุ่งปรับ
ระบบการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยเฉพาะให้รู้วิธีการเรียนรู้ เรียนรู้คู่คุณธรรม มีการ
กําหนดมาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษาทั �งภายในและภายนอก 
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 โลกยุคโลกาภิวัตน์เชื)อมนานาประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ)งขึ �น มีการแลกเปลี)ยนข้อมูล
ข่าวสาร ความเปลี)ยนแปลงที)เกิดขึ �นและรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว การติดตามข้อมูลข่าวสารและการ
เปลี) ยนแปลงเกิดขึ �นตลอดเวลา ย่อมยังประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือประเทศที) ก้าวทันโลก                         
ใครครอบครองความรู้และเทคโนโลยีได้มาก ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ อื)น การเรียนรู้ตลอดเวลาจึงเป็น
สิ)งจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของทกุคน 
 การปฏิรูปการศกึษาครั �งนี � ทําให้สงัคมมีแหล่งการเรียนรู้เกิดขึ �นมากมายที)ผู้ เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา จากแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ อุทยาน ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ รวมทั �งสื)อ              
และเทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกนํามาใช้เพื)อประโยชน์ทางการศึกษามากขึ �น เป็นการเพิ)มพลงัการเรียนรู้ 
เพื)อทําให้สงัคมแห่งการเรียนรู้ หรือสงัคมแห่งปัญญา รวมทั �งการจดัสรรระบบคณุคา่ของภูมิปัญญา
ท้องถิ)นในการเรียนรู้ 
 
การคัดสรรระบบคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ,น 
 ภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย เป็นสิ)งสําคัญที)สุด เป็นขุมทรัพย์ทาง
ปัญญา อันเกิดจากการสั)งสมประสบการณ์ที)ผ่านมา กระบวนการเรียนรู้ เลือกสรรและปรุงแต่ง 
พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับเวลาและยุคสมัย                   
การถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดภูมิ ปัญญานั �นล้วนนํามาซึ) งกระบวนการเ รียนรู้อันเป็น
กระบวนการพฒันาที)สําคญัที)ทําให้สงัคมไทย อยูร่อดและมีสนัตสิขุในการดําเนินชีวิต 
 ระบบคุณค่า เป็นนามธรรมที)คอยกํากับกิจกรรม หรือการดําเนินกิจกรรมของระบบอื)น         
โดยมีคนและการอยู่ร่วมกันเป็นชมุชนเป็นเป้าหมายสําคญั ระบบคณุค่าจะเน้นการจดัความสมัพนัธ์
ระหว่างคนกับคน ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ และคนกบัคณุธรรม ระบบคณุคา่จึงปรากฏ
อยู่ในกฎระเบียบต่างๆ ของสังคม ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการถ่ายการเรียนรู้           



44 
 

ของชมุชน การเรียนรู้ระบบคณุค่าภูมิปัญญาท้องถิ)น เพื)อการอนุรักษ์ ฟื�นฟู การประยุกต์ใช้ และการ
สร้างใหมเ่พื)อสืบสานคณุคา่ ความเชื)อ และปัญญาของท้องถิ)น  
 ระบบการเรียนรู้เป็นแกนกลางของกิจกรรมทกุระบบ เป็นการเรียนรู้ที)ต่อเชื)อมภูมิปัญญา
ของชุมชนเข้ากับความรู้ทางสากล พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที)สอดคล้องและรับใช้ชีวิตของชุมชน                 
ในปัจจุบนั กิจกรรมหรือระบบอื)นๆ จึงต้องมีการเรียนรู้เฉพาะระบบ หรือเฉพาะด้านโดยมีภูมิปัญญา
เป็นแกนกลาง เชื)อมร้อยความรู้ทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน ภูมิปัญญาไทย        
มีลกัษณะเป็นองค์รวม และมีคณุคา่ทางวฒันธรรมเกิดขึ �นในวิถีชีวิตไทย ซึ)งภมูิปัญญาท้องถิ)นอาจเป็น
ที)มาขององค์ความรู้ที)งอกงามขึ �นใหมที่)จะชว่ยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจดัการ
และการปรับตวัในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลกัษณะองค์รวมของภูมิปัญญาท้องถิ)น มีความเดน่ชดั
ดงันี � 
  1. ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสาน องค์ความรู้ ทักษะ              
และเทคนิคด้านการเกษตรกบัเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพื �นฐานคณุค่าเดิม ซึ)งคนสามารถพึ)งพา
ตนเองได้ในสถานการณ์ตา่งๆ  
  2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่        
การแปรรูปการผลิตเพื)อการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัดเป็นธรรม การขวนขวายการใช้ชุมชน
ท้องถิ)น สามารถพึ)งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนการผลิตและการจําหนา่ยผลิตทางหตักรรม 
  3. ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา
สขุภาพของคนในชมุชน โดยเน้นให้ชมุชนสามารถพึ)งตนเองทางสขุภาพและอนามยัได้ 
  4. ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี)ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้อม ทั �งการอนุรักษ์การพัฒนาและการใช้ประโยชน์        
จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ)งแวดล้อมอยา่งสมดลุและยั)งยืน 
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  5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในการสะสมและบริหารกองทุน
และสวสัดิการชุมชน ทั �งที)เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพื)อสร้างความมั)นคงให้กับชีวิต ความเป็นอยู ่          
ของสมาชิกในกลุม่ 
  6. ด้านศลิปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะสาขาตา่งๆ  
  7. ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์
ผลงานด้านภาษาวรรณกรรมท้องถิ)น และการจดัทําสารานกุรมภาษาถิ)น การปริวรรตหนงัสือโบราณ 
การฟื�นฟกูารเรียนการสอนภาษาถิ)น 
  8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์และการปรับใช้
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื)อ และประเพณีที) มีคุณค่าเหมะสมต่อบริบท                
ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
  9. ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ ปรุงแต่งอาหาร        
และยาให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายได้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้า        
และบริการสง่ออกที)ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมทั �งการขยายคณุคา่เพิ)มของทรัพยากร 
 
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
 คนไทยในอนาคตจะเป็นคนที)มีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มองกว้าง         
คิดไกล ใฝ่ดี มีวิธีการเรียนรู้ สังคมไทยจะเป็นสังคมที)มุ่งก้าวมั)นรู้ทันโลก เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้           
ในยุคโลกาภิวฒัน์ได้อย่างมีศกัดิEศรี เป็นสงัคมทั �งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for 
education) กันอย่างกว้างขวาง มีความเป็นประชาสังคม ที)เห็นความสําคัญต่อการมีส่วนร่วม              
ของชุมชนนั �น ทั �งนี �เพราะความเป็นประชาสังคม แสดงถึงการรวมพลังของสมาชิกของชุมชนนั �นๆ       
ในการที)จะจัดการกับปัญหาที)เกิดขึ �นในชุมชน และสังคมของตนเองด้วยพลังที)มีอยู่ในชุมชนนั �น 
องค์ประกอบของความเป็นประชาสงัคมคือ 
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  1. จิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะ มีความตื)นตวัของสังคมและการยอมรับ    
ในสาธารณชน ถึงความสําคัญขององค์คุณแห่งประชาสังคม โดยเห็นความสําคัญและเคารพ              
ในคุณค่าของความคิดริเริ)ม ทํางานเพื)อสังคมส่วนรวม เน้นการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจในการ
สร้างสรรค์สงัคมอนัเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 
  2. มีความเป็นชุมชน หมายถึง เชื)อมโยงติดต่อกันในทางใดทางหนึ)งที)รวมตัวกัน      
ด้วยความรัก ความผกูพนั ความเอื �ออาทร ความสนใจ หรือผลประโยชน์ร่วมกนั 
  3. มีความเป็นกลุ่ม หมายถึง การรวมตวักันเพื)อแก้ปัญหาหรือกระทําการบางอย่าง     
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ภายใต้ระบบการจดัการระดบักลุม่ 
  4. มีความเป็นเครือข่าย มีโครงสร้างกระบวนการเชื)อมโยงองค์กรอิสระ องค์กร
สาธารณะประโยชน์ และปัจเจกชนอิสระเข้าด้วยกนั และทําให้เกิดการสื)อสารระหว่างองค์กร โดยมี
จดุมุง่หมายเพื)อการชว่ยเหลือเกื �อกลูกนั 
  5. มีการจัดการเชิงอํานาจแบบมีส่วนร่วม ประชาสังคมเป็นเรื)องของการจัดการกับ
วิกฤตหรือปัญหาของชมุชน โดยการจดัการต้องมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างแท้จริง ในทกุขั �นตอนของ
กิจกรรม เพื)อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที)วางไว้ร่วมกนั 
 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง การเชื)อมโยงร้อยรัด มีความพยายามและการ
ดําเนินการของฝ่ายตา่งๆ เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ เป็นรูปธรรม เพื)อปฏิบตัิภารกิจอย่างใดอย่างหนึ)ง
ร่วมกัน โดยที)แต่ละฝ่ายยงัคงปฏิบตัิภารกิจหลกัของตนเอง การเชื)อมโยงนี �อาจเป็นไปในรูปของการ
รวมตวักนัแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็น หรืออาจเป็นในรูปของการจดัองค์กรที)เป็นระบบ           
มีโครงสร้างของความสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจน เครือข่ายความร่วมมือเป็นไปได้ทั �งในระดบัของปัจเจก
บคุคล องค์กร หรือสถาบนั อาจมีขอบขา่ยตั �งแตเ่ล็กๆ ภายในชมุชนแห่งหนึ)งขึ �นไป จนถึงระดบัจงัหวดั 
ภมูิภาค ประเทศ และระหวา่งประเทศ 
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 เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้จะเป็นแกนของกิจกรรมทุกกิจกรรม เป็นการ
เรียนรู้ที)ต่อเชื)อมความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ)งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระบบการจดัการ ระบบ
สิ)งแวดล้อมที)สมดลุ ระบบสวสัดิการ ระบบรักษาสขุภาพ ระบบเกษตรที)ยั)งยืน ระบบทนุชุมชน ระบบ
อุตสาหกรรมชุมชน รวมทั �งระบบทุนชุมชน ซึ)งระบบดังกล่าวนี �เกี)ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็น
กระบวนการ ซึ)งสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื)องมือเกี)ยวกบับทบาทของ
ผู้ เรียน ผู้สอน ครอบครัว และชมุชน ในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ 
 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  
   เริ)มเรียนให้เร่งรู้  ทั �งสี)องค์ประมาณหมาย 
 หนึ)งฟังอยา่ฟังดาย   ให้ตั �งจิตกําหนดจํา 
   หนึ)งให้อตุสาหะ  เอาจิตคดิพินิจจํา 
 หนึ)งห้ามอยา่เอื �อนอํา  ฉงนใดให้เร่งถาม 
   หนึ)งใจให้มั)นหมาย ลิขิตข้อสขุมุความ 
 พร้อมองค์จึ)งทรงนาม  วา่ศษิย์แท้นี)ศกึษา 
           จากปฐมมาลา ของพระเทพโมฬี 
           แตง่ในรัชกาลที) 3 กรุงรัตนโกสินทร์ 
 
 
 การปฏิรูปการเรียนรู้จะต้องเห็นที)ผู้ เรียนเป็นสําคญั ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้     
มีวิธีการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผู้ สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมเพื)อกระตุ้นการเรียนรู้ตามความ
ต้องการหรือความสนใจของผู้ เรียน เพราะผู้ เรียนแต่ละคนมีความถนดั มีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน 



48 
 

ผู้ สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที)สอดคล้องกับผู้ เรียนได้ตามระดับสติปัญญา ความสนใจ       
ความถนดัและความสามารถของผู้ เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที)เหมาะสมกับการทํางาน      
ของสมอง เชื)อมโยงไปสู่ระดบัสติปัญญา การพัฒนาทักษะการคิด การฝึกความจําและพฤติกรรม               
ที)แสดงออกของผู้ เรียน เพราะสมองใช้ความจําเป็นองค์ประกอบพื �นฐานของการคิดและการเรียนรู้      
ซึ)งเป็นแนวคิดพื �นฐานหลักของการจัดการเรียนรู้เพื)อเสริมสร้างการฝึกทักษะการคิด ซึ)งเป็น
องค์ประกอบสําคญัของการเรียนรู้ที)จะทําให้ผู้ เรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเอง คือ การเรียนรู้อย่างไม่มี
ความเครียด เรียนรู้อย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยแรงจูงใจที)เกิดขึ �นภายในตวัผู้ เรียนเอง ผู้ สอน             
จดักระบวนการเรียนรู้ที)สอดคล้องกับผู้ เรียน การนําเหตกุารณ์จากสภาพจริง หรือปัญหามาศึกษา 
เรียนรู้ วิเคราะห์ แลกเปลี)ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ สร้างระบบใหม่เพื)อประยุกต์ใช้                
กับสภาพจริง เน้นการแข่งขนักับตวัเอง คือ เป้าหมายเพื)อการพฒันาตนเอง สร้างระบบคิด ส่งเสริม        
การทํางานเป็นทีม รวมทั �งส่งเสริมคา่นิยมประชาธิปไตย แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที)มาจากกิจกรรม
การเรียนตามสภาพจริง จุดเน้น การปฏิรูปการเรียนรู้เพื)อให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ และมีเจคติที)ดี            
ต่อการเรียนรู้ โดยตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์ในตน ผู้ เรียนเห็นคุณค่า             
รักถิ)นฐาน ชุมชน มีพลังปัญญาเป็นของตวัเอง รู้เท่าทันการเปลี)ยนแปลง เป็นบุคคลที)พึงประสงค์       
ของสงัคม ดงัที)พระธรรมปิฎก กลา่วไว้ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุของสงัคม 
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การเรียนรู้สู่การคิดระดับสูง  
 กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษาเพื)อพัฒนาศักยภาพของบุคคล หมายถึง                  
ชุดความคิดหรือแนวความคิดในการจัดการศึกษาแนวใหม่ เป็นทางเลือกเพื)อเสริมสร้างพลัง
ความสามารถที)มีอยู่ในตวัผู้ เรียนให้เจริญเติบโตตามศกัยภาพ และนําพลงัของศกัยภาพนี �มาพฒันา
ตนเอง ชมุชน สงัคม ให้เหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง ศกัยภาพของผู้ เรียนที)ได้รับการกระตุ้น
และพฒันาโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมทั �ง
บทบาทของผู้ สอนเป็นผู้ เอื �ออํานวยความสะดวก กระตุ้ นการเรียนรู้ เป็นนักจัดการการเรียนรู้              
เพื)อกระตุ้ นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความต้องการ ความสนใจ เสริมสร้างศักยภาพ                   
ของแตล่ะบุคคลให้เจริญถึงขีดสดุ มีทกัษะการคิดระดบัสูงที)สําคญั ได้แก่ รู้จกัคิดวิเคราะห์หาเหตผุล             
ได้ถูกต้อง สืบค้นหาความจริงออกมาได้ องค์ประกอบของทกัษะการคิดดงักล่าวนี � จะนําไปสู่การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสูงได้ คิดเป็น ก็สามารถพึ)งพาตนเองได้ 
รวมทั �งรู้วิธีการแก้ปัญหาซึ)งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที)มีพลังนําไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา     
และสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีคณุภาพ และในศตวรรษที) 21 ซึ)งต้องการคณุลกัษณะดงันี � 
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดถึงคําถามที)จัดเจนมีความสนใจใฝ่รู้และคิดหาคําตอบ             
ที)ถูกต้องโดยการเสาะแสวงหาข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อสันนิษฐาน 
ความเห็นต่าง ๆ ประเมินข้อถกเถียงได้ ตีความที)เป็นไปได้หลาย ๆ ทาง ตัดสินใจและหาข้อสรุป           
บนพื �นฐานของเหตุผลและข้อเท็จจริงเพื)อใช้ในการตัดสินใจไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ในการตัดสิน 
ยอมรับฟังความคิดของผู้ อื)น และเปลี)ยนความคิดเห็นและจุดยืนหากได้รับข้อมลูใหม่เพิ)มขึ �นหรือเมื)อ      
มีเหตผุลสนบัสนนุที)ดีกวา่ 
 2.  มีความสามารถในการสื)อสาร สร้างสมัพนัธภาพกับบุคคลอื)นในศตวรรษที) 21 ภาษา
เป็นสิ)งจําเป็นและเป็นเครื)องมือในการแสวงหาความรู้ การสื)อสารเพื)อสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอื)น 
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การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศรวมกับภาษาเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าถึงองค์ความรู้              
เพื)อแสวงหาความจริงและการสร้างความรู้ใหมห่รือแนวคดิและวิธีการใหม ่
 3. มีความสามารถในวิธีการเรียนรู้ จุดเน้นที) สําคัญที)สุดในการเรียนรู้คือเป็นบุคคล             
แห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยตระหนกัถึงความสําคญัว่าการเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์      
ในตน รู้วิธีการเรียนรู้ รู้วิธีการที)จะปฏิบตัิ เรียนรู้ที)จะออยู่ร่วมกับผู้ อื)น และเรียนรู้ที)จะเป็นบุคคลที)ใช้
ศกัยภาพของตนเพื)อทําประโยชน์แก่สว่นรวมอยา่งสร้างสรรค์ 
 4. มีคา่นิยมในการตดัสินใจได้อย่างถกูต้อง มีความคิดระดบัสงูเห็นคณุคา่ของตนเอง รู้ว่า
ตวัเองคือใคร ต้องการเป็นอะไรและสามารถอธิบายได้วา่การตดัสินใจเพื)ออะไร และด้วยเหตผุลอะไร 
 5. มีความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสิ)งแวดล้อมและสงัคมที)เปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    
มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ตนได้ซึ)งเป็นคุณสมบตัิที)ดีทางจิตใจ เป็นบุคคล            
ที)เห็นอกเห็นใจผู้ อื)น ไม่เบียดเบียนผู้ อื)น มีนํ �าใจ สามารถควบคุมตนเอง รู้ข้อดีข้อเสียของตนเอง 
ปรับปรุงตนอย่างสมํ)าเสมอ แก้ปัญหาสามารถจดัเก็บความขดัแย้งทางอารมณ์ของตนเองได้ รวมทั �ง
การจดัการกบัความเครียด ความเกลียด และความโกรธในการเผชิญกบัสภาพการณ์ที)หลากหลาย 
 
การเรียนรู้จากการปฏิบัตทัิกษะเพื,อการอยู่รอด  
 การเรียนรู้คือ การแสวงหาว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้ว แต่การปฏิบตัิคือการแสดงให้
เห็นผู้ เรียนรู้จริง เป้าหมายของการเรียนรู้เพื)อการปฏิบตัิไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะทางอาชีพ
เท่านั �น การเรียนเพื)อรู้กับการเรียนเพื)อปฏิบตัิเป็นของคู่กันและมีความสมัพนัธ์กับการฝึกฝนวิชาชีพ                 
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ลกัษณะงานที)เกี)ยวกับความรู้ ความสําคญัของภาคธุรกิจบริการจะขยาย
ประสบการณ์ผู้ เรียนให้สามารถดําเนินการและเรียนรู้การจดัการกบัสถานการณ์ที)หลากหลายซบัซ้อน 
การเรียนรู้การทํางานเป็นทีมและทักษะทางสังคม การเรียนรู้งานเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม 
ความสามารถประยกุต์ใช้ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีในงาน
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ธุรกิจสร้างสรรค์งานใหม่ เพื)อเสริมสร้างวิธีคิดการประยกุต์ใช้และการปรับตวัให้กบัผู้ เรียน การเรียนรู้
เรื)องราวของสภาพสงัคมที)หลากหลายที)ผู้ เรียนกําลังประสบอยู่รวมทั �งประสบการณ์ในการทํางาน             
ที)สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนสังคมจะขยายประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ เ รียน                    
เป็นอยา่งดี   

 กระบวนการเ รียน รู้ เ พื) อปฏิบัติ ไ ด้จ ริงจะมีส่วนในการพัฒนาผู้ เ รียนจากทักษะ                       
สู่ความสามารถ ในการคิดและการกระทํา เช่น การออกแบบโครงงาน การวิจยั การจดัระบบ ผู้ เรียน         
ได้แสดงทักษะความสามารถเชิงบูรณาการ การดํารงชีวิตกับความรู้มาดําเนินการได้อย่างสมดุล 
รวมทั �งความสามารถทําตนในลกัษณะนามธรรมไม่มีตวัตน ได้แก่ การเพิ)มคณุค่าในงานภาคบริการ 
ความสามารถในการตดิตอ่สื)อสาร สร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอื)น ความสามารถในการทํางานร่วมกบั
ผู้ อื)น ทกัษะการจดัการและการแก้ปัญหาความขดัแย้งและการปรับตวั 
 
การเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์ในตน  ปัจจยัที)เสริมสร้างการเรียนรู้ลกัษณะนี � ได้แก่ 
 1. การเรียนรู้ที,สมดุลและมีความสุข เป็นพื �นฐานในการเสริมสร้างเจตคติทางบวก             
ในการเรียนรู้ การเรียนรู้เกี)ยวกับความดี ความงาม และความจริง ที)มีความสมดลุกัน จะเสริมสร้าง
พลงัการเรียนรู้ให้เกิดขึ �นกบัผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองและสิ)งแวดล้อม 
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนรวมกับส่วนย่อย มีลักษณะการเรียนรู้แบบองค์รวม เมื)อผู้ เรียน
สามารถคดิวิเคราะห์และมองแบบองค์รวมได้ ความงามและจริยธรรมจะเกิดขึ �น การกระตุ้นการเรียนรู้
ที)สมดลุระหวา่งความดี ความงาม และความจริง ควรจะเริ)มตั �งแตว่ยัเด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก
จะใช้สมองซีกขวาในการเรียนรู้ การอ่านหนงัสือและเล่านิทานให้เด็กฟัง จะไปกระตุ้นกระบวนการคิด
และจินตนาการ การศึกษาพบว่า เด็กๆ ถ้าดูโทรทัศน์มากเกินไป จะไปสกัดกั �นจินตนาการ                  
และความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ ชอบฟังนิทาน จะสนุกสนานเมื)อผู้ สอนสามารถเล่าเรื) องได้อย่าง
สนุกสนาน เร้าความสนใจ เป็นการกระตุ้นจินตนาการ การฝึกการคิด ฝึกทักษะการฟัง ค่านิยม 
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คณุธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ �นโดยผ่านนิทาน การศึกษาพบว่า นกัปรัชญาสําคญัๆ ของโลก สามารถ
เปลี)ยนความคิดและพฤติกรรมได้จากเรื)องที)เคยได้ยิน ได้เรียนรู้มาตอนวัยเด็ก การเรียนรู้เกี)ยวกับ
ความดี ผู้ เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์อย่างต่อเนื)อง เชื)อมโยง จึงจะสะสมเสริมสร้าง เพื)อขยาย
ประสบการณ์การเรียนรู้เกี)ยวกบัคา่นิยม คณุธรรมและจริยธรรมตอ่ไป 
 การเรียนรู้เกี)ยวกบัความดี ความงาม และความจริง จะเป็นพื �นฐานในการพฒันาผู้ เรียน
เกี)ยวกบัคณุคา่แห่งความเป็นมนษุย์ที)สมบรูณ์ ได้รับการพฒันาจิตใจ พฤติกรรม และปัญญา ซึ)งเป็น
พื �นฐานให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้ในการพฒันามีวิธีการเรียนรู้ด้านอื)นตอ่ไป 
 2. การเรียนเพื,อรู้ เป็นการฝึกทักษะวิธีการเรียนรู้ ที) เ ริ)มจากการกระตุ้ นให้ผู้ เ รียน                  
มีประสบการณ์ การคิด คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เชื)อมโยงสภาพแวดล้อม ปัญหาเข้ากับ
ปัจจยัทางสงัคม เพื)อให้เกิดความเข้าใจ เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นําไปสู่การพฒันาปัญญา 
ขดัเกลาจิตใจและปรับปรุงพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
 3. การเรียนรู้เพื,อปฏิบัติได้จริง จะพัฒนาทักษะสู่ความสามารถในการคิด และการ
กระทํา การเรียนเพื)อรู้กบัการเรียนเพื)อปฏิบตัิเป็นของคูก่นั เป็นองค์รวมของการเรียนรู้ที)มีความหมาย
และมีคณุคา่ที)จะเสริมสร้างโลกทศัน์และแนวคดิใหมใ่ห้กบัผู้ เรียน 
 4. การเรียนรู้ที,จะอยู่ร่วมกัน การพัฒนาผู้ เรียนในด้านปัญญา พฤติกรรม และจิตใจ        
ให้ผู้ เรียนสามารถสร้างสมัพนัธภาพที)ดีกบับคุคลอื)น ทํางานร่วมกบับคุคลอื)นได้ เห็นคณุคา่ของตนเอง 
เห็นคุณค่าของผู้ อื)น สามารถควบคุมตนเองได้ ให้มีการพัฒนาไปในแนวทางที)ถูกต้อง มีความ
รับผิดชอบ บรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จะพัฒนากระบวนการคิด พฤติกรรมของผู้ เรียน       
ด้านทกัษะทางสงัคม ชว่ยเหลือกลุม่ให้เกิดการเรียนรู้ไปในทางที)สร้างสรรค์ 
 5. การเรียนรู้ที, จะเป็น การเรียนรู้ที) เสริมสร้างให้ผู้ เ รียนค้นพบตนเอง เสริมสร้าง
บคุลิกภาพส่วนตน ได้พฒันาเป็นลกัษณะเฉพาะของตน ศึกษาตวัเองว่าตนเองคือใคร จุดยืนของตน     
อยู ่ณ ที)ใด จะพฒันาวิธีคิด คา่นิยม มีลกัษณะเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง        
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เห็นคุณค่าของการเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์ในตน ซึ)งมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ความเชื)อมั)น               
ในตนเอง มีความเชื)อในหลกัแหง่ความดี ความงาม มุง่มั)นกระทําความดี มองเห็นผลในการทําความดี       
ทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 2) มีกําลงัใจเข้มแข็ง ปรับอารมณ์ วิธีคิด ไม่เหงาอยู่กับตนเอง ได้ในทุก
สภาวะแวดล้อม 3) มีความประพฤติดีงาม มีความซื)อสตัย์สุจริต ดํารงชีวิตอย่างถูกต้อง 4) เสียสละ          
มีนํ �าใจเอื �อเฟื�อเผื)อแผ่ ช่วยเหลือผู้ อื)น มีจิตสาธารณะ และ 5) มีปัญญา ความรู้ ความคิดที)ถูกต้อง            
ใช้กระบวนการทางปัญญาในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
 
สมาธิเป็นปัจจัยในการเรียนรู้  
 สมาธิเป็นสําคญัในการเรียนรู้ ถ้าผู้ เรียนไม่มีสมาธิจะเรียนรู้ไม่ได้ ไม่มีสมาธิในการฟังก็
สื)อสารกับบุคคลอื)นไม่รู้เรื)อง สมาธิไม่ดีมีผลต่อการเรียนรู้และบุคลิกภาพ สมาธิเป็นปัจจัยที)ทําให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เกี)ยวกบัสิ)งรอบตวัได้ ถ้าผู้ เรียนไม่มีสมาธิในการฟังก็อาจจะได้ยินผู้สอนพดูเพียง 
5 นาทีแรกเท่านั �น ที) เหลืออีกเกือบ 1 ชั)วโมง ผู้ เ รียนอาจใจลอยวอกแวกไปตามสิ)งที)อยู่รอบตัว                  
ใน 1 ชั)วโมง นั �น ผู้ เรียนอาจเก็บความรู้ได้เพียงร้อยละ 5 ในขณะที)ผู้ เรียนคนอื)นเก็บได้เกือบร้อยละ 80  
 ถ้าผู้ เรียนไม่มีสมาธิ ไม่มีประสบการณ์ว่าตนเองก็จะทําอะไรสําเร็จเป็นชิ �นเป็นอันได้             
การขาดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ของผู้ เรียน ถ้าเกิดซํ �าๆ จะมีผลทําให้ผู้ เรียนขาดความเชื)อมั)นใน
ตนเอง รู้สกึวา่ตนเองทําอะไรไมสํ่าเร็จในที)สดุ 
 สมาธิ คือ ความสามารถที)จะเพ่งความสนใจไปยงัสิ)งเร้าบางอย่าง และเลือกเฟ้นว่าสิ)งเร้า
ใดบ้างที)ควรจะให้ความสนใจ ในร่างกายของคนเรา อวยัวะที)รับผิดชอบในการสร้างสมาธิ คือ สมอง
สว่นที)มีบทบาทในการสร้างสมาธิ คือ สมองส่วนอาร์เบรน (R - brain) คือ ก้านสมองทําหน้าที)ควบคมุ
ระดบัการตื)นตวัของบคุคล ความต้องการเพียงความรู้สกึปลอดภยั 
 สมองส่วนโอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old mammalian brain) คือ สมองส่วนฮิปโปแคมปัส
เทมโพราลโลบ และบางส่วนของฟรอนทอลโลบ มีหน้าที)เกี)ยวกับความจํา การเรียนรู้ พฤติกรรม 
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ความสขุ อารมณ์พื �นฐาน เป็นสมองส่วนที)ต้องการเป็นเจ้าของและความเพลิดเพลิน ความสนกุสนาน 
อารมณ์ของบคุคลจงึมีอิทธิพลตอ่สมาธิ และความสนใจสิ)งรอบตวั 
 สมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ (Neo cortex) คือ สมองส่วนใหญ่ทั �งหมด โดยเฉพาะบริเวณ
พื �นผิวสมองที)ทําหน้าที)เกี)ยวกับความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ สติสัมปชัญญะ และรายละเอียด                 
ที)สลบัซบัซ้อน เป็นสมองที)ต้องการผสมผสานความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทําหน้าที)ควบคมุและเลือกเฟ้น
ว่าสิ)งเร้าหรือสิ)งกระตุ้นใด เป็นสิ)งสําคัญที)จะต้องสนใจหรือมีสมาธิจดจ่อ สมาธิแบบต่อเนื)อง คือ              
การคงความสนใจในสิ)งหนึ)งๆ ได้เป็นระยะเวลานานตอ่เนื)อง ส่วนสมาธิอีกแบบหนึ)ง คือ การคดัเลือก
สิ)งเร้า ขจดัสิ)งที)ไมสํ่าคญัออกไป เพื)อจะให้ความสนใจตอ่สิ)งเร้าสําคญัๆ หรือตรงประเด็น สมาธิทั �งสอง
อย่างนี �จะทํางานไปพร้อมๆ กันตลอดเวลา เพื)อให้ผู้ เรียนเลือกแต่สิ)งที)สําคญัๆ และให้ความสนใจ            
ตอ่สิ)งนั �นนานพอในการเรียนรู้ 
 สมองแตล่ะส่วนมีผลตอ่การเรียนรู้ สมองส่วนอาร์เบรนมีหน้าที)โดยตรงเกี)ยวกบัการมีชีวิต 
ไม่ได้เกี)ยวข้องกับการเรียนรู้โดยตรงได้ หากรู้สึกว่าปลอดภัยก็ไม่เดือดร้อนว่าสมองส่วนอื)นทําอะไร      
แตถ้่าสมองสว่นอาร์เบรน ถกูกระตุ้นให้เกิดความเครียด ก็ไม่ทําให้อยากเรียนรู้ ไม่อยากคิดอะไรทั �งสิ �น 
เป็นผลทําให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง ถ้าหากเรียนรู้โดยมีความเครียด ขาดความรู้สึกอยากเรียนรู้
อย่างเป็นอิสระ สมองส่วนหนึ)งจะเฝ้าถามว่าจะหลีกหนีจากสภาวะความเครียดนี �ได้อย่างไร คือ           
ไมเ่รียนได้อย่างไร ทําอย่างไรเวลาเมื)อถกูผู้สอนถามแล้วตอบไม่ได้ หากแตค่วามเครียดไม่มากเกินไป            
สมองส่วนอาร์เบรน อาจจะเชื)อว่าสมองส่วนนีโอคอร์เท็กซ์ จะแก้ปัญหาได้ จึงยอมให้มีการเรียนรู้
เกิดขึ �น แตเ่ป็นไปได้อยา่งเชื)องช้า  
 สมองส่วนโอลด์แมมมาเลียนเบรน เป็นส่วนหนึ)งที)ต้องการความสุขสนุกสนาน ถ้าการ
เรียนรู้ทําให้เกิดความพอใจก็ยิ)งอยากจะเรียนรู้มากขึ �น มีสมาธิในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างใจ
จดใจจ่อ เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยสมองไม่ได้ถูกคุมคามและไม่มีความเครียด ในทางตรงข้าม               
ถ้าการเรียนรู้นั �นทําให้เบื)อหน่าย รู้สึกไม่มีความสขุ ก็จะปฏิเสธทนัที เป็นการสร้างประสบการณ์ที)ไม่ดี 
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สมองก็จะจดจําเหตกุารณ์เหล่านั �นไว้ ต่อไปข้างหน้าก็จะพยายามหลีกเลี)ยง สิ)งเหล่านี �ให้มากที)สุด
เท่าที)จะทําได้ การสั)งสมประสบการณ์นั �นเลวร้ายมากยิ)งขึ �น สมองอาจจะปิดกั �นไม่ยอมเรียนรู้                
และจดจําอะไรที)เกี)ยวข้องกบัเหตกุารณ์นั �นทั �งสิ �น 
 สมองนีโอคอร์เท็กซ์ เป็นสมองส่วนที)ทําหน้าที)การรู้สึกนึกคิด และการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ)ง      
ที)พร้อมจะรับรู้ข้อมลูใหม่ ๆ เข้ามาผสมผสานกับข้อมูลที)มีอยู่เดิม การเรียนรู้ด้วยสมองส่วนนี �เป็นไป
ตามธรรมชาติ การทํางานของสมองและจะรู้สึกเหมือนกับได้รับรางวัลภายในตวัเองหลังจากที)ได้
เรียนรู้แล้ว  
 เมื)อรวมการทํางานของสมองทั �ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันแล้วจะพบว่า สมาธิเป็นสิ)งสําคญัของ
การเรียนรู้ทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที)สุดและนําไปสู่การพัฒนากระบวนการคิด คือ             
การเรียนรู้ในภาวะที)ไม่เครียด เป็นการเรียนรู้ที)มีความสขุ สมาธิยงัส่งผลให้เกิดความสงบจากภายใน 
เพื)อให้ตวัตนมีพลงัสร้างสรรค์ภายในตื)นขึ �นและสามารถนําไปสู่การเชื)อมโยงตอ่สรรพสิ)งตา่งๆ ในโลก
ได้อย่างละเอียดอ่อนลึกซึ �ง ซึ)งหมายถึงการมีความตระหนกัรู้ถึงสภาพที)เป็นจริงของธรรมชาติ มนษุย์
โลกและสังคม สิ)งแวดล้อม ภาวะจิตในทางลบก็จะหายไปและเกิดความเข้าใจสรรพสิ)ง ภาวะของ
ความเข้าใจอันลึกซึ �งนําไปสู่การพัฒนาปัญญา สู่ภาวะจิตที) เปี) ยมด้วยความรัก ความศรัทธา               
ความเชื)อมั)นในตนเองและผู้ อื)น การดํารงอยู่ของชีวิตด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงรวมทั �งความคิด
สร้างสรรค์ 
 ศกัยภาพของผู้ เรียนเป็นลักษณะความสามารถ ซึ)งฝังตวัอยู่เงียบๆ เพื)อรอโอกาส การ
พฒันา เป็นความสามารถที)มีคณุคา่ของมนษุย์ โดยให้โอกาสการเรียนรู้ที)จะพฒันาให้ปรากฏออกมา 
นอกจาก ชั �นสมองของสมองที)มีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้แล้วสมองซีกซ้ายและซีกขวาก็มีส่วน
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ที)ผู้ สอนจะต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสมองทั �งสองซีกของผู้ เ รียน                
การกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที)สมดลุของสมองทั �งสองซีกซึ)งมีศกัยภาพในการเรียนรู้ที)น่าสนใจ 
การทํางานของสมองจะเปลี)ยนแปลงไปทกุๆ 90 นาที ถ้าด้านหนึ)งทํางานดี อีกด้านหนึ)งจะจาง  
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 ดงันั �น ผู้ สอนจะต้องคอยกระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้สมองทํางานทั �งสองซีกให้สมดุล สมองจะ
หลั)งสารเอนโดรฟีนหรือสารสุข สมองซีกซ้ายจะรับรู้ข้อมูลมาแล้วจะดําเนินการประมวล (process) 
ข้อมลูตามกระบวนการตา่งๆ ได้เร็วกว่าสมองซีกขวา แม้แตก่ารขยุ้มมือ กระดิกนิ �ว ก็จะไปกระตุ้นเส้น
ใยประสาทของสมอง (dendrite) เส้นใยประสาทเป็นเซลที)ขยายตวัออกมามีลกัษณะคล้ายรากในเส้น
ใยประสาทจะมีกระแสไฟฟ้า (electric charge)  
 เมื)อมนุษย์มีความปรารถนาจะเกิดการเปลี)ยนแปลงสารเคมีในสมอง เมื)อมีการหลั)ง
สารเคมีออกมาสะสมในสมองจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ �น เส้นใยประสาทจะเจริญเติบโตและกระทําการ
เชื)อมต่อกนั จึงจะเกิดการเรียนรู้ เมื)อผู้ เรียนเกิดความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้จะมีการสร้าง
ภาพในสมอง จึงจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ �น มีแรง มีการกระทําเชื)อมต่อที)แน่นอน ผลก็จะเกิดขึ �นได้จริง
มากกวา่การเรียนรู้แบบลองผิดลองถกู เพราะการกระทําของกระแสไฟฟ้าเชื)อมตอ่ไม่แน่นอน การลอง
ผิดลองถูกจะเสียเวลาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที)ไม่มีประสิทธิภาพในสมองมนุษย์ จะมีการสร้าง
กระแสไฟฟ้าใหม่ (new electric pathway) ในทํานองเดียวกัน เมื)อคนเราเกิดความสนใจ                   
ความต้องการที)จะเรียนรู้สมองก็จะมีการสร้างกระแสไฟฟ้าเชื)อมโยง 
 
การเรียนรู้ที,สมดุลของสมองสองซีก 
 สมองสองซีกจะมีความถนดัในเรื)องตา่งๆ ที)แตกตา่งกนั คือ สมองซีกซ้ายจะมีศกัยภาพ
เกี)ยวกบัภาษา การฟัง การจํา การวิเคราะห์เหตผุล การจดัลําดบั การคิดคํานวณ สญัลกัษณ์ เหตผุล
เชิงตรรกะและวิทยาศาสตร์ สว่นสมองซีกขวาจะมีศกัยภาพเกี)ยวกบัจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
อารมณ์ความรู้สึกรับรู้ภาพรวม การรับรู้ทางประสาทสมัผสั ไม่มีลําดบัก่อนหลงั ศิลปะ สนุทรี รูปทรง 
รูปแบบ สี ดนตรี มิตสิมัพนัธ์และการเคลื)อนไหว  



57 
 

 ในแต่ละวนัคลื)นสมองของมนุษย์ที)ส่งออกมาจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกสิ)งที)อยู่รอบตวั
เรา การปรับคลื)นสมองจาก คลื,นสมองเบต้ามาสู่คลื)นของกระบวนการทํางานในระดบัคลื)นสมอง            
ที)ตํ)ากวา่เป็น คลื,นสมองอัลฟา จะทําให้ผู้ เรียนอยูใ่นสภาวะการเรียนรู้ได้ดีที)สดุ (super learning)  
 สมองของผู้ เรียนมีสภาพเหมือนฟองนํ �า จะรับข้อมูลได้เร็วที)สุด สบายที)สุด และร่นเวลา 
การเรียนไปได้หลายเท่า การปรับเปลี)ยนคลื)นสมองอาจจะใช้ดนตรีที)มีจังหวัดพอดีกับการเต้นของ
หัวใจ เช่น ดนตรีในยุดบารอค จะทําให้ผู้ เ รียนมีชีพจร การสูบฉีดโลหิตลดลงคลื)นสมองลดลง 
กล้ามเนื �อผอ่นคลาย และอยูใ่นสภาพที)สามารถเรียนรู้ได้ดี  
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วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
 

 

 

บทนํา 
 กระแสการเปลี)ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     
จากภายนอกเข้ามาแทรกซึมในท้องถิ)นต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการเปลี)ยนแปลงทั �งในด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ผลของการเปลี)ยนแปลงดงักล่าว ทําให้
สงัคมมีการปรับเปลี)ยนโครงสร้าง จากการผลิตภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจบริการ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที)ผ่านมายังไม่สามารถพึ)งพาตนเองได้ในทางเทคโนโลยี      
การขยายตวัการเรียนรู้ ได้พยายามมุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการพฒันา
กําลังคนให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะที)สูงขึ �น พยายามลดการพึ)งพาเทคโนโลยี                      
จากตา่งประเทศ ด้วยปัจจยัเงื)อนไขหลายๆ ด้าน จงึเป็นชว่งเวลาที)สําคญั สําหรับสงัคมไทยจําเป็นต้อง
ปรับเปลี)ยนวฒันธรรมการเรียนรู้ มีศกัยภาพพร้อมที)จะแขง่ขนั และร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
 

แนวคิดสาํคัญ 
 1. สังคมปัจจุบนัก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การเรียนรู้      
ยุคใหม่ต้องพฒันาบุคคลให้มีความสามารถเรียนรู้ ใช้ข้อมูลข่าวสารเป็น ข้อมูลจะนํามาสงัเคราะห์  
เป็นความรู้และเกิดความคิด ความรู้ ทําให้บุคคลเกิดโลกทศัน์ และโลกทัศน์นําไปสู่วิสยัทัศน์ เมื)อ
บคุคลมีวิธีการเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล จะกลายเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม ่
 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกของการเรียนรู้ ในการสร้างอุดมการณ์                
และจิตสํานกึการพึ)งพาตนเอง การจดัการทรัพยากร การมีสว่นร่วม ความสมัพนัธ์ของผู้คนที)ถกูร้อยรัด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นพื �นฐานของการสร้างความสามัคคีธรรม การทํากิจกรรมร่วมกัน                  
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การพึ)งพาตนเองของครอบครัวและชมุชน เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ แบบประสานพลงัเป็นการไปสู่
ชมุชนเข้มแข็ง 
 3. มุ่งเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิธีการเรียนรู้           
สูส่ากล ในขณะเดียวกนัก็มีการเรียนรู้ระบบคณุคา่ภูมิปัญญาท้องถิ)น เรียนรู้เพื)อการอนรัุกษ์ การฟื�นฟ ู       
การประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแลกเปลี)ยน เรียนรู้ นําไปสู่การสร้างเครือข่ายของ
กระบวนการเรียนรู้ 
 
การเข้าถงึและการถ่ายทอดความรู้ 
 เป็นที)ทราบกนัดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที)มีประชาการที)มีการศึกษาตํ)ากว่ามาตรฐาน       
อันเนื)องมาจากปัญหาความยากจนที)ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประสบอยู่ พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดําริ ให้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยทรงเล็งเห็นว่า
การศกึษาเปรียบเสมือน “เสาเข็ม” อนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศดงัพระราชดําริตอนหนึ)งวา่  
 
 “ ปัจจยัสําคญัที)สุดประการหนึ)ง ทั �งของชีวิตและส่วนรวม คือ การศกึษาซึ)งเป็นรากฐาน 
สง่เสริมความเจริญมั)นคงเกือบทกุอยา่งในบคุคลและประเทศชาต.ิ..” 
 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเล็งเห็นความสําคญัของการเรียนรู้ตลอดเวลา เนื)องด้วย
การเรียนรู้เป็นกระจกส่องทางเพื)อพัฒนาคนโดยตรงดงัพระราชดํารัส เมื)อวันที) 28 มกราคม พ.ศ. 
2505 ความตอนหนึ)งวา่ 
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 “...ความรู้กบัดวงประทีป เปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีปเป็นไฟส่องแสง เพื)อนําทาง
ไป  ถ้าใช้ไฟนี �ส่องไปในทางที)ถูกก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย แต่ถ้าไม่ระวัง           
ไฟนั �นอาจ เผาผลาญให้บ้านพินาศลงได้ ความรู้เป็นแสงสว่างที) นําเราไปสู่ความเจริญ ถ้าไม่
ระมดัระวงัในการใช้ความรู้ ก็จะเป็นอนัตรายเชน่เดียวกนั ทําลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ลม่จมได้...” 
 
 พระราชกรณียกิจด้านการศกึษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นว่าประชาชน    
ทกุคน ควรเข้าถึงการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ไม่มีที)สิ �นสดุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั �งห้องสมุดประชาชนตามพื �นที)ต่างๆ ของประเทศ โดยการรวบรวมหนังสือต่างๆ ประชาชน 
สามารถค้นคว้าหาความรู้ นําความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื)อให้ประชาชนมีรายได้ มีความรู้ สามารถ
พึ)งพาตนเองได้อยา่งยั)งยืน เพื)อพฒันาชาวชนบทผู้ยากไร้ในท้องถิ)นทกุรกนัดาร  
 ทรงจัดตั �งศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ)นทุรกันดาร จํานวน 6 ศูนย์ ขึ �นตามภูมิภาคต่างๆ            
ทั)วประเทศ เพื)อเป็นศนูย์การเรียนรู้ การวิจยัด้านเกษตรของภูมิภาคนั �นในลกัษณะเบ็ดเสร็จในตวัเอง 
ราษฎรจะสามารถเข้ามาเรียนรู้และผลสําเร็จจากศนูย์ตา่งๆ กลบัไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาในพื �นที)
ของตนเองในการประกอบอาชีพ เพื)อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและครอบครัว ให้ได้มีอาชีพและรายได้
ที)ยั)งยืน ดงัพระราชดํารัสตอนหนึ)งวา่ 
 
 “...ชื)อกิจกรรมก็ชื)อเพียงวา่ ศนูย์การศกึษาการพฒันา ซึ)งหมายความว่า เป็นศนูย์ หรือเป็น
แหลง่หนึ)งที)รวมการศกึษาเพื)อดวูา่ ทําอยา่งไรจะพฒันาได้ผล...” 
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 “...เป็นสถานที)แห่งหนึ)งที)คนทกุระดบัสามารถจะมาด ูจะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แตว่่าเป็น
ที)มาด ูมาศกึษาก็ได้ คือ เป็นทศันศกึษา พานกัเรียน นกัศกึษา มาด ูหรือไม่ใช่นกัเรียน เป็นข้าราชการ
ทุกชั �น ตั �งแต่ชั �นผู้ น้อยจนถึงชั �นผู้ ใหญ่ ทุกระดับ ทุกอย่าง คือ หมายความว่าทุกหน้าที)สามารถด ู            
ในแห่งเดียวกัน วิธีการที)จะพัฒนาในสาขาต่างๆ ของวิชาการ อันนี �เท่ากับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์         
ที)จะมาด ูอะไร มีวิชาการใดที)เกี)ยวข้องกบัการพฒันา...” 
 
 นอกจากนี � พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนไกลกังวล เป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดการเรียนการสอน ผ่านดาวเทียม ไปยงัพื �นที)โรงเรียนตา่งๆ ในชนบททั)วประเทศ หรือเรียกว่า 
“โครงการศึกษาสายสามัญด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม” 
 นอกจากการศึกษาในรูปแบบตา่งๆ ดงัได้กล่าวมาแล้ว พระองค์ยงัทรงสนพระราชหฤทยั     
และให้ความสําคญักบัการใช้ความรู้ที)ได้จากการศึกษา เพื)อนําไปสู่จดุมุ่งหมายของตนเองและสงัคม     
โดยสว่นรวมอีกด้วย  
 ดังนั �นเพื)อการเข้าถึงความรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เชิงวิชาการ เพื)อการปฏิบัติงาน                  
ให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ และจะต้องมีคุณลักษณะอันสําคัญ ได้แก่                  
ความละอายชั)วกลวับาป ความซื)อสตัย์สุจริต ความกตญัWูกตเวที ความไม่เห็นแก่ตวั ความจริงใจ 
ความปรารถนาดี เอื �อเฟื�อตอ่กนั และความขยนัหมั)นเพียร 
 สงัคมปัจจุบนัก้าวเข้าสู่ยุคโลกไร้พรหมแดน เป็นยุคข้อมูลสารสนเทศและสังคมข่าวสาร 
การศึกษายุคใหม่จะต้องพฒันาบุคคลให้มีความสามารถเรียนรู้ใช้ข้อมูลข่าวสารเป็น สามารถนํามา
พฒันาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื)อเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ชมุชน
แห่งการเรียนรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้ ดงัที)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเล็งเห็นความสําคญั      
ของการศกึษาตลอดเวลา 
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 เทคโนโลยีที)ขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ที)ขจดัข้อจํากัดที)เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ ไม่ว่า
ผู้ สอน สื)อ ความสามารถในการรับรู้ ช่วงเวลา สถานที)  การเรียนรู้ผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ                     
e - Learning ที)มีบทบาทอย่างมากในการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้ ที)สามารถเข้าถึงสามารถเลือกเรียนรู้   
ตามความถนดั และความสนใจ  
 จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที)การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ)งบุคคลสามารถเข้าถึง             
การเรียนรู้ได้ 3 ระบบการศึกษา คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา                
ตามอัธยาศัย ทําให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื)องจากสามารถเรียนรู้             
ได้ตลอดเวลา ซึ)งการเรียนรู้จะมีความสําคญัของแตล่ะบคุคลที)เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้จะทําให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ในที)สุด ซึ)งเป็นสังคมที)พึงปรารถนาในศตวรรษที) 21 เพื)อเตรียมบุคคลไปสู ่            
การเปลี)ยนแปลงในยคุข้อมลูขา่วสาร หรือยคุโลกาภิวตัน์  
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 25 กําหนดให้รัฐส่งเสริมและดําเนินการจัดถึงแหล่งเรียนรู้ เพื)อให้บุคคลสามารถเข้าถึง               
การเรียนได้ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ            
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล 
และแหล่งการเรียนรู้อื)นอย่างเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั �นการเรียนรู้ต้องบูรณาการ            
เข้าไปในแบบแผนของการผลิต การบริโภค ในวิถีชีวิตของคนในสังคมจนทําให้เกิดสิ)งที)เรียกว่า
วฒันธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) 
 
วัฒนธรรมที,เอื 5อต่อการเรียนรู้ 
 ท่ามกลางการเปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็วที)เกิดขึ �นในปัจจุบนันี � บุคคลในสังคมส่วนหนึ)ง     
ได้ก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีขั �นสูงขึ �นโดยไม่หยุดยั �ง  มีการวิจัยและสร้างความรู้ใหม่เ กี) ยวกับ                
การปรับเปลี)ยนพนัธุกรรมของพืชและสตัว์ หรือ จี เอ็ม โอ (Genetically Modified Organism: GMO) 
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ซึ)งยงัเป็นความคดิเห็นที)แตกตา่งกนัวา่ การเปลี)ยนแปลงพนัธุกรรมดงักล่าว จะมีผลกระทบตอ่ชีวภาพ
และระบบนิเวศบนโลกนี �เพียงใด  
 นอกจากนี �ยงัมีการลงทุนศึกษาวิจยัเกี)ยวกบัคอมพิวเตอร์โรบอทที)พยายามออกแบบให้มี
ความเป็นอจัฉริยะและความสามารถเทียบมนุษย์ เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Articial intelligence) 
ขณะเราพยายามศกึษาและก้าวไปไกลทางเทคโนโลยีอยา่งไมห่ยดุยั �ง  
 คําถามที)เราควรถามกันเองว่า การก้าวก่ายไปในธรรมชาติของมนุษย์นี �ควรมีขอบเขต
หรือไม่เพียงไร การตระหนักถึงความจําเป็นที)มนุษย์จะต้องมีความพร้อมและเข้าใจต่อการ
เปลี)ยนแปลงทั �งมวล ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถในการรู้จักและเข้าใจตนเองด้วยสต ิ             
การเห็นคณุคา่หรือเป้าหมายแหง่การดํารงอยูย่อ่มเอื �อตอ่การเผชิญอปุสรรคใดๆ ที)จะเกิดขึ �น 
 กระแสโลกาภิวตัน์ที)ส่งผลกระทบตอ่การเปลี)ยนแปลงสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม รวมทั �ง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ามาแทรกซึมในวิธีคิดและวิถีชีวิต เด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่ใน
ช่วงเวลาแห่งการเปลี)ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และความหลากหลายทางวัฒนธรรม          
ที)เพิ)มขึ �น ปะปนมากบัสื)อมวลชน การบนัเทิง การค้า และการเรียนรู้  
 การศึกษาต้องช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายและเคารพค่านิยมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ รวมทั �งกระบวนการเปลี)ยนแปลงและพฒันาทางวฒันธรรม เป็นสิ)งที)ทําให้เกิดความ
เจริญงอกงามแก่หมู่คณะและวิถีชีวิตของหมู่คณะ แรงขบัเคลื)อน การเปลี)ยนแปลงทางวฒันธรรม คือ
ความสามารถของมนุษย์ในการคิด กระบวนการเรียนรู้ และการกระทําที)สร้างสรรค์ รวมถึง
กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและวฒันธรรมเกี)ยวกบัวฒันธรรมเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การแสดงความ
คิดเห็น การแนะนําตนเองต่อผู้ อื)น และแนะนําผู้ อื)นให้รู้จักกัน การแสดงพฤติกรรมที)ไม่ใช้คําพูด             
การแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทาง และสัญลักษณ์ รวมทั �งธรรมเนียมปฏิบตัิ การดําเนินชีวิต เจตคต ิ
คา่นิยม และการเรียนรู้วฒันธรรมเชิงสมัฤทธิEผล ได้แก่ ศลิปะ กีฬา ดนตรี นาฏศลิป์ และวรรณกรรม 
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 การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั และระดบัอุดมศึกษา คือส่วนหนึ)งของการ
สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศ การศกึษาไทยและวฒันธรรมไทยที)สมัพนัธ์กบัโลก
ของข้อมูลข่าวสาร และวฒันธรรมไร้พรหมแดน การที)วัฒนธรรมและระบบการศึกษาทางตะวนัตก     
ได้ขยายเครือข่ายเข้าแทรกแซง วัฒนธรรมไทยและการศึกษาเข้าสู่สังคมอย่างรวดเร็ว การจัดการ
ศึกษาจะต้องสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับผู้ เ รียน จะได้เลือกรับและเลือกสรรสิ)งที) มีคุณค่าและมี
ความหมายตอ่ผู้ เรียน 
 การปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในการศึกษาทุกระดบัทุกประเภทจะต้อง
ปรับเปลี)ยนวิธีการเรียนการสอน จากการบอกความรู้ ให้ข้อมูล มาสู่การเรียนรู้แนวใหม่ให้ผู้ เรียน
แสวงหาวิธีการเรียนรู้ การคดิ การแก้ปัญหา การเผชิญสถานการณ์ รวมทั �งการสรุปความรู้เพื)อนําไปใช้
ในการดําเนินชีวิต  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ จะต้องมีข้อมูลสําหรับ         
การสืบค้นที)แหลง่ที)มาของสิ)งตา่งๆ ที)นํามาดดัแปลง ไมใ่ชเ่พียงบอกแตชื่)อ ลกัษณะ ประเภท  
 เพื)อเป็นการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ใหม่ เอกสารในห้องสมุดจะต้องมีข้อมลูในท้องถิ)น 
อาชีพ แหล่งรายได้ วัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ)น มีอินเตอร์เน็ตที)จะให้ประชาชนเข้าถึงความรู้             
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นการขยายประสบการณ์การเรียนรู้ เพื)อเพิ)มทักษะการเรียน 
กระบวนการคดิจะนําไปสูก่ารสร้างโลกทศัน์ และโลกทศัน์จะนําไปสูวิ่สยัทศัน์ 
 
การเรียนรู้ยุคใหม่ 
 1.  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
   สงัคมไทยต้องเผชิญกบัสิ)งตา่งๆ ที)ท้าทาย ซึ)งไมค่าดคดิมาก่อนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และบุคคล การวางนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับทุกที)                  
ต้องเน้นความเป็นเร่งด่วนในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยเฉพาะอย่างยิ)งในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ การเรียน สามารถปรับคนให้เหมาะสม และความสามารถในการสื)อสาร ที)จะต้องมุ่งเน้น
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เกี)ยวกับความสามารถในเด็กและเยาวชน ส่งเสริมแรงกระตุ้นและความมีศกัดิEศรีของตนเอง รวมทั �ง
ทักษะความถนัดที)พวกเขาจะต้องมีตามศักยภาพ การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม              
เป็นพื �นฐานในการบรรลวุตัถปุระสงค์เหลา่นี � 
   การพฒันาเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ �นได้ในทกุ ๆ สาขาของกิจกรรมของมนษุย์ ซึ)งทกุคน
ควรมีความสามารถในการสร้างสรรค์ การพฒันาความสามารถเหล่านี �จะต้องมีความสมดลุระหว่าง
ทกัษะความเข้าใจในการเรียนการสอนและการส่งเสริมเสรีภาพในการสร้างสิ)งใหม่ๆ และการเสี)ยง
ความคดิสร้างสรรค์มีสว่นสมัพนัธ์กบัการเรียนรู้  
   บทบาทของผู้สอนคือการรับรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้ เรียนและช่วยทํา
ให้เกิดสภาวะที)จะเกิดความสามารถเช่นนั �นได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั �นรวมกับการทําให้
ผู้ เ รียนมีความรู้ความเข้าใจเกี)ยวกับวัฒนธรรมอันลึกซึ �งนั �น ซึ)งนับว่าเป็นสิ)งสําคัญในตนเอง                    
เพื)อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปธรรมต่าง ๆ ซึ)งมีความละเอียดอ่อนต่อการเปลี)ยนแปลงและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมตอ่การเรียนรู้ในยคุใหมนี่ � 
   การเปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะต้อง
ตระหนกัถึงความสําคญัในการสร้างสรรค์และการค้นคว้ามีวิธีการเรียนรู้เป็นเครื)องมือที)จําเป็นสําหรับ
ผู้ เรียน เพื)อเตรียมรับการเปลี)ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและไมห่ยดุนิ)งของลกัษณะการทํางาน เพราะผู้ จ้าง
งานกําลงัให้ความสําคญักับความจําเป็นในการมีคุณสมบตัิและความถนัดที)ไม่ได้ออกแบบให้เป็น
ผลผลิตจากวุฒิทางวิชาการ นั)นก็คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ การสื)อสาร ความเข้าใจผู้ อื)น 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การปรับตวัตลอดจนทกัษะทางสงัคม และทกัษะการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้เพื)อจะได้ประโยชน์จากโอกาสทางการศกึษาตลอดชีวิต 
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  2. การจัดการความรู้ 
    มีปัจจัยหลายประการที)เป็นเหตุให้ความรู้เริ)มได้รับความสนใจในปัจจุบันนี �       
การที)เหตปัุจจัยทั �งหลายมารวมกันเป็นหนึ)งเดียวได้กลายเป็นเหตุผลประการหนึ)งที)แสดงให้เห็นว่า    
การคิดเรื) องความรู้อย่างชัดเจนได้กลายมาเป็นสิ)งสําคัญอย่างชัดเจนได้กลายเป็นสิ)งสําคัญ              
อยา่งรวดเร็ว  
    การยอมรับความจริงที)ว่าโลกกําลังมีการแข่งขันเรื)องความรู้ ก็เป็นสาเหตุอีก
ประการหนึ)ง การเปลี)ยนแปลงที)เกิดขึ �นอย่างรวดเร็วกับการแข่งขนัที)ทวีความรุนแรงมากขึ �น ในส่วน
ของผู้บริโภคที)ต่างต้องการกักตุนเงินดอลล่าร์ เงินมาร์ค และเงินเยนเป็นสาเหตุให้บริษัททั �งหลาย      
ต้องแสวงหาความได้เปรียบที)สามารถคงอยูอ่ยา่งถาวร เพื)อยกฐานะตวัเองให้เดน่กวา่คูแ่ขง่ในธุรกิจ 
    การลดขนาดองค์กรก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ)งที)ให้หันมาสนใจเรื)องความรู้     
กนัมากขึ �น มีการลดจํานวนพนกังาน สมมติฐานที)ว่าเทคโนโลยี สามารถเข้ามาแทนความรู้ของมนษุย์ 
หรือมีความรู้เท่ากับมนุษย์ได้นั �น ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง แต่ความเจริญก้าวหน้า                 
ทางเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ)งที)ส่งเสริมให้เกิดความสนใจเรื)องความรู้และการจัดการ      
กบัความรู้  
    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทําให้บุคคลมีช่องทางในการแลกเปลี)ยนข้อมูล
ความรู้ทั �งภายในและภายนอกอย่างไม่จํากัด ทําให้ความรู้ที)มีระเบียบแบบแผนง่ายต่อการสรรหา            
การเก็บไว้ในแหลง่บนัทกึความจํา และง่ายตอ่การนําออกมาแสดงบนจอคอมพิวเตอร์  
    หน่วยงานหลายแห่งในปัจจุบันนี �ต่างหันมามองหาความเข้าใจกันมากขึ �น
เกี)ยวกับสิ)งที)ได้รู้ สิ)งที)จําเป็นต้องรู้และสิ)งที)ต้องทําเกี)ยวกับความรู้นั �น ความรู้เกิดขึ �นมาได้อย่างไร             
จะแบ่งประเภทความรู้ได้อย่างไร ความรู้ คือ ข้อมลูสารสนเทศ ผสมผสานประสบการณ์ ความรอบรู้     
ในบริบท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป็นข้อมลูข่าวสารสารสนเทศที)มีคณุคา่สงู 
พร้อมที)จะนําไปประยกุต์ใช้ในการตดัสินใจหรือใช้ในการทํางาน ความรู้และข้อมลูสารสนเทศเป็นสิ)งที)
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แทบจะแยกกันไม่ออกแต่งทั �งสองสิ)งนี �มีค่าและเกี)ยวกับบุคคลมากกว่าข้อมูลดิบ โดยเหตุที) มี
ความสําคญัดงักล่าว แทบทุกองค์กรจึงให้ความสนใจในเรื)องนี �ด้วยการแสวงหาว่าความรู้คืออะไร              
จะสร้าง ถ่ายทอด ตลอดจนใช้ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้อยา่งไร 
   การบริหารความรู้เป็นกระบวนการที)องค์การใช้ในการสร้างและใช้ความรู้ที)ได้
รวบรวมมา ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 
   1. การเรียนรู้ในองค์กร เป็นกระบวนการที)องค์การใช้ในการแสวงหาข้อมูล                
หรือความรู้ 
   2. การผลิตความรู้ เป็นกระบวนการที)องค์กรใช้ในการถ่ายทอดและบูรณาการ
ข้อมูลดิบ ให้กลายเป็นสารสนเทศ และสงัเคราะห์เป็นความรู้ ซึ)งสามารถนําไปประยกุต์ในการแก้ไข
ปัญหาในองค์กรได้ 
   3. การเผยแพร่ความรู้ เป็นกระบวนการที)เปิดโอกาสให้บุคคลในองค์กรเข้าไปใช้
ความรู้ที)องค์กรรวบรวมไว้ 
  
 ความรู้ คือ ทรัพย์สินขององค์กร คนในองค์กรจะแสวงหาความรู้ ใช้ความรู้ และเพิ)มคณุคา่
ให้กบัความรู้อยูเ่สมอ ทรัพย์สินที)สําคญัขององค์กรในศตวรรษที) 21 เรียกว่า 3Cs. คือ 1) แนวความคิด 
(concepts) ได้แก่ แนวคิดและเทคโนโลยีมาจากนวตักรรม 2) ความสามารถ (competence) ได้แก่ 
ทกัษะ และความสามารถในการใช้แนวคิดที)ได้มา โดยนํามาใช้ในการปรับปรุงงาน ด้วยวิธีการสอน
และการเรียนรู้ 3) การสร้างความเชื)อมโยง (connections) ได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การ
สง่เสริมโดยอาศยัความร่วมมือ  
 สิ)งเหลา่นี �มาจากการมีบคุคลที)มีคณุภาพในองค์กร การมีจินตนาการ (imagination) ความ
กล้าหาญ (courage) ความคดิสร้างสรรค์ (creativity) ความสามารถในการ เข้าสงัคม (social ability) 
การใช้กลยุทธ์ทางการทูต (diplomacy) ความเชื)อศรัทธา (trust) และวิธีการเรียนรู้มาก เช่นเดียวกับ
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ความเข้าใจถึงความจําเป็นที)จะต้องมีการจัดการและการลงทุนในเรื)องความรู้ การวางแผนการจัด
การศึกษา จะต้องตระหนกัถึงความสําคญัของวิธีการเรียนรู้ของบคุคล ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ)งที)
จําเป็นต่อธุรกิจทุกประเภท และในการทํางานทุกชนิด ความคิดเป็นสิ)งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และ
นวตักรรมนั �นเป็นสิ)งที)สร้างอตุสาหกรรม 
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การเรียนรู้ทีAผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 

 
 

บทนํา  
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีUแก้ไขเพิUมเติม (ฉบบัทีU 3) พ.ศ.2553 
ในหมวด 4 แนวการจดัการศกึษามาตรา 22 ระบุว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคน               
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียน  มีความสําคญัทีUสดุ กระบวนการจดัการ
ศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
 ผู้ เ รียนเป็นสําคัญ หมายถึง ผู้ ทีU มีความสามารถในการกํากับกระบวนการเรียนรู้              
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ทีUลุ่มลึกในสาระ (Deep knowledge) สามารถคิดวิเคราะห์ ถักทอ 
(Weaving) ความรู้และปรับประยกุต์ใช้แก้ไขปัญหาทีUเหมาะสมกับบริบท ของสภาพแวดล้อมรวมทั eง
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

แนวคิดเกีAยวกับการเรียนรู้ทีAเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 ปัจจุบนันี eมีการศึกษาวิจัยเกีUยวกับสมองกับการเรียนรู้ (Brain – based learning)                 
การพฒันาการรู้คิดสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ การพฒันาและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัทีUเสริมสร้างความเข้าใจเรืUองการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนและแนวทางทีUจะเสริมสร้าง
ผู้ เรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ ผู้ เรียนแต่ละคน มีพื eนฐานความรู้และประสบการณ์เดิม          
ทีUแตกต่างกนั การออกแบบการจดัการเรียนรู้จะต้องเชืUอมโยงกบัพื eนฐานเดิมเหล่านี eกบัประสบการณ์
ใหม่ ซึUงจะช่วยทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ทีUแท้จริงและมีความหมายกับวิถีชีวิต ผู้ เรียนทกุคนจะเริUม
พฒันาพื eนฐานความรู้ความเข้าใจเกีUยวกบัสิUงแวดล้อมและโลกรอบตวัตั eงแตว่ยัแดก็ 
 ผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงสิUงเหล่านี eจะขจดัอุปสรรคในการเรียนรู้ ภารกิจทีUท้าทาย ผู้สอน
จะต้องหาวิธีการให้ผู้ เรียนดึงพื eนฐานความรู้ความเข้าใจเดิม และหาทางเชืUอมรอยต่อการเรียนรู้ให้
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เหมาะสม การพัฒนาความรู้ความสามารถในเรืUองใด ผู้ เ รียนจะต้องมีพื eนฐานเกีUยวกับความรู้               
และแนวคิดในเรืUองนั eนอย่างชดัเจน เพืUอให้เกิดการรู้คิดทีUถกูต้องและสามารถจดัระบบความรู้ เพืUอให้
สามารถ นํากลบัมาใช้และปรับประยกุต์ไปสูส่ถานการณ์อืUนได้ 
 กระบวนการคิดระหว่างผู้ รู้หรือผู้ ทีUเป็นแบบปฏิบตัิทีUดี (Best practice) กับผู้ เริUมเรียน 
พบว่า ในระดบัของการเป็นแบบปฏิบตัิทีUดีจะมีความรู้ความเข้าใจทีUลึกซึ eง สามารถวิเคราะห์ประเด็น 
ชี eแจง และอธิบายเหตผุลตลอดจนมองเห็นความเชืUอมโยงของสิUงตา่งๆ  และสามารถเปรียบเทียบได้
ชดัเจนในสถานการณ์อืUนได้ดีกวา่ผู้ เริUมเรียนทีUมีข้อมลูมากมายแตไ่ม่สามารถคิดสงัเคราะห์เชืUอมโยงได้
อยา่งเหมาะสม ผู้ รู้หรือผู้ ทีUเป็นแบบปฏิบตัทีิUดีจะสามารถมองเห็นความสมัพนัธ์เชืUอมโยงของข้อมลูทีUได้
รับมาใหมก่บัข้อมลูเดมิทีUมีอยูใ่นขณะทีUผู้ เริUมเรียนจะมองข้ามสิUงตา่งๆ ไป  ผู้ รู้ทีUเป็นแบบปฏิบตัิทีUดีจะมี
ข้อมูลเกีUยวกับ  เรืUองนั eนๆ อย่างมากมาย  สามารถสังเคราะห์หรือถักทอความคิด จัดระบบข้อมูล         
ทีUสะท้อนกรอบความคิด ความเข้าใจทีUลึกซึ eง ความรู้ทีUผู้ รู้แบบปฏิบัติทีU ดีจะมีข้อมูลทีUสัUงสมไว้                  
ในลักษณะการสังเคราะห์ การถักทอความรู้และสะท้อนให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ความรู้นั eนไปสู่
บริบทต่างๆ สําหรับการจดักระบวนการเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันา
ผู้ เรียนในด้านความคดิรวบยอดในสาระของความรู้ และการสงัเคราะห์หรือการถกัทอความรู้ให้เกิดขึ eน
ในตวัของผู้ เรียนและต้องพัฒนา การเรียนรู้ทีUจะนําไปสู่ความเข้าใจทีUลึกซึ eง (Deep knowledge) 
รวมทั eงความสามารถในการการถักทอความรู้ (Weaving) ทั eงนี eเพืUอการขยายความรู้ความคิดและ
ความเข้าใจในสาระของความรู้จนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เรืUองอืUนๆ ทีUใกล้เคียงกนัได้อยา่งรวดเร็ว 
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การเรียนการสอนทีAช่วยผู้เรียนสามารถกาํกับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการเรียนรู้ทีUผู้ สอนจะต้องเสริมสร้างให้ผู้ เรียนแต่ละคนคิดทบทวน ความเข้าใจ       
ในเรืUองตา่งๆ ของตน วิเคราะห์วา่มีเรืUองใดบ้างทีUยงัมีช่องว่าง ต้องการข้อมลูเพิUมเติม เรืUองใดทีUมีข้อมลู
ใหม่ไม่สอดคล้องกบัความรู้ความเข้าใจทีUมีอยู่เดิมและจะปรับประยกุต์ความรู้ทีUมีอยู่ไปสู่สถานการณ์
ใหม่อย่างไร ทีUจะทําให้เกิดการเรียนรู้เพิUมเติมขึ eน ผู้ สอนจะต้องหาวิธีการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเกิดขึ eน
ภายในตวัผู้ เรียนให้รู้จกัการคาดการณ์ อธิบายให้ตนเองฟังเพืUอให้เกิดความเข้าใจ บนัทึกประเด็นทีUยงั
ไมเ่ข้าใจ หาทางกระตุ้นความรู้ความเข้าใจพื eนฐานเดิมเพืUอการวางแผนการเรียนรู้ตอ่ไป ผู้สอนจะต้อง
สอดแทรกเทคนิคการเรียนรู่เหลา่นี eในการเรียนรู้แตล่ะสาระการเรียนรู้โดยปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน จนผู้ เรียนสามารถกํากบัการเรียนรู้ของตนเองโดยคํานงึถึง สิUงตอ่ไปนี e 
 1. ผู้สอนต้องให้ความสําคญัและศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจพื eนฐาน ของผู้ เรียน       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีUมีบรรยากาศการเรียนรู้ทีUเกื eอหนนุให้ผู้ เรียนนําเสนอความคิดของตน
เพืUอเป็นพื eนฐานทีUจะตอ่ยอดความรู้ตา่งๆ ตอ่ไป 
 2. ผู้สอนจะต้องสอนสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ในระดบัทีUลุ่มลึก (Deep knowledge) พร้อมทั eง
ยกตวัอยา่งทีUเชืUอมโยงความรู้สามารถนําไปปฏิบตัิได้อย่างไร เพืUอให้เกิดพื eนฐานความรู้ความคิดความ
เข้าใจทีUมัUนคงเพียงพอสําหรับการเรียนรู้ตอ่ไป ผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงการเรียนรู้จะต้องไม่นําเสนอ
อย่างผิวเผินเพียงเพืUอให้ครอบคลุมเนื eอหาแต่เพียงอย่างเดียวจะต้องนําเสนอให้ลึกพอทีUผู้ เรียนจะ
เข้าใจหลกัการและแนวคิดสําคญัของสาระทีUเรียนรู้ (Key concepts) เกิดการตกผลึกเป็นความเข้าใจ          
ทีUชดัเจน 
 3. การกํากับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องสอดแทรกในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ตา่งๆ ตามหลกัสตูรเพราะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีUเกิดขึ eนภายในของแตล่ะคน การเรียนรู้
จะช่วยให้เข้าใจสาระและหลักการของแต่ละลักษณะวิชาอย่างลึกซึ eง เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนอง เกิดความตระหนกัเป็นวิธีการช่วยตอบปัญหาว่า ทําไม เมืUอไหร่      
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และอย่างไร เป็นการผสมผสานการฝึกทักษะการคิดทีUควบคู่ไปกับความรู้ซึUงสามารถแก้ปัญหา         
หรือเชืUอมโยงไปสูส่ถานการณ์อืUนได้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะจะทําให้ผู้ เรียนได้ข้อมูลเกีUยวกับความรู้ความเข้าใจ             
ซึUงจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตอ่ไป การประเมินผลหรือประเมินคณุภาพจะต้องมุ่งประเมินความรู้
ความเข้าใจลุ่มลึกและการสงัเคราะห์ความรู้ทีUตกตะกอนกบัผู้ เรียน การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
จะชว่ยอธิบายกระบวนการและแนวคิดของผู้ เรียน ให้ผู้สอนทราบ ทําให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ความคิดของผู้ เรียนอยู่ทีUจุดใด ช่วยให้ผู้สอนกํากับและปรับทิศทางการเรียนรู้ให้ตรงประเด็น เพืUอให้
ผู้ เรียนได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคิดได้ตามพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้คือการเป็นหุ้ นส่วนทีUต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและผู้ สอน ความรู้
ความสามารถเกิดจากฝึกปฏิบตัิ ผู้ เรียนลงมือกระทํา (Hands - on) และฝึกคิดด้วยตนเองเป็นสําคญั 
(Brain - on) ผู้สอนเป็นผู้ ดําเนินกิจกรรมให้ผู้ เรียนสามารถกํากบักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
บทบาทเป็นผู้ เอื eออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้  มีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามทีUกําหนดไว้ โดยต้องมีคุณลักษณะทีUสําคัญคือ มีวิสัยทัศน์การจัดการเรียนรู้ 
สามารถสืUอสาร การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ความจริงใจ เอื eออาทรและยืดหยุ่น สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ทีUเหมาะสมกบัผู้ เรียน การออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ควรคํานึงถึงประเด็น
ดงัตอ่ไปนี e 
 1. สถานศกึษาและชั eนเรียนจะต้องเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้สอนจะต้องให้ความสนใจ
กับความรู้ ความคิด เจตคติและทักษะการรู้คิดพื eนฐานความรู้จากสาระต่างๆ ความแตกต่างกัน
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ระหว่างผู้ เรียนและภูมิหลังทางวัฒนธรรม ผู้ สอนจะดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีความยากและท้าทายพอประมาณ 
 2. การจดับรรยากาศการเรียนรู้ทีUเน้นองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลกั ได้แก่                  
1) แนวคิดหลกัทีUจะเรียนรู้คือเรืUองอะไร 2) ทําไมต้องเรียนรู้เรืUองนี e และ 3) มีความคาดหวงัในผลการ
เรียนรู้อย่างไร การมุ่งเน้นประเด็นหลักทั eง 3 ประเด็นนี eจะทําให้การออกแบบ การจัดการเรียนรู้                
ไม่กระจดักระจายมีเป้าหมาย ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ชดัเจน ผู้สอนจะต้อง
ตระหนักว่าความสนใจในกิจกรรมไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้สาระสําคญัของเนื eอหา
เพียงพอทีUจะเป็นพื eนฐานในการเรียนรู้สาระใหม่ๆ ดังนั eนผู้ สอนจะต้องวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหรือ
โครงงานใดทีUจะชว่ยให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัแิละเกิดความรู้ความเข้าใจความคดิรวบยอดสําคญั 
 3. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีUเน้นการสร้างประชาคมแห่งการเรียนรู้ โดยเชืUอมโยง         
การเรียนรู้สู่โลกภายนอกตามสภาพจริง เพืUอสนับสนุนให้ผู้ เรียนทํางานร่วมกันเป็นพันธมิตรทาง
วิชาการ ผู้ เรียนจะช่วยกนัแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ประเด็นเพืUอความกระจ่างและขบัเคลืUอนกลุ่มร่วมมือ
กันแก้ปัญหาสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ หากเปรียบเทียบเวลาเรียนทีUใช้ชีวิตในสถานศึกษากับนอก
สถานศึกษา พบว่าผู้ เรียนจะใช้เวลาร้อยละ 80 ของเวลาทั eงหมดเรียนรู้จากภายนอก ผู้สอนจะต้อง          
ไมม่องข้ามและสร้างโอกาสสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
 ผู้ เรียนเป็นสําคญัมาจากปัจจยัทีUผู้สอนสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ มีความคิดว่าผู้ เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ แต่ใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน รวมถึงวิธีการเรียนรู้ทีUเหมาะสมสําหรับ
ผู้ เรียนแต่ละคน กระตุ้นให้ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เห็นคณุค่าในตนเอง โดยผู้สอนมองผู้ เรียนทุกคนเป็น
บคุคลทีUมีคณุคา่ สามารถพฒันาได้และเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ 
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ผู้เรียนสาํคัญที,สุดสู่การเรียนรู้แนวราบ 
 

 
 

บทนํา 
 การจดัการศึกษายุคใหม่ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และพัฒนาตนเองได้      
เป็นประการที)หนึ)ง ประการที)สอง คือ การจัดการเรียนรู้โดยให้โอกาสผู้ เรียนได้ค้นพบความรู้เอง              
การเรียนรู้กับผู้ เรียนเป็นสิ)งเดียวกัน ประการที)สาม การจดัการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ ซึ)งเป็นการเรียนรู้แนวราบที)มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอน      
กบัผู้ เรียน โดยการแลกเปลี)ยนเรียนรู้ และดงึศกัยภาพของผู้ เรียนให้ปรากฏออกมาดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 8  การเรียนรู้แนวราบระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 

 ผู้ เรียนสําคญัในฐานะความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ หน้าที) มีศกัดิEศรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 43 และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ไขเพิ)มเติม (ฉบบัที) 3)               
พ.ศ. 2553 ผู้ เรียนมีโอกาสที)จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ)งเป็นความสามารถที)แฝงอยู่ในตัว           
ของผู้ เรียนแต่ละบุคคลให้ปรากฏออกมา ผู้ เรียนมารับการศึกษาไม่ต้องการเรียนเฉพาะวิชาหนงัสือ          
แต่เพียงส่วนเดียว เขาต้องการมาเรียนรู้ตามธรรมชาติ และสภาพจริงในบริบทของสงัคม วฒันธรรม 
และการเมืองรอบตวัเขา ที)บูรณาการไปกับกระบวนการเรียนรู้ เพื)อจะค้นพบศกัยภาพ วิธีการเรียนรู้ 

ผู้สอน ผู้ เรียน ศกัยภาพ 
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ดงันั �น บทบาทผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงความสําคญัอย่างยิ)งยวดที)ควรรู้จกั และส่งเสริมความฉลาด
นานาชนิดของผู้ เ รียน ที)ผู้ เ รียนมีความแตกต่างกันก็เพราะเขามีความสามารถและศักยภาพ                     
ที)หลากหลาย ถ้าผู้สอนมองผู้ เรียนเป็นบคุคลที)มีคณุคา่ และยอมรับเช่นนี �แล้ว ก็จะสามารถแก้ปัญหา           
ที)เราประสบในสงัคมได้มากขึ �น พรานบูรณ์ได้เขียนกลอนที)สะท้อนความสมัพันธ์แนวราบระหว่าง
ผู้สอนและผู้ เรียนไว้อยา่งนา่สนใจวา่  
 
      “คนเห็นคนเป็นคน   นั)นแหละคน 
    คนเห็นคนใชค่น      ใชค่นไม ่
    กําเนิดคนยอ่มเป็นคน    ทกุคนไป 
    จะแตกตา่งกนัได้  แตช่ั)วดี” 
          พรานบรูณ์ 
 
 การเรียนรู้แนวดิ)งจะสร้างวัฒนธรรมแห่งอํานาจวัฒนธรรมอุปถัมภ์ให้เกิดขึ �นในสังคม 
ผู้ เรียนไม่สามารถต้นพบศกัยภาพของตนเอง และขาดความชื)นชมตนเอง และเห็นคณุคา่ของตนเอง 
(self - esteem) ขาดความมั)นใจ ซึ)งการปฏิรูปการเรียนรู้จะต้องเปลี)ยนวิธีการเรียนรู้ และวฒันธรรม
การเรียนรู้ใหม่ จากการเรียนรู้แนวดิ,งมาเป็นการเรียนรู้แนวราบ ให้ผู้เรียนค้นหา และพัฒนา
ศักยภาพ และใช้ความสามารถมาสร้างสรรค์สิ, งที, ดีงามให้กับสังคม และจะได้นําพา
ประเทศชาติไปสู่การแข่งขันกับเวทีโลกได้  ถ้าไม่เปลี)ยนวิธีคิดใหม่ การจัดการเรียนรู้แบบใหม ่
สภาพสังคมไทยก็ยังเป็นสังคมอุปถัมภ์ สังคมแห่งอํานาจและการพึ)งพาจะทําให้การปฏิรูปสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง ไม่ประสบความสําเร็จตามที)คาดหวัง จากการศึกษาของนักวิจัย เกี)ยวกับ
โรงเรียนโดยใช้นกัวิจยัสงัเกตการสอนจํานวน 1,000 ห้องเรียน ทั �งประเทศของสหรัฐอเมริกา ปรากฏ
ว่าร้อยละ 70 ของเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั �งหมดจะเป็นการพูดบรรยายคําบอกของครู 
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กิจกรรมถดัมาคือ นกัเรียนเขียนหรือจดงาน ซึ)งส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนในสมดุแบบฝึกหดั ข้อค้นพบ
ของการวิจยันี �เมื)อกลบัมาดสูภาพการศกึษาของเราจะไม่แตกต่างกนัมากนกั การนํารูปแบบการสอน            
การออกแบบกิจกรรม เพื)อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้ เรียน หรือความเก่งของผู้ เรียนทั �ง 8 ด้าน ซึ)งเป็น
นวตักรรมที)จะกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ที)กว้างขวางขึ �น การเรียนรู้ไม่ควรเป็นไปในลกัษณะของการบงัคบั
ผู้ เรียน การจัดการเรียนรู้ ในวยัต้น มุ่งเน้นความสนุกสนานในการเรียนรู้ และผู้สอนพยายามค้นหา
ความสามารถพิเศษของผู้ เรียน ผู้ เรียนไม่ควรเรียนจากคําพดูของผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ควรเรียน
จากประสบการณ์ และไม่ควรเรียนรู้จากหนงัสือเพียงอย่างเดียว ควรเรียนรู้จากสภาพจริงร่วมด้วย 
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร            
ได้ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินโครงการส่งเสริม
ศกัยภาพของนกัเรียนกรุงเทพมหานคร เริ)มดําเนินการตั �งแตปี่ พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2543 ได้ร่วมกนั
กําหนดแนวคดิดงักลา่วข้างต้น ที)มุง่พฒันาศกัยภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ โดยเริ)ม            
การปรับเปลี)ยนกระบวนทศัน์ของครู โดยใช้วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่เพื)อเปลี)ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน 
การจดัการเรียนการสอนที)เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ซึ)งมีสาระสําคญัดงันี � 
 1. ผู้สอนมีความเชื)อว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาได้ตามแนวคิดตามปรัชญากลุ่ม
พิพฒันนิยม 
 2. ผู้สอนต้องมองเห็นภาพรวมของผู้ เรียน เป็นบคุคลที)มีคณุคา่ มีศกัดิEศรี 
 3. การพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม มองผู้ เรียนด้วยความรักความเข้าใจ ผู้ เรียนทุกคน           
มีศกัยภาพการเรียนที)แตกตา่งกนั มีพลงัที)จะเรียนรู้   
 4. ผู้ เรียนเป็นผู้กระทํากิจกรรมการเรียนรู้และค้นพบความรู้ 
 5. ผู้สอนเชื)อวา่ความรู้เป็นสิ)งที)เกิดขึ �น และเปลี)ยนแปลงตลอดเวลา 
 6. การสอนของผู้ สอน เน้นกระบวนการมากกว่าเนื �อหา ต้องเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีพลัง            
การเรียนรู้ และแสวงหาวิธีการเรียนของตน 
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 7. กิจกรรมการเรียนรู้เป็นโครงสร้างยืดหยุ่นหลากหลาย การเรียนรู้ของผู้ เรียนแบบองค์
รวม  ให้ความสําคญัทั �งความสามารถทางสติปัญญาที)หลากหลายหรือพหปัุญญาและความสามารถ
ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถปรับเปลี)ยนให้ยืดหยุ่นให้เหมาะกับความ
หลากหลาย    ของวฒันธรรมในชมุชน  
 ผู้สอนเน้นความสําคญัของสมองกบัการสร้างสมาธิในการเรียนรู้ และคณุภาพชีวิต ผู้สอน
ต้องเข้าใจ และเรียนรู้ที)จะดงึศกัยภาพของผู้ เรียนในด้านพหปัุญญา ปรับวิธีคิดโดยใช้แผนที)ความคิด 
(mind mapping) ในการวิเคราะห์หลักสูตรและสาระสําคญัเพื)อนํามาบูรณาการในการออกแบบ           
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้   
 กิจกรรมการเรียนรู้มุง่ให้ผู้สอนนําไปพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนทั �ง 11 กิจกรรมดงันี � 
  1. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านภาษา 
  2. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านเหตผุลและคณิตศาสตร์ 
  3. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านวิทยาศาสตร์และมิตสิมัพนัธ์ 
  4. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
  5. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านศลิปะ 
  6. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านดนตรี 
  7. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านพละ 
  8. กิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียนด้านสิ)งแวดล้อม 
  9. ศนูย์เพื)อนเดก็ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์  การเข้าใจตนเอง 
  10.  ศนูย์วิทยาการ เป็นกิจกรรมแหลง่การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นหาศกัยภาพของผู้ เรียน 
  11.  กิจกรรมการวดัและประเมินผลที)เสริมสร้างศกัยภาพผู้ เรียน 
 สําหรับกิจกรรมที) 9 และ 10 เป็นการจดัสิ)งแวดล้อมที)เอื �อตอ่การเรียนรู้นอกชั �นเรียนสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที) เน้นผู้ เ รียนเป็นหลัก เป็นการเรียนรู้แนวราบ ส่วนผู้ เ รียนมีวิธีการเรียนรู้ ได้
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แลกเปลี)ยนเรียนรู้กบัผู้สอน กลุม่เพื)อน มีความชื)นชมตนเองและเห็นคณุคา่ของตนเอง (self - esteem) 
และได้ค้นหาศกัยภาพของตน ในอนาคตผู้ เรียนจะมีโอกาสนําศกัยภาพของตนไปสร้างสรรค์สิ)งที)ดีงาม
ให้กับสงัคม การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างแท้จริงจะต้องเกิดขึ 5นและดําเนินการอยู่ที,สถานศึกษา          
และชุมชน พวกเราจะต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุน แนะนําและให้กําลังใจกับผู้ สอนและผู้ เรียน       
เพื)อการปฏิรูปการเรียนรู้ที)ยั)งยืน 
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สังคมน่าอยู่ด้วยจติอาสา 
 

 
 

บทนํา 
 สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั  มีคณุธรรมนําความรู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็ง 
สนัติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพและเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจยัหนึ)งที)สําคญัในส่วนตวั         
ของบุคคลที)จะทําให้มีจิตสาธารณะ ทุกคนคํานึงถึงสาธารณะซึ)งอยู่เหนือความเป็นส่วนตวั มากกว่า
การคดิถึงความเป็นธุรกิจ  การทําถกูทําชอบ  ได้ชื)อวา่ทําความดีเพราะเห็นคณุคา่ของความดี 
  จิตอาสาทําให้ทุกคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็นสังคมที)มีการให้และแบ่งปันซึ)งกัน        
และกัน  คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที)ตั �ง ซึ)งต้องขับเคลื)อนทั �งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ)ง           
เด็กวัยเรียน เพราะจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ)งที)จะต้อง
ปลกูฝังอยา่งตอ่เนื)อง  ดงัสภุาษิตที)วา่  “ไม้ออ่นดดัง่ายไม้แก่ดดัยาก” 
 
ความหมาย 
 จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบคุคลที)มีต่อส่วนรวม เป็นจิตที)เป็นผู้ ให้ คิดดี คิดทางบวก  
มีความหวังดีต่อผู้ อื)น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั �งใจทํา อยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน    
และส่งผลให้เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ ที) มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที)อาสาทําประโยชน์           
เพื)อส่วนรวม การงดเว้นการกระทําที)จะส่งผลให้เกิดความชํารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา       
และเคารพสิทธิของบคุคลอื)นในการใช้ทรัพย์สินสว่นรวม  
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 “จิต”  (mind) หมายถึง ใจ  สิ)งที)มีหน้าที)รู้  คดิและนกึ  
 “จิตสํานึก” (consciousness)  หมายถึง เป็นภาวะที)จิตตื)นและรู้ตัว รู้ว่าทําอะไร อยู่ที)ไหน     
เป็นอย่างไร สามารถตอบสนอง ต่อสิ)งเร้าจากประสาทสัมผัสทั �ง 5 คือ รูป เสียง กลิ)น รส และสิ)งที)
สมัผสัได้ด้วยกาย  
 “อาสา”  (service , voluntary) หมายถึง  การเสนอตวัเข้ารับทําสิ)งที)เป็นประโยชน์ซึ)งอาจเป็น
ประโยชน์ตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ)งหรือเป็นประโยชน์ตอ่สว่นร่วมก็ได้  
 “สาธารณะ” (public) หมายถึง  ทั)วไป  เป็นของกลางสําหรับส่วนรวม การแสดงออกเพื)อ
สงัคมสว่นรวม เป็นการบริการชมุชน ทําประโยชน์เพื)อสงัคม ถ้าใช้ของก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
 
ความสาํคัญของจิตอาสา 
 1.  ทําให้บุคคลมีความคิดขั eนสูงช่วยยกระดับจิตใจทีUเปีU ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสา
มุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ  ทําให้ได้พบความสุขทีUเกิดจากการให้  ซึUงเป็นความสุขทีUมีคณุค่ากว่า
ความสขุทีUเกิดจากการได้รับ 
 2. บุคคลทีUมีจิตอาสาย่อมเป็นทีUรักใคร่ของบุคคลรอบข้างเพราะมองเห็นคุณค่าในความดี        
ทีUมีอยูใ่นบคุคลนั eน มากกวา่มลูคา่ของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี eยงัเป็นการผกูมิตรแท้ได้อยา่งยัUงยืน 
 3.  ทําให้สงัคมมีการแบง่ปัน การช่วยเหลือเกื eอกลูซึUงกันและกัน ร่วมมือกันดแูลรักษาสิUงของ
สาธารณะเพืUอการใช้ประโยชน์ร่วมกนัรวมทั eงสิUงแวดล้อมรอบตวั 
 4.  ทําให้สงัคมน่าอยู่และเป็นสงัคมคณุภาพทีUทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้พึUงพาอาศยัซึUงกัน
และกนั   
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
 ”จิตอาสา” (voluntary mind) หมายถึง จิตใจที)คิดช่วยเหลือผู้ อื)น จิตใจทีUเป็นผู้ ให้ เช่น                 
ให้สิUงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลงัแรงกาย แรงสมอง ซึUงเป็นการเสียสละ สิUงทีUตนเองมี 
แม้กระทัUงเวลา  โดยมีปัญญาเป็นเครื)องกํากบั  เป็นการกระทําที)ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้แสดง
พฤติกรรมหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ อื)นโดยไม่หวงัสิ)งตอบแทน 2) การเสียสละประโยชน์
สว่นตนเพื)อประโยชน์สว่นรวม  และ 3) การมุง่มั)นพฒันาสิ)งรอบตวัให้เกิดการเปลี)ยนแปลงที)ดีขึ �น 
 “จิตสาธารณะ” (public mind) บางครั �งอาจใช้คําว่า จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจที)
คํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน  คํานึงถึงบุคคลอื)นที)ต่างมีความสมัพนัธ์เชื)อมโยงเป็นหนึ)งเดียวกัน รวมทั �ง          
มีความสํานึกและยึดมั)นในระบบคุณธรรม  และจริยธรรมที)ดีงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ประหยัด  และมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ส่งผลทําให้แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) การงดเว้นการกระทําที)จะสง่ผลทําให้เกิดความชํารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม 2) การมี
สว่นร่วมดแูลรักษาทรัพย์สินสว่นรวม และ 3) การเคารพสิทธิของบคุคลอื)นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม 
บางครั �งหมายถึงจิตอาสา 
  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตอาสาและจิตสาธารณะ  ถ้าใช้มมุมองของการคิดที)เป็น
ระบบ  ไม่มองแยกส่วน  จะพบว่า จิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นสิ)งที)เกื �อกูลซึ)งกันและกัน การมี       
จิตอาสาทําให้แสดงพฤติกรรมออกมาซึ)งอาจเป็นประโยชน์ในระดบัส่วนบุคคลหรือในระดบัส่วนรวม    
ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสิ)งนั �นจะกลายเป็นจิตสาธารณะ  ส่วนการมีจิตสาธารณะ บางครั �งต้อง
อาศยัจิตอาสาเป็นสิ)งกระตุ้นให้แสดงพฤตกิรรมเชน่กนั   
 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมสําคัญของจิตอาสาและจิตสาธารณะ พบว่า            
ทั �งจิตอาสาและจิตสาธารณะมีองค์ประกอบที)เป็นรากฐานร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) การให้              
2) การไมเ่บียดเบียน  และ 3) การมุง่ประโยชน์  ดงัตารางตอ่ไปนี � 
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ตาราง  1  การสงัเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมจิตอาสา 
 

   

ประเดน็ พฤตกิรรมหลกั 

 

องค์ประกอบที)เป็นรากฐานร่วมกนั 
 

การให้ 
การไม่

เบียดเบียน 
การมุง่

ประโยชน์ 

จิตอาสา 

1)  การชว่ยเหลือผู้ อื)นโดยไม่หวงัสิ)งตอบแทน  � � � 
2)  การเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
     เพื)อประโยชน์สว่นรวม � � � 

3)  การมุง่มั)นพฒันาสิ)งรอบตวัให้เกิด 
     การเปลี)ยนแปลงที)ดีขึ �น � � � 

จิตสาธารณะ 

1)  การงดเว้นการกระทําที)จะสง่ผลทําให้เกิด 
     ความชํารุดเสียหายของทรัพย์สินสว่นรวม  � � � 

2)  การมีสว่นร่วมดแูลรักษาทรัพย์สิน 
     ส่วนรวม   � � � 

3)  การเคารพสิทธิของบคุคลอื)นในการใช้ 
     ทรัพย์สินสว่นรวม � � � 

      
 การพัฒนาผู้ เรียนและบุคคลควรบูรณาการเข้าด้วยกันโดยใช้องค์ประกอบที)เป็นรากฐาน
ร่วมกนัดงัที)สงัเคราะห์ไว้ 
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื,อพัฒนาจิตอาสา 
 การจดัการเรียนรู้เพื)อพฒันาจิตอาสาสามารถทําได้ทกุชว่งวยั โดยเฉพาะอย่างยิ)งวยัเด็กที)เป็น
วยัแห่งการเรียนรู้ ผู้สอน เป็นหวัใจสําคญัในการปลูกฝังคณุลกัษณะจิตอาสาที)สามารถพฒันาพร้อม
กนั  สําหรับแนวทางการจดัการเรียนรู้จําเป็นต้องนําองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับประยกุต์ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้ เรียนในปัจจบุนั  เริ)มจากตวัผู้สอนเองที)จะต้องเป็นแบบอย่างที)ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่
การพฒันาผู้ เรียน  และโดยเฉพาะอย่างยิ)งต้องพฒันาไปให้ถึงระบบคิดของผู้ เรียนมากกว่าการให้ทํา
กิจกรรมโดยปราศจากความคดิ   
 อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลกัการว่าการพฒันาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ในทกุกิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การช่วยเหลือเพื)อนที)ทําการบ้านไม่ได้ก็เป็นจิตอาสาชนิดหนึ)ง หรือการประหยัดนํ �า 
ไฟฟ้า การจัดทําโครงการจิตอาสาที)ออกไปนอกโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ)งของการพัฒนาเท่านั �น              
แต่การพฒันาที)ยั)งยืนจะต้องเชื)อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของผู้ เรียนในแต่ละชุมชนท้องถิ)น  แนวทางการ
จดัการเรียนรู้เพื)อพฒันาจิตอาสามีดงันี � 
 1.  การเป็นตวัแบบที)ทางด้านจิตอาสาอย่างสมํ)าเสมอตามทฤษฎีเซลล์กระจกเงา (mirror 
neuron  theory) เมื)อผู้สอนแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมาอย่างสมํ)าเสมอ แม้ไม่ต้องสอนโดยวาจา        
แต่เป็นการสอนโดยการกระทํา  ผู้ เรียนจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนั �นด้วย การพัฒนาลกัษณะนี �     
เป็นการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยกระบวนการซึมซบั การสงัเกต การเลียนแบบพฤติกรรม แตค่วรใช้
ควบคูก่บัการสะท้อนผลตนเอง (reflection) ในข้อ 5 ด้วย 
 2.  การจดัการเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการการปฏิบตัิ (action learning) โดยการให้ผู้ เรียน    
ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมด้วยตนเอง โดยไม่จําเป็นต้องจดัทําเป็นโครงการ
เฉพาะกิจขึ �น  แต่ควรบูรณาการไปในทุกกิจกรรมการเรียนรู้และที)สําคญัจะต้องมีการแลกเปลี)ยน
เรียนรู้ผลการปฏิบตัติอ่เพื)อนและผู้สอน 
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 3.  การสร้างบรรยากาศที)กระตุ้นการเรียนรู้จิตอาสา โดยทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกร่วม  
(Empathy) ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจผู้ อื)นมาใส่ใจตนเอง เพื)อรับรู้ความรู้สึก และตอบสนองโดยการ
แสดงพฤตกิรรมจิตอาสาอยา่งถกูต้องเหมาะสม ทั �งภาษาพดูและภาษากาย 
 4.  มุ่งเน้นการการเรียนรู้เพื)อปรับเปลี)ยนความคิดและมมุมอง (Transformation of learning)
ของผู้ เรียน ทําให้เห็นวา่ผู้ เรียนแตล่ะคนมีศกัยภาพที)จะช่วยเหลือผู้ อื)นและสงัคมส่วนรวมได้ ไม่สําคญั
ว่าจะเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีหรือไม่ การปรับเปลี)ยนความคิดและมุมมองดงักล่าวจะทําให้ผู้ เรียน      
เกิดการพฒันาจิตอาสาอยา่งยั)งยืนและตอ่เนื)อง 
 5.  การจดัการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสะท้อนตนเอง (self - reflection) มุ่งให้เห็น
ความคิดและความรู้สึกของตนเองเมื)อได้ช่วยเหลือผู้ อื)นหรือทําประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมทั �งการ
กําหนดแนวทางสําหรับพฒันาตนเองให้เป็นคนที)มีจิตอาสาตอ่ไป 
 6.  ผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจให้ชดัเจนว่าการมีจิตอาสานั �นจะต้องไม่เป็นการเบียดเบียน
ตนเองหรือบุคคลรอบข้างด้วยมิฉะนั �นจะเกิดปัญหาอื)นๆ ตามมา สิ)งใดที)เกินกําลังที)เราจะทําได้            
เพียงคนเดียวต้องรู้จกัสร้างแนวร่วมหรือเครือขา่ยมาชว่ยให้สําเร็จ 
 
แนวทางการวัดและประเมินจิตอาสา 
 แนวทางการประเมินจิตอาสาต้องใช้การประเมินตามสภาพจริง ที)เป็นการประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้ เรียน จากกระบวนการทํางาน และจากผลงาน โดยใช้แหลง่ข้อมลูและวิธีการอย่าง
หลากหลาย  และมีความสอดคล้องกบับริบทของการเรียนการสอน 
 หลักการวดัและประเมินผลที)เสริมพลังตามสภาพจริง คือ 1) ใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย เช่น  
ผู้ เรียน เพื)อน ผู้สอน ผู้ เกี)ยวข้อง 2) ใช้วิธีการและเครื)องมือวดัหลายๆ ชนิด เช่น การสงัเกต การปฏิบตั ิ
การทดสอบ การรายงานตนเอง 3) ประเมินหลายๆ ครั �งในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่               
ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  สิ �นสดุ  ตดิตามผล และ 4) สะท้อนผลการประเมินสูก่ารพฒันาผู้ เรียน 
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 การวดัและประเมินผลจิตอาสาผู้ สอนควรให้ความสําคญักับการสะท้อนผลการประเมินให้
มาก เพราะหัวใจของการประเมินไม่ได้อยู่ที)การตดัสินว่าผู้ เรียนคนใดมีจิตอาสาหรือไม่มีจิตอาสา 
หากแตอ่ยู่ที)การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในผลการประเมินนั �นแล้วกําหนดทิศทางการพฒันาตนเองให้เป็น
บุคคลที)มีจิตอาสา โดยอาศยักระบวนการสะท้อนผลการประเมินที)เป็นระบบ จนทําให้เกิดจากการ
เปลี)ยนแปลงภายในตวัผู้ เรียน 
 
สรุป 
 จิตอาสาเป็นจิตที)กว้างใหญ่ไม่คับแคบ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อื)น รับฟังข่าวสารใหม่ๆ        
จากที)เคยรู้มา  แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ ทําให้ทกุคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัได้ เป็นสงัคมที)มี
การให้และแบ่งปัน คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที)ตั �งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ อื)น การ
พฒันาต้องเริ)มตั �งแตว่ยัเดก็ โดยมีผู้สอนเป็นกลไกสําคญัของการพฒันา โดยเริ)มจากตวัผู้สอนเองก่อน
แล้วบูรณาการให้สอดคล้องกับวิ ถี ชี วิตของผู้ เ รียน สอดแทรกไปในทุกกิจกรรมการเ รียนรู้
กระบวนการพัฒนามีความสมดุลระหว่างการคิดและการปฏิบัติ ส่วนการประเมินผลมุ่งเน้น                    
การประเมินตามสภาพจริงและสะท้อนผลการประเมินสูผู่้ เรียน   
 
 
 
 

 
 
 
 



90 
 

บรรณานุกรม 
 
เกรียงศกัดิE  เจริญวงศ์ศกัดิE.  (2543 , มกราคม - มีนาคม).  “โรงเรียนสร้างคนมีจิตสาธารณะ”. 
 การศึกษา.  2000. 65(3) : 17.  
ชาย  โพธิสิตา  และคณะ.  (2540).  รายงานการศึกษาวิจัยเรื,อง  จิตสาํนึกต่อสาธารณะสมบัต ิ : 

 ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร.  นครปฐม  :  สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม   
 มหาวิทยาลยัมหิดล. 
พระไพศาล วิสาโล. (2550). ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดีศึกษากรณีมูลนิธิพุทธฉือจี 5.  
 กรุงเทพฯ  :  พริกหวานกราฟฟิค  จํากดั. 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน  พ.ศ.  2542.  กรุงเทพฯ  : 
 ศริิวฒันาอินเตอร์พริ �น. 
Tucker, W. J. (2009).  Public  Mindedness  an  Aspect  of  Citizenship  Considered.  
 BilioLife  Publisher.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

การจัดการเรียนรู้สาํหรับเดก็ทีAมีความสามารถพเิศษ    
 

 
 

บทนํา  
 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนมีความสําคัญทีUสุด กระบวนการจัดการศึกษา
สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ จากสาระสําคญัของมาตรา 22
ให้ความสําคญัเกีUยวกบัศกัยภาพและความสามารถของผู้ เรียนแตล่ะคนทีUมีอยู่อย่างหลากหลาย และ
มีความเชืUอว่าแตล่ะบคุคลมีความสามารถแตล่ะด้านไม่เท่ากนั ความสามารถทีUผสมผสานกนัออกมา           
ทําให้เด็กแต่ละคนมีแบบแผน ซึUงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะหรือความสามารถพิเศษ (Talented) และถ้า
เดก็บางคน  มีความสามารถพิเศษตั eงแต ่2 ด้านขึ eนไป ซึUงจะจดัอยูใ่นเดก็ปัญญาเลิศ (Gifted)  
 หากเด็กได้รับการส่งเสริมทีU เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะสามารถพัฒนา
ความสามารถทีUตนมีอยู่ให้เต็มตามศกัยภาพได้ เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของ บุคคลเด็กแต่ละคน              
มีความสามารถและความถนดัและวิธีการเรียนรู้มีความแตกตา่งกนั ไม่มีใครทีUสามารถเรียนรู้ได้ทกุสิUง
ทกุอย่างทีUจะต้องเรียน แตทุ่กคนสามารถเลือกเรียนสิUงทีUต้องการ การจดัการศกึษาควรจะตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการออกแบบกิจกรรมของแต่ละสาระการเรียนรู้ทีUตอบสนอง
ความสามารถสว่นบคุคลทีUเหมาะกบัชีวิตและวฒันธรรมท้องถิUนของผู้ เรียน 
 

ความหมาย 

 ลักษณะเด็กทีUมีความสามารถพิเศษในธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ        
9 ด้าน ทีUมาจากกระบวนการคิดพื eนฐานของสติปัญญาของมนุษย์ทีUแตกตา่งกนัซึUงมากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป บางคนอาจมีปัญญาหรือความสามารถสูงมากทั eง 9 ด้าน  แต่บางคนอาจจะมีเพียง 
หนึUงหรือ 2 ด้าน ด้านอืUนๆ ไม่สงูมากนกั ซึUง โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้ให้ความหมาย
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ของปัญญาว่าเป็นความสามารถทางชีวจิตวิทยา (Biopsychological Potential) ซึUงเป็นกระบวนการ
ได้มาของแตล่ะบคุคล โดยแสดงออกในบริบทของวฒันธรรมทีUอาศยัอยู่เพืUอแก้ปัญหาและสร้างผลงาน
ทีUมีคุณค่าแก่สังคม จากความสามารถทีUหลากหลายของแต่ละบุคคล ปัญญาหรือความสามารถ         
ทีUส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านดนตรี ด้านร่างกาย  
และการเคลืUอนไหว  ด้านมิติ ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล                 
ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาต ิ และด้านจิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิต 
 

ลักษณะเดก็ทีAมีความสามารถพเิศษ  ตามแนวคดิของการ์ดเนอร์ 9 ด้าน ดงันี e 
 1.  ด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  
  มีความสามารถสูงในการใช้ภาษา เข้าใจคําสัUงและความหมายของคํา ชอบอ่านเขียน 
เล่าเรืUอง อธิบายได้ชัดเจน ชอบสอนชอบเรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสได้พูด ฟังและเห็น มีอารมณ์ขัน 
ความจําดี วนั เดือน ปี  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เหมาะจะพฒันาเป็นบุคคลทีUมีความสามารถ เป็น
นกัเลา่นิทาน  นกัพดู นกัการเมือง นกัเขียนบทละคร บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ์ นกัประดษิฐ์ 
 2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence)  
  มีความสามารถสงูในการใช้ตวัเลข การเห็นความสมัพนัธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิด  
เชิงนามธรรมและการคดิเป็นเหตเุป็นผล (cause - effect) การคิดคาดการณ์ (if - then) สามารถจําสิUง
ทีUเป็นแบบแผนทีUเป็นนามธรรมได้ มีเหตผุลเชิงสรุปความ สามารถเชืUอมโยงความสมัพนัธ์ของสิUงตา่งๆ        
ชอบทําการทดลองค้นหาคําตอบด้านรูปแบบ  และหาความสมัพนัธ์ เรียนรู้ได้ดีโดยการจดัหมวดหมู่
แยกประเภท การจัดกิจกรรม   ทีU เหมาะสมจะมีลักษณะเด่นเป็นนักคิด นักตรรกศาสตร์ 
นกัวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิตแิละนกัจดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3.  ด้านดนตรี (Musical Intelligence)  
  มีความสามารถสูงด้านดนตรี ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี ตอบสนอง             
ต่อเสียงเพลง แยกแยะจําทํานอง เรียนรู้จังหวะดนตรี จังหวะเสียงได้ดี รู้จักโครงสร้างของดนตรี             
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ไวต่อเสียง คิดท่วงทํานองจงัหวะได้ การจดักิจกรรมทีUส่งเสริมศกัยภาพด้านนี eจะพฒันาเป็นนกัดนตรี 
นกัแตง่เพลง วาทยกร นกัวิจารณ์ดนตรี 
 4.  ด้านร่างกาย – การเคลืAอนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 
          มีความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้สึก สามารถ
ควบคมุการเคลืUอนไหวของร่างกาย รู้จกัส่วนต่างๆ ของร่างกายและสามารถแสดงออกได้ ชอบการ
เคลืUอนไหว สมัผสั พดูและใช้ภาษาทางกาย (Body Language) ทํากิจกรรมทีUต้องใช้ร่างกาย เช่น กีฬา 
เต้นรํา การแสดง และการประดิษฐ์ได้ดี ความสามารถในการแสดงท่าทางเรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาส
สมัผัส เคลืUอนไหวและมีการปฏิบตัิ สมัพนัธ์กับพื eนทีUว่างและการสมัผัส เช่น นกัประดิษฐ์ นกัเต้นรํา 
นกักีฬา ศลัยแพทย์ นกัแสดง 
 5.  ด้านมิต ิ(Spatial Intelligence)  
  มีความสามารถสูงในการมองเห็นความสัมพันธ์ของพื eนทีU มองเห็นแง่มุมต่างๆ ได้ 
สามารถแสดงออกด้วยภาพ มองเห็นรูปลกัษณ์ของสิUงตา่งๆ สามารถหาทิศทางได้ จดัรูปฟอร์มตา่งๆ        
ในสมองได้ดี  มีจินตนาการดีมองเห็นการเปลีUยนแปลงอ่านแผนทีUแผนภูมิได้ดี การเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ใช้
จินตนาการ มีโอกาสคิดอย่างอิสระ ทํางานด้วยสีและภาพ ชอบการวาด สร้างออกแบบ ภาพนิUง 
ภาพยนตร์และการทดลองกับเครืUองจกัรกล การพฒันาความสามารถทีUเหมาะสมจะเป็นนกัเดินเรือ 
นกับนิ ประตมิากร ศลิปิน นกัวาดภาพและสถาปนิก 
 6.  ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล – มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal)  
  มีความสามารถสงูในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้ อืUน ทั eงนี e
รวมถึงความไวในการสงัเกตนํ eาเสียง ใบหน้า ท่าทาง เข้าใจผู้ อืUน นําผู้ อืUน จดักลุ่ม สืUอสาร การจดัการ
ความขัดแย้งได้ดี ทํางานเป็นกลุ่ม แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสืUอสารได้ไม่ใช้
คําพดู ชอบมีเพืUอนมาก ชอบพูดและสงัสรรค์กับคนอืUน เรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสแบง่ปัน ทํางานร่วมกับ
บคุคลอืUน เปรียบเทียบสมัพนัธ์ ให้ความร่วมมือ ทั eงยงัมีความสามารถสงูในการรู้ถึงลกัษณะตา่งๆ ของ



94 
 

การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเรียนรู้ทีUเหมาะจะพัฒนาเป็นครู นักสังคมสงเคราะห์ 
นกัแสดง นกัการเมือง นกัจิตวิทยา พนกังานขายของ 
 7.  ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  
  มีความสามารถสงูในการรู้จกัตนเองและจะสามารถประพฤติตนได้ดีจากการรู้จกัตนนี e 
มีสมาธิดี เป็นคนมีจิตใจออ่นโยน  มีความเข้าใจตนเอง ชอบฝันและหมกมุน่กบัความรู้สึกความคิดของ
ตนเอง ใช้สญัชาตญาณเป็นเครืUองนําทาง ตระหนกัและแสดงความรู้สึกเกีUยวกับตนเอง มีความคิด
ระดบัสงู มีเหตมีุผล ชอบทํางานคนเดียว สนใจและติดตามสิUงทีUตนสนใจเป็นพิเศษ จะเรียนรู้ได้ดีถ้ามี
โอกาส ใช้ ทํางานตามลําพงั ทําโครงการเดีUยวๆ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีUเหมาะสมจะพฒันาให้เป็น
นกัจิตวิทยา ผู้ นําทางศาสนา  นกัปรัชญา 
 8.  ด้านธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence)  
  มีความสามารถสูง การเข้าใจการเปลีUยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เข้าใจความสําคญัของตนเองกับสิUงแวดล้อม ตระหนกัถึงความสามารถของตนทีUจะมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจพฒันาการของมนุษย์และการดํารงชีวิตของมนุษย์ตั eงแต่เกิดจน
ตาย จดจําเข้าใจ จําแนกหาความสัมพันธ์ของสิUงทีU เหมือนและต่างกัน เข้าใจการหมุนเวียน
เปลีUยนแปลงของสสาร การจัดกิจกรรมทีUเหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาต ิ        
นกัสิUงแวดล้อม 
 9. ด้านจิตนิยมหรือการดาํรงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence)  
  ความสามารถไวเกีUยวกับการจบัประเด็นคําถามเกีUยวกับการดํารงอยู่ของมนุษย์ เช่น 
ความหมายของชีวิต ระบบคณุค่าของชีวิต ทําไมคนเราจึงตาย เรามาอยู่ทีUนีUได้อย่างไร เรียนรู้บริบท
ของการดํารงอยู่ของมนุษย์จะใช้คําถามว่า ทําไมเราอยู่ทีUนีU เรามีบทบาทอะไรบ้างในโลกนี e เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของโลกทีUเป็นกายภาพและโลกของจิตใจ มีความรักเมตตาให้ผู้ อืUน การตืUนตวัในการ
แสดงออกตอ่สถานการณ์บางอย่าง การเข้าใจวฒันธรรม แสดงออกในด้านอารมณ์ สงัคม วฒันธรรม 
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เข้าใจหลกัปรัชญา หลกัของศาสนาตา่งๆ เข้าใจทีUลึกซึ eงเกีUยวกบัตวัเอง ความเข้าใจความสมัพนัธ์ของ
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เข้าใจสจัธรรมของโลกและชีวิต เป็นนกัคดิ นกัมนษุยนิยม 
  ลกัษณะความสามารถพิเศษของผู้ เรียนทีUมีความหลากหลาย การจดัการศกึษาจะต้อง
ตระหนักและให้ความสําคัญเพืUอการเสริมสร้างความสามารถหรือศักยภาพของผู้ เรียนให้ปรากฏ            
โดดเดน่ออกมาเพืUอสร้างสรรค์สิUงทีUเป็นประโยชน์แก่สงัคม 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีAส่งเสริมเดก็ทีAมีความสามารถพเิศษ  
 การเรียนรู้จะกระทําได้ดีเมืUอผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั eงด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบกิจกรรม            
การเรียนรู้ควรเน้นการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิจริง ทดลอง ค้นคว้า ด้วยตนเอง การเรียนรู้       
ควรเป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริงสอดคล้องกบัชีวิตจะเป็นความรู้ทีUผู้ เรียนเข้าใจความหมาย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ทีUเป็นการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล         
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เพืUอผู้ เรียนจะได้มีโอกาสค้นพบความสามารถ           
และวิธีการเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ทีUดีควรจดัให้ผู้ เรียนได้ร่วมทํางานกบัผู้ อืUนหรือการทํางานเป็นกลุ่ม 
สร้างโอกาสให้ผู้ เรียน ได้แลกเปลีUยนเรียนรู้ การวิเคราะห์อารมณ์ ความคดิ ความรู้สึกของตนเอง จะทํา
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สาระและเข้าใจตนเองมากขึ eน การเรียนรู้ทีUดีควรให้ผู้ เรียนสรุปและสร้าง      
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึUงผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจะเป็นสิUงทีUมีความหมายคงทน คือ การจํา       
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการแก้ไขปัญหาทีUเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม           
การประเมินผลควรเป็นตามสภาพจริง นําผลการประเมินมาพฒันาผู้ เรียนอยา่งตอ่เนืUอง 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีUมีประสิทธิภาพเป็นหวัใจของการจดัการเรียนรู้ซึUงกระบวนการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความสามารถ
พื eนฐานของบคุคลนั eน 
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การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
 

 
 

ความหมายของหลักสูตร 
 หลกัสตูร (Curriculum) เป็นคําที)มีรากศพัท์มาจากคําในภาษาลาตินว่า “race – course” 
หมายถึง เส้นทางที)ใช้วิ)งแข่งขัน เนื)องมาจากเป้าหมายของหลักสูตรที)มุ่งหวังให้ผู้ เรียนสามารถ
เจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที)มีคณุภาพและประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมแห่งอนาคต         
ซึ)งการนิยามความหมายของหลักสูตรในปัจจุบันได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่าหมายถึง               
มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที)กําหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื �อหาสาระ รวมทั �งกิจกรรมต่างๆ          
ที)ได้ดําเนินการจดัการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความสาํคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื)องจากข้อกําหนดต่างๆ ของ
หลกัสูตรจะเป็นมาตรฐานในการจดัการศึกษาของแตล่ะกลุ่มเป้าหมาย ซึ)งทําให้เป็นแนวทางนําไปสู่
การกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียนในแตล่ะช่วงวยั อีกทั �งยงัเป็นแนวทางสําหรับผู้สอน
ในการดําเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายทั �งในด้านความรู้ในเนื �อหาสาระ ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และการคิด  ทกัษะทางสงัคมและที)สําคญัคือคณุภาพทางด้านคณุธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์  นอกจากนี �ความสําคัญของหลักสูตรยังมีต่อการวัดและประเมินผล        
การเรียนรู้ด้วยที)จะต้องตอบคําถามได้ว่าการจดัการศกึษานั �นบรรลคุวามคาดหวงัของหลกัสตูรหรือไม ่    
ซึ)งจะเป็นข้อมลูสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไปดงัแผนภาพ  1 
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หลกัสตูร 
การจดัการ 

เรียนรู้ 
 การวดัและ 
 ประเมินผล 

 

การ 
สะท้อนผล 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  9   ความสําคญัของหลกัสตูรที)สง่ผลตอ่การจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผล 
      และการสะท้อนผลเพื)อปรับปรุงหลกัสตูร 
 
องค์ประกอบของหลักสูตร 
 หลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กับกลุ่มเป้าหมายใดจะมีองค์ประกอบที)
สําคญั  4  ประการดงันี � 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผู้ เ รียนเมื)อเรียนรู้จบหลักสูตร
ประกอบด้วยความรู้ในเนื �อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดขั �นสูง และคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมอนัพงึประสงค์   
 2. เนื �อหาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู้ วิชาความรู้ รวมทั �งประสบการณ์ตา่งๆ ที)ผู้ เรียน
ต้องเรียนรู้ไปตามลําดบัขั �นตอนเพื)อให้มีความรู้ความสามารถตามจดุมุง่หมายที)หลกัสตูรกําหนดไว้   
 3. การจดัการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการใช้หลกัสตูรกบัผู้ เรียนในเชิงบรูณาการซึ)งเป็น
หน้าที)ของผู้สอนที)จะต้องดําเนินการจดัการเรียนรู้ในเนื �อหาสาระตา่งๆ  ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม รวมทั �งมีทกัษะในการ
เรียนรู้  มีกระบวนการคดิที)มีประสิทธิภาพและมีพฤตกิรรมที)งดงาม 
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 4. การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ
ผู้ เรียนภายหลังการจัดการเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้รวมทั �งการประเมินความ
เหมาะสมของจดุมุง่หมายและเนื �อหาสาระของหลกัสตูร 
 
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
 การพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเป็นกระบวนการที)มีความเป็นระบบและเป็นวงจรที) มี
ความสมัพนัธ์กนั ระบบการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจรประกอบด้วย ระบบการร่างหลกัสตูร ระบบ
การใช้หลกัสตูรและระบบการประเมินหลกัสตูร  โดยแตล่ะระบบมีรายละเอียดดงันี � 
  ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การศกึษาสิ)งกําหนดหลกัสตูร การกําหนด
รูปแบบหลกัสตูร  การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรและการปรับปรุงหลกัสตูร 
  ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การขออนุมัติใช้หลกัสูตร การประชาสมัพันธ์
หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร การกําหนดงบประมาณ / ทรัพยากร และการบริหาร นิเทศ  
กํากบัดแูล 
  ระบบการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการรายงานผลการประเมิน 
 
 ระบบการพัฒนาหลักสูตรทั �ง 3 ระบบที)ดีจะต้องมีความสมัพนัธ์เชื)อมโยงซึ)งกันและกัน  
เพื)อให้กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด  
สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายหรือผู้ใช้หลกัสตูร ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบทั �งสาม  ดงัแผนภาพ  2 
 
 
 



100 
 

ระบบ 
การพฒันาหลกัสตูร 

ระบบ 
การปรับปรุงหลกัสตูร  

ระบบ 
การประเมินหลกัสตูร 

 
ระบบ 

การใช้หลกัสตูร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  10 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการพฒันาหลกัสตูร  ระบบการใช้หลกัสตูร   
  และระบบการประเมินหลกัสตูรตามแนวคดิการพฒันาหลกัสตูรแบบครบวงจร 
 
ขั 5นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
 ทาบา  (Hilda  Taba. 1962) ได้กําหนดขั �นตอนการพฒันาหลกัสตูรไว้  8  ขั �นตอนดงันี � 
 1. การวินิจฉยัความต้องการจําเป็นของการพฒันาหลกัสตูร  (Diagnosing  Needs) 
 2. การกําหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  (Formulating  Specifics  Objectives) 
 3. การคดัเลือกเนื �อหาสาระ  (Selecting content) 
 4. การจดัลําดบัเนื �อหาสาระ  (Organizing  Content) 
 5. การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  (Selecting  Learning  Experiences) 
 6. การจดัลําดบัประสบการณ์การเรียนรู้  (Organizing  Learning  Experiences) 
 7. การกําหนดแนวทางการวดัและประเมินผล  (Evaluating) 
 8.  การตรวจสอบความสมดลุและลําดบั  (Checking for Balance and Sequence) 
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รูปแบบหลักสูตร 
 1. หลกัสตูรรายวิชา  (Subject  Curriculum) 
  เป็นหลกัสูตรที)เน้นเนื �อหาสาระซึ)งจดัหมวดหมู่ในรูปของรายวิชา ซึ)งสิ)งที)ถูกนํามาจัด
หมวดหมู่ได้แก่ ความคิดรวบยอด ทกัษะ หลกัเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานที)กําหนด  จากการเรียนรู้รายวิชาที)กําหนดไว้ในหลกัสตูร 
 2. หลกัสตูรสมัพนัธ์วิชา  (Correlated  Curriculum) 
  เป็นหลกัสตูรที)ออกแบบเนื �อหาสาระในแตล่ะกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชามีความสอดคล้อง
เชื)อมโยงสมัพนัธ์กนักนัตลอดหลกัสตูร   
 3. หลกัสตูรประสบการณ์  (Experience  Curriculum) 
  เป็นหลกัสตูรที)เน้นให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ที)เหมาะสมกบัเนื �อหาสาระ ความถนดั  
และความสนใจ  การจดัเนื �อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล มีความมุ่งหมายเพื)อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเป็นสําคัญ  มีความสอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวิต  ผู้ เรียนมี
บทบาทในการคดัสรรประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที)ต้องการภายใต้กรอบความมุง่หมายของหลกัสตูร 
 4. หลกัสตูรบรูณาการ  (Integrated  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรที)ผสมผสานเนื �อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ที)มีความเกี)ยวข้องกัน
อยา่งสมดลุแล้วจดัเป็นหนว่ยการเรียนรู้เพื)อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม   
 5. หลกัสตูรอิงมาตรฐาน  (Standard – based  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรที)กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้ เรียนในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน  
ได้แก่  มาตรฐานของเนื �อหาสาระที)ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ (Content  Standard) และมาตรฐานของ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานหรือสิ)งที)ผู้ เรียนสามารถที)จะทําได้ (Performance  Standard) ผู้ เรียน
จะจบหลกัสตูรก็ตอ่เมื)อมีคณุภาพตามมาตรฐานหลกัสตูร 
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 6.  หลกัสตูรเสริม  (Enrichment  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรที)พัฒนาขึ �นเพื)อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ)งโดยเฉพาะเจาะจง                   
มีระยะเวลาในการใช้หลกัสตูรไมม่ากนกั  เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบตัิงานในหน้าที) หรือ
พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของผู้ เรียนเฉพาะด้าน   
 
การประยุกต์ใช้ 
 การพัฒนาหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้ เ รียนไปสู่ โลกแห่งอนาคตซึ)ง เป็นโลกที) มีการ
เปลี)ยนแปลงอยา่งรวดเร็วไมว่า่จะเป็นองค์ความรู้ตา่งๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ)งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  การเปลี)ยนแปลงทางด้านสงัคมวฒันธรรมและวิถีการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง 
ดงันั �นหลกัสตูรที)ดีจะต้องมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ เตรียมผู้ เรียนไปสู่
โลกอนาคต   
 การพฒันาหลักสูตรเพื)ออนาคตนี �ควรให้ความสําคญักับสิ)งต่างๆ ได้แก่ ก) ความรู้ที)เป็น
สากล เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ข) ความรู้ที)เป็นเอกลกัษณ์
ของชาต ิภูมิปัญญาท้องถิ)น ค) ทกัษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิด
วิจารณญาณ ง) ทักษะทางสังคม เช่น การทํางานร่วมกับผู้ อื)น จิตสาธารณะ และ จ) คุณธรรม
จริยธรรมอนัดีงาม 
 สําหรับการใช้หลกัสตูรหรือการจดัการเรียนรู้ควรเป็นไปในเชิงบรูณาการ ไม่ว่าหลกัสตูรจะ
ถกูออกแบบมาเป็นหลกัสูตรบรูณาการหรือไม่ก็ตามซึ)งแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการนั �นมี
หลายวิธี เช่น บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว บูรณาการแบบคู่ขนาน  บูรณาการแบบสหวิทยาการ          
หรือการบรูณาการแบบโครงการ  หากผู้สอนสามารถจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการจะทําให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้แบบองค์รวมมากขึ �น  มีการเชื)อมโยงความรู้ตา่งๆ  มากขึ �น จนทําให้สามารถนําความรู้ที)มี
นั �นไปใช้ในการแก้ปัญหา  การคดิและตดัสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 สว่นการประเมินผลการใช้หลกัสตูรควรเน้นที)คณุภาพผู้ เรียนเป็นสําคญั เพราะหลกัสตูรจะ
ประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื)อผู้ เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที)กําหนดไว้ การประเมินคณุภาพ
ผู้ เรียนควรมีความครอบคลุมในทุกมิติของการเรียนรู้และเป็นการประเมินอย่างเป็นระบบต่อเนื)อง  
รวมทั �งใช้เครื)องมือการประเมินที)มีคณุภาพ  สามารถสะท้อนข้อมลูคณุภาพของผู้ เรียนได้อย่างชดัเจน  
และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื)อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรให้ทนัต่อการเปลี)ยนแปลง          
ในอนาคตตอ่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

บรรณานุกรม 
 
วิชยั  วงษ์ใหญ่. (2533).  การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลยั. 
Reis  M. Sally.  and  Renzulli  S.  Joseph. (2008).  Enriching curriculum for all students.  2nd   
 California : Corwin  Press  Inc.  
Taba,  Hilda. (1962). Curriculum  development : theory and practice.  New  York  :  

 Harcourt,  Brace  and  World, Inc. 
Wiles,  Jon  W.  and  Bondi,  C.  Joseph.  (2011).  Curriculum  development  a  guide 

 to  practice.  8th ed.  Boston  :  Pearson.  
 
ข้อมูลบรรณานุกรมบทความ 
วิชยั  วงษ์ใหญ่. (2552). “หลกัสตูร”.สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็ 
 พระเจ้าอยู่หัว  เนืAองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา.   
 กรุงเทพฯ:  สํานกังานเลขาธิการครุุสภา.  หน้า 469 – 474.  

 
 
 



105 
 

หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาประเทศ 
 

 

 
บทนํา  
 หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาประเทศ หมายถึง แผนการจัดการศึกษาเกีUยวกับ
ประมวลประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ โดยมีองค์ประกอบสําคญั ได้แก่ ความมุ่งหมาย เนื eอหาสาระ
และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สืUอการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพืUอให้ผู้ เรียน          
มีพัฒนาการต่างๆ ตามความมุ่งหมายทีUกําหนดไว้ ทีUสอดคล้องกับบริบทของสังคมและมาตรฐาน
การศกึษาของชาต ิ
 

ความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตร (Curriculum) มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า currere หมายถึง “race – 
course” หรือเส้นทางทีUใช้วิUงแข่งขัน เมืUอนํามาใช้ในบริบทของการศึกษาจึงหมายถึง running 
sequence of courses or learning experience เปรียบเสมือนเส้นทางทีUผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์นําไปสูเ่ป้าหมายความสําเร็จ  
 การจดัหลกัสตูร three R’s การอา่นเขียนคดิเลข เป็นพื eนฐานการเรียนรู้ทีUสําคญัและจําเป็น
สําหรับผู้ เ รียนระดับประถมศึกษา ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และเลขคณิต 
(arithmetic) ซึUงจะต้องได้รับการพฒันาเพืUอเป็นเครืUองมือสําหรับการเรียนรู้สาระตา่งๆ ในระดบัทีUสงูขึ eน 
 ในสมัยกลาง การจัดการศึกษาชั eนสูงประกอบด้วย วิชาทั eง 7 วิชา คือ ไตรศิลปะศาสตร์ 
(trivium) ได้แก่ ไวยากรณ์ ตรรกศาสตร์ และวาทศาสตร์ รวมทั eง จตศุิลปะศาสตร์ (quadrivium) ได้แก่ 
เลขคณิต เรขาคณิต ดนตรี และดาราศาสตร์ ปัจจุบันศิลปะศาสตร์เ น้นทีUภาษา วรรณคดี
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สนุทรียศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ และพฒันามาเป็น
กลุม่รายวิชาการศกึษาทัUวไปของหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรไทยในอดีตสถานศึกษาก็คือวัด ครูก็คือพระ นักเรียน           
ในสมัยนั eนก็จะเป็นบุตรหลานของเจ้าขุนมูลนาย สิUงทีUเรียนก็จะเป็นการอ่าน การเขียน ภาษาไทย 
ภาษาบาลี สนัสกฤต ศาสนา และการคดิเลข  
 นอกจากนี eยงัมีการศกึษาอีกลกัษณะหนึUง คือการศกึษาวิชาชีพ ผู้สนใจก็ต้องไปเรียนกบัผู้ รู้ 
เชน่ เรียนชา่งก็ต้องไปเรียนทีUบ้านของนายชา่ง 
 ต่อมาได้มีการประกาศใช้หลักสูตรในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว            
มีผู้ ให้ความสนใจและให้ความสําคญักบัการศกึษา เริUมมีโรงเรียน การศกึษามีบทบาทมากขึ eน จึงต้อง
พฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสมกับผู้ เรียนทุกระดบัและประเภทและสอดคล้องกับเหตุการณ์มากทีUสุด 
อนึUงความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทําให้การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนเปลีUยนแปลงไปมาก เพืUอให้
ผู้ เรียนก้าวทนัเหตกุารณ์และก้าวทนัโลก 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสืUอสาร การเปลีUยนแปลง        
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให้หลักสูตรมีการเปลีUยนแปลงไป ลักษณะหลักสูตรจะต้อง
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน สงัคม เศรษฐกิจ การบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนรู้มุ่งให้
ผู้ เรียนได้รับความสะดวกยืดหยุ่น และเสริมสร้างกระบวนการคิด คณุธรรมจริยธรรม จิตอาสา รวมทั eง
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สิUงแวดล้อมและสงัคม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เพืUอให้ผู้ เรียน              
มีคณุภาพ มีศกัยภาพ มีวิธีการเรียนรู้ และมีคณุภาพชีวิตทีUดี สามารถเป็นกลไกสําคญัในการพฒันา
ประเทศให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขง่ขนัเพิUมขึ eนทั eงในระดบัภมูิภาค และระดบัโลก  
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 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาจะต้องมุ่งสู่คุณภาพของคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสงัคมแหง่ชาตแิละยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษาดงักลา่ว จะต้องกําหนดคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในความหมายของความเป็นมนุษย์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ
ปัจจยัชี eขาดของความเป็นชนชาตทีิUจะอยูร่อด  

 การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ ทีUเฝ้าระวังผลประโยชน์ของประเทศชาติ การจัดการศึกษา
เพืUอให้ผู้ เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ความยุติธรรมกับการเมืองทีUดี ระบบนิติรัฐกับการเมือง         
และผู้ นําทางการเมือง การมีสว่นร่วมของประชาชน เพืUอประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน  
 
ปรับเปลีAยนฐานคิดเกีAยวกับการศึกษา 
 ฐานคิดเดิม การศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา ผู้สอนและผู้ เรียน ฐานคิด
ใหม่ การศึกษาคือ การเรียนรู้ เป็นสิUงทีUจะเสริมสร้างให้ทุกคนมีวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนืUอง                       
โดยปรับเปลีUยนปัจจยั 3 ด้าน คือ 
  1.  วัฒนธรรมการเรียนรู้ ปรับเปลีUยนจากการเรียนรู้แบบรับเป็นแบบรุก การสร้าง
ความรู้ การจดัการความรู้ เป็นความรู้ทีUมีพลงัก่อเกิดมาจากการเรียนรู้ด้านใน 
  2.  ปรับเปลีUยนฐานคิดว่า ทกุคนมีศกัยภาพทีUจะเรียนรู้และพฒันาได้ การจดัการศกึษา
ต้องให้ทกุคนมีพื eนทีUทีUสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทุกรูปแบบ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีวิธีการเรียนรู้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นําความรู้ไปสร้างสรรค์สิUงทีUเป็นประโยชน์ตอ่บคุคล ชมุชน และสงัคม 
  3. ปรับเปลีUยนบรรยากาศการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง สามารถเรียนรู้
ได้ทุกเวลา ทุกสถานทีU เรียนรู้จากการปฏิบตัิ เกิดการเปลีUยนแปลง ไม่ยึดตําราเป็นหลกั การจัดการ
ศกึษาต้องมีวิสยัทศัน์ทีUชดัเจนเพืUอให้บคุคลมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน และอาชีพ 
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การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต้องมุ่งเน้นทีAผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 การออกแบบหลักสูตรจะต้องคํานึงถึงผู้ เรียนเป็นตัวตั eง โดยวิเคราะห์ความต้องการ          
ความสนใจของผู้ เรียน รวมทั eงการเตรียมผู้ เรียนไปสู่สังคมในอนาคต มีความรู้และทักษะทีUจําเป็น            
ตอ่การดํารงชีวิตและการทํางานของโลกยคุใหม ่ทกัษะทีUจําเป็นได้แก่ 
  1. การรู้หนงัสือพื eนฐาน (Basic Literacy) 
  2. การรู้ทางวิทยาศาสตร์พื eนฐาน (Scientific Literacy) 
  3. การรู้ทางเทคโนโลยีพื eนฐาน (Technological Literacy) 
  4. การรู้ทางทศันศลิป์พื eนฐาน (Visual Literacy) 
  5.  การรู้ทางขา่วสารข้อมลูพื eนฐาน (Information Literacy) 
  6. การรู้ทางพหวุฒันธรรมพื eนฐาน (Multi Cultural Literacy) 
  7. ความตระหนกัและเข้าใจสงัคมโลก (Global Awareness) 
  8. ความสามารถปรับตวัและจดัการกบัสิUงทีUซบัซ้อน  
          (Adaptability / Managing Complexity) 
  9. ความสามารถกําหนดเป้าหมายของตนเอง (Self - Decision) 
  10. ความสนใจใฝ่รู้ (Curiosity) 
  11. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  12. ความกล้าเสีUยง (Risk Taking) 
  13. ความคิดระดบัสงูและมีเหตผุล (Higher – Order Thinking  
            and Sound Reasoning) 
  14. การสืUอสารทีUมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 
  15. การทํางานเป็นทีม (Teaming and Collaboration) 
  16. ทกัษะเข้าใจตนเองและผู้ อืUน (Interpersonal Skills) 
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  17. มีความรับผิดชอบ (Personal Responsibility) 
  18. เป็นพลเมืองดีและรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social and Civic Responsibility) 
  19. มีปฏิสมัพนัธ์การสืUอสาร (Interactive Communication) 
  20. การจดัลําดบั วางแผน และการบริหารมุง่ผล (Prioritizing Planning,  
           and Managing for Results) 
  21. สามารถใช้เครืUองมือทีUเป็นปัจจบุนั (Effective Use of Real – World Tools) 
  22. สามารถผลิตผลงานทีUมีคณุภาพสงู (Ability to Produced Relevant,  
           High – Quality Product) 
 
  นอกจากความรู้และทกัษะ หลกัสตูรจะต้องเสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นสิUงทีU
จําเป็นจะต้องบม่เพาะ ได้แก่ การรู้คดิ คณุธรรมจริยธรรม และจิตอาสา บรูณาการเข้ากบักระบวนการ
เรียนรู้กับองค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั eงการประเมินผล ตามสภาพจริง      
ตามหลักการของการประเมิน ได้แก่ มีผู้ประเมินหลายๆ คน ใช้เครืUองมือวัดหลายๆ ชนิด รวมทั eง             
การประเมินหลายช่วงเวลา เพืUอให้ได้สารสนเทศการประเมินในการพัฒนาผู้ เรียนและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน  
   การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึษาควบคู่ไปกับการวิจยั โดยผู้ เรียนจะลงไปปฏิบตัิงาน
จริงในพื eนทีU เป็นการจดัการศกึษาแก่ผู้ เรียนเพืUอพฒันาศกัยภาพให้ได้สูงสุด เพืUอทีUผู้ เรียนจะได้เติบโต
ขึ eนเป็นคนดีและเป็นพลเมืองทีUมีคณุค่า ความรู้ คือความสามารถในการโยงความสมัพนัธ์ เนืUองจาก
ผู้ เรียนแตล่ะบคุคลมีประสบการณ์ทีUแตกตา่งกนั ดงันั eนบรรดาข้อมลูตา่งๆ เมืUอได้ฟังหรือได้อ่านมาแล้ว 
จําเป็นต้องผ่านกระบวนการย่อยและเชืUอมต่อให้เข้ากับประสบการณ์ของแต่ละคนจึงจะเข้าใจ        
และระลกึได้ตลอดไป  
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   การพฒันาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพทุกมิติ และเจริญชีวิตตามศกัดิ}ศรีของความเป็นมนุษย์             
ทีUเต็มและภาคภูมิ โดยใช้กระบวนการบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม บริบทสังคม และกระบวนการ
เรียนรู้กับการดํารงชีวิต การเรียนรู้อย่างมีความสุขของแต่ละบุคคล รวมทั eงการพัฒนาคุณภาพ
สิUงแวดล้อม สงัคม และชีวิตของผู้ เรียนแตล่ะคนอยา่งกลมกลืนและยัUงยืน 
 
การศึกษาด้านในเป็นคุณภาพและคุณค่าทีAแท้จริง  
 การพฒันาผู้ เรียนอย่างแท้จริง เริUมต้นเมืUอผู้ เรียนใช้อิสรภาพภายในตนและได้รับเสรีภาพ
จากภายนอก โดยใช้จิตตปัญญาศึกษา (Contemplation education) เป็นการเรียนรู้ทีUสร้างกระบวน
ทศัน์ใหม่ต่อชีวิตและความเป็นมนุษย์ เน้นการปลูกฝังความตระหนกัรู้ภายในตน ความเมตตาและ
จิตสํานกึตอ่สว่นรวม  
 การนําปรัชญาและศาสนาธรรมมาพฒันาจิต ฝึกปฏิบตัิจนมีสติและเกิดปัญญา สามารถ
เชืUอมโยงศาสตร์ตา่งๆ มาประยกุต์ให้เกิดแก่ตน ผู้ อืUน และสงัคม กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลีUยนแปลง 
(Transformation of learning) คือการเรียนรู้ทีUสําคญัทีUสุด เพืUอให้ผู้ เรียนเข้าใจตวัเอง สามารถดึง
ศกัยภาพออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความปรารถนา และตอบสนองความต้องการของสงัคม  
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒสิาํหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
   กรอบแนวคดิในการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพตามทีUมุ่งหวงั โดยการกําหนดผลการเรียนรู้ 
(Learning outcome) ของบณัฑิตทีUได้รับคุณวุฒิแต่ละระดบั และองค์ประกอบต่างๆ ทีUเกีUยวข้อง
เพืUอให้สถาบนัอดุมศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตอย่างชดัเจน สามารถนํากรอบมาตรฐาน ไป
ใช้เป็นหลักในการออกแบบหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดจน  การวัดและ
ประเมินผลได้อย่างมัUนใจว่า บณัฑิตจะบรรลุกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีUกําหนดไว้ในแต่ละ
คณุวฒุิ 
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   กลุม่มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะระดบัการศกึษาสาขาวิชาตา่งๆ จะต้องกําหนดกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ซึUงจะมีระดบัความซบัซ้อนของการเรียนรู้และทักษะ
เพิUมขึ eนตามระดบัคณุวฒุ ิ

  1. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั eงในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์              
ในความขัดแย้งทางค่านิยม พัฒนานิสยัและการปฏิบตัิตนอย่างมีศีลธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรม          
ทั eงในเรืUองสว่นตวัและสงัคม 
  2. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข้อมูล             
การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  3.  ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ประยกุต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการตา่งๆ มาใช้ในการวิเคราะห์            
และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์เมืUอต้องเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ทีUไมค่าดคดิมาก่อน 
  4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ           
ในการทํางานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้ นํา มีความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและสงัคม           
มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
  5. ทกัษะการวิเคราะห์ การสืUอสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ
ในการสืUอสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั eงการพดู การฟัง การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สืUอสาร รวมถึงความสามารถในการใช้เทคนิคพื eนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ
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 การจดัการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงทางสงัคม การปรับปรุงและพัฒนา
หลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการของสงัคม เพืUอเป็นเครืUองมือการพฒันาประเทศ กระบวนการเรียนรู้
จะต้องมุ่งเน้นบทบาทหน้าทีUเหนีUยวรั eงวฒันธรรมทางจิตวิญญาณ อนัเป็นสิUงหล่อเลี eยงคณุคา่ ความดี 
เพืUอฉดุรั eงสงัคมให้สามารถมีภมูิคุ้มกนัจากกระแสไหลเชีUยวของการสืUอสารไร้พรหมแดน อย่างรู้เท่าทนั
และมีสต ิการจดัหลกัสตูรการเรียนรู้ต้องมุง่เน้นความต้องการของผู้ เรียน และความต้องการของชมุชน 
รวมทั eงการประเมินผลทีUสะท้อนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสําหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จึงจะ
สามารถผลิตบณัฑิตเพืUอพฒันาประเทศได้อยา่งสมัฤทธิผล  
 
ปัจจัยทีAส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การส่งเสริมสนบัสนนุพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ครู อาจารย์ และบคุลากร ทางการศกึษา
รวมทั eงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การเพิUมโอกาส             
ทางการศกึษา การผลิตและพฒันากําลงัคน เทคโนโลยีทางการศกึษา และการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 
 2. พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพทีUมีคุณค่า สามารถคัดสรรคนดี เก่ง และมีใจรัก             
มาเป็นครู อาจารย์ ได้อยา่งยัUงยืน ภายใต้ระบบการบริหารจดัการทีUมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาผู้ เรียนยุคใหม่ทีUมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้        
อยา่งตอ่เนืUอง และมีนิสยัรักการอา่น 
 4. ส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืUอการศกึษา รวมทั eง
แหลง่เรียนรู้ 
 5. การจัดหลักสูตรการศึกษาทีUต่อเนืUองและเชืUอมโยงกันทุกระดับตั eงแต่ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาซึUงผู้ เ รียนสามารถเปลีUยนเส้นทางการศึกษา               
ได้ตลอดเวลา 
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สรุป 
 โลกยุคสงัคมแห่งความรู้ โลกาภิวตัน์ และยคุแห่งการเปลีUยนแปลง การจดัหลกัสตูรและการ
เรียนรู้ทีUควบคูก่บัการมีภาคีเครือข่าย จะทําให้บคุคลมีความหลากหลายในวิธีคิด ทํางานร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค์ เกิดนวตักรรมหลกัสตูรและการเรียนรู้ ธรรมชาติของการเปลีUยนแปลงทําให้มีการอนุรักษ์
สิUงแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสงัคมทีUมีประสิทธิผล (effectiveness) ประสิทธิภาพ(efficiency) และ
ผลผลิต (productivity) อยา่งสร้างสรรค์อนัเกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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การพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากโรงเรียน 
 

 
 

บทนํา   
 สคิลเบ็ค (Skilbeck.1984) ได้นิยามความหมายและกําหนดขั �นตอนเกี)ยวกบัการพฒันา
หลกัสตูรที)มีฐานมาจากโรงเรียนว่า การวางแผน การออกแบบ การนําไปใช้เพื)อให้บงัเกิดผลและการ
ประเมินติดตามข้อกําหนดการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยสถาบนัการศกึษา ซึ)งนกัเรียนเหล่านี �เป็นสมาชิก
อยู่ การพฒันาหลกัสูตรที)มีฐานมาจากโรงเรียน เป็นหลกัสตูรที)เกิดจากภายในและเป็นส่วนหนึ)งของ
โรงเรียนนั �น ไม่ใช่เป็นสิ)งกําหนดให้มีขึ �นจากภายนอก โรงเรียนต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒนาหลักสูตรในลักษณะการมีส่วนร่วมสําหรับชี �แจงกับสถาบันหรือองค์กรตัวแทนในสังคม         
สคลิเบค็ได้เสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรแบบมีฐานมาจากโรงเรียนดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ  11  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรแบบมีฐานมาจากโรงเรียน 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

นิยามจดุประสงค์ 

ออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน 

การขยายความและการนําหลกัสตูรไปใช้ 

การประเมินผลการเรียนรู้และประเมินหลกัสตูร 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และนิยามจุดประสงค์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (analyses the situation) โดยการศกึษาความจําเป็นหรือความ
ต้องการในเรื)องหลักสูตรที)โรงเรียนมีอะไรบ้าง ปัญหาการใช้หลักสูตรของเราที)โรงเรียนมีอะไรบ้าง            
เราจะตอบสนองสิ)งเหล่านี �ได้อย่างไร คําถามหลกัๆ สําหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการ
พิจารณาหลักสูตรภายในโรงเรียน เมื)อพิจารณาสภาพภายในโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที)กว้าง
ออกไปจะได้ดงันี � 
  ภายในโรงเรียน 
  1. หลกัสตูรที)กําลงัใช้อยู่เป็นอย่างไร  รวมทั �งกฎระเบียบของโรงเรียน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และคา่นิยม 
  2. นกัเรียนได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากหลกัสตูร 
  3. อะไรคือบริบททางหลักสูตรภายในโรงเรียน เช่น บรรยากาศทางสังคม แผนการ
ปฏิบตังิาน 
  4. สมรรถภาพและความเข้มแข็งของคณะทํางานที)เกี)ยวข้องกบัหลกัสตูรเป็นอยา่งไร 
  5. ทรัพยากรที)จําเป็นสําหรับการใช้หลกัสตูรมีอะไรบ้าง 
 
  สภาพแวดล้อมที,กว้างออกไป 
  1. ชมุชน สงัคมที)โรงเรียนกําลงัให้และรับบริการเป็นอยา่งไร 
  2. นโยบายสําคญัทางการศึกษาที)โรงเรียนต้องดําเนินการให้บรรลุเป็นอย่างไรบ้าง      
และมีอะไรบ้าง 
  3. ทรัพยากรหรือการสนบัสนุนอะไรบ้างที)จะนํามาใช้ได้กบัหลกัสูตร เช่น หน่วยงาน
การศึกษาระดับท้องถิ)น ชุมชน ศูนย์บริการ สถาบันฝึกหัดครู มีสภาพการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้าง              
ที)จะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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 การนิยามจุดประสงค์ (define objectives) การวิเคราะห์สถานการณ์จะนําไปสู่การ
อภิปรายในจดุประสงค์ให้ชดัเจนในปัญหาและความต้องการในประเดน็ตอ่ไปนี �คือ 
  1. จุดประสงค์ของหลักสูตรควรจะเขียนขึ �นในลักษณะการเรียนรู้ที)พึงปรารถนา        
ของนักเรียน และในลักษณะของการกระทําหรือการสอนของครู รวมทั �งสิ)งต่างๆ ที)สัมพันธ์กับครู         
ที)จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ จุดประสงค์เหล่านี �จําเป็นต้องชัดเจน รัดกุม และอยู่ในวิสัยที)ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
  2. จดุประสงค์มีทิศทาง เพราะต้องมีการทบทวน วิจารณ์ แก้ไข ถ้าจําเป็นต้องกําหนด
ขึ �นใหมใ่ห้ดียิ)งขึ �นเพื)อสะท้อนกระบวนการเรียนการสอน 
  3. จุดประสงค์จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบกับจุดมุ่งหมายทั)วไป และมี
ความเหมาะสมในการปฏิบตักิารเรียนการสอน 
  4. จุดประสง ค์ มีหล ายชนิด เ ป็นจุดประส ง ค์ ที) ก ว้าง  คือจุดประสง ค์ทั)ว ไ ป                     
กับจุดประสงค์เฉพาะและระดับของจุดประสงค์ในขั �นสูงกับขั �นตํ)าเช่นเดียวกับข้อมูลหรือความจํา
จดุประสงค์รายวิชากบัจดุประสงค์การเรียนรู้ คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรระดบัโรงเรียนจําเป็นต้อง
พิจารณาเลือกและกําหนดจดุประสงค์ในแตล่ะชนิดให้มีความสอดคล้องกนั 
  5. การกําหนดจุดประสงค์ของหลกัสูตร จําเป็นต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายที)เกี)ยวข้อง        
ในรูปคณะกรรมการซึ)งมีองค์ประกอบ เชน่ นกัเรียน ครู ผู้บริหาร นกัวิชาการ ผู้ปกครอง และชมุชน 
 
การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน  การขยายความและการนําหลักสูตรไปใช้ 
 การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน (design the teaching – learning program)        
การออกแบบการสอนและการเรียนรู้จะเกี)ยวข้องกบัสิ)งตอ่ไปนี � 
  1. ข้อมลูพื �นฐานหรือทิศทางของหลกัสตูร เชน่ กลุม่ของประสบการณ์ในหลกัสตูรแกน 
วิชาเลือกที)เปิดให้เลือกตามความสนใจ หรือความชํานาญพิเศษด้านวิชาการ 
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  2. การรวบรวมสาระของวิชาและการจดักลุม่ 
  3. การจัดกลุ่มนักเรียน ได้แก่ การให้เด็กเก่งและเด็กอ่อนเรียนรวมกัน หรือจัดกลุ่ม      
ตามความสนใจพิเศษ 
  4. ความสมัพนัธ์ของการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาที)แตกตา่งกนักบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร
ทั �งหมด สิ)งนี �เป็นเรื)องสําคญัมกัจะถกูละเลยในการวางแผนการเรียนการสอน 
  5. ขอบเขตโครงสร้างของเนื �อหาสาระ การเรียงลําดบัก่อนหลงั 
  6. ทรัพยากร วสัด ุเครื)องมือ และสถานที) 
  7. การนําเสนอวิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  8. การจดัคณะทํางาน และแตง่ตั �งตามความจําเป็น 
  9. การจดัตารางการปฏิบตังิานและกําหนดรายการกิจกรรมและการประเมินผล 
 
 การขยายความและการนําหลักสูตรไปใช้ (Interpret and implement the program) 
วตัถุประสงค์การวางแผนหลักสูตร คือ การทําให้หลกัสูตรบงัเกิดผลในพื �นที)ใดพื �นที)หนึ)งโดยเฉพาะ           
จะพบได้ในการสอนและการเรียนรู้ที)นา่พอใจที)ได้เกิดขึ �น การพฒันาหลกัสตูรโดยโรงเรียน ควรที)จะทํา
ให้แนใ่จวา่ แผนหลกัสตูรที)ออกแบบและจดัทําขึ �นให้บงัเกิดผลโดยโรงเรียนได้นําไปใช้จริง มีเหตผุลที)ดี
และเกิดการยอมรับว่า หลกัสตูรได้วางแผนและออกแบบในรายละเอียดโดยผู้ ที)อยู่โรงเรียนร่วมกบัครู 
ซึ)งมีความรู้และทราบข้อมูลเกี)ยวกับสิ)งที)นักเรียนสนใจหรือตั �งใจ เพื)อให้แน่ใจว่าคุณลักษณะต่างๆ 
ของนักเรียนกับความต้องการนั �นมีความสอดคล้องและเหมาะสมกัน และตกลงใจในการที)จะ
รับผิดชอบร่วมกนั การกําหนดรายละเอียดในเชิงปฏิบตัแิละความเหมาะสมกบัสมรรถภาพของครู การ
ตีความหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้ โดยคณะครูในแบบแผนหลกัสตูรที)ครูได้ร่วมกนัคิดขึ �นมาจะ
ดีกวา่รูปแบบอื)นๆ ของการพฒันาหลกัสตูร 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินหลักสูตร (assessment and curriculum 
evaluation) ไม่เหมือนกันแต่มีความสัมพันธ์กัน การประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการตดัสิน
คุณค่าของศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติของนักเรียน ส่วนการประเมินหลักสูตร หมายถึง         
การรวบรวมข้อมูลหลักฐานและตดัสินคุณค่าเกี)ยวกับหลกัสูตร ประกอบด้วยกระบวนการของการ
วางแผนหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลกัสูตร ก็ไม่ควร
ละเลยการปฏิบตัิหรือการแสดงออกของนกัเรียน เพราะว่าระหว่างการปฏิบตัิเหล่านี �ก็เป็นส่วนหนึ)ง
ของกระบวนการหลกัสตูรในลกัษณะที)เกิดประสบการณ์มาแล้ว คณุภาพของการปฏิบตัิจะบง่ชี �ถึงบาง
สิ)งบางอยา่งเกี)ยวกบัคณุภาพของหลกัสตูรได้เชน่กนั 
 สําหรับกระบวนการปฏิบตัทิั �งสองอยา่งจะแยกจากกนั การวดัและประเมินผลการเรียนหรือ
ประเมินผลการปฏิบตัขิองนกัเรียนเป็นเรื)องเกี)ยวกบัการนิยามและการเห็นด้วยในมาตรฐานที)ต้องการ
บรรลถึุงเกณฑ์ การกําหนดชิ �นงาน การสงัเกตและการบนัทึกการทํางาน การสอนและการรายงานผล
จากทศันภาพของหลกัสูตร การประเมินผลการเรียนรู้ที)กระทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื)อง สามารถ
นํามาทบทวนและวิจารณ์หลักสูตรซึ)งครูจะต้องเน้นการประเมินย่อยอย่างต่อเนื)องมากกว่า             
การประเมินรวบยอด ซึ)งเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัยเกี)ยวกับผู้ เรียนและผู้ออกแบบหลกัสตูร ส่วนการ
ประเมินหลกัสูตรเป็นการประเมินหลกัสูตรทั �งระบบที)แสดงถึงลกัษณะสําคญัของหน้าที)และบทบาท
ของการประเมินหลักสูตร โดยเน้นที)การอภิปราย การสะท้อนกลับ หรือการไตร่ตรองใคร่ครวญ              
การปฏิบตัซิึ)งทําให้เกิดความเป็นระบบและตอ่เนื)องในวงจรของการวางแผนหลกัสตูรทั �งหมด เป็นการ
ทดลองพฒันาซึ)งทําให้เกิดความตอ่เนื)องในวงจรธรรมชาติของรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรแบบมีฐาน
มาจากโรงเรียน 
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน 
 ศรีสมร พุ่มสะอาด (2537) ได้ศึกษารูปแบบการพฒันาคณุภาพโรงเรียนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาของกองวิจยัทางการศึกษา กรมวิชาการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื)อค้นหาแนวทาง
และวิธีการใหม่ๆ  ที)มีประสิทธิภาพและสง่เสริมสนบัสนนุให้โรงเรียนใช้แนวทางใหม่ๆ พฒันาการศกึษา
ของโรงเรียนให้มีคณุภาพได้อย่างมีระบบ ซึ)งเน้นให้โรงเรียนใช้กระบวนการพฒันาการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนด้วยตนเอง กองการวิจัยทางการศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์ค้นหารูปแบบและทดลองใช้
รูปแบบการพฒันาคณุภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2535 และต่อเนื)องในปี            
พ.ศ. 2536  กบัโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 24 โรงเรียน เพื)อเป็นการทดลองนําร่องและเป็น
ต้นแบบแก่โรงเรียนขยายโอกาสอื)นๆ ทั)วประเทศ รูปแบบของการพฒันาประกอบด้วยขั �นตอนสําคญัๆ 
ที)โรงเรียนปฏิบตัดิงันี � 
  1. วิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องและความต้องการพฒันาของโรงเรียน 
  2. สร้างภาพงานของโรงเรียน กําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตัติา่งๆ  
  3. ดําเนินงานตามเป้าหมาย 
  4. ประเมินผลเป็นระยะๆ  และปรับปรุงแก้ไข 
  5. ให้บริการและเผยแพร่งานที)เป็นประโยชน์ 
 โรงเรียนจะวางแผนการทํางานตา่งๆ ของโรงเรียนตลอดทั �งปี ผู้วางแผนสามารถรู้และทราบ
งานที)จะต้องทําตั �งแต่เริ)มต้นจนทํางานนั �นสําเร็จ เรียกว่า การมองภาพตลอดแนว รายละเอียดของ
รูปแบบการวางแผนอยา่งมียทุธศาสตร์หรือรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ)น ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
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แผนภาพ  12  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรท้องถิ)นของศรีสมร  พุม่สะอาด 

ศกึษาวเิคราะห์ข้อมลู  4  ด้าน 
 

1. แนวโน้มการพฒันาสงัคม 
2. แนวทางการจดัการศกึษา 
3. ความต้องการของชมุชน 
4. ศกัยภาพของโรงเรียน 

สร้างภาพของงานพฒันา 
 

เป้าหมาย 
องค์ประกอบ 
แนวปฏิบตั ิ
โครงการ 

ลงมือปฏิบตัิงานพฒันา 
ตามโครงการ 

การควบคมุ  ติดตาม 

การประเมินผลการดาํเนินงาน 
แก้ไขปรับปรุงด้วยความชื)นชม 

สรุปผลงาน 
ให้บริการ  และเผยแพร่ 

 

การประเมินหลกัสตูร 

 

การนําหลกัสตูรไปใช้ 

 

การวางแผนหลกัสตูร 
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หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 

บทนํา  
 การกระจายอํานาจทางการศึกษาให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
ภารกิจ ร่วมตดัสินใจ จัดสรรสิUงอํานวยความสะดวก เพืUอส่งเสริมคณุภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศกึษา   ทีUพงึประสงค์ เกีUยวกบัหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้  
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีUแก้ไขเพิUมเติม (ฉบบัทีU 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 27 ระบุว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั eนพื eนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั eนพื eนฐานเพืUอความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพืUอการศึกษาต่อ และในวรรคทีUสองของมาตรานี eระบุว่า ให้สถานศึกษาขั eนพื eนฐานมีหน้าทีU
จดัทําสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรคหนึUง ในส่วนทีUเกีUยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิUน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพืUอเป็นสมาชิกทีUดีของครอบครัว ชุมชน 
สงัคมและประเทศชาต ิ 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรทีU มีหุ้ นส่วนการทํางานร่วมกันของบุคคลภายใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนทีU มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตร                        
ทีUครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาขั eนพื eนฐานทุกด้านของสถานศึกษา การกําหนดคณุลกัษณะ           
อนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนจงึเป็นเป้าหมายของคณุภาพการศกึษา อนัเป็นแนวทางการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีUสอดคล้องกบัภมูิสงัคม คือ สงัคมวฒันธรรมและสิUงแวดล้อมของชมุชน เป็นมวลประสบการณ์ 
ทีUจะเกิดขึ eนกบัผู้ เรียนตามศกัยภาพ ของแตล่ะบคุคล 
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 คณุลักษณะอันพึงประสงค์จะเป็นหลักยึดในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หมายถึง การแสดงลักษณะเฉพาะทีUเด่นของผู้ เรียนเมืUอสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             
เป็นลกัษณะทีUจะต้องบม่เพาะผู้ เรียน เช่น การคิด การใฝ่รู้ การตรงตอ่เวลา ความมีวินยั จิตสาธารณะ 
โดยเฉพาะคณุลักษณะด้านความซืUอสัตย์สุจริต ดงัพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ความวา่  
 

“ความซืUอสตัย์สุจริตเป็นพื eนฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ eน            
ในตนเอง  เพืUอจกัได้เตบิโตขึ eนเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตทีUสะอาดทีUเจริญมัUนคง”  พระพระตําหนกั
จิตรลาดารโหฐาน   

                    18 พ.ย. 2530 
 
 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เหล่านี eจะถกูบม่เพาะและหลอมรวมเป็นบคุลิกภาพของผู้ เรียน
แตล่ะบคุคลผา่นกระบวนการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา 
 
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสตูรสถานศกึษาประกอบด้วย 1) วิสยัทศัน์ 2) พนัธกิจ 3) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
4) จดุหมาย 5) โครงสร้าง 6) คําอธิบายสาระการเรียนรู้ 7) หน่วยการเรียนรู้ 8) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน               
9) ระเบียบการวดัและประเมินผล 10) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา เอกสารส่วนนี e
เรียกว่าหลักสูตรฉบับโรงเรียน (Curriculum) ซึUงเป็นสิUงทีUสถานศึกษาคาดหวังเกีUยวกับคุณภาพ
การศึกษา ส่วนทีUจะทําให้คณุภาพการศึกษาเป็นไปตามทีUสถานศึกษาคาดหวังคือ หลักสูตรฉบับ

ครูผู้สอนหรือการเรียนการสอน (Instruction) ซึUงประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2)พันธกิจ                        
3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 4) จดุหมาย 5) โครงสร้าง 6) คําอธิบายสาระการเรียนรู้ (เฉพาะทีUผู้สอน
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รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้) 7) หน่วยการเรียนรู้ (ทีUสมบูรณ์พร้อมทีUจะนําไปสอนจริงรวมทั eง
เครืUองมือการวดัและประเมินผลแตล่ะหนว่ย) 8) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา  
 
 หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ทีUครบวงจรในเรืUองหนึUง ซึUงเกิดจากการจําแนกสาระ     
การเรียนรู้ออกเป็นเรืUอง การออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีUสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ทีUกําหนด 
และตรงกับความต้องการความสนใจหรือปัญหาทีUผู้ เรียนต้องการทราบ โดยผู้สอนเป็นผู้ เอื eออํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ โดยบรูณการการคิดกบักระบวนการเรียนรู้แตล่ะขั eน โดยทีUหน่วยการเรียนรู้
มีองค์ประกอบดังนี e 1) ผลการเรียนรู้ 2) ความคิดรวบยอดหลัก 3) หัวข้อสาระการเรียนรู้                     
4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) การออกแบบการวัดและประเมินผล                 
7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) สืUอการเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล 10) บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 ขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้ สอน กระตุ้ นความสนใจ การสํารวจตรวจสอบ              
การอธิบาย การขยายความรู้และการประเมิน เป็นการสร้างความสมดลุระหว่างผู้ เรียนกับหลกัสูตร 
และผู้ เรียนได้ทราบขอบเขตของสาระทีUจะเรียนล่วงหน้าและเตรียมตัววางแผนหาความรู้เพิUมเติม            
ด้วยตนเอง  
 องค์ประกอบของหนว่ยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สาระ ระดบัชั eน ภาคเรียนทีU หน่วยเรืUอง 
เวลา 2) ผลการเรียนรู้ 3) ความคิดรวบยอดหลกั 4) หวัข้อของสาระ 5) คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์         
ทีUสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ 6) จดุประสงค์การเรียนรู้ 7) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 8) สืUอ
การเรียนรู้ 9) การประเมินผลประกอบด้วยวิธีการและเครืUองมือวดั 10) บนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ 
ประโยชน์ของการบนัทึกหลงัการสอนจะทําให้ผู้ สอนมีสารสนเทศนําไปพัฒนาผู้ เรียนหรือปรับปรุง           
การจดัการเรียนรู้และการทําวิจยัในชั eนเรียนทีUสอดคล้องกบัวิถีชีวิตการทํางานของผู้สอน 
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คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้รายปี 

คําอธิบายรายวชิา 

หนว่ยการเรียนรู้ 

 ความเชืAอมโยง (Alignment) คุณลักษณะอนัพึงประสงค์กับมาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ช่วงชั eน สาระการเรียนรู้รายปี คําอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ จะสะท้อนให้
เห็นการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจากจุดเน้นของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 27                 
ทีUคณะกรรมการศกึษาขั eนพื eนฐานกําหนดหลกัสตูรแกนกลาง และสถานศกึษาจดัทําสาระของหลกัสตูร
ทีUสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิUน คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพืUอเป็นสมาชิก           
ทีUดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึUงสถานศึกษาตั eงอยู่ในท้องถิUน ความงดงาม             
ของหลักสูตรทีUมีความหลากหลายตามสภาพและบริบทของท้องถิUนทีUแตกต่างกัน แต่ก็มีความ
เชืUอมโยงกบัสาระการเรียนรู้จากหลกัสตูรแกนกลางดงัแผนภาพตอ่ไปนี e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  13   ความเชืUอมโยงระหวา่งคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์กบัมาตรฐานสาระการเรียนรู้  
      สาระการเรียนรู้ชว่งชั eน สาระการเรียนรู้รายปี คําอธิบายสาระการเรียนรู้ 
  และหนว่ยการเรียนรู้ 
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การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลกัสูตรสถานศกึษามีความจําเป็นอย่างยิUงทีUจะต้องได้รับการประเมินและปรับปรุงให้มี
คุณภาพมากยิUงขึ eนตลอดเวลา ทั eงนี eเพืUอให้การจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษามีประสิทธิภาพ            
และประสิทธิผลสงูสดุ 
 
 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษามีเหตผุลทีUสําคญัดงันี e 

  1.  เพืUอรักษาและปรับปรุงคณุภาพทางวิชาการ 
  2.  เพืUอวางแผนปรับปรุงหรือจดัทําหลกัสตูรใหม ่
  3.  เพืUอจดัหาและจดัสรรงบประมาณ 
  4.  เพืUอยืนยนัตอ่ประชาชนและองค์กรภายนอกวา่สถานศกึษามีการควบคมุดแูล 
   และตดิตามผลการใช้หลกัสตูรอยา่งใกล้ชิด 
 

 กระบวนการประเมินหลกัสตูรทีUมีประสิทธิภาพสถานศกึษาจําเป็นต้องดําเนินการประเมิน
หลกัสตูรในทกุมิตหิรือประเมินอยา่งครบวงจร ซึUงมีมิตขิองการประเมินดงันี e 
 1. ประเมินกระบวนการการพฒันาหลกัสตูร เชน่ 
  - ความสอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลาง 
  - ความครบถ้วนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  - การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และประเทศชาต ิ

    2. ประเมินเนื eอหาสาระของหลกัสตูร เชน่ 
  - ความเหมาะสมกบัวิสยัทศัน์ เป้าหมาย  
  - ความทนัสมยัเป็นประโยชน์และจําเป็นตอ่ผู้ เรียน 
  - ความความสอดคล้องกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียน 
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    3. ประเมินกระบวนการใช้หลกัสตูร เชน่ 
  - ระบบการบริหารหลกัสตูร 
  - บริการสนบัสนนุทางด้านวิชาการแก่ผู้สอน 
  - ระบบการจดัการเรียนรู้ 
  - ระบบการบริหารงานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

    4. การประเมินคณุภาพผู้ เรียน เชน่ 
  - คณุภาพตามทีUสถานศกึษากําหนดไว้ 
  - คณุภาพตามทีUกําหนดไว้ในหลกัสตูรการศกึษาขั eนพื eนฐาน 
  - คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
  
 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาถือว่าเป็นภาระหน้าทีUรับผิดชอบของสถานศกึษาทกุแห่ง      
ทีUจะต้องดําเนินการให้เป็นระบบและมีความต่อเนืUอง ด้วยกระบวนการประเมินทีUมีประสิทธิภาพ             
มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละสถานศึกษา ซึUงผลการประเมินหลักสูตรจะทําให้
สถานศกึษามีข้อมลูและสารสนเทศประกอบการตดัสินใจทั eงผู้บริหารสถานศกึษา และผู้สอน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษา ทีUจะดําเนินการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
แก่ผู้ เรียน 
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สรุป 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้ เรียนมี
คณุลกัษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล            
ทีU เกีUยวข้องทุกฝ่าย ทั eงผู้ บริหาร ครู ผู้ ปกครอง ชุมชน ตลอดจนตัวผู้ เรียน ส่วนการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาก็จะต้องมีระบบการควบคมุคณุภาพในด้านการจดัการเรียนรู้และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียนให้เป็นไปตามทีUหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว้ สุดท้ายคือการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทีUต้องดําเนินการอย่างต่อเนืUองเป็นระบบครบวงจรและนําผลการประเมินมาปรับปรุง            
และพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้มีคณุภาพมากยิUงขึ eน 
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บูรณาการ   
 

 
 

บทนํา 
  การบูรณาการ คือ การผสมผสานที)กลมกลืนกันอย่างมีดลุยภาพ ระหว่างองค์ประกอบ      
หรือปัจจยัตา่งๆ ทั �งรูปธรรมและนามธรรมที)มีเป้าหมายตรงกนั เพื)อให้ได้มาซึ)งสิ)งใหม่หรือสภาพใหม ่      
ที)มีคุณค่าและสมบูรณ์แบบ โดยมีอัตราส่วนผสมที)มอบหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที)เอื �ออํานวย          
และด้วยวิธีการที)มีประสิทธิภาพ จะได้ประโยชน์จากการบรูณาการสูชี่วิตและการเรียนรู้  
 
 

ลักษณะหลักสูตรบูรณาการ  แบง่ได้หลายประเภทดงันี � 
 1. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา (Correlated  Curriculum) 
  การบรูณาการโดยการนําวิชาที)ใกล้เคียงกนัตั �งแต ่2 รายวิชามารวมกนั เช่น วิทยาศาสตร์
กบัคณิตศาสตร์ ภาษากบัประวตัิศาสตร์ ใช้กระบวนการและมมุมองอีกสาขาหนึ)ง เพื)อทําความเข้าใจ
เนื �อหาสาระในสาขาวิชาหนึ)ง แต่ยงัไม่บรูณาการเนื �อหาเข้าด้วยกัน เพื)อสร้างวิชาใหม่ หรือกระบวน
ทศัน์ใหม ่
 
 

 2. หลักสูตรแบบกว้างโดยรวมสาระจากรายวิชาเป็นหัวเรื,อง 
          (Broad  Field  and  Emerging  Curriculum) 
  การบูรณาการโดยนําสาระหลักๆ ของรายวิชาต่างๆ มารวมกันเป็น 1 เรื)อง เช่น สังคม
ศึกษา ประกอบด้วยสาระหลักจากรายวิชา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร์ กฎหมาย และมานษุยวิทยา การจดัหลกัสตูรเป็นลกัษณะหวัเรื)อง (Thematic  Approach) 
หรือเป็นลักษณะของปัญหา (Problem based) การเน้นชุมชนเป็นหลัก (Community based)          
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การเน้นประสบการณ์เป็นหลัก (Experiences based) ผู้ เชี)ยวชาญแต่ละสาขาวิชาทํางานร่วมกัน
อยา่งใกล้ชิด โดยแตล่ะคนจะเสนอมมุมองเฉพาะสาขาวิชาของตน เพื)อการศกึษาเรื)องใดเรื)องหนึ)ง 
 
 

 3.  หลักสูตรแบบสหวิทยาการและการข้ามสาขาวิชา  (Interdisciplinary  and 
      Trandisciplinary Curriculum) 
  การบรูณาการในลกัษณะสหสาขาวิชา เพื)อหลอมรวมเป็นสาขาใหม่ เช่น ประชากรศกึษา 
สุนทรียศาสตร์ ซึ)งประกอบด้วย หลกัการของสุนทรียศาสตร์ โดยนําสาระหลักจากดนตรี นาฏศิลป์ 
ทศันศลิป์ และวรรณคดี มาบรูณาการกนั 
  การบูรณาการแบบสหสาขาวิชาจะหลอมรวมตั �งแต่ 2 สาขาวิชาหรือมากกว่า แล้วเป็น
รายวิชาใหม ่ซึ)งดเูหมือนจะไมใ่ห้ความสําคญัและละเลยลกัษณะวิชาในแตล่ะศาสตร์ไป เช่น หลกัสตูร
ไทยคดีศกึษา หลกัสตูรที)เน้นสมรรถภาพ หลกัสตูรที)เน้นปัญหา หลกัสตูรที)เน้นประสบการณ์ หลกัสตูร
พฒันศกึษาศาสตร์ เน้นการรวมแนวเรื)องหรือประเด็นตา่งๆ จากหลายสาขาวิชา เพื)อใช้เป็นมิติในการ
วิเคราะห์สงัเคราะห์ เพื)อให้ผู้ เรียนเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้มากขึ �น เป็นการบูรณาการระดบัสูง              
มีการทํางานร่วมกันของอาจารย์ที)มาจากต่างสาขามากขึ �น อาจจะเป็นลักษณะวิชาใหม่ที) เริ)ม
ผสมผสานจากวิชาการเดมิที)แยกกนัอยูค่นละสาขา ให้เกิดประสบการณ์ที)มีความหมายใหม ่
 
การบูรณาการการสอน  (Instructional Integration) 
  การบูรณาการการสอน  คือ  การเชื)อมโยงระหว่างวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจะช่วยให้
ผู้ เรียนตระหนกัว่าสิ)งที)ได้เรียนรู้  มีประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยการออกแบบ           
การสอนในลกัษณะ หน่วยบูรณาการ (Thematic Approach) จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ คือ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย เกิดองค์ความรู้ ความคิดแบบองค์รวมหรือการคิดที)เป็นระบบ เห็นความ
เชื)อมโยง เกิดประสบการณ์ ลดความซํ �าซ้อนของเนื �อหาสาระและลดเวลา 
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ลักษณะการบูรณาการการสอน  4  แบบ 
  1.   การสอดแทรก  (Infusion) 
  การบรูณาการแบบเชื)อมโยงโดยผู้สอนคนเดียว วิธีการสอดแทรกนี �ผู้สอนวิชาใดวิชาหนึ)ง     
จะนําวิชาอื)นๆ มาบูรณรการกับวิชาที)ตนเองสอน และสามารถเชื)อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ                  
ให้เชื)อมโยงกับหวัเรื)อง ชีวิตจริง หรือภาระการเรียนรู้ที)กําหนดขึ �นมา มีลกัษณะกลมกลืนกัน จดัเป็น             
หวัเรื)อง (Theme) 
 
  2.   คู่ขนาน  (Parallel) 
  วิธีการนี �ผู้ สอนหลายคนมาจากหลายวิชามาวางแผนร่วมกัน เพื)อรวมความคิดรวบยอด
หลกั (main concept) และนํามาจดัเป็นหวัเรื)อง (Theme) แนวคิด (Concept) หรือปัญหา (Problem)           
แล้วผู้สอนแตล่ะคน แตล่ะวิชาแยกกนัทําการสอนคู่ขนานกัน และการกําหนดชิ �นงานขึ �นอยู่กับผู้สอน 
แตจ่ะต้องสะท้อนถึงหวัเรื)อง แนวคดิ หรือปัญหาที)กําหนดไว้ร่วมกนั การบรูณาการแบบคูข่นานในการ
สอน ผู้สอนอาจตกลงกันว่าจะยึดเกี)ยวกับหัวข้อเรื)องใดเรื)องหนึ)ง ที)สอดคล้องกับสภาพจริง และวิถี
ชีวิต ที)มีการเชื)อมโยงคูข่นาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์จะสอนเรื)องเงา  ผู้สอนศิลปะอาจจะให้ผู้ เรียนรู้
เทคนิคการวาดรูปที)มีแสงเงา โดยกําหนดให้ผู้ เรียนทําชิ �นงานเพียงหนึ)งชิ �นใน  2  รายวิชา 
 
  3.   พหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) 
  วิธีการนี �ผู้ สอนหลายคนมาจากหลายวิชา มาวางแผนร่วมกันที)จะสอนเกี)ยวกับหัวเรื)อง 
(Theme) แนวคิด (Concept) หรือปัญหา (Problem) และกําหนดภาพรวมของโครงการร่วมกัน           
ให้ออกมาเป็นชิ �นงาน  แบง่โครงการออกเป็นโครงการย่อย ผู้สอนแตล่ะรายวิชาแยกกนัสอนให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติตามโครงการย่อย การบูรณาการในหลานสาขาผู้ สอนร่วมมือกันสอนเป็นแบบโครงการ 
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(Project - based) โดยใช้องค์ความรู้จากหลายๆ สาขาวิชา ทําให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนสร้างสรรค์
โครงการของตนเองขึ �นมาได้ โดยใช้เวลาการเรียนตอ่เนื)องได้หลายชั)วโมง 
 
  4.   ข้ามวิชาหรือการสอนเป็นทีม  (Transdisciplinary) 
  วิธีการข้ามวิชาหรือสอนเป็นทีมนี � ผู้สอนแตล่ะรายวิชามาวางแผนร่วมกนัในองค์ประกอบ
ของหัวเรื)อง แนวคิด หรือปัญหา กําหนดเป็นโครงการขึ �นมา และร่วมกันสอนเป็นคณะ ผู้ เรียนได้
แลกเปลี)ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื)อน และแนวคิดจากผู้สอนในทีม เป็นการฝึกกระบวนการคิดและทกัษะ
ทางสงัคม ภาพรวมของรูปแบบการบรูณาการ วิธีการประเมินผล และผลการเรียนรู้ แสดงได้ดงัตาราง
ตอ่ไปนี � 
 
ตาราง  2  ภาพรวมของรูปแบบการบรูณาการ  วิธีการประเมินผล  และผลการเรียนรู้ 
 

การบูรณาการ วิธีการ / กิจกรรม การประเมิน ผลการเรียนรู้ 

สอดแทรก 
 
 
 
 

ผู้สอนกําหนดหวัเรื)อง 
และสอดแทรกสาระ 
จากวิชาอื)นๆ เข้ามาในวิชา 
ของตน  และมอบหมาย 
งานให้ผู้ เรียนตามที)กําหนด 

ประเมินจากงานที) 
มอบหมายตามเกณฑ์ 
ที)กําหนด 

ผู้ เรียนมองเห็นความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งวิชา 
และเรียนรู้อยา่งม ี
ความหมาย เกิดความคิด 
เชื)อมโยง  
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ตาราง  2  ภาพรวมของรูปแบบการบรูณาการ  วิธีการประเมินผล  และผลการเรียนรู้  (ตอ่) 
 

การบูรณาการ วิธีการ / กิจกรรม การประเมิน ผลการเรียนรู้ 

คูข่นาน 
 
 

ผู้สอนหลายคนวางแผนร่วมกนั 
โดยกําหนดหวัเรื)อง (Theme) 
ความคิดรวบยอด ปัญหา 
สถานการณ์ ผู้สอนแตล่ะคน 
สอนในวิชาของตนภายในหวัเรื)อง 
เดียวกนั และมอบหมายงาน 
โครงการทําร่วมกนัเป็นโครงงาน 
ยอ่ย ของแตล่ะรายวิชาให้กบั 
ผู้ เรียน 

ประเมินชิ �นงาน  โครงงาน 
ที)มอบหมายตามเกณฑ์ 
ที)กําหนด 

ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ 
จากวิชาตา่งๆ มาสร้าง 
สรรค์งานได้ และเรียนรู้ 
อยา่งมีความหมาย 
และเกิดความคิด 
สงัเคราะห์และสร้างสรรค์ 

พหวุิทยาการ 
 
 

ผู้สอนหลายคนวางแผนการสอน 
ร่วมกนั  โดยกําหนดหวัเรื)อง  
ความคิดรวบยอด ปัญหา ผู้สอน 
ตา่งแยกกนัสอนภายในหวัเรื)อง 
เดียวกนั  โดยร่วมกนักําหนด 
ชิ �นงาน โครงงานโดยเชื)อมโยง 
กบัรายวิชาตา่งๆ มอบหมายงาน 
หรือโครงงานให้ผู้ เรียนทําร่วมกนั 
เป็นโครงงานยอ่ยๆ  ของแตล่ะ 
รายวิชา 

ประเมินชิ �นงาน  โครงงาน 
ที)มอบหมายตามเกณฑ์ 
ที)กําหนด 

ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ 
จากวิชาตา่งๆ มาสร้าง 
สรรค์งานได้ และเรียนรู้ 
อยา่งมีความหมาย 
มีประสบการณ์ 
และเกิดความคิด 
สงัเคราะห์และสร้างสรรค์ 
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ตาราง  2  ภาพรวมของรูปแบบการบรูณาการ  วิธีการประเมินผล  และผลการเรียนรู้  (ตอ่) 
 

การบูรณาการ วิธีการ / กิจกรรม การประเมิน ผลการเรียนรู้ 

ข้ามวิชา  หรือ 
สอนเป็นทีม 
 
 

ผู้สอนหลายคนวางแผนร่วมกนั 
สอนเป็นทีม โดยกําหนดหวัเรื)อง 
ความคิดรวบยอด จดุประสงค์  
ปัญหา สาระ สถานการณ์ 
โดยร่วมกนัสอนเป็นทีมในเรื)อง 
เดียวกนัตามแผนที)กําหนดให้ 
กบัผู้ เรียนกลุม่เดียวกนั ผู้สอน 
กําหนดชิ �นงาน โครงงาน 
ให้ผู้ เรียนทําร่วมกนั เป็นงานใหญ่ 
ชิ �นเดียว มีกิจกรรมการแสวงหา 
ความรู้การปฏิบตัิงานร่วมกนั 

ประเมินชิ �นงาน  โครงงาน 
ที)มอบหมายตามเกณฑ์ 
ที)กําหนด 

ผู้ เรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการ 
เชื)อมโยงสาระสําคัญของ
สาขาวิชาตา่งๆ 
นําความรู้มาสร้างสรรค์ 
ชิ �นงานโครงงานได้   
และเรียนรู้อยา่งม ี
ความหมาย 
มีประสบการณ์  
เกิดความคิดที)เป็นองค์รวม
หรือการคิดที) เ ป็นระบบ  
และเกิดทกัษะทางสงัคม 

 
  การเรียนรู้บรูณาการมีวตัถปุระสงค์เพื)อปรับปรุงคณุภาพการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพ
ความเป็นจริง โดยการประสานเนื �อหาวิชาจาก 2 รายวิชา หรือมากกว่า เข้าด้วยกัน เพื)อลดความ
ซํ �าซ้อนของเนื �อหาและลดเวลาเรียน การจดัลําดบัการเรียนรู้และประสบการณ์ที)ต่อเนื)อง โดยลําดบั       
การรวมสาระที)มีธรรมชาตวิิชาที)แยกกนัอยูแ่ตล่ะสาขาให้เกิดมวลประสบการณ์ที)มีความหมายใหม่ขึ �น 
และอาจจะรวมถึงสาระวิชาที) มีธรรมชาติต่างกัน มาอยู่ในหน่วยการเรียนการสอนเดียวกัน 
(Interdisciplinary unit) หรือรายวิชาเดียวกัน (Interdisciplinary course) เพื)อวตัถุประสงค์เฉพาะ
อยา่ง และจดัสอนโดยที)อาจารย์ที)มาวางแผนร่วมกนั และจดักระบวนการเรียนการสอนร่วมกนั ผู้ เรียน
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จะได้เรียนรู้ พัฒนากระบวนการคิด และเห็นคุณค่าที)เป็นแบบอย่าง (role model) หลายด้าน        
จากผู้ สอน พร้อมกับการเน้นเป้าหมายที)ชัดเจนของการบูรณาการ เช่น การสร้างโครงสร้างของ
ความคิดใหม่ การจัดระบบความสัมพนัธ์ของสาระวิชาใหม่ มองเห็นภาพรวมเป็นการฝึกให้คิดเป็น
ระบบ รวมทั �งได้เรียนรู้ การมีมมุมอง และความร่วมมือจากผู้สอนตา่งสาขาวิชาเพิ)มมากขึ �น 
  ชีวิตคนเรามิได้อยู่ในสภาพที)เป็นส่วนๆ วิชาการที)แยกจากกัน เหตุการณ์ต่างๆ ที)เกิดขึ �น          
ในสังคม เปลี)ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี)ยนแปลงนั �นอาจทําให้เกิดปัญหาทําให้สูญเสียทาง
เศรษฐกิจที)ไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ซึ)งอาจมีผลกระทบต่อชีวิตบุคคล การบูรณาการ          
โดยเชื)อมโยงความรู้ ทกัษะในหลายๆ สาขาวิชาเข้าด้วยกนัในบริบทของสภาพจริง จะช่วยสร้างเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เห็นคุณค่าการเรียนรู้ที)สัมพันธ์กับสภาพจริง สามารถ
เชื)อมโยงความคิดรวบยอดสําคญัๆ (main concept) จากสาระวิชาต่างๆ จะมีผลอย่างมากที)ทําให้
ผู้ เรียนเกิดการคิด การถ่ายโอนการเรียนรู้เชื)อมโยงและบรูณาการเข้ากบัชีวิตทําให้การคิดและมมุมอง            
เป็นองค์รวม ซึ)งจะเป็นประโยชน์เมื)อออกไปดําเนินชีวิตจริง เมื)อพบปัญหาอะไรจะมองในภาพรวม           
ก็จะทําให้ง่ายตอ่กระบวนการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์และดําเนินชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 
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การเรียนรู้ทีAใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

 
 
ความหมาย 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based  Learning หรือ  PBL) หมายถึง 
กระบวนการเรียนการสอนทีUใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและต้องการทีUจะค้นคว้า
หาข้อมลูมาช่วยแก้ปัญหา  หรือทําให้ปัญหานั eนกระจ่าง  มองเห็นแนวทางแก้ไข  ทําให้เกิดการเรียนรู้  
และสามารถทีUจะผสมผสานความรู้นั eนๆ  เก็บกกัไว้ในความทรงจําเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้ เรียนจะนํา
ความรู้นั eนไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ประเดน็หลักของการเรียนรู้ทีAใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 1. กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้น 
 2. ให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาข้อมลูด้วยตนเอง  ทําให้ปัญหากระจา่ง มองเห็นแนวทางแก้ไข 
 3. ผู้ เรียน  7 – 8  คน  แบง่เป็นกลุม่ยอ่ย  ชว่ยกนัศกึษา  อภิปรายปัญหาทีUยงัไมช่ดัเจน  
หรือไมเ่ข้าใจ  โดยนําข้อมลู  หรือประสบการณ์  ทีUทกุคนมีอยูม่าวิเคราะห์อยา่งมีวิจารณญาณ 
 4. ความรู้ใหมที่Uได้จะถกูกกัเก็บไว้ในความทรงจํายาวนาน  และสามารถนํามาประยกุต์ 
ใช้ได้  (Transfer  of  Learning)  ในสถานการณ์ตา่งๆ  ได้ 
 5. การฝึกปฏิบตัติามวงจรของการเรียนรู้อยา่งสมํUาเสมอ  จะเสริมสร้างให้ผู้ เรียน 
เกิดการใฝ่เรียนรู้ 
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กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
   1. ทาํความเข้าใจแนวความคิดหรือข้อความให้กระจ่าง  
  (Clarify terms and concepts) 
  ศึกษาสถานการณ์ (Scenario) ผู้ เรียนต้องทําความเข้าใจกับแนวความคิดหรือ
ข้อความให้กระจ่างเสียก่อน โดยอาศยัพื eนฐานความรู้ของสมาชิกในกลุ่มหรือจากเอกสารตําราอืUนๆ       
ทีUมีอยู่  เพืUอตีความเกีUยวกับ นิยาม คําสัUง / ให้คิด / ทําเรืUองใด ขอบเขต และเวลา บทบาทของผู้ช่วย
หรือกลุ่มหรือผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) จะทําหน้าทีUฟังและคอยช่วยชี eแนะ
แนวทางให้กลุม่และศกึษาปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ไปพร้อมกนั 
   2. กาํหนดปัญหาให้ชัดเจน  (Define  the  Problem) 
  ผู้ เรียนกําหนดขอบเขตของปัญหา ทกุคนในกลุ่มต้องมีความเข้าใจตรงกนัว่าอะไรคือ
ปัญหาทีUต้องการแก้ไข เพืUอกําหนดขอบเขตของปัญหา โดยการระบุประเด็นปัญหา ซึUงผู้ เรียนจะต้อง
หาข้อมลูมายืนยนัเพืUอให้เห็นปัญหาอย่างชดัเจน ขั eนตอนการระบปัุญหา เป็นขั eนตอนแรกและสําคญั
ทีUสดุ  บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จะต้องมอบข้อมลูทีUมีอยู่ หรือข้อชี eแนะตา่งๆ 
ให้ผู้ เรียนจนหมดด้วยวิธีการอนัเหมาะสมเพืUอผู้ เรียนจะได้นําไปวิเคราะห์ตอ่ในขั eนตอนตอ่ไปได้ 
   3. การวิเคราะห์ปัญหา  (Analysis  the  Problem) 
  ผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้รู้สาเหตทีุUมาของปัญหา ความคิดและข้อสนับสนุน
เกีUยวกับโครงสร้างของปัญหา ซึUงจะเกิดในขั eนตอนนี e การวิเคราะห์ปัญหาต้องอาศยักระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ มีเหตผุล และความรู้พื eนฐานเดิมของผู้ เรียน โดยจะทําให้กลุ่มสามารถสรุปรวบรวม
ความคดิเห็นและแนวความคดิตา่งๆ เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา
ต้องทําอยา่งละเอียดรอบคอบมากทีUสดุ เพืUอให้ได้มาซึUงสาเหตทีุUแท้จริงทั eงหมดของปัญหากลุ่มอาจจะ
ใช้การระดมพลังสมอง (brain storming) เป็นกลวิธีวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาก็ได้ บทบาทของ           
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ผู้ เอื eออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จะนัUงฟังและคอยช่วยชี eแนะแนวทางให้กลุ่มและศึกษา
ปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ไปพร้อมๆ กนั 
   4. การตัง̂สมมตฐิาน  (Formulate  Hypothesis) 
  จากความรู้พื eนฐานเดิมของผู้ เรียน  รวมทั eงความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตผุล ในการ
สรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรู้และแนวความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม จะช่วยกันอภิปราย
สรุปรวบยอด เกีUยวกับกระบวนการ  กลไกทีUเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา นัUนคือ พยายามทีUจะสร้าง
สมมติฐาน ทีUสมเหตสุมผลเกีUยวกบัปัญหานั eนๆ สมมติฐาน คือ ความน่าจะเป็นของสาเหตขุองปัญหา 
ช่วยชี eแนวทางในการเรียนรู้และช่วยกําหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให้เฉพาะเจาะจงมากขึ eน 
สมมติฐานทีUดีจะต้องช่วยชี eนําส่งข้อมลูทีUต้องการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนั eน การเขียนสมมติฐาน
ไม่จําเป็นต้องนําเอาตวัแปรอิสระ (independent variable) ทีUเป็นต้นเหต ุและตวัแปรตามทีUเป็นผล 
(dependent variable) มาเขียนประกอบด้วย ขั eนตอนทีU 3 และ 4 มกัจะดําเนินการสืบเนืUองกัน 
บทบาทของผู้ อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จะนัUงฟังและคอยช่วยชี eแนะแนวทางให้กลุ่มและศกึษา
ปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกกลุ่มเพราะขั eนตอนนี eเป็นขั eนตอนทีUสําคญัของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลกัในขั eนตอนนี eจะต้องช่วยสมาชิกในกลุ่ม โดยกระตุ้นให้คิด กําหนดให้การอภิปรายอยู่ในกรอบ 
ไมใ่ห้ออกนอกเรืUองให้ข้อมลูเพิUมเตมิเมืUอจําเป็น 
   5. การจัดลาํดับความสาํคัญของสมมตฐิาน   
  (Identify  the  priority  of  hypothesis) 
  ผู้ เรียนต้องนําสมมติฐานทีUได้มา จัดลําดบัความสําคัญ โดยอาศยัข้อมูลสนับสนุน       
จากข้อมลูความจริงและความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่ม สมมติฐานทีUเป็นไปไม่ได้หรือไม่ถกูต้องจะถกู
พิจารณาคดัออก คงเหลือไว้เฉพาะสมมติฐานทีUมีเหตผุลและเป็นไปได้ บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ จะนัUงฟังและคอยช่วยแนะแนวทางให้กลุ่ม และศึกษาปฏิสมัพันธ์ของสมาชิก
ภายในกลุม่ไปพร้อมๆ  กนั 
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   6. กาํหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  เพืAอนําไปศึกษาด้วยตนเอง   
  (Formulate learning  objectives) 
  ผู้ เรียนต้องกําหนดวตัถุประสงค์ขึ eนมาให้ได้ว่า ต้องการเรียนรู้เรืUองใดบ้าง เพืUอนําไป
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และนําข้อมลูหรือความรู้ทีUได้เพิUมเติมมาพิสูจน์สมมติฐานทีUกําหนดไว้ 
(การกําหนดเวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประมาณสปัดาห์ละ 1 ปัญหา และผู้ เรียนต้องบริหารจดัการ
เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง) บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ จะนัUงฟังและคอย
ชว่ยแนะแนวทางให้กลุม่  และศกึษาปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ไปพร้อมๆ  กนั 
   7. การแสวงหาความรู้หรือข้อมูลเพิAมเตมิ   
  (Collect  additional  information outside the group) 
  ขั eนตอนนี eผู้ เรียนจะใช้เวลามากทีUสดุ  ประมาณ 2 – 3 สปัดาห์  หรืออย่างน้อย 1 วนั 
เพืUอให้สมาชิกทุกคนทีUได้รับมอบหมายหน้าทีUไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิUมเติมจากเอกสาร ตํารา 
ผู้ทรงคณุวุฒิทีUเกีUยวข้องกับวตัถุประสงค์การเรียนรู้ทีUกําหนดไว้ กระบวนการศึกษาจะเป็นรายบุคคล  
หรือเป็นกลุ่มเล็กก็ได้ ขึ eนอยู่กับเงืUอนไขและการมอบหมายจากกลุ่ม บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  ประสานงานกับผู้ ทรงคุณวุฒิ เพืUอให้ผู้ เรียนได้ไปปรึกษา รวมทั eงจัดแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ไว้ลว่งหน้า  ให้ผู้ เรียนได้ใช้ศกึษาค้นคว้า 
   8. การสังเคราะห์ข้อมูลแล้วนํามาพสูิจน์สมมตฐิาน   
  (Synthesize  and  test  the newly  acquired  information) 
  สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะนําข้อมูลทีUแสวงหามาได้  นําเสนอต่อกลุ่มในการ
รวบรวมข้อมูล ดูว่าข้อมูลเพียงพอต่อการพิสูจน์สมมติฐานหรือไม่  ถ้าไม่เพียงพอต้องให้สมาชิก         
ในกลุม่ไปหาเพิUมเติม ถ้าเพียงพอก็ต้องช่วยกนัแก้ไขและสรุปรวบยอดให้ถกูต้องสําหรับการแก้ปัญหา 
บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้จะเข้าร่วมสงัเกตและประเมินความก้าวหน้าของ
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การเรียนรู้ ว่าเพิUมขึ eนกว่าเดิมหรือไม่  และประเมินความสามารถของวิธีการแสวงหาความรู้เพิUมเติม
ของผู้ เรียนด้วย 
 9. การกาํหนดหลักการและแนวทางการแก้ปัญหา   
  (Identify generalizations and principle  derived from studying this  problem) 
  สมาชิกในกลุ่มสามารถหาข้อมูลได้เพียงพอต่อการพิสูจน์สมมติฐานทั eงหมดได้             
และสามารถสรุปหลักการต่างๆ ทีUได้จากการศึกษาปัญหานี e รวมทั eงเห็นแนวทางในการนําความรู้        
และหลักการนี eไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทัUวไปได้ บทบาทของผู้ เอื eออํานวยความสะดวก          
ในการเรียนรู้จะกระตุ้นผู้ เรียนแต่ละคนให้ประเมินตนเอง (ประเมินทกัษะการแก้ปัญหา) และมีส่วน
ชว่ยกลุม่อยา่งไร (ประเมินการทํางานเป็นกลุม่)  และให้ผู้ เรียนเป็นผู้แก้ไขและปรับปรุงตนเอง 

 
 สรุปกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
  ขั eนตอนทีU  1 , 2 , 3 , 4 , 5 การเรียนรู้เป็นกลุม่ยอ่ย 
  ขั eนตอนทีU  6    การศกึษาด้วยตนเอง 
  ขั eนตอนทีU  7 , 8 , 9  การเรียนรู้เป็นกลุม่ยอ่ย 
  ขั eนตอนสดุท้าย   ผู้ เรียนแตล่ะคนประเมินสิUงตอ่ไปนี e 
        1.  ทกัษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
        2.  ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
        3.  ทกัษะการทํางานเป็นกลุม่ 
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 กระบวนการเรียนรู้ทั eง 9 ขั eนตอนผู้ เรียนจะต้องได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างสมํUาเสมอ                 
เป็นวงจรทีUเป็นระบบดงันี e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  14  วงจรกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ทําความเข้าใจแนวความคิดหรือข้อความให้กระจา่ง 

กําหนดปัญหาให้ชดัเจน 

การวิเคราะห์ปัญหา 

การตั eงสมมตฐิาน 

การจดัลําดบัความสําคญัของสมมตฐิาน   

กําหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้   

การแสวงหาความรู้หรือข้อมลูเพิUมเตมิ 

การสงัเคราะห์ข้อมลูแล้วนํามาพิสจูน์สมมตฐิาน 

การกําหนดหลกัการและแนวทางการแก้ปัญหา 
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บทบาทของผู้เอือ̂อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 1. เป็นทีUปรึกษาและให้คะแนะนําเกีUยวกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ ตําราการเรียนรู้ทีUผู้ เรียน       
จะใช้ค้นคว้า  (learning  materials) วิทยากร / บคุคลทีUจะให้ความรู้แก่ผู้ เรียนได้ (human  resource)
ข้อมลูทกุอยา่งในมือจะต้องมอบให้ผู้ เรียนจนหมด  โดยให้ด้วยวิธีการทีUเหมาะสมแนบเนียน 
 2. เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ ให้แสวงหาข้อมลูเพิUมเติม เพืUอนํามาพิจารณาอีกครั eง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามทีUกําหนดไว้ 
 3. เป็นผู้ประเมินผู้ เรียนเกีUยวกบัปฏิสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม กระบวนการทํางานกลุ่ม ประเมิน  
ความรู้  เจตคต ิ และทกัษะ  ประเมิน  Triggers,  Scenario 
 4. อธิบายให้กลุ่มเข้าใจบทบาทหน้าทีUของสมาชิกโดยเฉพาะเลขานุการและประธาน          
และจะต้องให้ผู้ เรียนหมนุเวียนกนัเป็นประธานและเลขานกุาร 
 5. ช่วยเหลือวางระเบียบการประชมุ และคอยสงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน และนํากลุ่มเข้าสู่
ประเดน็  ถ้าอภิปรายนอกประเดน็ 
 6. ชว่ยเหลือกลุม่ให้สนใจในเรืUองเดียวกนั  เพืUอแก้ปัญหาและให้แก้ปัญหาทีละเรืUอง 
 7. พยายามให้ทกุคนในกลุม่มีสว่นร่วมในการเรียนรู้อยา่งก้าวหน้าได้ราบรืUน 
 8. ชว่ยป้องกนัสมาชิกจากการถกูโจมตีขม่ขูค่กุคามและดถูกูเหยียดหยามจากสมาชิก 
 9. ชว่ยจดัการให้สมาชิกทีUมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม  ปรับตวัเข้าหากลุม่ 
 10. ชว่ยจดัระเบียบการสืUอความหมายในกลุม่  ให้มีความเข้าใจและคลมุประเดน็ 
 11. ไมพ่ดูมากเกินความจําเป็นและมีทกัษะในการฟัง 
 12. วางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัด  และมีทา่ทีทีUอบอุน่เป็นมิตร 
 13. ชว่ยขจดัข้อขดัแย้งของกลุม่  (ในกรณีทีUประธานไมส่ามารถควบคมุได้) 
 14. ต้องรู้ขั eนตอนของการจัดการเรียนการสอน  และศึกษาจุดประสงค์ของการเรียนรู้        
อยา่งแจม่ชดัและทําความคุ้นเคยกบัแผนการศกึษาอยา่งดี  รวมทั eงศกึษาสถานการณ์ 
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 15. ต้องฝึกฝนวิธีการตั eงคําถาม เพืUอการชี eแนะให้ผู้ เรียนคิดหรือนําไปสู่จุดประสงค์             
การเรียนรู้และแนวคดิหลกัของการเรียนรู้ 
 
บทบาทหน้าทีAของผู้เรียน 
 1. ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา  และอภิปรายปัญหาทีUได้รับมอบหมาย 
 2. ระดมพลังสมองร่วมกับกลุ่ม (ห้ามฝากสมอง) เพืUอหาสาเหตุของปัญหาและ
ตั eงสมมตฐิานอยา่งมีเหตผุล  และชว่ยทําให้กระบวนการกลุม่ดําเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. แลกเปลีUยนข้อมลูทีUแสวงหามาได้ อภิปรายสรุปรวบยอด เป็นข้อมลูทีUเรียนรู้และจดัเก็บ
ข้อมลูไว้อยา่งเป็นระบบ 
 4. กําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้  เพืUอการศกึษาด้วยตนเอง 
 5. ต้องพยามยามอา่นตํารา เอกสาร ในส่วนทีUตรงกบัจดุประสงค์การเรียนรู้  และควรอ่าน
ตําราเลม่ลา่สดุ  และหาข้อมลูจาก  internet 
 6. ต้องพยายามผสมผสาน  ประมวลความรู้ทีUได้  เพืUอนํามาประยกุต์ใช้ 
 7. ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง  ด้วยใจทีUเป็นกลาง  และเทีUยงตรง 
 
คุณสมบัตขิองผู้เรียน  5C 
 ผู้ สอนทีU ใ ช้การเ รียน รู้ ทีU ใ ช้ ปัญหาเป็นฐาน ควร มีคุณสมบัติ  5  ประการดัง นี e 1 ) 
Competence  ความสามารถในการปฏิบตัิงาน 2) Communicativeness ความสามารถในการ
ตดิตอ่สืUอสารกบัผู้ อืUน3) Concern การตระหนกัถึงความสําคญัของงานทีUได้รับมอบหมาย และความมี
นํ eาใจต่อเพืUอนร่วมงาน  4) Courage ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น กล้าตดัสินใจ กล้าพูด           
กล้าทํา แสดงออกอยา่งเหมาะสม และ 5) Creativity ความคดิริเริUมสร้างสรรค์ทีUผู้แก้ปัญหาจะเป็นการ
ชว่ยแก้ปัญหาได้อยา่งดี 
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ข้อดีของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 1. ผู้ เรียนรู้จกัยอมรับการให้ข้อมลูย้อนกลบั  (feedback)  จากผู้ อืUน  มองเพืUอนร่วมเรียน 
ด้วยความรู้สกึเทา่เทียม  (I  am  OK.,  You are OK) ยอมรับความคดิเห็นของผู้ อืUน  เป็นคนใจกว้าง 
 2. รู้จกัชว่ยเหลือผู้ อืUน  ไมม่องตนเองวา่เก่งกวา่ผู้ อืUน  มีประสบการณ์ทางวิชาการสงู 
 3. เป็นบคุคลกระฉับกระเฉง (active) มีความคิดริเริUมสร้างสรรค์ มีโลกทศัน์กว้างกล้าคิด  
และแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีความคิดเป็นระบบ มองปัญหาทุกๆ ด้าน มีความสามารถในการ
สร้างทีมงาน  ทํางานเป็นทีมได้ 
 4. ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ รู้บทบาทหน้าทีUประธาน เลขานุการ  
และสมาชิกของกลุ่ม รู้จกัการบริหารเวลาให้งานสําเร็จทนักําหนด รู้จกัการจดัการกับอารมณ์ของคน  
และการจัดการความขัดแย้ง มีการตัดสินใจทีUเหมาะสม วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ             
ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอืUน นําเสนอข้อคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเหมาะสม  
รู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้  และเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
เครืAองมือทีAใช้ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
 1. แบบประเมิน 3 ขั eน (Triple jump exercise) เป็นเครืUองมือประเมินผลทีUสร้างโดย
มหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนนาดา  มีลกัษณะเป็นการสอบปากเปล่าทีUมีโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั eน ได้แก่ ขั eนทีU 1 ประเมินการตั eงสมมติฐาน การรวบรวมข้อมลู ระบปัุญหาทีUน่าจะเป็นการ
กําหนดหวัข้อความรู้ทีUจะไปแสวงหาความรู้เพิUมเตมิ (ประเมินขั eนทีU 1-7) ขั eนทีU 2 ประเมินความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ประเมินขั eนทีU 8 - 9) ขั eนทีU 3 ประเมินความสามารถในการ
สงัเคราะห์ข้อมลู  การระบปัุญหาทีUแท้จริงและการประเมินผลความสามารถตนเอง (ประเมินขั eนทีU  9) 
  วตัถุประสงค์ของเครืUองมือวดัคุณลกัษณะหลกั ได้แก่ ความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา 
การแสวงหาความรู้  และการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหา 
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  จุดเด่น ให้ประโยชน์แก่ผู้ เรียน การประเมินครั eงเดียวสามารถประเมินคณุลักษณะได้
หลายอยา่ง ให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียนขณะประเมิน มีความสะดวกในการใช้ เนืUองจากสามารถใช้ได้
ทกุสถานการณ์  ทกุระดบั ทกุชั eนปี  
  จุดอ่อน เครืU องมือนี eต้องใช้ผู้ ประเมินทีU มีความสามารถสูงหรือผู้ ทีUผ่านการอบรม                
มาอย่างดี การประเมินแต่ละครั eงต้องใช้ผู้ประเมินจํานวนมาก คือ ผู้ประเมิน 1 คนต่อผู้ เรียน 1 คน 
และต้องใช้เวลาอยา่งน้อย  1  ชัUวโมงตอ่ผู้ เรียน  1  คน 
 2. แบบทดสอบอตันยัประยุกต์ (Modified Essay Questions. MEQ)  แบบทดสอบทีU
เสนอกรณีศกึษาตามลําดบัเหตกุารณ์ แล้วแทรกคําถามเป็นระยะๆ  ผู้สอบควรใช้ข้อมลูทีUมีอยู่  เพืUอคิด
หาคําตอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บนพื eนฐานของการปฏิบตัิจริง สร้างขึ eนเพืUอให้ผู้สอบได้
แสดงความสามารถในการประยุกต์ความรู้ต่างๆ มาแก้ปัญหาซึUงการใช้สถานการณ์จริง จํานวน
ข้อสอบควรมีตั eงแต ่5 – 35 ข้อ การสร้างข้อสอบ MEQ แล้วทําการเฉลยและกําหนดการตรวจให้
คะแนนนั eน  โดยการให้ผู้ทรงคณุวฒุิประมาณ 12 คน เป็นผู้ ทําข้อสอบ  เพืUอหาคําตอบทีUเป็นไปได้และ
กําหนดเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน  ผู้ทรงคณุวฒุิควรได้มีโอกาสพบกนัเพืUออภิปรายคําตอบทีUควรจะ
เป็น คําตอบใดทีUผู้ ทรงคุณวุฒิตอบน้อยก็ควรให้นํ eาหนักคะแนนน้อย การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิทีUมีความ
เชีUยวชาญและมีประสบการณ์จะชว่ยให้ข้อสอบ  MEQ  มีความตรง 
  เครืUองมือนี eวดัคุณลกัษณะหลักทางเหตุผลและการแก้ปัญหา คณุลักษณะรอง ได้แก่            
วดัความรู้ เนื eอหาวิชา กระบวนการแก้ปัญหา และนําความรู้ไปใช้ จดุเดน่ของข้อสอบ MEQ สร้างง่าย 
คล้ายกบัข้อสอบอตันยั ใช้ประเมินผู้ เรียนได้ทุกระดบั  เนื eอหาของข้อสอบสามารถผสมผสานหลายๆ 
สาขาวิชาเข้าด้วยกนั  ใช้เป็นเครืUองมือประเมินความก้าวหน้า  และประเมินผลรวม ประเมินผู้ เรียนได้
ครั eงละจํานวนมาก 
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  จุดอ่อน  มีความยุ่งยากในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ความครอบคลุมเนื eอหา
ไม่ได้กว้างเหมือนข้อสอบอตันยั  การสอบไม่อนญุาตให้ผู้ เรียนกลบัมาแก้ไขคําตอบในข้อต้นๆ เมืUอได้
ทําข้อสอบผา่นมาแล้ว ใช้เวลาตรวจข้อสอบคอ่นข้างมาก ผู้ เรียนไมท่ราบวา่ต้องตอบลกึซึ eงเพียงใด 
 3. แบบประเมินผลการสอน (The tutorial evaluation) เป็นวิธีการประเมินผลทีUพฒันา
โดยมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนนาดา และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม็กซิโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลกัษณะเป็นการประเมินโดยการสงัเกต ใช้แบบมาตราส่วนประมาณคา่เป็น
เครืUองมือประเมิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพืUอให้ข้อมลูย้อนกลบั (feedback) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ของผู้ เรียน เป็นข้อมูลเอกสารทีUบันทึกเกีUยวกับพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของผู้ เ รียนแต่ละคน           
กลุ่มผู้ เรียนและผู้ สอน เพืUอใช้ประกอบการประเมินผลรวม เมืUอสิ eนสุดการสอบ และการประเมินผล
แบบนี eจะให้ประสบการณ์แก่ผู้ เรียนในด้านการประเมินตนเองและเพืUอนร่วมงาน 
  จุดเด่น คือ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีในการประเมินผู้ เรียน เพืUอนร่วมงาน            
และผู้สอนใช้เป็นการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนและผลการเรียนรู้โดยรวมได้ ในส่วนของ
แบบมาตราส่วนประมาณคา่ ซึUงเป็นเครืUองมือทีUสามารถสร้างได้ง่าย ใช้เวลาน้อย สะดวกในการตอบ 
สามารถวดัคณุลกัษณะตา่งๆ  ได้หลายชนิด 
  จุดอ่อน คือ การประเมินแบบนี eต้องการผู้ สอนทีUมีคุณภาพสูง กล่าวคือ มีความรู้
เกีUยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และผู้ เรียนเป็นอย่างดี มีความสามารถทีUจะ
ประเมินผู้ เรียนว่าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ในส่วนของแบบมาตราส่วนประมาณค่า การให้คะแนน
ขึ eนอยู่กับผู้ประเมิน ซึUงอาจมีความลําเอียงในการให้คะแนน การใช้ภาษาหรือคําถามในแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่และพฤตกิรรมของผู้ตอบ  อาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลืUอนได้ 
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การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลับนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 

บทนํา  
 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบั หมายถึง การวางแผนการจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นที)ผู้ เรียน          
มีความรู้ความเข้าใจฝังลึก (deep knowledge) โดยกําหนดผลการเรียนรู้ที)คาดหวงัจากมาตรฐาน       
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร เพื)อกําหนดพฤติกรรม                   
ที)พึงประสงค์ และเป็นแนวทางในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบการวัดและ
ประเมินผล รวมทั �งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเป็นขั �นตอน กระชบั เกิดประสบการณ์
การเรียนได้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
 วิงกินส์และแม็คไทธ์ (Wiggins and McTighe. 1998) ได้พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ย้อนกลบั แสดงขั �นตอนการจดัการเรียนรู้ การกําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ที)ต้องการให้เกิดขึ �นกับ
ผู้ เรียน จากนั �นจึงวิเคราะห์ย้อนกลบัมาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบการวดัและประเมินผล 
ประกอบด้วย 3 ขั �นตอน ดงันี � 
  1. กําหนดความรู้ ความสามารถหรือผลลพัธ์ของการเรียนรู้ที)ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน 
  2. กําหนดพฤติกรรมหรือหลักฐานที) สําคัญที)แสดงให้เห็นว่าผู้ เ รียนได้บรรลุผล                 
การเรียนรู้ตามที)กําหนด 
  3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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 ขั 5นตอนที, 1 กาํหนดความรู้ความสามารถหรือผลลัพธ์ของการเรียนรู้  
  หมายถึง การกําหนดผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ที)มุ่งหวงัให้เกิดขึ �นกบัผู้ เรียน 
(Identify desired results) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือคําอธิบายรายวิชา
ในหลักสูตร การกําหนดผลการเรียนรู้ที)คาดหวังควรคํานึงถึงผู้ เ รียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถอะไรบ้าง ความรู้และความสามารถที)มีคณุคา่ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนคืออะไร ความรู้
และความสามารถที)คงทนที)ต้องการให้ดํารงอยูก่บัผู้ เรียนคืออะไร 
  ความรู้และความสามารถที)คงทนเป็นสิ)งสําคญัของการกําหนดผลการเรียนรู้ที)คาดหวงั      
ซึ)งจะต้องวิเคราะห์ให้ชดัเจนวา่แตล่ะหนว่ยการเรียนรู้มีความสามารถที)คงทนอะไรบ้างที)จะต้องให้เกิด                
ขึ �นกับผู้ เรียน จําเป็นต้องพฒันาให้เกิดขึ �นอย่างเป็นลําดบัขั �นตอน ได้แก่ 1) การกระตุ้นความรู้เดิม           
ที)สร้างให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบัความรู้ใหม่ 2) การเสริมสร้างความรู้และทกัษะที)สําคญัที)จะไปเสริมความรู้
ใหม ่และ 3) การผสมผสานเชื)อมโยงให้เป็นความรู้และความสามารถที)คงทนดงัแผนภาพ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 15  ลําดบัขั �นตอนการจดัการเรียนรู้เพื)อพฒันาความรู้ความสามารถที)คงทน 
      (ปรับจาก Wiggins and McTighe, 1998) 

 

การกระตุ้นความรู้เดิม 
ที)จะสร้างให้คุ้นเคยกบัความรู้ใหม ่

 

การเสริมสร้างความรู้และ 
ทกัษะที)สาํคญัที)จะเสริมความรู้ใหม ่

 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
และความสามารถ 

ที)คงทน 
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 องค์ประกอบของผลการเรียนรู้ที)คาดหวังสามารถกําหนดได้โดยการวิเคราะห์ความคิด            
รวบยอดหลกั (main concept) หรือ (deep knowledge) ที)ปรากฏอยู่ในคําอธิบายรายวิชา โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดรวบยอดหลกัที)เป็นความรู้ความสามารถ 2) ความคิดขั �นสูง            
3) คณุธรรมจริยธรรม และ 4) ทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ซึ)งจะสะท้อนการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน           
เป็นองค์รวม  ดงัแผนภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิด 
รวบยอดหลกั 

 

ผลการเรียนรู้ 

 

ความคิดขั �นสงู 

 

ทกัษะการเรียนรู้ 
 

คณุธรรมจริยธรรม 

รู้ถกูต้อง รู้ชดัเจน 
รู้ลกึซึ �ง  นําไปใช้ได้ 

   การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 
  การประเมินคา่ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 

 

ความซื)อสตัย์สจุริต 
ความอดทน 
การแบง่ปัน 
ความรับผิดชอบ 

 

การแสวงหาความรู้ 
การถกัทอเชื)อมโยงความรู้ 
การสร้างความรู้  

 

 
แผนภาพ  16  องค์ประกอบของการกําหนดผลการเรียนรู้ที)คาดหวงั 4 ด้าน 
       ที)สะท้อนการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนเป็นองค์รวม 
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 ขั 5นตอนที, 2 การกําหนดพฤติกรรมหรือหลักฐานที,สําคัญที,แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที,กาํหนด 
  หลังจากที)ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ที)กําหนดไว้ การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้จะต้องตอบคําถามให้ได้สําหรับขั �นตอนนี �คือจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามผลการเรียนรู้ที)กําหนดไว้ การแสดงออกของผู้ เรียนเป็นอย่างไรจึงจะยอมรับได้ว่าผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามที)กําหนดไว้ การกําหนดตวับ่งชี �ความสําเร็จทางการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
การวิเคราะห์คําสําคัญ (keywords) ในผลการเรียนรู้แล้วเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องระบุ
พฤตกิรรมที)ชดัเจน สามารถวดัและประเมินผลได้ การกําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้มีหลกัการดงันี � 
   1.  มีความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที)คาดหวงั 
   2.  เป็นพฤตกิรรมที)สามารถวดัและประเมินผลได้ 
   3.  เป็นความรู้และความสามารถที)คงทนหรือความรู้ฝังลกึ (deep knowledge) 
   4.  แนะแนวทางสูก่ารออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั �งการวดัและประเมินผล 
   5.  ผู้ เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางการเรียนรู้สําหรับตนเองได้ 
 
  สําหรับวิงกินส์และแม็คไทธ์ได้กําหนดพฤติกรรมที)แสดงถึงความรู้ความสามารถและ
ความรู้สกึไว้  5  ประการ ดงันี � 
   1.  อธิบายสิ)งตา่งๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย 
   2.  แปลความหมายสิ)งตา่งๆ ในบริบทที)มีความเฉพาะเจาะจงได้อยา่งชดัเจน 
   3.  ประยกุต์ความรู้หรือวิธีการตา่งๆ เพื)อใช้งานตามสถานการณ์ที)แตกตา่งกนัได้ 
   4.  เชื)อมโยงประเดน็สําคญัหรือการแก้ปัญหาด้วยเหตผุล 
   5.  มีความรู้ความเข้าใจเป็นของตนเอง 
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 ขั 5นตอนที,  3 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เป็นการกําหนดวิธีการวัดและเครื)องมือวัดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้       
และกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั �งการกําหนดเกณฑ์การประเมินที)มีความชดัเจน การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ที)เป็นความรู้ความเข้าใจที)คงทน (Enduring understanding) ของผู้ เรียน วิธีการประเมิน           
ที)เหมาะสมคือ วิธีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) ซึ)งควรดําเนินการควบคู่ไป
กบัการจดัการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื)องและยดึหลกัการประเมินดงันี � 
  1. ใช้วิธีการที)หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ หรือการ
รายงานตนเอง 
  2. ใช้ผู้ประเมินที)หลากหลาย เชน่ ผู้สอน ผู้ เรียนประเมินตนเอง และเพื)อนประเมิน 
  3. ใช้ระยะเวลาที)หลากหลาย เชน่ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัการเรียน 
 
 ขั 5นตอนการพัฒนาเครื,องมือสาํหรับการวัดและประเมินตามสภาพจริง  ได้แก่ 
  1. ศึกษาคําสําคัญที) ต้องการวัดและประ เมินจากผลการ เ รียน รู้ ที) คาดหวัง                      
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ จากนั �นศกึษาความหมายที)ชดัเจนจากเอกสารที)เกี)ยวข้องและนํามากําหนด
คํานิยามปฏิบตักิาร 
  2. ระบพุฤตกิรรมบง่ชี �ที)นําไปสูก่ารสร้างเครื)องมือวดั 
  3. จดัทําเครื)องมือวดัที)มีความครอบคลุมนิยามปฏิบตัิการและพฤติกรรมการเรียนรู้          
ที)กําหนดไว้ 
  4. กําหนดเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ เรียน ความยาก
ง่ายของสาระสําคญัและบริบทตามสภาพจริง 
 



156 
 

 เมื)อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วจึงนํามาออกแบบการสร้างเครื)องมือวัดดังตาราง
ตอ่ไปนี � 
 
ตาราง  3  การออกแบบพิมพ์เขียวการวดัและประเมินผลเพื)อนําไปสร้างเครื)องมือวดัที)สมบรูณ์ 
 

จดุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวดั เครื)องมือวดั แหลง่ข้อมลู เกณฑ์ 
คําสาํคญัที)วิเคราะห์ 
จากผลการเรียนรู้ที)คาดหวงั 
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ 
มาเขียนเป็นตวัชี �วดั 

สอดคล้องกบั 
จดุประสงค์ 
หรือตวัชี �วดั 

- แบบทดสอบ 
- แบบสงัเกต 
  พฤติกรรม 
- แบบตรวจชิ �นงาน 

ผู้ เรียน 
ชิ �นงาน 

แบบฝึกหดั 

พิจารณาจาก 
- ความสามารถ 
  ของผู้ เรียน 
- ความยากง่าย 
  ของสาระสาํคญั 
- บริบทจากสภาพจริง 

 

 
 
 เมื)อดําเนินการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลเรียบร้อยแล้วจึงออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ลักษณะของความรู้ที)ลึกซึ �งบางประเด็นอาจจะไม่เป็นรูปธรรม               
ที)ชัดเจน หรือเป็นความรู้ที)ผู้ เรียนเข้าใจค่อนข้างยากและอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจที)ไม่ชัดเจน             
หรือเข้าใจสบัสน ผู้สอนจะต้องตระหนกัและให้ความสําคญัในการออกแบบกิจกรรมซึ)งบางครั �งอาจจะ
ต้องใช้เวลาการฝึกทักษะพื �นฐาน การค้นพบ การสงสัย สังเกต สัมผัส สํารวจ สืบค้น สั)งสม และ
สรุปผล การเลือกสื)อเพื)อชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้อยา่งถกูต้องชดัเจน 
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 การวางแผนการจดัการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้คือ ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ     
ที)ครบวงจรในเรื)องใดเรื)องหนึ)งเป็นผลจากการวิเคราะห์ความคิดรวบยอดหลักหรือความรู้ที)ลึกซึ �ง 
(deep knowledge) จากคําอธิบายรายวิชาหรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ แล้วนํามา
จัดลําดับรวมกันเป็นแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื)อความเหมาะสมและออกแบบกิจกรรมการเรียน              
การสอนที)สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียนรวมทั �งการพฒันาคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ 
 
 การเรียนรู้ที)ลึกซึ �ง (deep learning) ที)จะเกิดขึ �นกับผู้ เรียน ผู้ สอนจะต้องตอบคําถาม               
2 ข้อ ก่อนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 1) การวางแผนหน่วยการเรียนรู้นี �มีวัตถุประสงค์อะไร                     
2) ความเข้าใจที)คงทนที)จะเกิดขึ �นกบัผู้ เรียนคือเรื)องใด การตอบคําถาม 2 ข้อนี �จะช่วยให้การออกแบบ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึ �นกับผู้ เรียนที)พึงประสงค์ (on task) เพื)อป้องกันไม่ให้ผู้ เรียน              
มีกิจกรรมมากแต่ไม่เกิดการเรียนรู้ที)พึงประสงค์ และไม่สอดคล้องกับสิ)งที)จะประเมิน การวางแผน              
การจดัการเรียนรู้ควรคํานงึถึงสิ)งตอ่ไปนี � 
  1. การกําหนดประเดน็ที)ชดัเจนจะชว่ยให้ผู้ เรียนรู้วา่การเรียนรู้ครั �งนี �จะไปสูทิ่ศทางใด 
  2. การดําเนินกิจกรรมจะตรึง (hook) ความสนใจของผู้ เรียนไว้ได้ด้วยวิธีใด 
  3. การสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนคิดใคร่ครวญ คิดวิพากษ์ตนเอง (self critical) ทบทวน
และพฒันางานของตนให้มีคณุภาพ มีความประณีตได้อยา่งไร 
  4. จดัเวทีให้ผู้ เรียนได้นําเสนอความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลย้อนกลบัจากการ
ประเมินตนเองจากเพื)อนและผู้สอนได้อยา่งไร 
  5. ผู้สอนจะสามารถปรับวิธีการและกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการความสนใจ              
ที)มีความหลากหลายแตกตา่งกนัได้อยา่งไร 
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  6. จะสนบัสนนุผู้ เรียนให้สามารถจดัการเรียนรู้ของตนเองเพื)อนําไปสู่การค้นพบความ
เข้าใจได้อยา่งไร 
 
 เมื)อดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวางแผนการจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จึงดําเนินการเขียนหน่วยการเรียนรู้หรือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้              
ให้สมบรูณ์ มีคณุภาพ และพฒันาเครื)องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตอ่ไป 
 
 หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ผลการเรียนรู้ที)คาดหวัง 2) ความคิดรวบยอดหลัก                 
3) หวัข้อ 4) คณุธรรมจริยธรรม / คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 6) การ
ออกแบบการวดัและประเมินผล 7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) สื)อการเรียนรู้ 9) การวดัและประเมินผล           
10) บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ตามสภาพจริง กระบวนการเรียนรู้ตามข้อมูลที)เกี)ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้ เรียน 
สาระและกิจกรรมที)นํามาใช้ ควรเป็นเรื)องที)ผู้ เรียนสนใจ อยากค้นคว้า แสวงหาคําตอบ เรียนรู้จาก
ความรู้ที)สร้างขึ �นมาโดยตรงและเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์เดิม แล้วสร้าง
ประสบการณ์หรือความรู้ใหมต่อ่ขึ �นไปเรื)อยๆ จนเกิดปัญญา 
 
สรุป 
 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบัสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้กับทุก
กลุ่มสาระ ผู้สอนควรยึดหลกัการ วิธีการ โดยเริ)มต้นจากการกําหนดผลการเรียนรู้ที)คาดหวงั กําหนด
พฤตกิรรมที)แสดงวา่ผู้ เรียนได้บรรลเุป้าหมายนั �น แล้วจงึดําเนินการออกแบบการวดัและประเมินผล      



159 
 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการป้องกันไม่ให้ผู้ เรียนมีกิจกรรมมากเกินไปแต่ไม่
บรรลุการเรียนรู้ที)พึงประสงค์ การประเมินผลตามสภาพจริงมีความเหมาะสมกับความรู้ความเข้าใจ      
ที)คงทนของผู้ เรียนและสามารถนําไปใช้เชื)อมโยงในการเรียนรู้ตอ่ไปหรือการดําเนินชีวิต  
 อนึ)งผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่าการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นสิ)งที)จะต้องบม่เพาะ
บูรณาการกับผลการเรียนรู้ การดําเนินกิจกรรมและการวดัและประเมินผล เพราะการเรียนรู้คือการ
เปลี)ยนแปลงพฤตกิรรมทั �งด้านนอกและด้านในควบคูไ่ปพร้อมกนั 
 การออกแบบการเรียนรู้ย้อนกลบัมีความเหมาะสมกับการจดัเวลาที)ยืดหยุ่น เพราะแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้จะใช้เวลาเป็นช่วงๆ (block) ความรู้ความเข้าใจที)คงทนจึงจะเกิดกับผู้ เ รียน              
การจดัการเรียนรู้ต้องยดึเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนเป็นสําคญั ได้แก่ 1) มีความรู้ความสามารถที)คงทน 
2) มีความคิดขั �นสูง 3) มีคณุธรรมจริยธรรม และ 4) มีทกัษะกระบวนการเรียนรู้ ส่วนเทคนิควิธีการ
จดัการเรียนรู้นั �นปรับตามสาระและธรรมชาตขิองผู้ เรียน เพื)อการเปลี)ยนแปลงทั �งภายในและภายนอก  
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ครูนักวิจัย 
 

 
 

บทนํา 
 กระบวนทศัน์ใหม่ของครูนกัวิจยั คือ “การทํางาน  การจดัการเรียนการสอนและการวิจยั
เป็นสิ)งเดียวกัน ไม่คิดแยกส่วน มีเป้าหมายเพื)อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การวิจัยในชั �นเรียน            
เป็นการวิจยัขนาดเล็ก ที)ครูมุ่งแก้ปัญหาหรือการแสวงหาความรู้ใหม่ในการเรียนการสอนการวิจยั                     
เพื)อพัฒนาการเรียนรู้ที)มีพลัง คือ คณะครูทั �งโรงเรียนร่วมมือกันทําการวิจัยเพื)อพัฒนาการเรียนรู้        
ของผู้ เรียน  ดําเนินการอยา่งเป็นกระบวนการ เป็นไปตามขั �นตอน มีระบบ   
  
คุณลักษณะหรือสมรรถนะของครูนักวิจัย  (Teacher  as  Researcher) 
 1. การทํางานของครูมีการวิจยัเป็นพื �นฐานรวมอยูด้่วย 
 2. ในการเรียนการสอนของครูใช้กระบวนการวิจยัมาใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 3. ในกระบวนการเรียนการสอน ครูจะแสวงหาวิธีปฏิบตักิารแก้ปัญหา  
  การปรับปรุงการเรียนการสอน การพฒันาวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนอยา่งสมํ)าเสมอ  
  เป็นระบบและตอ่เนื)อง 
 
ครูนักวิจัยมีบทบาท 2 อย่างในการสอน Two  side  of  Teaching  คือ  การดําเนินการวิจยัควบคู่
ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. มีความสามารถด้านการสอนและด้านการวิจยั 
 2. มีการแสวงหาความรู้ 
 3. มีความตระหนกัอยากจะชว่ยเหลือลกูศษิย์  อยากจะพฒันาการเรียนการสอน 
  ค้นหาวิธีการ  เทคนิคใหม ่ ทําให้การสอนและการทํางานมีประสิทธิภาพ 
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 4. การเปลี)ยนแปลงพฤตกิรม  การปฏิบตังิานด้านการเรียนการสอนอยา่งมีคณุภาพ 
 5. ผู้ เรียนสามารถรับรู้และตั �งคําถามเมื)อเห็นถนนเปียกนํ �า 
  5.1  ถนนเปียกนํ �าเพราะฝนอาจจะตก 
  5.2  ภารโรงรดนํ �าต้นไม้อาจจะกระเดน็มาเปียกถนน 
  5.3  ทอ่นํ �าประปาอาจจะรั)วนํ �าไหลมาเปียกถนน 
 
กระบวนการมีจิตนักวิจัย  (Research  mind)  
 ประกอบด้วย 5 ประการ 1) การบริโภคหรือใช้งานวิจยัในการเรียนรู้และการทํางาน 2) การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 3) การลงมือหรือทําการวิจัย 4) การมีจิตใจนักวิจัย 5) การสื)อสาร
แลกเปลี)ยนหรือเผยแพร่งานวิจยั 
 
วงจรการวิจัยของครูนักวิจัย 
 กระบวนการวิจยัของครูนกัวิจยั มีลกัษณะเฉพาะที)เป็นวงจรระบบ ได้แก่ 1) การวางแผนการ
วิจยัที)มีความเป็นระบบ สะท้อนปัญหาที)แท้จริง 2) การปฏิบตัิการวิจยัที)รวดเร็ว เชื)อถือได้ สอดคล้อง
กับบริบทตามสภาพจริง 3) การตรวจสอบผลการปฏิบตัิการวิจัยด้วยเครื)องมือที)ใช้เก็บข้อมูลที)มี
คณุภาพ 4) การสะท้อนผลสูก่ารปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในอนาคต   
 วงจรการวิจยันี �ไม่มีที)สิ �นสดุผู้สอนสามารถทําวิจยัได้ตลอดเวลา เรียกว่า สอนไปด้วยทําวิจยั
ไปด้วย ใช้ระยะเวลาดําเนินการอนัสั �น  สามารถแสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
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แผนภาพ  17  วงจรการวิจยัของครูนกัวิจยั 
 
 รูปแบบของการวิจัยมีความผสมผสานกลมกลืนกับการจัดการเรียนรู้ ใช้ทรัพยากร        
ด้านงบประมาณ เวลา อย่างคุ้มคา่ ประหยดั เป็นการวิจยัที)มุ่งแก้ไขปัญหา พฒันาผู้ เรียน องค์ความรู้
และนวตักรรมจากการวิจยัถือวา่เป็นปัญญาที)เกิดจากการปฏิบตัจิริง ซึ)งผู้สอนสามารถนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
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ความรู้สู่นวัตกรรม 
 
 

 
บทนํา  
 ความรู้ หมายถึง สิ)งที)สั)งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทั �งความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศ ที)ได้รับมาจากประสบการณ์ 
สิ)งที)ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขารวมทั �งสารสนเทศ           
ที)ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื)อมโยงกับความรู้อื)นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนําไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ตา่งๆ โดยไมจํ่ากดัชว่งเวลา  
 

ความสาํคัญของความรู้ 
 อํานาจความรู้ความจริงในยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้เริ)มมีอิทธิพลและบทบาทในการ
ตดัสินใจและสนับสนุนการวางแผนการแข่งขันมากขึ �นในปัจจุบนั ซึ)งในอดีตเราให้ความสําคญักับ
ข้อมูลมาก และเชื)อว่าใครมีข้อมูลมาก คนนั �นเป็นผู้คมุอํานาจ แต่ปัจจุบนัช่องทางการเข้าถึงข้อมูล           
ทําได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ �น มีระบบอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ช่วยให้บุคคลเข้าถึงข้อมูล          
ได้รวดเร็วและง่ายขึ �น การมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นจุดแข็งแต่ประการใด สิ)งสําคัญคือ            
ต้องสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนา นํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์          
ต่อบุคคลและองค์กร ความรู้ที)เกิดประโยชน์และใช้ได้จริง เหมาะกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม           
การพัฒนาความรู้ที) เหนือกว่าการวิจัย คือ การทําให้เกิดปัญญา ซึ)งมาจากกระบวนการเรียนรู้            
และประสบการณ์ที)ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การทําความเข้าใจกับความรู้ การแปล
ความหมาย และการประยกุต์ใช้ความรู้ ทําให้เรามีมมุมองใหม ่ 
 ความรู้มีหลายระดับตั �งแต่ระดับบุคคล องค์กร และเครือข่าย การสร้างพันธมิตรด้าน
ความรู้ (knowledge alliance) โดยบคุคลหรือหน่วยงานที)มีความสนใจแตกต่างกนั มาร่วมกนัสร้าง
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และใช้ความรู้ โดยสง่เสริมให้มีการให้และการรับสําหรับพนัธมิตรหรือเครือข่ายมาร่วมกนัสร้างและใช้
ความรู้จะชว่ยให้เกิดการเรียนรู้และความรู้ใหม่ขยายกรอบความคิดของตนเอง เป็นการกระตุ้นการคิด
แบบนอกกรอบที)เน้นการเชื)อมโยงสิ)งต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลอันจะนําไปสู่การสร้างความ
ตระหนกัเกี)ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ซึ)งปัจจุบนันี �ถือเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาบุคคล
และองค์กร 
 
ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที)เกิดขึ �น อาจจะเป็นตัวเลข 
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ข้อมูลที) ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยําและเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ 
ระยะทาง ชื)อ ที)อยู่ เบอร์โทรศพัท์ คะแนนของนกัเรียน การบนัทึกกิจกรรมที)เกิดขึ �นสามารถอธิบาย        
เป็นข้อมลูได้ ธรรมชาตขิองข้อมลูมีลกัษณะทั)วไปยงัไมส่ามารถนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจได้ 
 
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที)ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์          
เพื)อนํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ การตดัสินใจ สารสนเทศจะอิงกบับริบท มีเป้าหมายในการ
เปลี)ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้บางสิ)งซึ)งมีผลตอ่การตดัสินใจ การวางแผน การควบคมุสถานการณ์ 
เพื)อให้การบริหารงานมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพ ลักษณะของสารสนเทศจะอิงอยู่กับบริบท 
ท้องถิ)น ที)มีความเฉพาะเจาะจง สามารถนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจได้ แต่ยงัสรุปอ้างอิงเป็นหลกั
ทั)วไปได้ 
 
 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สารสนเทศที)ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
สงัเคราะห์เชื)อมโยงกบัความรู้อื)นหรือประสบการณ์ เกิดเป็นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ เป็นสิ)ง
ที)สามารถสรุปอ้างอิงไปยงับริบทตา่งๆ ได้ ซึ)งแบง่ได้ 2 ประเภท ได้แก่  
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   1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที)อยู่ในตวัของแตล่ะบคุคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซึ)งสื)อสารถ่ายทอดในรูปแบบของตัวเลข สูตร หรือ            
ลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ประเภทนี �พัฒนาและแบ่งปันกันได้และเป็นความรู้ที)ก่อให้เกิด
ประโยชน์ความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
   2. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที)เป็นเหตุเป็นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบตา่งๆ ได้ เช่น เอกสาร คูมื่อ หนงัสือ ตํารา รายงาน ซึ)งบุคคล
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 
 ปัญญา (Wisdom) หมายถึง การเชื)อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ สอดคล้องกับสภาพความ             
เป็นจริงผา่นการปฏิบตัจิริง เป็นยิ)งกวา่ความรู้  เพราะมีความคดิที)ถกูต้องแยบคายอยูเ่บื �องหลงั 
 
 กระบวนการสร้างความรู้ตามแนวโยนิโสมนสิการในพระพุทธศาสนา ซึ)งมีขั �นตอนและ
พัฒนาการของข้อมูลผ่านการสังเคราะห์เชื)อมโยงเป็นสารสนเทศ ความรู้ และเป็นปัญญาในที)สุด
ความรู้ที)เรามีอยูน่ั �นล้วนได้มาจากการเรียนรู้จากปัจจยัภายนอกด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น การอ่านหนงัสือ 
การถามผู้ รู้ การรับฟังคําสอน  หรือคําบอกกล่าวจากบคุคลอื)น  นั)นคือ สุตมยปัญญา แตถ้่าเราได้นํา
ความรู้ที)เรามีมาทดลองปฏิบตัิให้เกิดผลเห็นจริงกับตวัเรา ความรู้นั �นจะพฒันาเป็น ปัญญา เพราะ
เป็นทั �งความรู้และประสบการณ์ที)เราได้รับจากปฏิบตัิจริง เป็น ภาวนามยปัญญา หรือปัญญาที)เกิด
จากการปฏิบตัิ ผ่านการเชื)อมโยงและสงัเคราะห์ข้อมลู สารสนเทศ และความรู้ต่างๆ เพื)อนํามาใช้ใน
การทํางาน การแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ)งใหม ่ ดงัแผนภาพตอ่ไปนี � 
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แผนภาพ  18   การสงัเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศและความรู้  สูก่ารเกิดปัญญา 
 
 
ปัญญาคือความรู้ที,ฝังอยู่ในตัวบุคคล 
 ความรู้ที)อยูใ่นตวับคุคลนํามาวางแผนการบริหารจดัการทําให้เกิดปัญญาดงัตวัอยา่ง 
   -  ศนูย์บริหารจิตเจริญปัญญาแห่งหนึ)งมีการเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการจากศูนย์ 
ในชว่งเวลา 12 เดือน สิ)งที)ได้จากการเก็บกิจกรรมการบริการจากศนูย์ถือเป็น “ข้อมลู”  
   - เมื)อนําข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ ที)เข้ามาใช้บริการพัฒนาจิตเป็นกลุ่ม
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีที) 1 กบัมธัยมศกึษาปีที) 4 และนกัศกึษาชั �นปีที) 1 ระดบัอดุมศกึษา ข้อมลู
ที)ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ถือเป็น “สารสนเทศ” ที)สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหาร
จดัการศนูย์ได้ 
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   - ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้บริหารตดัสินใจปรับเปลี)ยนตารางบริการลกูค้าใหม่ โดยจดั
ตารางกิจกรรมการพฒันาจิตสําหรับกลุ่มนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที) 1 ปีที) 4 และนกัศึกษาชั �นปีที) 1 
สําหรับบริการกลุ่มนี �ในช่วง 3 เดือน คือ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุายน ส่วนเวลาที)เหลืออีก 9 เดือน 
สําหรับบริการกลุ่มเป้าหมายอื)นๆ การตัดสินใจของผู้ บริหารกําหนดตารางเวลาดังกล่าวจัดเป็น 
“ความรู้”  ได้จากการนําสารสนเทศมาใช้ 
  หลังจากประสบความสําเร็จในการบริการและการจัดกิจกรรมของศูนย์แล้วได้ทําการ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการทํากิจกรรมที)ศนูย์รวมทั �งกิจกรรมสนบัสนนุอื)นๆ พร้อมกนั ส่งผลให้จํานวนผู้มา
พัฒนาจิตเพิ)มขึ �น การบริหารจัดการดําเนินไปได้อย่างราบรื)น ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ การที)
ผู้บริหารนําความรู้เกี)ยวกบัพฤตกิรรมของผู้มาใช้บริการกบัชว่งเวลา ผู้บริหารสามารถนําความรู้นี �ไปใช้
ในการวางแผนกับกิจกรรมอื)นๆ และประสบความสําเร็จ ทําให้ผู้บริหารเกิด “ปัญญา” ว่าพฤติกรรม 
และช่วงเวลาของผู้มาใช้บริการเป็นปัจจยัสําคญัจะต้องนํามาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการการจัดตารางเวลาที)เหมาะสมกับช่วงจังหวะของผู้มาใช้บริการ การนําความรู้มาใช้จนเกิด
ปัญญา ซึ)งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเรื) องอื)นๆ ต่อไป เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ เ รียน             
ก่อนออกแบบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 
ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม 
 1. ความหลากหลายของความรู้ ทําให้เกิดการสร้างความคิด การผสมผสานรูปแบบ
ความคดิที)แตกตา่งกนั ทําให้มีความรู้ที)หลากหลายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2. การคดัเลือกแนวความคดิ เป็นกระบวนการคดักรองเพื)อเลือกแนวความคดิที)ดีที)สดุ 
 3. ความต่อเนื)องของกระบวนการ มีการจัดแผนผงัความรู้ (knowledge map) เพื)อคดั
แยกความรู้ซึ)งจะช่วยให้การตัดสินใจว่าจะเก็บหรือจะแบ่งปันความรู้ และการผสมผสานเข้ากับ
ระบบงานและมีการสื)อสารกบัให้ทั)วถึงเพื)อหลีกเลี)ยงความซํ �าซ้อน 
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 4. การร่วมคิดร่วมทํา การกําหนดมาตรฐานการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วน ซึ)งร่วมกนัคิด
ทําให้องค์กรมีความได้เปรียบ 
 5. การละทิ �งแนวความคดิเดมิเมื)อเผชิญกบัสถานการณ์ใหมเ่ป็นตวับง่ชี �ความสามารถการ
เปลี)ยนแปลงขององค์กร การตั �งคําถามกบัความรู้แบบเดิมเพื)อพิสูจน์ว่าความรู้นั �นยงัเกี)ยวข้องและมี
ประโยชน์ มีความจําเป็นอยูห่รือไม ่
 6. ความเรียบง่าย การมีกฎเกณฑ์ที)ไมซ่บัซ้อน มียทุธศาสตร์ที)ชดัเจน 
 7. ความพยายามประหยัดด้วยวิธีการสร้างสรรค์ความรู้ที)แท้และวิธีการระยะเวลา
ดําเนินการต้องไมช้่าหรือเร็วเกินไป 
 8. ความรู้เป็นเครื)องมือที)สําคญัที)จะชว่ยให้ตดัสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะความรู้หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้แจ้ง ( insight) ข้อมูลข่าวสาร( information)              
และความคิด (ideas) ซึ)งนําไปสู่การตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหา เมื)อความรู้เป็นสิ)งที)แยกจาก  
บคุคลไมไ่ด้ จงึต้องมีการจดัสภาพแวดล้อม เพื)อให้บคุคลแลกเปลี)ยนความรู้เพื)อการสร้างนวตักรรม 
 9. นวตักรรม เป็นสิ)งให้เกิดการเปลี)ยนแปลง การสร้างนวตักรรมจึงประกอบด้วยการจดั
บรรยากาศ และสิ)งแวดล้อม และขจัดอุปสรรคทั �งหลาย เพื)อทําให้บุคคลมีความสามารถที)จะทําได้ 
(able to) ยอมให้ทํา (allowed to) กล้าทํา (dare to) จําเป็นต้องทํา (have to) และต้องการทํา             
(want to)  
 10. ความรู้และนวัตกรรมจะนําไปสู่การเปลี)ยนแปลง เริ)มจากการมีส่วนร่วมหรือสัมผัส
นวตักรรม การตระหนกัรู้ถึงความสําคญั ความเข้าใจ การทดสอบความรู้ การยอมรับ และการนําไปใช้ 
การทําให้เป็นระบบที)ยั)งยืน 
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สรุป 
 อํานาจความรู้ ความจริง ในยคุข้อมลูข่าวสาร เป็นเครื)องมือระดมความรู้ในตวับคุคล และ
ความรู้ชัดแจ้งรวมถึงความรู้ของกลุ่มและองค์กร ทําให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ บุคลากรทุกคน
กลายเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ทั �งองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมสําหรับ
การเปลี)ยนแปลงองค์กร 
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การบริหารคนเก่ง: การรักษาประสิทธิภาพขององค์กร 
 
 

 
 

บทนํา   
 ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มคนเก่ง ถือว่าเป็นหนึUงในปัจจยัหลกัทีUมีส่วนส่วนเสริมให้ผล
ประกอบการขององค์กรดีขึ eน องค์กรหลายแห่งจึงเริUมสนใจและให้ความสําคัญกับการลงทุนเพืUอ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้บุคลากรทีUมีศักยภาพสูง  แต่ในองค์กรต่างๆ ประกอบด้วยบุคลากร
หลากหลายรูปแบบ มีทั eงทีUมีผลงานการปฏิบตัทีิUดี  ไมดี่  และกลุม่ทีUไมพ่งึปรารถนาขององค์กร 
 ทรัพยากรมนษุย์ทีUมีศกัยภาพสงู หรือ คนเก่ง (Talent people) คือ ปัจจยัหลกัทีUมีส่วนส่งเสริม
องค์กรให้สามารถบรรลเุป้าหมาย  องค์กรใดสามารถสร้างคนเก่งและให้คนเก่งได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความประสบความสําเร็จขององค์กร การบริหารจดัการคนเก่ง (Talent 
Management) เป็นหัวใจของการบริหารงานบุคคลทีUให้ความสําคญักับศกัยภาพของบุคลากรหรือ
กลุ่มกลุ่มคนทีUมีศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างเสริมความก้าวหน้าให้กบัองค์กร เป็นกล
ยุทธ์การพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทันต่อการเปลีUยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและสงัคมฐานความรู้  (information  and  knowledge – based society) ใน
ปัจจบุนั การบริหารคนเก่งเป็นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดความสญูเสียบคุลากรทีUมีความรู้
และประสบการณ์ นํามาซึUงความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
 
ความหมายของ  “คนเก่ง” 
 คนเก่ง หมายถึง บคุคลหรือกลุม่บคุคลในองค์กรทีUมีความคิดริเริUมสร้างสรรค์ มีความสามารถ
และศกัยภาพ มีความสามารถทางด้านสติปัญญา หรือความสามารถตามธรรมชาติ (natural ability) 
รวมทั eงพรสวรรค์ (gifts) ด้านใดด้านหนึUงอย่างโดดเด่น โดยสะท้อนถึงการมีศักยภาพสูง (High 
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Potential) จากผลการปฏิบัติงานทีUประสบความสําเร็จเป็นทีUประจักษ์และยอมรับของบุคคลอืUน 
รวมทั eงมีความต้องการความก้าวหน้าในการทํางาน การเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนืUอง 
 
คุณลักษณะและความสามารถของคนเก่ง 
 คุณลักษณะอันโดดเด่นของคนเก่ง เป็นตัวบ่งชี eได้ว่าองค์กรจะมีผลงานทีUมีคุณภาพ                  
ความได้เปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ทีUเกิดจากบคุลากรทีUมีความรู้ความสามารถ
ซึUงองค์กรอืUนไมมี่  คนเก่งต้องมีคณุลกัษณะพื eนฐาน  4  ประการ  ดงันี e 
           1.  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ในเนื eอหาสาระเกีUยวกับงานทีUปฏิบตัิ
อยา่งแมน่ยําและลุม่ลกึ  รวมทั eงความรู้อืUนๆ  ทีUเกีUยวข้องอยา่งกว้างขวาง  
           2. ทกัษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการปรับประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ทํางาน และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รวมถึงทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั eง
พฒันาเพืUอนร่วมงานอยา่งตอ่เนืUอง 
 3.  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความสามารถในการปรับตวั สามารถแสดง
พฤตกิรรมทีUเอื eอตอ่การปฏิบตังิานได้อยา่งเป็นตวัของตวัเอง รวมทั eงการมีเจคตทีิUดีตอ่การปฏิบตังิาน 
 4.  การปฏิสมัพนัธ์ (Interpersonal) หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิUงตา่งๆ 
รอบตวัตลอดชว่งเวลาการปฏิบตังิาน  
 
การบริหารคนเก่ง 
 การบริหารคนเก่ง (Talent  Management) หมายถึง การบริหารบคุคลทีUมุ่งเน้นการให้คนเก่ง 
หรือคนทีUมีความรู้ความสามารถ มาทําหน้าทีUเป็นผู้ นําของกลุ่ม และพร้อมทีUจะพฒันาเพืUอนร่วมงาน            
ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ eนได้เหมือนตนเอง ตอบสนองความต้องการขององค์กรทั eงในปัจจุบนั             
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และอนาคต  การบริหารคนเก่งจะทําให้องค์กรมีคนเก่งมากขึ eน สามารถเพิUมขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
 
วิวัฒนาการของการบริหารคนเก่ง   
 การบริหารคนเก่งมีวิวัฒนาการมาตามลําดับขั eนตอนตั eงแต่การบริหารระดับส่วนบุคคล             
ทีUมุง่เน้นการบริหารในเชิงบทบาท  โดยการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตา่งๆ แก่บคุลากร 
จากนั eนได้พัฒนาการมาเป็นการบริหารในเชิงกลยุทธ์ทีUมีมุ่งเน้นมิติการเป็นหุ้นส่วน (partnership)                 
มากขึ eน ให้ความสําคญักับการสรรหาบุคลากร การจัดระบบองค์กร การให้เงินเดือนและสวัสดิการ          
ในรูปแบบตา่งๆ  และในปัจจบุนัได้พฒันามาเป็นการบริหารคนเก่ง ทีUมุ่งเน้นการบริหารเชิงบรูณาการ      
มีการบริหารสมรรถนะและศกัยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การวางแผนคนเก่งทีUจะมา
สืบทอดตําแหนง่สําคญัในองค์กร  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารส่วนบุคคล 
- การจา่ยเงินเดือน  
- การให้ผลตอบแทนตา่งๆ  

 
มุ่งเน้น 

การบริหารเชิงบทบาท 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
- การสรรหาบคุลากร 
- การจดัระบบองค์กร 
- การให้สวสัดิการตา่งๆ 

 

มุ่งเน้น 
การบริหารเชิงหุ้นส่วน 

 

การบริหารคนเก่ง 
- การบริหารสมรรถนะ 
- การบริหารศกัยภาพ 
- การวางแผนผู้สบืทอดตําแหนง่ 

 

มุ่งเน้น 
การบริหารเชิงบูรณาการ 

แผนภาพ  19   วิวฒันาการของการบริหารคนเก่ง 
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ความสาํคัญของการบริหารคนเก่ง     
 การบริหารคนเก่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั eงในระดบัองค์กรและระดบับคุคลดงันี e 
 ประโยชน์ในระดับองค์กร 
 1.  องค์กรสามารถขบัเคลืUอนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างยัUงยืน ซึUงเป็นผลจาก
การทีUมีคนเก่งอยูใ่นองค์กร  และคนเก่งเหลา่นี eได้สร้างคนเก่งเพิUมมากขึ eนภายในองค์กร 
 2.  องค์กรจะมีความรู้และนวตักรรมเป็นของตนเอง จากการทีUคนเก่งได้สร้างสรรค์
ผลผลิตของงานอยา่งตอ่เนืUอง   
 3.  องค์กรมีคนเก่งมากยิUงขึ eน จากการทีUคนเก่งได้พฒันาบคุคลรอบข้างในสายงาน
เดียวกันผ่านกระบวนการปฏิบตัิงานร่วมกันจนทําให้เกิดการเรียนรู้ในทีUทํางาน (learning at the 
workplace) สง่ผลให้มีคนเก่งมากขึ eน 
 4. องค์กรมีการสืบสานวัฒนธรรมและค่านิยมทีUดีงามผ่านกระบวนการสืบทอด
ตําแหนง่  และจากผู้ นําไปยงัผู้บริหารในระดบัรองลงมาจนถึงระดบัผู้ปฏิบตังิาน 
  
 ประโยชน์ในระดับบุคล 
 1.  ได้รับโอกาสและภารกิจทีUท้าทายความสามารถมากขึ eนอยูเ่สมอ ซึUงเป็นประโยชน์ตอ่
การเพิUมพนูศกัยภาพและความก้าวหน้าในระยะยาว 
 2. เรียนรู้ทีUจะบริหารตนเองให้ประสบผลสําเร็จ ภายใต้การสนบัสนุนขององค์กร 
ผู้บงัคบับญัชา พีUเลี eยง รวมถึงทีมงาน 
 3.  เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เนืUองจากตระหนกัถึงคณุคา่และการดแูลเอาใจใส่
จากองค์การและผู้บงัคบับญัชาอยา่งใกล้ชิด  รวมทั eงทราบความก้าวหน้าในอาชีพอยา่งชดัเจน 
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ระบบการบริหารคนเก่ง 
 ระบบการบริหารคนเก่ง คือ กระบวนการค้นหา พัฒนา ให้ผลตอบแทน และรักษาคนทีUมี
ความสามารถและศกัยภาพไว้กบัองค์กร  ดงันี e 
 1.  การระบคุนเก่ง (identification) หมายถึง การค้นหาคนเก่งด้านตา่งๆ ทีUอยู่ในองค์กรด้วย
กระบวนการทีUเป็นระบบ เพืUอให้ทราบว่าในองค์กรใครคือคนเก่ง  และเก่งในด้านใด ทําให้สามารถ
บริหารความเก่งรวมทั eงการกําหนดนโยบายสร้างผลการปฏิบตัิงานทีUดีให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร             
โดยการกําหนดเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แล้วแปลงเป้าหมายขององค์กรมาสู่เป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงาน แล้วกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งทีUสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน จากนั eนจึงประเมินบุคลากรในหน่วยงานเพืUอค้นหาคนเก่งทีUมีคณุสมบตัิและคณุลกัษณะ
สอดคล้องกบัทีUหนว่ยงานต้องการ 
 2. การจัดบุคลากร (staffing) หมายถึง การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
ประกอบด้วยการสรรหาบุคลากร การเลืUอนตําแหน่ง การเปลีUยนสายงาน  การวางแผนบุคลากร          
การจดัการความหลากหลายของบคุลากร   
 3.  การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์กร การกําหนดภารกิจ            
ของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมไปสู่งานย่อยและกิจกรรม รวมทั eงการจัดรูปแบบหน่วยงาน              
ความเชืUอมโยงของแตล่ะหนว่ยงาน  การกําหนดทีมงาน  การออกแบบงานและการสืUอสาร 
 4.  การฝึกอบรมและพฒันาคนเก่ง  (Training  and  Development)  หมายถึง การเพิUมพนู
ความรู้ ทกัษะและความสามารถ การวางแผนพฒันาสว่นบคุคล การฝึกอบรมควบคูก่บัการปฏิบตัิงาน 
(On the job training) การประเมินความสามารถผลการปฏิบตัิงาน และศกัยภาพของบุคลากร 
เพืUอให้ทราบวา่ใครคือคนเก่งขององค์กรแล้วดําเนินการฝึกอบรมและพฒันาเตมิเต็มให้มีความสมบรูณ์
ทั eงด้านความรู้ ทักษะการปฏิบตัิงาน ความชํานาญหรือความเชีUยวชาญเฉพาะด้านตามทีUองค์กร
คาดหวงัไว้  เพืUอส่งเสริมและสนบัสนนุให้คนเก่งสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น  
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การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานเร่งด่วนหรืองาน
พิเศษ (Interim and Emergency Assignment) การมอบหมายงาน (Task  Force Assignment)      
การฝึกอบรมนอกสถานทีU (Off – site  training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning)  
 5. การบริหารผลการปฏิบตัิ (Performing) หมายถึง การบริหารจดัการผลการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรและองค์กร ได้แก่ การตั eงเป้าหมายขององค์กรและมอบหมายให้กับหน่วยงานทีUรับผิดชอบ  
กําหนดทีมงานและบุคคล การกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าทีU รวมทั eงความคาดหวังใน
ผลสําเร็จ แนวทางการประเมินผลการปฏิบตังิาน  การสะท้อนผลการปฏิบตังิาน  
 6.  การจ่ายคา่ตอบแทนและให้รางวลั (Compensation  and  Rewarding) หมายถึง การให้
เงินเดือน  เงินโบนสั หรือคา่ตอบแทนอืUนๆ รวมทั eงสวสัดกิารซึUงมีการออกแบบการจ่ายคา่ตอบแทนและ
รางวัลอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ทั eงต่อคนเก่งและบุคลากรทัUวไป มุ่งเน้นการให้ความสําคญักับ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั นอกเหนือจากการมอบสิUงจงูใจในรูปตวัเงิน 
 7.  การรักษาคนเก่งไว้กบัองค์กร  (Retention) หมายถึง การปฏิบตัิตอ่คนเก่งด้วยความเคารพ
และให้เกียรติเพืUอให้คนเก่งมีความจงรักภักดีและยึดมัUนต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมทีUจะใช้ความรู้
ความสามารถทีUมีอยู่มาปฏิบัติงานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เช่น การสร้างโอกาสก้าวหน้า              
ในอาชีพ (Career Path)การกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) การให้โอกาส
ในการพฒันา  เชน่  การจา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดิการทีUสร้างสรรค์ การให้รางวลัและการตระหนกัถึง
ความสําคญัของบคุลากร การบริหารผลการปฏิบตัิงาน การปรับเป้าหมายของบคุลากรให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การ กลยุทธ์การเพิUมความพึงพอใจของบุคลากร การวัดความพึงพอใจ            
ของบุคลากร การวางแผนสายอาชีพ กลยุทธ์ความสมดลุระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั การสร้าง              
ข้อผูกมดัในการจ้างงาน กลยุทธ์การบริหารขีดความสามารถ คํานึงถึงความต้องการของบคุลากร            
การพฒันาบคุลากรด้วยระบบพีUเลี eยง กําหนดวฒันธรรมองค์การ ระบบสอนงาน 
 



179 
 

การพัฒนาโดยมุ่งเน้นจากภายใน 
 คนเก่งจะมีความสามารถในการมองอนาคต เห็นทั eงโอกาสและภัยคุกคาม และมี
ความสามารถทีUจะดงึคนอืUนตามไปด้วย  คนเก่งประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถบริหารคนอืUนอีก 60 
เปอร์เซ็นต์ อยากทํางาน ดงึเอาความเป็นเลิศของบคุคลอืUนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการพฒันา
บุคคลโดยมุ่งเน้นจากภายใน คนเก่งมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดทีUแตกต่างจากบุคคลอืUน          
เป็นบุคคลทีUกระหายอยากรู้ อยากพัฒนา และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ความรู้และทักษะเป็นเพียง
พื eนฐาน  แตพ่ลงัความคดิสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ และการพฒันาเป็นเรืUองทีUสําคญักว่า  ลกัษณะเฉพาะอีก
ประการหนึUงของคนเก่งคือ ความสามารถในการเอาชนะอปุสรรค รู้จกัแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา รวมทั eง
มีการควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาทีUจะเกิดขึ eน คณุลกัษณะและความสามารถจึงนํา
บคุคลอืUนและองค์กรสร้างสรรค์และเปลีUยนแปลง 
 
สรุป 
 คนเก่งหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรทีUมีความคิดริเริUมสร้างสรรค์มีความสามารถ          
และศกัยภาพสงู การบริหารคนเก่งให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงาน นวตักรรม ให้คนเก่งได้พฒันาตนเอง
และเพืUอนรวมงานให้มีความเก่งยิUงขึ eน จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยัUงยืน           
เป็นองค์กรทีUมีองค์ความรู้และนวัตกรรม การบริหารคนเก่งทีUประกอบด้วย การจัดบุคลากร การจัด
ระบบงาน  การเรียนรู้  การบริหารผลการปฏิบตั ิ และการจา่ยคา่ตอบแทน  รวมทั eงกระบวนการบริหาร
คนเก่ง 4 ขั eนตอน ได้แก่ การระบุคนเก่ง การฝึกอบรมและพฒันาคนเก่ง การจ่ายคา่ตอบแทนและให้
รางวลั และการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร จึงเป็นปัจจัยสําคญัทีUจะทําให้องค์กรมีคนเก่งจํานวนมาก        
และเพิUมมากขึ eนเรืUอย  สง่ผลให้องค์กรเป็นองค์กรทีUมีคณุภาพในระยะยาว 
 
 
 



180 
 

บรรณานุกรม 
 

พรรัตน์  แสดงหาญ. (2553).  “คนเก่งรักษ์องค์กร  องค์กรรักษ์คนเก่ง”  (Talent  Management)”  
 Human  Resource  Focus.  มกราคม – กมุภาพนัธ์. หน้า  80 – 84. 
Berger,  A.  L.  and  Berger,  R.  D.  (2004).  The  Talent  Management  Handbook  :   
 Creating  Organizational  Excellence  by  Identifying  Developing  and  Promoting 
 Your  Best  People.  New  York  :  McGraw-Hill.  
Gubman,  L.  E.  (1998).  The  Talent  Solution  :  Alignment  Strategy  and  People  to   

 Achieve  Extraordinary  Results.  New  York  :  McGraw – Hill. 
Michaels,  E.  Jones  and  Axelrod,  B.  (2001).  The  War  for  Talent.  United  States  of 
 America  :  McKinsey  &  Company. 
Roberson,  A.  and  Abby, G.  (2003).  Mapping  talented  people.  Britain : Pearson 
 Education.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



181 
 

ดรรชนีคาํสาํคัญ 
 

   ทีU คําสาํคญั หน้า 
1 กระบวนการคิด 10,21,33,51,52,55,65,72,74,91,98,102,106, 

134,137,140,165,166 
2 กระบวนการเรียนรู้ 3,6,12-14,21,32-33,35,37-39,42-43,47-49, 

51,56,60,62,64,71-73,77,95,97-98,109-110, 
112,118,123,125,140-141,144,153,158-159, 
161,165 

3 กระบวนทศัน์ 1,4,12,26,28,35,38,40,49,58,70,79,82,107, 
110,131,161 

4 การคิดระดบัสงู 24-25,27,49 
5 การจดัการความรู้ 67,107 
6 การจดัการเรียนรู้ 6,12,15-16,26-27,48,71,74-75,77-79,87-88, 

91,95,97-99,102,123,125,128,139, 
151-152,154,157-159,162-163 

7 การจดัการศกึษาเพืUอความเป็นพลเมืองอาเซยีน  12 
8 การถกัทอความรู้ 72 
9 การบริหารคนเก่ง 173-177,179 
10 การบรูณาการ 35,102,110,131-137 
11 การบรูณาการการสอน 132-133 
12 การปฏิรูปการเรียนรู้ 33,41,47-48,60,63,78,80,81 
13 การปฏิรูปการศกึษา 11,42-43,62,65 
14 การประเมินตามสภาพจริง 16,27,88-89,155 
15 การประเมินผลการเรียนรู้ 49,74,115,119 
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   ทีU คําสาํคญั หน้า 
16 การประเมินหลกัสตูรสถานศกึษา 127-129 
17 การประสานพลงั 37 
18 การพฒันาแบบองค์รวมเชิงบรูณาการ 38 
19 การพึUงพาตนเอง 32,37,59,60 
20 การมีสว่นร่วมของประชาชน 13,107 
21 การเรียนเพืUอรู้ 21,27,50,52 
22 การเรียนรู้ของตนเอง 62,73-74,111,158,163 
23 การเรียนรู้ทีUจะเป็น 52 
24 การเรียนรู้ทีUจะอยูร่่วมกนั 52 
25 การเรียนรู้ทีUสมดลุของสมองสองซีก 56 
26 การเรียนรู้ทีUสมดลุและมีความสขุ 51 
27 การเรียนรู้แนวราบ 77-78,80 
28 การเรียนรู้ในศตวรรษทีU 21 21 
29 การเรียนรู้ในอนาคต 2,162 
30 การเรียนรู้เป็นอริยทรัพย์ในตน 48,51,53 
31 การเรียนรู้เพืUอชีวิต 21-22,27 
32 การเรียนรู้เพืUอทีUจะอยูร่่วมกนั 21-22,27 
33 การเรียนรู้เพืUอปฏิบตัิได้จริง 21-22,27,51-52 
34 การเรียนรู้ยคุใหม ่ 65 
35 การเรียนรู้สูก่ารคิดระดบัสงู 49 
36 การเรียนรู้สูก่ารเปลีUยนแปลง 110 
37 การแลกเปลีUยนเรียนรู้ 24,26-27,77,87 
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   ทีU คําสาํคญั หน้า 
38 การวดัและประเมินผล 12,15,17,27,80,88-89,97-101,105,110,119, 

124-125,129,151,154-156,158 
39 การสร้างสามคัคีธรรม 29,34 
40 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 10,15,48,73,125,154-155,158-159 
41 การออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอน 117 
42 การออกแบบหลกัสตูร 108,110,119,124 
43 คนเกง่ 45,48,79,173-177 
44 ครูนกัวิจยั 161-163 
45 ความเข้าใจทีUลกึซึ eง 72 
46 ความคิดรวบยอดหลกั 3,26,125,133,153,157-158 
47 ความคิดสร้างสรรค์ 3,22,25,49,51,55-56,65-66,68-69,108,166, 

171,179 
48 ความเชืUอมโยง 6,68,72,126,132,177 
49 ความเป็นธรรม                4 
50 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิUงแวดล้อม 24,27 
51 ความรู้ความเข้าใจทีUคงทน 155,159 
52 ความรู้ชดัแจ้ง 167,171 
53 ความรู้ฝังลกึ 154,167 
54 ความสามารถในการปรับตวั 2,50,174 
55 ความสามารถในการสืUอสาร 2,49,65,111 
56 ความสามารถในวิธีการเรียนรู้ 50 
57 คา่นิยมในการตดัสนิใจ 50 
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   ทีU คําสาํคญั หน้า 
58 คณุคา่ทีUแท้จริงของการเรียนรู้ 3 
59 คณุภาพการศกึษา 4-5,106,123-124,136,161 
60 คณุลกัษณะของพลเมืองอาเซยีน 8 
61 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 4,22-23,83,107,109,123-126,129,157,158,159 
62 เครือขา่ยการเรียนรู้ของชมุชน 45,47 
63 จิตตปัญญาศกึษา 110 
64 จิตนกัวิจยั 162 
65 จิตสาธารณะ 22,53,83,85-86,124 
66 จิตสาํนกึการพึUงตนเอง 29,32-33 
67 จิตอาสา 83-89,106,109 
68 ชมุชนเข้มแขง็ 29,37-38,60,83 
69 เด็กทีUมคีวามสามารถพิเศษ 91-92,95-96 
70 เด็กปัญญาเลศิ 91 
71 ทรัพยากรมนษุย์ 65,173 
72 ทกัษะการรู้ขั eนพื eนฐาน 25 
73 ทกัษะทางสงัคม 24,26-27,50,52,66,97,102,134,136 
74 ทกัษะทีUจําเป็นในโลกอนาคต 2 
75 ทนุทางสงัคม 13-14,34,38 
76 นวตักรรม 2,12,24,35,50,68-69,79,113,151,163,165-166, 

169-171,176,179 
77 บทบาทของผู้สอนยคุใหม ่ 12 
78 บรรยากาศการเรียนรู้ 52,73-75,107 
79 บคุคลแหง่การเรียนรู้ 11,13,24,35,41-42,47,52,60,62,75,147,171 
80 บคุคลแหง่ความรู้ 11 
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   ทีU คําสาํคญั หน้า 
81 ปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน 9 
82 ประชาคมความมัUนคง 9 
83 ประชาคมเศรษฐกิจ 9 
84 ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 9 
85 ประชาธิปไตย 4-7,27,41,46,48,107 
86 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 29-30,32-33,59 
87 ภมูิปัญญา 13-14,34-36,38-39,41,43-44,60,102,126 
88 ผลการเรียนรู้ 13,15,49,74-75,105,110-111,119,125,134-136, 

147,149,151-156,158-159 
89 ผู้ เรียนเป็นสาํคญั 26,42,47,71,75,79,101,103,108,159 
90 พลโลกศกึษา 10 
91 ภาคีเครือขา่ยความร่วมมือ 46 
92 ระบบการใช้หลกัสตูร 99-100 
93 ระบบการประเมินหลกัสตูร 99-100 
94 ระบบการพฒันาหลกัสตูร 99-100 
95 ระบบการเรียนรู้ 44 
96 ระบบคณุคา่ 39,41,43-44,60,94 
97 วงจรการวิจยั 162-163 
98 วฒันธรรมทีUเอื eอตอ่การเรียนรู้ 63 
99 วิธีการเรียนรู้ 16,21,24-25,27,41-42,45,47,50,52,59,60, 

65-66,68-69,73,75,77-78,80,91,95,106,107 
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   ทีU คําสาํคญั หน้า 
100 ศกัยภาพ 8,10-11,1524,33,36,39,40,49-50,55-

56,66,71,77-81,88,91,93,95,102,106-107, 
109-110,119,121,123,153,173,175-177,179 

101 สงัคมแหง่การเรียนรู้ 13,42-43,45,62 
102 สีUเสาหลกัของการเรียนรู้ 21-24 
103 หนว่ยการเรียนรู้ 101,124-126,149,152,154,157-159 
104 หลกัสตูรฉบบัครูผู้สอน 124 
105 หลกัสตูรฉบบัโรงเรียน 124 
106 หลกัสตูรบรูณาการ 101-102,131 
107 หลกัสตูรประสบการณ์ 101 
108 หลกัสตูรรายวชิา 101 
109 หลกัสตูรสมัพนัธ์วิชา 101 
110 หลกัสตูรเสริม 102 
111 หลกัสตูรอิงมาตรฐาน 101 
112 องค์ประกอบ 3P 16 
113 องค์ประกอบของหลกัสตูร 3,98,109 
114 อตัลกัษณ์ 5,9 
115 อาเซยีนศกึษา 8 
116 เอกลกัษณ์ 5,39,91,102 

 
 

 


