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บทนํา
ปั จ จุ บัน และอนาคตนัน แตกต่า งจากอดี ต โดยสิ น เชิ ง การสร้ างองค์ ก รสู่ ค วามสํ า เร็ จ
อันยิ)งใหญ่ (Good to Great) ศัตรูของความสําเร็ จอันยิ)งใหญ่ คือ การที)เห็นว่าองค์กรของตนนันดี
 แล้ ว
(Good is an enemy of Great) การปรับเปลี)ยนกระบวนทัศน์ของบุคคลและองค์กรเป็ นสิ)งจําเป็ น
ที)สําคัญในการเรี ยนรู้ การทํางาน และการดําเนินชีวิต
พลังขับเคลื)อนของกระแสโลก คือ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทําให้ เกิดการเชื) อมโยง
(community) ทัว) โลก Social network, Internet, Facebook, Twitter, iPhone, Blackberry โลกจะ
ขับเคลื)อนโดยกระแสเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําให้ เกิดการแข่งขัน ร่ วมมือ และเชื)อมโยงเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาที)มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ปั จจุบนั นี การติดต่อสื)อสารจะ
ใช้ Twitter ส่งข้ อความกันแบบตัวต่อตัวและแบบหนึ)งต่อหลายคน ได้ รับไม่เกิน 140 ตัวอักษร มีผ้ ใู ช้
มากกว่า 200 ล้ านคน น้ อยกว่า Facebook ที)มีผ้ ใู ช้ 600 ล้ านคน Twitter ได้ เปลี)ยนวิถีของการรับรู้
สารสนเทศแทน Website, E – mail, SMS หลักการใช้ Twitter ที)สนับสนุนการเรี ยนรู้มี 6 ประการดังนี 
1. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อะไรคือมาตรวัดความสําเร็ จ พอเหมาะกับ
การส่งข้ อความสันๆ
 ที)มีการอัพเดทเป็ นประจํา
2. รับฟั งและวิเคราะห์ ดูความต้ องการและตอบสนองให้ เร็ วที)สดุ
3. สร้ างโปรไฟล์ขององค์กรต่อสาธารณะให้ ชดั เจนง่ายต่อความน่าใช้
4. สร้ างสาระและบทสนทนาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ซงึ) เป็ นทังศาสตร์

และศิลป์
* สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2
5. สร้ างผู้ตดิ ตามสารสนเทศมากขึ น (Follower) ข้ อความที)ผา่ นสื)อมีคนอ่านมากขึ น
6. วัดผลความสํ าเร็ จ จํ านวนผู้เข้ าชม ปริ มาณความสนใจ และประสานเครื) องมื อ
วิเคราะห์กบั Website เช่น Google Analytic
การเรี ยนรู้ ในโลกอนาคต
การเรี ยนรู้ในอนาคต มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนแบบ Multi Disciplinary Team จะสอนให้ เรา
ต้ อ งเรี ยนรู้ ที) จ ะทํ า งานกับ ทุก คนทุก ประเภทเป็ นที ม และการเรี ย นรู้ กว้ า งแบบ Liberal Arts
(ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภาษา ดนตรี ศาสนา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)
มี โครงการให้ ทําร่ วมกัน วันนี แ ละอนาคตเราต้ องทํ างานกับคนหลากหลายความคิดมาคิดร่ วมกัน
แก้ ปัญหาซับซ้ อนของโลกในวันนี และอนาคต
การเรี ยนรู้ ที)ดีที)สุด คือ การเรี ยนที)จะฟั งจากคนอื)นที)เราไม่เชื)อฟั งเรื) องที)เราไม่เชื)อจากคน
ที)เราไม่ร้ ูจกั นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ นได้
ทักษะที)จําเป็ นในโลกอนาคตมี 5 ประการ ได้ แก่
1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology Literacy)
2. การคิดวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
3. ความสามารถในการสื)อสารและเข้ าใจวัฒนธรรมที)หลากหลาย
4. ความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ตา่ งๆ
5. ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
การศึกษาเพื)อสร้ างคนรุ่นใหม่ พร้ อมที)จะเป็ นผู้นําบนโลกที)ซบั ซ้ อนในอนาคต (Navigating
Complex World Liberal Arts) สอนให้ คนรู้ จกั สร้ าง มีความเชื)อ คนที)รอบรู้ จะเข้ าใจโลก เข้ าใจการ
เปลี)ยนแปลง เข้ าใจคนได้ มากกว่า มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลกว่า จะเป็ นปั จจัยการดําเนินชีวิตที)มีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาที)ดีคือการเรี ยนรู้ ที)จะเรี ยน เพราะทุกวันนี โลกเปลี)ยนไปอะไรที)ดํารงอยู่ในวันนี อาจล้ าสมัย
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ได้ เสมอ เพราะฉะนันการมี

วิสยั ทัศน์กว้ างไกล จะช่วยให้ เราพร้ อมที)จะเรี ยนรู้สิ)งใหม่ๆ ได้ เสมอ ทําอะไร
ใหม่ๆ เสมอ ทุกวันคือการเรี ยนรู้ใหม่และการเรี ยนรู้ต้องทําตลอดชีวิต
คุณค่าที)แท้ จริ งของการเรี ยนรู้ คือ คุณภาพด้ านในคุณภาพความเป็ นมนุษย์ ความรู้ อาจจะ
ไม่ใช่สิ)งที)จําเป็ นต่อไปอีก ทักษะบางอย่างอาจจะไม่เพียงพอ สิ)งที)จะทําให้ เรามีชีวิตรอดในอนาคต คือ
คุณภาพความเป็ นมนุษย์ ซึ)งประกอบด้ วย ความรั ก ความเมตตา ความกล้ าหาญ ความสามารถ
ในการเปิ ดรับมุมมองใหม่ๆ รวมทังการมี

สติและความสงบภายในจิตใจ
สิ)งที) ต้องเรี ยนรู้ ในอนาคตเป็ นปั จจัยทํ าให้ ต้องเปลี) ยนแปลงกระบวนการเรี ยนรู้ ที) ทําอยู่
ในปั จ จุบัน ได้ แ ก่ 1) ความเปลี) ยนแปลงที) ร วดเร็ ว มากมาย เกิ ดขึ น ในโลก เทคโนโลยี ก้าวหน้ า
เปลี)ยนแปลงตลอดเวลา 2) การเปลี)ยนแปลงองค์ความรู้ เพิ)มขึ นทุกวัน ความรู้ ที)มีอยู่แล้ วและใช้ ได้
ในวันนี  อาจจะล้ าสมัยในวันพรุ่ งนี  และ 3) สิ)งที)เราควรจะเรี ยนรู้ คือวิธีการแสวงหาความรู้ การคิด
สร้ างสรรค์ การแก้ ปัญหาเชิงอนาคต
การเรี ยนรู้ และการสอบจะเน้ นการวัดที) ความเข้ าใจในความคิ ดรวบยอดหลั ก (main
concept) ความคิดรวบยอด หมายถึง ลักษณะร่ วมที)สําคัญของสิ)งหนึ)งสิ)งใดขาดองค์ประกอบใดไม่ได้
และสามารถนําไปสรุ ปอ้ างอิงได้ (generalization) เช่น ดอกไม้ มีลักษณะร่ วมขององค์ประกอบ คือ
กลีบดอก เกสร และก้ านดอก ถ้ าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ)งจะไม่ใช่ดอกไม้ องค์ประกอบ
ของหลักสูตร คือ จุดประสงค์ กิจกรรม การประเมินผล
ลักษณะการสอบในอนาคตข้ อสอบมี ไ ม่มากข้ อ แต่ต้องเขี ยนเปรี ยบเที ยบอธิ บาย จาก
ความคิดเห็นของเรา คะแนนจะมาจากความคิดสร้ างสรรค์ การรู้ จกั วิเคราะห์ ความรู้ จากหลายด้ าน
ที)เรี ยนมาบูรณาการนําไปประยุกต์ใช้ กบั เหตุการณ์ปัจจุบนั
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การปรั บกระบวนทัศน์ ทางการศึกษา
มุ่งสู่คณ
ุ ภาพของคน จะต้ องกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในความหมายของความ
เป็ นมนุษย์เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ)งเป็ นปั จจัยชี ขาดของความเป็ นชนชาติที)จะอยู่รอด
มีปัจจัยคุณภาพการศึกษา 3 ปั จจัยหลัก คือ 1) บุคลากร 2) ประสิทธิ ภาพ 3) ความเป็ นธรรม
ดังแผนภาพต่อไปนี 
บุคลากร
(Human)

คุณภาพ
การศึกษา
ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ความเป็ นธรรม
(Equity)

แผนภาพ 1 ปั จจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บุคลากรในสถานศึกษาเริ) มตังแต่
 ผ้ บู ริ หารรักบุคลากร รักครอบครัวของบุคลากร รักชุมชน
จะทําให้ องค์กรมีความสุข (Happy workplace) เมื)อบุคลากรมี ความสุข การทํางานจะมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
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ประสิทธิภาพ การดําเนินงานทุกอย่างบรรลุวตั ถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ความสูญเปล่าลดลง
ความเป็ นธรรม ความยุติธรรม เป็ นคุณธรรมพื นฐานของคุณธรรมข้ ออื)น ทุกคนมีความ
ยุตธิ รรม ความซื)อสัตย์ แล้ วความรับผิดชอบเกิดขึ นตามมา

คุณภาพการศึกษา คือ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ มาจากตัวบ่งชี การประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษา
เอกลักษณ์ จุดเด่นที)สะท้ อนคุณภาพผลผลิต คือ ผู้สําเร็ จการศึกษา

การศึกษาเพื,อสร้ างความเป็ นพลเมือง (Civic Education)
พลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นสมาชิกของสังคมที) ใช้ สิทธิ เสรี ภาพ โดยมีความ
รั บผิ ดชอบ เคารพสิทธิ ข องผู้อื)น เคารพความแตกต่าง กติกา และใช้ กติกาในการแก้ ปัญหา จึงจะ
สามารถอยู่ร่ว มกันและปกครองกัน ตามวิ ถี ประชาธิ ป ไตย มี คุณ ลัก ษณะของพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิ ปไตย ได้ แก่ 1) สมาชิกของสังคมที)มีอิสรภาพ 2) พึ)งพาตนเองได้ 3) ใช้ สิทธิ เสรี ภาพโดย
ควบคู่กับความรั บผิดชอบ 4) เคารพสิทธิ เสรี ภาพของผู้อื)น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความ
เสมอภาคเคารพกติกา 5) ไม่แก้ ปัญหาด้ วยความรุ นแรง ตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ)งของสังคม
6) กระตือรื อร้ นที)จะรับผิดชอบหรื อร่ วมกันขับเคลื)อนสังคม และแก้ ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตังแต่

ครอบครัว ชุมชน ระดับประเทศ อาเซียน และประชาคมโลก
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ผู้สอนจะต้ องมีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู้ ที)ส่งเสริ มคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนี 
1. มีความรู้เรื) องประชาธิปไตย ให้ ความสําคัญกับความเป็ นประชาธิปไตย
2. กระบวนการเรี ยนรู้ในรูปแบบกิจกรรมเป็ นฐาน (activity - based)
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื)อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความเชื)อมโยง
3. สร้ างความตระหนักในผู้เรี ยนให้ เห็นว่าเราทุกคนต่างเป็ นส่วนหนึง) ของปั ญหา
มีความร่วมรับผิดชอบ และคลี)คลายการแก้ ปัญหา
4. เป็ นผู้มีบทบาทเอื ออํานวยความสะดวกและจัดการเรี ยนรู้ (Facilitator) มีหน้ าที)
เชื)อมโยงการเรี ยนรู้กบั ประสบการณ์จริ งในวิถีชีวิต ทังในห้
 องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน เพื)อให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความรู้ความเข้ าใจ ความเป็ นพลเมืองที)มีคณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ลักษณะดังนี 
4.1 มีอิสรภาพและพึง) พาตนเองได้ ไม่อยูภ่ ายใต้ การครอบงําในระบบอุปถัมภ์
4.2 เคารพสิทธิผ้ อู ื)น
4.3 เคารพความแตกต่าง มีทกั ษะในการฟั ง และยอมรับความคิดเห็น
ที)แตกต่างจากตนเอง
4.4 เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิศE รี ความเป็ นมนุษย์ เห็นบุคคล
เท่าเทียมกันในแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิง)
4.5 เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้ กติกาในการแก้ ปัญหา
4.6 รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ)งของสังคม กระตือรื อร้ น
ร่วมรับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาสังคมโดยเริ) มต้ นที)ตนเอง
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องค์ ป ระกอบคุณ ลัก ษณะของผู้เ รี ย นที) มี ค วามเป็ นพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
มี 6 ประการ ได้ แก่ 1) มี อิสรภาพและพึ)ง ตนเองได้ 2) เข้ าใจระบอบประชาธิ ปไตยและมี ส่วนร่ วม
3) มีวินยั และรั บผิดชอบต่อสังคม 4) เคารพสิทธิ ของผู้อื)น 5) ยอมรั บความแตกต่าง และ 6) เห็นว่า
ทุกคนเท่าเทียมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี 
มีอิสรภาพ
และพึง) ตนเองได้
เข้ าใจระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีสว่ นร่วม

เห็นว่าทุกคน
เท่าเทียมกัน

พลเมือง
ยอมรับ
ความแตกต่าง

มีวินยั
และรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพสิทธิของผู้อื)น

แผนภาพ 2 คุณลักษณะของผู้เรี ยนที)มีความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การจัดการศึกษาเพื)อสร้ างความเป็ นพลเมืองของสังคม ของประเทศ จะสามารถเชื,อมโยง
ไปสู่ความเป็ นพลเมืองของสังคมอาเซียนได้
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อาเซียนศึกษา (ASEAN Education)
วัตถุประสงค์ของอาเซียน 5 ประการ ได้ แก่
1. ส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก
2. ธํารงสันติภาพเสถียรภาพความมัน) คง
3. เสริ มสร้ างเศรษฐกิจและความอยูด่ ีของประชาชน
4. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
5. ส่งเสริ มความร่วมมือกับภายนอกอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ
ลักษณะความเป็ นภูมิภาคมีจดุ ประสงค์ร่วมกันคือ
1. สันติภาพและความปลอดภัย
2. อํานาจทางการเมือง และผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ
3. ภูมิภาคที)เข้ มแข็งและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
1. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทังสุ
 ขภาพกายและจิต
2. มีทกั ษะภาษาอังกฤษที)ดีและรู้ภาษาอาเซียน อย่างน้ อย 2 ภาษา
3. มีทกั ษะอาชีพตามมาตรฐานอาเซียน
4. มีความเข้ าใจในพหุวฒ
ั นธรรม
5. มีจิตสํานึกอาเซียน (ASEAN Spirit)
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ปฏิญญาว่าด้ วยความร่วมมืออาเซียน
(เป้าหมายการสร้ างประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015)
1. ประชาคมความมัน) คงอาเซียน ASEAN Security Community : ASC
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Social Cultural Community:
ASCC
ประชาคมความมัน) คง
1. เพื)อให้ ประเทศในภูมิภาคอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ และแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ สนั ติวิธี
2. ร่วมกันเผชิญหน้ าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การก่อการร้ าย ยาเสพติด
การค้ ามนุษย์
3. ส่งเสริ มความร่วมมือทางทะเล
ประชาคมเศรษฐกิจ
1. เพื)อให้ ภมู ิภาคมีความมัง) คัง) ทางเศรษฐกิจ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื)นได้
2. ทําให้ อาเซียนเป็ นตลาดแรงงานการผลิต
3. เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้ า บริ การ การลงทุน และเงินทุน
4. พัฒนาฝี มือแรงงาน และให้ มีการเคลื)อนย้ ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
1. เพื)อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เสริ มสร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาเซียน
3. สร้ างประชาสังคมที)เอื ออาทร
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4. ส่งเสริ มความยัง) ยืนเกี)ยวกับสิ)งแวดล้ อม
5. ส่งเสริ มความเข้ าใจระหว่างประชาชนระดับรากหญ้ า
แนวทางการจัดการศึกษา
1. ความรู้เกี)ยวกับความร่วมมือและเจตนารมณ์ของอาเซียน
2. การสร้ างจิตสํานึกอาเซียน ความเป็ นอาเซียน
3. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
4. ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ เ รี ยนรู้ โดยเน้ นกิ จ กรรม ฝึ กกระบวนการคิ ด
จากสถานการณ์ การมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบของสั ง คมอาเซี ย น และการแก้ ปั ญ หาในอนาคต
อย่างสร้ างสรรค์ เพื)อเตรี ยมผู้เรี ยนก้ าวเข้ าสู่สงั คมโลก เพราะทุกวันนี เทคโนโลยีได้ เชื)อมโยงสิ)งต่างๆ
เข้ าอยู่ในโลกเดียวกัน โดยเฉพาะชุมชนความรู้ กบั วัฒนธรรม การเรี ยนรู้ เข้ าถึงวัฒนธรรมของอาเซียน
การแสวงหาคุณ ค่า และประโยชน์ ท างวัฒ นธรรม ซึ)ง เป็ นสิ) ง ที) มี คุณ ค่า และสามารถแปลงเป็ นทุน
หรื อทรัพย์สินได้
พลโลกศึกษา (Global Education)
สังคมไทยเปลี) ยนแปลงไปมากจากอดีตเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ)งของสังคมโลกอย่างใกล้ ชิ ด
การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาจิตสํานึกความเป็ นพลโลกและพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นพลเมืองของภูมิภาคของ
สังคมโลก มุง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี)ยวกับพลเมือง ของโลกที)อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
มี แนวคิดที) ดีต่อการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ ความสัมพันธ์ การแลกเปลี) ยน และการพึ)งพาอาศัย
ซึ)งกันและกัน มีความสามารถในการคิด และการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อื)นโดยใช้ ความร่ วมมือและการสื)อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื)อความเป็ นพลเมืองที)มีคณ
ุ ภาพของ
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สังคมซึง) ทําให้ เกิดสันติสขุ ของโลก เป็ นบุคคลแห่ งความรู้ (knowledge worker) ที)มีลกั ษณะแสวงหา
ความรู้ อยู่ เ สมอ รู้ เท่ า ทั น สถานการณ์ การเปลี) ย นแปลงของโลก เพื) อ ให้ สามารถปรั บ ตัว ได้ ดี
องค์ประกอบของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต คือ 1) การเรี ยนรู้ อย่างไร (learning how to learn) 2) การ
เป็ นมนุษย์อย่างไร (learning how to be) 3) การมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างไร (learning how
to live together) และ 4) การดํารงชีพอย่างไร (learning how to do)
การเป็ นบุค คลแห่ ง การเรี ยนรู้ จํ า เป็ นต้ องมี ทักษะที) ส่ง เสริ ม ศักยภาพ 5 ประการ ดัง นี 
1) ความสามารถในการคิด คือ การคิดสร้ างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงบวก (positive
thinking) การคิดนอกกรอบ (lateral thinking) 2) ความสามารถในการเขียน การเขียนเพื)อการ
สื)อสาร และการเขี ยนเชิงสร้ างสรรค์ 3) ความสามารถในการอ่าน สามารถวิเคราะห์ เรื) องที)อ่าน
สังเคราะห์ข้อมูล จัดระบบการจัดการข้ อมูล 4) ความสามารถในการพูดนําเสนอแนวคิดใหม่ของ
ตนเอง และ 5) ความสามารถในการฟั ง การฟั งรับรู้ ได้ เร็ วกว่าการอ่าน เปิ ดตัวเองให้ เกิดการเรี ยนรู้
เคารพผู้พดู
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที, 2 สู่ความเป็ นพลเมืองอาเซียนและพลโลก
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที) 2 พ.ศ. 2552 - 2561 มุ่งให้ คนไทยได้ เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ภาพ บนฐานคิดใหม่ 4 ประการ ได้ แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนา
คุณภาพผู้สอนยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ ยคุ ใหม่ และ 4) การพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการยุคใหม่

12
บทบาทของผู้สอนยุคใหม่ 5 ประการ
1. เป็ นนักออกแบบและพัฒนา ได้ แก่ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้และออกแบบการวัดและประเมินผล
2. เป็ นนักจัดการเรี ยนรู้ ที)มีบทบาทเอื ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ และใช้
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
3. เป็ นนักสร้ างสรรค์ คิดค้ นและสร้ างสื)อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้
4. เป็ นนักวิจยั ค้ นคว้ า (Routine to Research: R2R) การทํางาน การจัดการเรี ยนรู้
การวิจยั
5. เป็ นผู้เชื)อมโยง LinkedIn ประสาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรี ยน ในลักษณะเครื อข่าย
นวัตกรรมการสร้ างเครื อข่ าย INN
ประกอบด้ วย 1) I (Individual) หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที)การจัดการเรี ยนการสอน
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 2) N (Node) หมายถึง การสร้ างเครื อข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรี ยน
เป็ นเครื อข่ายย่อยๆ และ 3) N (Network) หมายถึง การสร้ างเครื อข่ายย่อยๆ ของผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้เรี ยน โดยกระบวนการทํางานร่ วมกัน 4 ประการ เรี ยกว่า 4 สาน ได้ แก่ 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,อความเป็ นพลเมืองอาเซียน
การจัดการศึกษาเพื) อความเป็ นพลเมื องอาเซี ยน แนวการจัดการเรี ยนรู้ คํ านึง ถึ ง
สาระสําคัญ (main concept) ต้ องมีกระบวนทัศน์ใหม่ว่า เรี ยนน้ อยไม่ได้ แปลว่าแย่ เรี ยนมากไม่ได้
แปลว่าดี ผู้เรี ยนจะหันหน้ าหนีการฟั งบรรยาย โดยอ่านหนังสือมาสอบ กระบวนการเรี ยนรู้ ใช้ ปัญหา
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และสถานการณ์เป็ นตัวตัง ค้ นคว้ าด้ วยตนเองลงมือปฏิบตั ินอกห้ องเรี ยน เป็ นแนวทางให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
อย่างลึกซึ ง ชีวิตมีองค์ประกอบของความสุขเสมอความรู้สกึ ใดๆ ก็ตามที)ทําให้ เราสดชื)นแจ่มใส จากสิ)ง
ต่างๆ ที)มากระทบจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ นคําพูด การลงมือทําในสิ)งที)รัก การได้ มีความคิดและการกระทํา
ที)เป็ นตัวของตัวเองอย่างแท้ จริ ง ดังนันการจั

ดการศึกษาเพื)อความเป็ นพลเมืองอาเซียนจึงมีหลักการ
สําคัญดังนี  1) เน้ นการเรี ยนรู้ มากกว่าการสอน Teaching less and Learning more เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต 2) การบริ หารจัดการในลักษณะการมี ส่วนร่ วม 3) การบริ หารจัดการจะอาศัย
หลักการตลาดมากขึ น 4)ภาคเอกชนจะมีความสําคัญและมีส่วนร่ วม ในการจัดการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเน้ นการพัฒนาคุณภาพคน สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้และภาคีเครื อข่าย
การจัด การศึก ษายุ ค ใหม่ สู่ ค วามเป็ นพลเมื อ งจํ า เป็ นต้ อ งใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
เพื) อนํ าไปสู่การพัฒนาที) ยั)งยื น ซึ)งการมี ส่วนร่ วมมี 5 ระดับ ได้ แก่ 1) การแบ่งปั นข้ อมูล (Inform)
2) การปรึ กษาหารื อ (Consult) 3) การเข้ ามาเกี)ยวข้ อง (Involve) 4) การร่ วมมือ (Collaboration) และ
5) การเสริ มพลังอํานาจ (Empowerment)
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนเพื) อนํ าไปสู่การพัฒ นาที) ยั)ง ยื น เป็ นปั จ จัยสํ าคัญ ของการ
ประสบความสําเร็ จในการจัดการศึกษา มีหลักการสําคัญ 5 หลักการ ดังนี  1) การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้ สามารถใช้ ข้อมูล ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ 2) การมีส่วนร่ วมในการเลือกและเสนอ
แนวทางเพื)อตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบ 5) การมีสว่ นร่วมรับประโยชน์และเป็ นเจ้ าของนโยบายสาธารณะ
การใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื) อ นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาที) ยั)ง ยื น จะทํ า ให้
สถานศึกษามี ทุนทางสังคมสํ าหรั บการจัดการศึกษาซึ)งถื อว่าเป็ นสิ)งที) สําคัญและมี คุณค่ามากกว่า
ทุ น ที) เ ป็ นเงิ น งบประมาณเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ทุ น ทางสัง คมประกอบด้ ว ย 1) กระบวนการเรี ย นรู้
การแสวงหาและการร่ วมมื อ 2) ความรักในท้ องถิ) นและการแบ่งปั น 3) ทรั พยากรธรรมชาติ 4) การ
ระดมทุนในลักษณะต่างๆ 5) ภาวะผู้นําและความเป็ นพลเมือง 6) ภูมิปัญญา ดังแผนภาพต่อไปนี 
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กระบวนการเรี ยนรู้
การแสวงหา
และการร่วมมือ
ความรักในท้ องถิ)น
และการแบ่งปั น

ภูมิปัญญา

ทุนทางสังคม
ภาวะผู้นํา
และความเป็ นพลเมือง

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
การระดมทุน
ในลักษณะต่างๆ

แผนภาพ 3 ทุนทางสังคมที)สําคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อการจัดการศึกษา
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การจัดการเรี ยนรู้ และประเมินผลสู่ความพลเมือง
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื)อพัฒนาความเป็ นพลเมือง มีจดุ เน้ น 8 ประการ ดังนี 
1. เน้ นกระบวนการกลุม่
2. ฝึ กฝนทักษะพื นฐานความเป็ นพลเมือง การรับฟั งผู้อื)น
3. เคารพผู้อื)นว่ามีความเท่าเทียมกับตนเอง
4. เคารพความคิดเห็นที)แตกต่าง
5. การคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชื) อ มโยงปั ญหาและเชื) อ มโยงตนเองกั บ ปั ญ หา สามารถ
แลกเปลี)ยนความคิดเห็นกับผู้อื)น
6. สามารถแยกแยะข้ อเท็จจริ งที)เป็ นวัตถุวิสยั (objective) กับความคิดเห็นที)เป็ น
อัตวิสยั (subjective)
7. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื)น คํานึงถึงส่วนรวม
8. รับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื)นและต่อสังคมผ่านการทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ
การวัด และประเมิ นผลเป็ นเครื) องมื อตรวจสอบผลการเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ยน ทัง นี เ พื) อ การ
วางแผนพัฒนาผู้เรี ยนตลอดจนส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาตามศักยภาพ ผลการวิจยั ค้ นพบว่า
หากผู้สอนวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งจะส่งผลทําให้ ผ้ ูเรี ยน มีผลสัมฤทธิE ทางการเรี ยนสูงขึน
สะท้ อ นคุณ ลัก ษณะความเป็ นพลเมื อ ง ถ้ าผู้ส อนได้ อ อกแบบการประเมิ น ที) มี คุณ ภาพ (quality
assessment) และสะท้ อนผลการประเมินไปสู่การพัฒนาผู้เรี ยนอย่างต่อเนื) อง ยึดหลักการวัด
และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ซึ) ง หมายถึ ง การประเมิ น พฤติ ก รรมการแสดงออกของผู้ เรี ย น
จากกระบวนการทํ างานและจากผลงานตลอดจนแฟ้มสะสมงานของผู้เรี ยนในบริ บทของการเรี ยน
การสอนตามสภาพจริ ง เพื)อการปรับปรุงและพัฒนา มีหลักการ 4 ประการ ดังนี 
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1. ใช้ ผ้ ปู ระเมินหลายๆ คน เช่น ผู้เรี ยน เพืUอน ผู้สอน ผู้เกีUยวข้ อง
2. ใช้ วิธีการและเครืU องมือวัดหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบตั จิ ริ ง
การทดสอบ การรายงานตนเอง
3. วัดหลายๆ ครังe ในแต่ละช่วงเวลาของการเรี ยนรู้ เช่น ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
สิ eนสุด ติดตามผล
4. สะท้ อนผลการประเมินสูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยน
ประเด็นสําหรับการประเมินตามสภาพจริ ง ยึดหลักองค์ประกอบ 3P ที)ใช้ ในการประเมิน
ผู้เรี ยน ดังนี 
1. Product หมายถึง การประเมินผลผลิต ว่าผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้และสามารถทําอะไรได้
บ้ างหลังการจัดการเรี ยนรู้ มีลกั ษณะเป็ นการประเมินผลสรุปการเรี ยนรู้
2. Process หมายถึง การประเมินกระบวนการ ทีUม่งุ เน้ นการตรวจสอบวิธีการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน (learning how to learn)
3. Progress การประเมินความก้ าวหน้ าของการเรี ยนรู้ มุ่งเน้ นการตรวจสอบว่า
ผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการเรี ยนรู้เพิUมขึ eนเป็ นอย่างไร
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หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งทัง 4 ประการ และองค์ประกอบการประเมิน 3P
สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี 

ตนเอง

การสังเกต

ก่อน
เรี ยน การทดสอบ

ระหว่างเรี ยน สะท้ อน ติดตามผล
การรายงาน
ตนเอง
ผู้สอน
Product
ผลผลิต

หลัง การปฏิบตั ิ
ผู้เกี)ยวข้ อง
เรี ยน

Process
กระบวนการ

Progress
ความก้ าวหน้ า

แผนภาพ 4 หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง และองค์ประกอบการประเมิน 3P
การสร้ างเครื) องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ยึดหลักความถูกต้ องและเชื)อถื อได้
ในผลการประเมิน เครื) องมือที)ดีจะต้ องมีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้ แก่ 1) ชื)อเครื) องมือ 2) คําชี แจง
3) รายการประเมิน 4) เกณฑ์การให้ คะแนน 5) เกณฑ์การประเมิน ดังตัวอย่างต่อไปนี 
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แบบประเมินความมีวินัย
คําชี แจง 1. แบบประเมินนี มีผ้ ปู ระเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพื)อน และผู้สอน ข้ อมูลการประเมินมาจาก
3 ฝ่ าย เพื)อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน โดยใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนดังนี 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั เิ มื)อได้ รับคําสัง) จากเพื)อนหรื อผู้สอน
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั เิ มื)อได้ รับการกระตุ้นจากเพื)อนหรื อผู้สอน
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองอย่างสมํ)าเสมอ

ชืUอ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ได้ คะแนน 3 - 6
ได้ คะแนน 7 - 9
ได้ คะแนน 10 - 12

ตังใจ

ในการ
เรี ยนรู้

ผลการประเมิน
ปฏิบตั ิงาน
อดทน
บรรลุ
ต่อสิง) ยัว) ยุ
เป้าหมาย

หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง ดี

รับผิดชอบ
ต่อตนเอง
และส่วนรวม

รวม
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แบบประเมินจิตอาสา
คําชีแ5 จง 1. แบบประเมินนี มีผ้ ปู ระเมิน 3 ฝ่ าย คือ ตนเอง เพื)อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
2. จงเขียนระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมิน ดังนี 
1 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั เิ มื)อมีบคุ คลอื)นปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่าง
2 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั เิ มื)อได้ รับการกระตุ้นจากเพื)อนหรื อผู้สอน
3 คะแนน หมายถึง ปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองอย่างสมํ)าเสมอ
ผลการประเมิน
ชืUอ – สกุล

เกณฑ์การประเมิน
ได้ คะแนน 3 - 6
ได้ คะแนน 7 - 9
ได้ คะแนน 10 - 12

แบ่งปั น
สิงU ของ

ให้ ความ
ช่วยเหลือ

หมายถึง ปรับปรุง
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง ดี

ให้ คํา
แนะนํา

ให้ ความรู้สกึ
ทีUดี ความคิด
ทางบวก

รวม
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สีAเสาหลักของการเรี ยนรู้ ในศตวรรษทีA 21

บทนํา
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ หรื อยูเนสโก ได้ ศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาสํ าหรั บศตวรรษทีU 21 โดยจัดให้ มีการประชุมนานาชาติ เพืU อแลกเปลีU ยน
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ทัวU โลก จนกระทังU ได้ ข้อสรุ ปแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ทีU 21 โดยคณะกรรมาธิ ก ารนานาชาติ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในศตวรรษทีU 21แห่ ง ยู เ นสโก 15 คน
เป็ นผู้จดั ทําและตังชื
e Uอรายงานว่า “Learning : The Treasure Within” แปลว่า “การเรี ยนรู้ :
ขุมทรัพย์ในตน” โดยมีสาระสําคัญตอนหนึUงทีUกล่าวถึง “สีAเสาหลักของการเรี ยนรู้ ” ทีUเป็ นหลักการจัด
การศึกษาในศตวรรษทีU 21 ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้ 4 ลักษณะ ได้ แก่ การเรี ยนเพืUอรู้ (Learning to
know) การเรี ยนรู้ เพืUอปฏิบตั ิได้ จริ ง (Learning to do) การเรี ยนรู้ เพืUอทีUจะอยู่ร่วมกันและการเรี ยนรู้ ทีU
จะอยูร่ ่วมกับผู้อืUน (Learning to Live Together) การเรี ยนรู้เพืUอชีวิต (Learning to Be)
ความหมาย
การเรี ยนรู้ในศตวรรษทีU 21 ยึดแนวทางการเรี ยนรู้ 4 แบบ ทีUเป็ นการเรี ยนรู้ เพืUอชีวิต มุ่งจัดการ
ศึกษาให้ กบั ผู้เรี ยนสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดังนี e
1. การเรี ยนเพืA อรู้ หมายถึง การศึกษาทีU มุ่ง พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู้
การแสวงหาความรู้ และวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน เพืUอให้ สามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ตลอดชีวิต
กระบวนการเรี ยนรู้เน้ นการฝึ กสติ สมาธิ ความจํา ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริ งและประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิ
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2. การเรี ยนรู้ เพืAอปฏิบัติได้ จริ ง หมายถึง การศึกษาทีUม่งุ พัฒนาความสามารถและความ
ชํานาญรวมทังสมรรถนะทางด้
e
านวิชาชีพ สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นหมู่คณะ ปรับประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบตั ิงานและอาชีพได้ อย่างเหมาะสม กระบวนการเรี ยนการสอนบูรณาการระหว่างความรู้
ภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั งิ านทีUเน้ นประสบการณ์ตา่ งๆ ทางสังคม
3. การเรี ยนรู้ เพืAอ ทีAจ ะอยู่ ร่ว มกั น และการเรี ยนรู้ ทีAจ ะอยู่ ร่ว มกั บผู้ อA ื น หมายถึ ง
การศึกษาทีUมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อืUนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้ อย่างมีความสุข
มีความตระหนักในการพึUงพาอาศัยซึUงกันและกัน การแก้ ปัญหาการจัดการความขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี
มี ความเคารพสิ ทธิ แ ละศักดิ}ศ รี ความเป็ นมนุษย์ แ ละเข้ าใจความหลากหลายทางด้ านวัฒ นธรรม
ประเพณี ความเชืUอของแต่ละบุคคลในสังคม
4. การเรี ยนรู้ เพืAอชีวิต หมายถึง การศึกษาทีUม่งุ พัฒนาผู้เรี ยนทุกด้ านทังจิ
e ตใจและร่ างกาย
สติปัญญาให้ ความสํ าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ภาษาและวัฒนธรรม เพืUอพัฒนา
ความเป็ นมนุ ษ ย์ ทีU ส มบู ร ณ์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมสิU ง แวดล้ อ ม ศี ล ธรรม สามารถปรั บ ตัว
และปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้ าใจตนเองและผู้อืUน
ความสําคัญ
สีU เสาหลักของการเรี ยนรู้ มี ความสํ าคัญ ในฐานะทีU หัวใจของเป้าหมายและแนวทางการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทีUผ้ ูบริ หารการศึกษา ผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีUทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกีU ยวข้ องทุกฝ่ าย
เช่น ชุม ชน สังคม ทีU มี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา ใช้ เป็ นกรอบการคิดและตัดสิ นใจ เพืU อมุ่ง ไปสู่
เป้ าหมายพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ การคิ ด เป็ นระบบ มี จิ ต สาธารณะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีUจําเป็ นต่อการเรี ยนรู้ และดํารงชีวิตอย่างมี คณ
ุ ภาพและมีความสุข
ดังแผนภาพต่อไปนี e
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ผู้บริ หาร

สีUเสาหลัก
ทางการศึกษา
ผู้เกีUยวข้ อง

ผู้ปฏิบตั ิ

ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีUจําเป็ นต่อการเรี ยนรู้และดํารงชีวิต

แผนภาพ 5 ความสําคัญของสีUเสาหลักของการเรี ยนรู้ตอ่ ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิ และผู้เกีUยวข้ อง
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เป้าหมาย
การจัดการศึกษาทีUสอดคล้ องกับสีUเสาหลักของการเรี ยนรู้ มีเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยน 4 ด้ าน
ดังนี e
1. มีวิธีการคิดระดับสูง เช่น คิดวิเคราะห์ คิดแก้ ปัญหา คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
เนืU องจากการคิดเป็ นสิUง ทีU สําคัญทีU สุดสํ าหรั บการดํ ารงชีวิตในโลกปั จจุบนั ทีU เป็ นโลกแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเปลีUยนแปลงทางความรู้และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ ว คนทีUคิดเป็ นเท่านันที
e Uจะสามารถ
ดํารงชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีความสุข
2. มีวิธีการเรี ยนรู้ (learning how to learn) และเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้ (learner
person) เนืUองจากการเรี ยนรู้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของดํารงชีวิต มนุษย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้ จําเป็ น
อย่างยิUงทีUต้องมีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนืUอง บุคคลทีUมีการเรี ยนรู้ จะมีศกั ยภาพในการพัฒนา
ตนเองและสังคมได้ มากกว่าบุคคลทีUไม่มีการเรี ยนรู้
3. มีทักษะการแลกเปลีAยนเรี ยนรู้ ทักษะทางสังคม และตระหนักถึงความรั บผิดชอบ
ต่ อสังคมและสิAงแวดล้ อม เราไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ติดต่อสัมพันธ์ กบั บุคคลอืUนในสังคม
ทักษะทางสังคมคือปั จ จัยส่งเสริ มให้ การทํ างานทีU ต้องประสานความร่ วมมื อจากบุคคลหลายฝ่ าย
สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งการแลกเปลีU ย นความรู้ และประสบการณ์ กั บ ผู้ เชีU ย วชาญในแต่ ล ะสาขาวิ ช าชี พ
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ขนสู
ั e งทีUมีความสําคัญและจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ในยุคปั จจุบนั
4. มีคุณลักษณะสมรรถนะทีAพึงประสงค์ สิUงสําคัญทีUควบคูก่ บั การมีความรู้ อนั ลึกซึ eง คือ
คุณ ลัก ษณะและสมรรถนะทีU พึ ง ประสงค์ การมี คุณ ลักษณะทีU ดีช่ ว ยทํ า ให้ ส ามารถพัฒ นาตนเอง
และดํ ารงชี วิตร่ วมกับผู้อืUนอย่างสงบสุข และสันติ การมี ส มรรถนะคื อความสามารถปรั บประยุกต์
ความรู้และคุณลักษณะให้ ออกมาเป็ นพฤติกรรมอย่างเป็ นรูปธรรม
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ทักษะทีAสาํ คัญจําเป็ นทีAเอือ^ ต่ อการเรี ยนรู้
การพัฒ นาผู้เรี ยนทีU สอดคล้ องกับสีU เสาหลักของการเรี ยนรู้ ในสังคมปั จจุบันควรตอบสนอง
ทักษะทีUสําคัญสําหรับการเรี ยนรู้ในศตวรรษทีU 21 สามารถจัดกลุม่ ได้ 5 กลุม่ ดังนี e
ทักษะการรู้ ขัน^ พืน^ ฐาน
1. การรู้หนังสือพื eนฐาน (Basic Literacy)
2. การรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื eนฐาน (Scientific Literacy)
3. การรู้ทางเทคโนโลยีพื eนฐาน (Technological Literacy)
4. การรู้ทางทัศนศิลป์พื eนฐาน (Visual Literacy)
5. การรู้ทางข่าวสารข้ อมูลพื eนฐาน (Information Literacy)
6. การรู้ทางพหุวฒ
ั นธรรมพื eนฐาน (Multi Cultural Literacy)
ทักษะด้ านการคิดระดับสูง
7. ความคิดระดับสูงและมีเหตุผล (Higher – Order Thinking
and Sound Reasoning)
8. ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
ทักษะด้ านการมีวิธีการเรี ยนรู้
9. ความสามารถกําหนดเป้าหมายของตนเอง (Self - Decision)
10. ความสนใจใฝ่ รู้ (Curiosity)
11. ความสามารถปรับตัวและจัดการกับสิUงทีUซบั ซ้ อน (Adaptability and
Managing Complexity)
12. สามารถใช้ เครืU องมือทีUเป็ นปั จจุบนั (Effective Use of Real – World Tools)
13. ความตระหนักและเข้ าใจสังคมโลก (Global Awareness)
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ทักษะด้ านการมีทักษะการแลกเปลีAยนเรี ยนรู้ ทักษะทางสังคม
14. การสืUอสารทีUมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
15. การทํางานเป็ นทีม (Teaming and Collaboration)
16. ทักษะเข้ าใจตนเองและผู้อืUน (Interpersonal Skills)
17. มีปฏิสมั พันธ์การสืUอสาร (Interactive Communication)
ทักษะด้ านมีคุณลักษณะสมรรถนะทีAพงึ ประสงค์
18. ความกล้ าเสีUยง (Risk Taking)
19. มีความรับผิดชอบ (Personal Responsibility)
20. เป็ นพลเมืองดีและรับผิดชอบต่อสังคม (Social and Civic Responsibility)
21. การจัดลําดับ วางแผน และการบริ หารมุง่ ผล (Prioritizing Planning, and
Managing for Results)
22. สามารถผลิตผลงานทีUมีคณ
ุ ภาพสูง (Ability to Produced Relevant,
High – Quality Product)
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ และประเมินผล
การจัด การเรี ย นรู้ เพืU อ บรรลุ สีU เ สาหลัก ของการเรี ย นรู้ ต้ อ งปรั บ เปลีU ย นกระบวนทัศ น์ ใ หม่
ทางการศึกษาใหม่ ทีUมีฐานคิดและมุมมองว่า “การเรี ยนรู้ ไม่ จาํ กัดอยู่เฉพาะห้ องสีAเหลีAยม แต่ มีอยู่
รอบตัวจะเกิดทีAชุมชนหรื อทีAบ้านสามารถนําไปปรั บใช้ กับชีวิตได้ จริง”
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ทีUมีประสิภาพคือเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มุ่งเน้ นการเรี ยนรู้ ความคิด
รวบยอดหลัก (main concept) และบูรณาการทีU เห็นความสัมพันธ์ ของสรรพสิUงทีU ต้องพึUงพาอาศัย
เกื อe กูลซึUงกันและกันโดยกระตุ้นให้ เกิ ดความอยากรู้ ใช้ วิจารณญาณในการคิดของตนเอง ส่งเสริ ม
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริ เริU มสร้ างสรรค์ทีUเชืU อมโยงกับประสบการณ์ ในชี วิตจริ ง
ด้ วยตนเองบนฐานของการวิจยั และการแลกเปลีUยนเรี ยนรู้ ปลูกฝั งคุณลักษณะการเคารพผู้อืUน มีความ
เข้ าใจในความหลากหลายของวัฒ นธรรม ประเพณี ความเชืU อ การพัฒ นาบุคลิกภาพทีU ดี ค่านิยม
ประชาธิปไตย และสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิUงแวดล้ อม
สําหรั บการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ใช้ หลักการประเมินตามสภาพจริ งและนํ าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรี ยนอย่างต่อเนืUองเพืUอบรรลุเป้าหมายสีUเสาหลักของการเรี ยนรู้ คือ 1) ใช้ ผ้ ปู ระเมิน
หลายๆ คน เช่ น ผู้เ รี ย น เพืU อ น ผู้ส อน ผู้เ กีU ยวข้ อง 2) ใช้ วิธี การหลายๆ ชนิ ด เช่น การสัง เกต
การปฏิบตั ิ การทดสอบ การรายงานตนเอง 3) ประเมินหลายๆ ครังe ในแต่ละช่วงเวลาของการเรี ยนรู้
เช่น ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สิ eนสุด ติดตามผล และ 4) สะท้ อนผลการประเมินสูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยน
สรุ ป
สีUเสาหลักของการเรี ยนรู้ ทีUเป็ นหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษทีU 21 ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้
4 ลักษณะ ได้ แก่ การเรี ยนเพืU อรู้ การเรี ยนรู้ เพืU อปฏิ บตั ิได้ จริ ง การเรี ยนรู้ เพืUอทีUจะอยู่ร่วมกันและการ
เรี ยนรู้ทีUจะอยูร่ ่วมกับผู้อืUน และการเรี ยนรู้ เพืUอชีวิต มีเป้าหมายการเรี ยนรู้ 4 ประการ ได้ แก่ มีวิธีการคิด
ระดับสูง มี วิธี การเรี ยนรู้ มี ทัก ษะการแลกเปลีU ย นเรี ยนรู้ และทักษะทางสัง คม และมี คุณ ลัก ษณะ
สมรรถนะทีU พึ ง ประสงค์ การจัด การเรี ย นรู้ ให้ บ รรลุเ ป้ าหมายโดยการจัด การเรี ย นรู้ ทีU เ น้ น ผู้เ รี ย น
เป็ นสําคัญและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
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ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข็มมุ่งสู่การเรี ยนรู้

บทนํา
การศึกษาแนวคิดสํ าคัญ ของการขับเคลื) อนปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงสู่การเรี ยนรู้
3 ประการ ได้ แก่
1. ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป็ นกลไกของการเรี ยนรู้ และการสร้ างอุดมการณ์
และการสร้ างจิตสํานึกการพึง) ตนเอง
2. การจัด การทรั พ ยากร การมี ส่ ว นร่ ว ม ความสัม พัน ธ์ อัน ดี ข องผู้ ค นที) ถู ก ร้ อยรั ด
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็ นพื นฐานของการสร้ างสามัคคีธรรม
3. การทํากิจกรรมร่ วมกัน มีการพึ)งตนเองของครอบครัวและชุมชน เป็ นเป้าหมายของ
การเรี ยนรู้แบบประสานพลังเพื)อการนําไปสูช่ มุ ชนเข้ มแข็ง
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข็มมุ่งสู่การเรี ยนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที)พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พระราชทานแก่ประชาชน
ซึ)งเป็ นปรัชญาของการดํารงชีวิต และการพัฒนาสํ าหรั บประชาชนทุกระดับ ตังแต่
 ระดับครอบครั ว
ระดับชุมชน และระดับรัฐ ให้ ดําเนินไปในทางสายกลาง ซึ)งจะเห็นได้ จากพระราชกรณี ยกิจ พระราช
จริ ยาวัตร และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงปฏิบตั ิภารกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษี ใหม่ มาเป็ นเวลาหลายสิบปี ก่อนที)สงั คมไทยจะประสบปั ญหาวิกฤติ และได้ มีพระราช
ดํารัสเกี)ยวกับเรื) องนี ในวันที) 4 ธันวาคม ติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เราต้ องปฏิรูปการเรี ยนรู้
ตามแนวทฤษฎี ใ หม่ : ชี วิ ตที) พ อเพี ย ง ซึ) ง จะอํ านวยประโยชน์ ยิ)ง ให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดความรู้ ตามแนว
พระราชดําริ อั นทรงคุณค่า แม้ วา่ เราจะเผลอเดินทางที)ไร้ ทิศทาง และเกิดผลเสียหายมาแล้ ว เราควรมี
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สติทบทวนเรื) องราวที)เกิดขึ นและเป็ นไปในชุมชนและสังคม ให้ ก้าวทันยุคโลกาภิวตั น์ ดังพระราชดํารัส
เมื)อวันที) 12 กรกฎาคม 2541 มาเป็ นหลักในการเรี ยนรู้ที)เป็ นรูปธรรม คือ
“...ทฤษฎีใหม่...ยืดหยุน่ ได้ และต้ องยืดหยุน่ เหมือนชีวิตของเราทุกคนด้ วยความยืดหยุน่ ...”
องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 ห่วง 2 เงื)อนไข
สามห่วง ประกอบด้ วย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู ิค้ มุ กันในตน
สองเงื)อนไข ประกอบด้ วย เงื)อนไขคุณธรรม และเงื)อนไขความรู้
เงื)อนไขคุณธรรม ได้ แก่ ซื)อสัตย์สจุ ริ ต ขยัน อดทน แบ่งปั น
เงื)อนไขความรู้ ได้ แก่ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีหลักวิชา
ผู้ที)ปฏิ บตั ิใ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงจะมี ชีวิต เศรษฐกิ จ สัง คม สิ) ง แวดล้ อม
วัฒนธรรมที)ก้าวหน้ า สมดุล มัง) คัง) และยัง) ยืน ดังแผนภาพต่อไปนี 

แผนภาพ 6 สาระสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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เศรษฐกิจพอเพี ยง คือ เศรษฐกิ จแบบพอมีพอกิ น อุ้มชูตวั เองได้ ให้ มีพอเพี ยงกับตนเอง
มีองค์ประกอบสําคัญที)มีความสัมพันธ์ กันอย่างเป็ นระบบ ได้ แก่ ความรู้ คุณธรรม คุณลักษณะ และ
ผลลัพธ์ ถ้ าเราปฏิบตั ติ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ เกิดความสมดุลในการดําเนินชีวิต พร้ อมรับ
การเปลี)ยนแปลงต่างๆ อย่างยัง) ยืน ดังแผนภาพต่อไปนี 

เศรษฐกิจพอเพียง
Self - sufficiency Economics
ผลลัพธ์

สมดุล

พร้ อมการเปลีย0 นแปลง

ยัง0 ยืน

คุณลักษณะ

พอประมาณ

ภูมิคุ้มกันในตัว

มีเหตุผล

คุณธรรม

ซื0อสั ตย์ สุ จริต

อดทน ความเพียร

รอบคอบ ระมัดระวัง

ความรู้

ความรู้ ฝังลึก

ความรู้ ชัดแจ้ ง

มีสติปัญญา

แผนภาพ 7 ความเชื)อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของเศรษฐกิจพอเพียง
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การปลูกฝั งอุดมการณ์ และจิตสํานึกการพึ,งตนเองเป็ นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักของกระบวนการเรี ยนรู้ และการดํารงชีวิต โดยมี
การพึง) พาตนเองและลดการพึง) พาสังคมอื)นให้ น้อยลง มีความสามารถในการแข่งขันและร่ วมมือ มีการ
ช่วยเหลือเกื อ กูล และพึ)งพาอาศัยกันเป็ นเครื อข่าย เพื)อความมัน) คง เข้ มแข็ง และยัง) ยืน โดยทุกคน
ร่วมมือกันอย่างจริ งจัง ทุกส่วนของสังคมให้ ความสนใจ และเอาใจใส่ดแู ลทางด้ านจิตใจของผู้ใกล้ ชิด
อย่างสมํ) าเสมอ ให้ เวลา ให้ ความรั ก ให้ กําลังใจ ให้ คําปรึ กษา แนะนํ า ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ ของ
ทุกคนในชุมชนและสังคม
ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง
รั ฐ ประเทศ หรื อภูมิภาคอื) นๆ ในการผลิตสินค้ า และบริ การ เพื) อเลี ย งสัง คมนัน ๆ โดยได้ พ ยายาม
หลี กเลี) ยงที) จ ะต้ องพึ)งพาปั จจัยต่างๆ ที) เราไม่ได้ เ ป็ นเจ้ าของ เศรษฐกิ จพอเพี ยงในระดับบุคคล คื อ
ความสามารถในการดํารงชีวิตได้ อย่างต่อเนื)อง ไม่เดือดร้ อน กํ าหนดความเป็ นอยู่อย่างพอประมาณ
ตามฐานะตามอั ต ภาพ และที) สํ า คัญ คื อ ไม่ ห ลงใหลไปตามกระแสวั ต ถุ นิ ย ม มี อิ ส รเสรี ภ าพ
ไม่พนั ธนาการอยูก่ บั สิ)งใด
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นพื นฐานความมัน) คงในการดํารงชีวิต ส่งผลให้ สามารถพึ)งตนเอง
ได้ การเรี ยนรู้ ที)จะทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพึ)งตนเองได้ ตามแนวพระราชดําริ ต้ องมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนคิดเป็ น
คิดวิเ คราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ ซึ)งเป็ นการคิดขัน สูง เมื) อผู้เรี ยนคิดเป็ นก็ จะหาทางออก
และสามารถพึง) ตนเองได้ มุง่ เน้ นในความประหยัด ลดค่าใช้ จ่ายที)ไม่จําเป็ นทุกด้ าน ลดความฟุ่ มเฟื อย
ในการดํารงชีวิตอย่างจริ งจัง ดังพระราชดํารัสที)วา่
“...ความเป็ นอยูไ่ ม่ฟ้ งุ ต้ องประหยัดในทางที)ถกู ต้ อง...”
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การปลูกฝั งอุดมการณ์และจิตสํานึกการพึง) ตนเอง จะต้ องเปลี)ยนกรอบความคิดแบบพึ)งพา
ต่างชาติ ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศหลัก ไม่มีเงิน ไม่มีทรัพยากร และฟื น ฟูเศรษฐกิจได้ ต้ องพึ)งพา
การลงทุนและการค้ ากับประเทศที)มีความมัง) คัง) จะต้ องเปลี)ยนวิธีคดิ ให้ มีการเรี ยนรู้ใหม่
การเปลี)ยนแนวความคิดในการพัฒนาหันกลับมามองเศรษฐกิจ สังคมในประเทศแบบคิด
พึง) พาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้ นการพัฒนาให้ คนเป็ นผู้ผลิตและผู้บริ โภคที)มีกําลัง
การผลิตและขนาดตลาดใหญ่ ขึน การฟื นฟูทางเศรษฐกิ จจะต้ องเชื) อมโยงกับการปฏิ รูปการเรี ยนรู้
ของประชาชนทัว) ประเทศ ให้ มีความสามารถในการพัฒนา การผลิตสินค้ าและบริ การที)จําเป็ นควบคู่
กันไปกับการเป็ นพลเมืองที)มีจิตสํานึกเพื)อสังคม ปฏิรูปโครงสร้ างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทังระบบ

ให้ มีการบริ หารจัดการที)มีประสิทธิภาพ เป็ นธรรม อนุรักษ์ และฟื น ฟูสภาพแวดล้ อมเพิ)มขึ น
ปฏิ รู ป แนวคิ ด ของครู ให้ เข้ าใจความหมายของการเรี ย นรู้ ต้ อ งใช้ กระบวนการคิ ด
เพื) อ แก้ ปั ญ หา เสริ ม สร้ างให้ ค รู มี อุ ด มการณ์ แ ละจิ ต สํ า นึ ก เพื) อ ส่ ว นรวม แนวคิ ด ทางการศึ ก ษา
ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนแข่งขันกับตัวเอง เพื) อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สนุกที) จ ะเรี ยนรู้ รั กการอ่าน การคิดวิ เ คราะห์ คิด เป็ น เมื) อบุคคลคิดเป็ นก็ ส ามารถ
พึง) ตนเองได้ จัดการศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของสังคมทังสั
 งคม
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การสร้ างสามัคคีธรรม
การเรี ยนรู้ ต้ องยึดหลักการประกอบอาชี พด้ วยความถูกต้ องสุจริ ต แม้ จะตกอยู่ในภาวะ
ขาดแคลนในการดํารงชีวิต ดังพระราชดํารัสที)วา่
”...ความเจริ ญงอกงามทังหลาย

ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และหาเลี ยงชีพชอบ
เป็ นหลักสําคัญ...“
การเรี ยนรู้ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมองภาพรวม โดยตระหนักถึงส่วนย่อยและส่วนรวมเป็ นกลไก
ที)เกื อ กูลและเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันกันในทางการค้ าขาย การประกอบอาชีพ
แบบต่อสู้กนั อย่างรุนแรงในอดีต ดังพระราชดํารัสเรื) องนี ว่า
“...ความสุขความเจริ ญแท้ จริ งนัน หมายถึง ความสุขความเจริ ญที) บุคคลแสวงหามาได้
ด้ วยความเป็ นธรรม ทังในเจตนา

และการกระทําไม่ใช่ได้ มาด้ วยความบังเอิญ หรื อด้ วยการแก่งแย่ง
เบียดบังมาจากผู้อื)น...”
จุดแข้ งของชุมชนและสังคมไทยอยู่ที)ความหลากหลายทางชี วภาพทางสังคมวัฒนธรรม
อยู่ที)ภูมิปัญญาและอยู่ที)ทุนทางสังคม อยู่ที)ความสัมพันธ์ ของผู้คนที) ถูกร้ อยรั ดด้ วยกฎเกณฑ์ ต่างๆ
ทําให้ ผ้ คู นเป็ นพี)เป็ นน้ อง พึง) พาอาศัยกันและไว้ ใจกันอันเป็ นที)มาของสามัคคีธรรม
ทุนของชุมชน หมายถึง ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สัง คม คื อ กฎเกณฑ์ ทางสัง คมที) ร้อยรั ดผู้คนให้ อยู่ร่วมกันเป็ นชุม ชนเป็ นพี) น้องไว้ ใ จซึ)ง กันและกัน
มีกิจกรรมร่ วมกันในการประกอบการเพื)อการจัดการ ทุนของชุมชนอย่างสร้ างสรรค์ เป็ นธรรมเพื)อการ
พึง) ตนเอง กิจกรรมประกอบการของชุมชนมีลกั ษณะ 7 อย่างคือ 1) ชุมชนเป็ นเจ้ าของและผู้ดําเนินการ
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2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุม ชน 3) ทรั พยากรหรื อวัตถุดิบมาจากชุมชนหรื อจากภายนอก
4) ริ เริ) มสร้ างสรรค์เป็ นวัตกรรมของชุมชน 5) มีฐานะภูมิปัญญาท้ องถิ)น ผสมผสานภูมิปัญญาท้ องถิ)น
กับภูมิปัญญาสากล 6) มีกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นหัวใจ 7) มีการพึ)งตนเองของครอบครัวและ
ชุมชนเป็ นเป้าหมาย
การเรี ย นรู้ และการประกอบการแบบประสานพลัง (synergy) ทํ ากิ จ กรรมร่ วมกันทาง
เศรษฐกิจและการเรี ยนรู้ แบบเสริ มกัน การพึ)งตนเองของชุมชนเป็ นรากฐานสําคัญของการปรั บปรุ ง
ชี วิ ต ให้ มี ค วามเป็ นอยู่ที) ดี ขึ น จะต้ อ งมาจากพลัง ทางปั ญ ญา พลัง ความรู้ พลัง สามัค คี ที) เ กิ ด จาก
การเรี ยนรู้เรี ยนรู้วา่ ตนเองและกลุม่ มีอะไรดีๆ อยูม่ ากมายที)จะทําให้ สามารถพึง) ตนเองได้
การเรี ยนรู้ จะต้ องมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ตลอดเวลา เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ไม่หยุดนิ)งที)
จะหาทางให้ ชีวิตหลุดพ้ นจากความทุกข์ ยากครั ง นี  พยายามขวนขวายใฝ่ หาความรู้ ให้ เกิ ดมี รายได้
เพิ)มพูนจนถึงขันพอเพี

ยงเป็ นเป้าหมายหลัก ดังพระราชดํารัส
“...การที) ต้ องการให้ ทุกคนพยายามที) จ ะหาความรู้ และสร้ างตนเองให้ มี ความเป็ นอยู่
ก้ าวหน้ าที)มีความสุข พอมีพอกิน เป็ นขันหนึ
 ง) และขันต่
 อๆ ไปก็คือให้ มีเกียรติวา่ ยืนยันได้ ด้วยตนเอง...”
ความสมดุลระหว่ างเศรษฐกิจกับชีวิตระบบนิเวศ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา แนวที) เ น้ นการพั ฒ นาให้ “คน”
เป็ นศูนย์กลางและให้ ความสําคัญเบื องต้ นกับการพึ)งตนเองในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับโลก
การเรี ยนรู้เน้ นการบูรณาการความรู้กบั คุณธรรมจริ ยธรรม
การเรี ยนรู้ เฉพาะแต่องค์ความรู้ แต่ขาดคุณธรรม เมื)อสําเร็ จการศึกษาออกไปก็จะไม่ทํา
ร้ ายสังคม สิ)งแวดล้ อมและระบบนิเวศน์ การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักรู้ ถึงคุณธรรมและปฏิบตั ิแนวทาง
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ที)ดีละสิ)งที)ชวั) ให้ หมดสิ นไป ทังนี
 ด้ วยสังคมไทยที)ล่มสลายในครัง นี เพราะยังมีจํานวนบุคคลมิใช่น้อย
ที)ดําเนินการโดยปกติจากความละอายต่อแผ่นดินดังพระบรมราโชวาท
“...พยายามไม่ก่อความชัว) ให้ เป็ นเครื) องทําลายตนเอง ทําลายผู้อื)น พยายามลด พยายาม
ละความชั)วที) ตนเองมี อยู่ พยายามก่อความดีให้ แก่ตวั อยู่เสมอ พยายามรั กษาและเพิ)มพูนความดี
ที)มีอยูน่ นให้
ั  งอกงามสมบูรณ์ขึ น...”
การพัฒ นาตามกระแสเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จุ ด เน้ น อยู่ ที) ก ารพัฒ นาคนในชุ ม ชนด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมควบคูไ่ ปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรม ชุมชน และระบบนิเวศน์ การพัฒนาคน
จะต้ องเริ) มที)การพัฒนาความคิด จิตใจของตน ให้ ร้ ู จกั กินจักใช้ ตามอัตภาพ และความจําเป็ นในการ
ดํารงชีวิตแล้ วพัฒนาองค์ความรู้ ซึ)งมีอยู่แล้ วในชุมชน เพื)อสร้ างภูมิปัญญาในการดํารงชีวิตและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม่ บุคคลต่อไป
การพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศน์อนั เป็ นปั จจัยแวดล้ อมสําคัญของคนเป็ นศูนย์รวมของ
คนที)มีวิถีชีวิตเดียวกัน และเป็ นรากฐานสําคัญของสังคมนัน จะเป็ นกลไกในการสร้ างประสิทธิ ภาพ
และสร้ างผลสําเร็ จแห่งการพัฒนาคนที)ถกู ต้ องและรวดเร็ ว
การมุ่งพัฒนาที) ตวั คนแต่ละคน โดยที) การสร้ างความเข้ มแข็ง แก่องค์กรชุมชน ด้ วยการ
เกื อหนุนชุมชนให้ คนที)อาศัยในชุมชนมีความเข้ มแข็ง สามารถที)จะพึ)งตนเอง และพึ)งพาอาศัยระหว่าง
กันในชุมชนได้ ปราศจากการทําลายระบบนิเวศน์
ปั จ จัย ที) ทํ า ให้ ก ารพัฒ นาคนและชุม ชนประสบความสํ า เร็ จ คื อ การเปิ ดโอกาสให้ ค น
และชุมชนที)สว่ นร่วมในการพัฒนาศักยภาพของตน ทังในระดั

บการกําหนดกรอบแนวคิดและขันลงมื

อ
ปฏิบตั ิเพื)อที)จะนํามาซึ)งการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ การพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์และตรงตามความ
ต้ องการพื นฐานที)แท้ จริ งของคนในแต่ละชุมชนเกี)ยวเนื)องกับเศรษฐกิจที)มีความสมดุลระหว่างแนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจที)ต้องดําเนินไปควบคูก่ บั การตลาด เกี)ยวเนื)องกับวิถีชีวิตวิถีวฒ
ั นธรรม
ประเพณีท้องถิ)น ความมัน) คง เกี)ยวเนื)องกับธรรมชาติระบบนิเวศน์ การรวมตัวของสมาชิกในครอบครัว
และที)สําคัญที)สุดคือเกี)ยวเนื)องกับวิธีคิดและจิตสํานึกของคนในการประกอบการใดๆ ต้ องไม่ทําลาย
ธรรมชาติและสิ)งแวดล้ อม
เมื) อชุม ชนเข้ ม แข็ ง จนถึ ง ขัน สามารถรวมกลุ่ม กันประกอบธุ ร กิ จ ชุม ชนได้ ใ ช้ ท รั พ ยากร
ของชุมชนอย่างรู้ ถึงคุณค่า และไม่ทําลายสิ)งแวดล้ อม องค์กรชุมชนเป็ นยุทธศาสตร์ เน้ นการเรี ยนรู้
เพื) อให้ เกิ ดพึ)งตนเอง การแบ่งปั น สร้ างตลาดในชุมชน เป็ นกิ จการที) ร่วมกันดูแล ชุมชนจะเข้ มแข็ ง
จะเริ) มจากระดับครอบครัวทําพอกิน พออยู่
การพึ) ง พาตนเองหมายถึ ง การทํ า ให้ พ อกิ น พอใช้ ใ นครอบครั ว ชุม ชน และเครื อ ข่ า ย
ซึง) ร่วมกันเรี ยนรู้ร่วมกันจัดการร่วมกันผลิต ร่วมกันบริ โภค ไม่ใช้ สารเคมี ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง สิ)งที)แข็งแรง
คือจิตใจ ไม่มวั เมาในอบายมุข
ทางเลื อกยุทธศาสตร์ ในการพัฒนานัน มี คําตอบหรื อสูตรสํ าเร็ จที) สามารถใช้ ได้ กับทุกที)
ทุกเวลา ทุกสภาพปั ญหา กระบวนการเรี ยนรู้ จึงเป็ นสิ)งจําเป็ นและต้ องเรี ยนรู้ ตลอดเวลา การพัฒนา
โดยยึดแนวทางหนึ)งเพียงแนวทางเดียว ไม่ยืดหยุ่นไม่พิจารณาถึงพื นฐานดังเดิ
 มของคน ย่อมนําไปสู่
การคิดค้ นของการพัฒนาได้
หัวใจสําคัญระหว่างเศรษฐกิจกับชีวิตและระบบนิเวศน์อยูท่ ี)การเรี ยนรู้เริ) มจากการเรี ยนรู้ วิธี
คิดใหม่ คิดให้ รอบด้ านคิดให้ ทวีคณ
ู คิดแบบบูรณาการหรื อการประสานพลัง (synergy) และคิดให้
บรรลุได้ วา่ จะพึง) ตนเองได้ อย่างไร จะจัดการให้ เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์
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การสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา แนวทางที) เ น้ นการพั ฒ นาให้ คน
เป็ นศูน ย์ ก ลางและให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การพึ) ง ตนเองในระดับ ชุม ชน การสร้ างชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง
เป้าหมายหลักเน้ นการพึ)ง ตนเองได้ การกระจายรายได้ ที)เป็ นธรรม มี วิธี การที) เน้ นกลุ่ม ของชุม ชน
สหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชนเสริ มสร้ างค่านิยม โดยเน้ นการร่วมแรงร่ วมใจร่ วมมือกัน ช่วยเหลือเกื อกูล
กั น ด้ วย ความสามั ค คี ธ รรมกระตุ้ นแรงจู ง ใจให้ สํ า นึ ก สาธารณะ จิ ต ใจจดจ่ อ ต่ อ ส่ ว นรวม
สร้ างความสัมพันธ์ ที)ดีในชุมชนพึ)งพาอาศัยกัน ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ)งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิ จ ชี วิต สังคม กับระบบนิ เวศน์ นํ าเทคโนโลยี
ชัน กลางมาประยุก ต์ ใ ช้ ที)ส อดคล้ อ งกับ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ) นที) รั บใช้ ชุม ชน เน้ นความแข็ ง แกร่ ง ของ
โครงสร้ างระบบภายในชุมชน ท้ องถิ)น ควบคูก่ บั การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูโ่ ลกาภิวตั น์อย่างรู้เท่าทัน
การพัฒนาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมัน) คงได้ ด้วยผลิต
ภาพสอดคล้ องกับภูมิปัญญา รวมทังรั
 กษาสิ)งแวดล้ อมพร้ อมไปกับการแข่งขัน การกระจายรายได้
กระจายโอกาส กระจายความเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต กระจายอํานาจการมีส่วนร่ วมของชุมชนและ
ประชาชนในกระบวนการเรี ยนรู้พฒ
ั นาให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง
ข้ อมูลในตัวมันเองถ้ าจัดการไม่เป็ น ไม่มีกรอบ ไม่มีเครื) องมือมารองรับ ข้ อมูลก็ไม่มีคณ
ุ ค่า
ถ้ าใช้ ไม่เป็ น ข้ อมูลจะมี คณ
ุ ค่าเมื)อนํามาเชื)อมโยงจนทํ าให้ เกิ ดความรู้ เหมื อนการต่อจิSกซอ จนเห็น
ภาพใหญ่ แต่ความรู้ เป็ นเรื) องๆ ถ้ าไม่มีการเชื) อมโยง ความรู้ แบบบูรณาการ ผสานกับความรู้ อื) นๆ
ทําให้ เห็นองค์รวมและมีการนําความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ําให้ ชีวิตดีขึ น ความรู้ก็จะกลายเป็ นปั ญญา
จุดแข็งของชุมชนและสังคมไทย อยู่ที)ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางสังคม วัฒนธรรม
อยู่ที)ภูมิ ปัญ ญาและอยู่ที)ทุนทางสัง คมอยู่ที)ความสัม พันธ์ ข องบุคคลที) ร้อยรั ดด้ วยขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ทําให้ เกิดความเป็ นพี)น้อง ใกล้ ชิด พึง) พาอาศัยซึง) กันและกันในวงกว้ าง
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วิธีการที)จะให้ ชุมชนตระหนักว่าตนเองมีทุนของชุมชน ได้ แก่ การศึกษาวิจยั ทําให้ ชุมชน
ค้ นพบศั ก ยภาพของตนเอง พร้ อมกั บ แนวทางในการพั ฒ นาทุ น และศั ก ยภาพ การทํ า วิ จั ย
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที)ชาวบ้ านค้ นพบตนเอง รู้ จกั ตนเอง รู้ จกั ชุมชน รู้ จกั วิธีการสืบค้ นข้ อมูลที)ทําให้
รู้จกั รากเหง้ า และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รู้จกั ศักยภาพและทุน รายรับ รายจ่าย และหนี สิน และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี  เพื)อทําแผนแม่บทการพัฒนา ทําประชาพิจารณ์แผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
กระบวนการศึกษาวิจยั ทําให้ ชุมชนค้ นพบจิตวิญญาณของตนเอง ระบบคุณค่า ความดี
ความงามต่างๆ ค้ นพบความรู้ ภูมิ ปัญ ญา ทรั พ ยากรธรรมชาติอันหลากหลาย ซึ)งล้ วนเป็ นต้ นทุน
ที)สําคัญของชุมชน กระบวนการศึกษาวิจยั จากภายนอก เปลี)ยนวิธีคิดใหม่ให้ กลายเป็ นชุมชนที)เรี ยนรู้
พึง) ตนเองได้ และนําไปสูก่ ารเป็ นชุมชนที)เข้ มแข็งต่อไป
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ: จุดเน้ นการปฏิรูปการเรี ยนรู้

แนวคิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 3) พ.ศ. 2553
มุ่ง เน้ นการปฏิ รูปการเรี ยนรู้ เพื) อ ให้ เ ป็ นบุคคลแห่ง การเรี ยนรู้ มี วิ ธี การเรี ยนรู้ และสร้ างเครื อข่า ย
การเรี ย นรู้ การเรี ย นรู้ ระบบคุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ) น เพื) อ การอนุ รั ก ษ์ ฟืน ฟู การประยุ ก ต์ ใ ช้
และการสร้ างใหม่
การปฏิรูปการเรี ยนรู้ คือจุดเน้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์ที)จะคืนอํานาจการจัด
การศึก ษาให้ กับ ประชาชน การจัด การศึก ษาต้ อ งกระจายอํ า นาจไปสู่ท้ อ งถิ) น เพื) อ ให้ ป ระชาชน
เข้ ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รัฐมีหน้ าที)กํากับดูแลและส่งเสริ มคุณภาพการศึกษา
ให้ มีมาตรฐาน สิทธิ ของประชาชนที) จะเข้ าถึงการศึกษาได้ อย่างทั)วถึงและมี คณ
ุ ภาพ ดังมาตรา 43
“บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการได้ รับการศึกษาขันพื
 นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที)รัฐจะต้ องจัดให้
อย่างทัว) ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จา่ ย”
มาตรา 81 “รัฐต้ องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้ เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้ เกิด
ความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม จัดให้ มีกฎหมายเกี) ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุ งการศึกษาให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้ างเสริ มความรู้ และปลูกฝั งจิตสํ านึกที)ถูกต้ องเกี) ยวกับ
การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ท รงเป็ นประมุข สนับ สนุน
การค้ นคว้ าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่ งรั ดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื) อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ)น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ”
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 3) พ.ศ.2553
โดยภาพรวมแล้ วมุ่งเน้ นให้ ทุกคนมี สิทธิ และโอกาสเข้ าถึ งการศึกษาที) มีคุณ ภาพ 12 ปี โดยไม่เสี ย
ค่าใช้ จ่าย มุ่งเน้ นปฏิ รูประบบและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ร้ ู วิ ธี การเรี ยนรู้ เป็ นบุคคลแห่ง การเรี ยนรู้
เพื)อสังคมแห่งการเรี ยนรู้
สังคมแห่ งการเรี ยนรู้
หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา มีจดุ เน้ น 3 ประการ คือ
1. บุค ลทุก คนมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที) มี คุณ ภาพเสมอกัน ตลอดชี วิ ต
และในช่วงการศึกษาขันพื
 นฐาน 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
2. ปฏิรูประบบและกระบวนการเรี ยนรู้ โดยถือว่าผู้เรี ยนสําคัญที)สดุ ให้ ร้ ูวิธีการเรี ยน
3. ระดมและกระจายทรัพยากร การจัดการศึกษาให้ กว้ างขวางและทัว) ถึงและเป็ นธรรม
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม
มุง่ หวังให้ ปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื)อเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ การจัดการศึกษาทังในด้
 านเนื อหา
สาระ และกระบวนการทํ าให้ การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของสัง คมทัง สัง คมเพื) อเป็ นสัง คม
แห่งการเรี ยนรู้ เพื)อการแก้ ปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างยัง) ยืน
การปรับตัวเองเข้ าสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ และเพื)อให้ มีการปฏิบตั ิให้ เข้ าถึงหัวใจของการ
ปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุ งระบบการศึกษาให้ มีความยืดหยุ่น เชื)อมโยงกันได้ ระหว่างการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย มี การศึกษาภาคบัง คับ 9 ปี และเรี ยนได้ 12 ปี ตามความ
สะดวกโดยไม่เสี ยค่าใช้ จ่าย มีการปรั บปรุ งคุณภาพอุดมศึกษาและการอาชี วศึกษา การจัดมุ่งปรั บ
ระบบการเรี ยนการสอนให้ ผ้ ูเ รี ยนเป็ นสํ าคัญ โดยเฉพาะให้ ร้ ู วิธีการเรี ยนรู้ เรี ยนรู้ คู่คุณ ธรรม มี การ
กําหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก
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โลกยุคโลกาภิ วัตน์ เชื) อมนานาประเทศให้ ใ กล้ ชิดกันมากยิ)งขึน มี การแลกเปลี) ยนข้ อมูล
ข่าวสาร ความเปลี) ยนแปลงที) เ กิ ดขึน และรั บรู้ ได้ อย่างรวดเร็ ว การติดตามข้ อมูล ข่าวสารและการ
เปลี) ย นแปลงเกิ ด ขึ น ตลอดเวลา ย่ อ มยั ง ประโยชน์ ใ ห้ แก่ บุ ค คลหรื อประเทศที) ก้ าวทั น โลก
ใครครอบครองความรู้ และเทคโนโลยี ได้ มาก ย่อมได้ เปรี ยบกว่าผู้อื)น การเรี ยนรู้ ตลอดเวลาจึงเป็ น
สิ)งจําเป็ นสําหรับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของทุกคน
การปฏิรูปการศึกษาครัง นี  ทําให้ สงั คมมีแหล่งการเรี ยนรู้ เกิดขึ นมากมายที)ผ้ เู รี ยนสามารถ
แสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองตลอดเวลา จากแหล่งเรี ยนรู้ ทุกรู ปแบบ อย่างเพียงพอ เช่น ห้ องสมุด
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสัต ว์ สวนสาธารณะ อุท ยาน ศูน ย์ ก ารกี ฬ าและนัน ทนาการ รวมทัง สื) อ
และเทคโนโลยีต่างๆ ได้ ถูกนํามาใช้ เพื)อประโยชน์ทางการศึกษามากขึ น เป็ นการเพิ)มพลังการเรี ยนรู้
เพื)อทําให้ สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ หรื อสังคมแห่งปั ญญา รวมทังการจั

ดสรรระบบคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้ องถิ)นในการเรี ยนรู้
การคัดสรรระบบคุณค่ าภูมิปัญญาท้ องถิ,น
ภูมิ ปั ญ ญาและกระบวนการเรี ย นรู้ ของคนไทย เป็ นสิ) ง สํ า คัญ ที) สุด เป็ นขุม ทรั พ ย์ ท าง
ปั ญ ญา อันเกิ ดจากการสั)ง สมประสบการณ์ ที) ผ่านมา กระบวนการเรี ย นรู้ เลื อกสรรและปรุ ง แต่ง
พัฒ นาและถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กั น มาให้ สมดุ ล กั บ สภาพแวดล้ อมเหมาะสมกั บ เวลาและยุ ค สมั ย
การถ่ า ยทอดความรู้ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญญานั น ล้ วนนํ า มาซึ) ง กระบวนการเรี ยนรู้ อั น เป็ น
กระบวนการพัฒนาที)สําคัญที)ทําให้ สงั คมไทย อยูร่ อดและมีสนั ติสขุ ในการดําเนินชีวิต
ระบบคุณค่า เป็ นนามธรรมที) คอยกํ ากับกิ จกรรม หรื อการดําเนินกิ จกรรมของระบบอื) น
โดยมีคนและการอยู่ร่วมกันเป็ นชุมชนเป็ นเป้าหมายสําคัญ ระบบคุณค่าจะเน้ นการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน ความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับธรรมชาติ และคนกับคุณธรรม ระบบคุณค่าจึงปรากฏ
อยู่ใ นกฎระเบี ย บต่างๆ ของสัง คม ในการดํ าเนิ นกิ จ กรรมต่า งๆ และกระบวนการถ่ ายการเรี ยนรู้

44
ของชุมชน การเรี ยนรู้ ระบบคุณค่าภูมิปัญญาท้ องถิ)น เพื)อการอนุรักษ์ ฟื น ฟู การประยุกต์ใช้ และการ
สร้ างใหม่เพื)อสืบสานคุณค่า ความเชื)อ และปั ญญาของท้ องถิ)น
ระบบการเรี ยนรู้ เป็ นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบ เป็ นการเรี ยนรู้ ที)ต่อเชื)อมภูมิปัญญา
ของชุม ชนเข้ า กับ ความรู้ ทางสากล พัฒ นาองค์ ความรู้ ใหม่ ที)ส อดคล้ อ งและรั บ ใช้ ชี วิต ของชุม ชน
ในปั จจุบนั กิจกรรมหรื อระบบอื)นๆ จึงต้ องมีการเรี ยนรู้ เฉพาะระบบ หรื อเฉพาะด้ านโดยมีภูมิปัญญา
เป็ นแกนกลาง เชื) อมร้ อยความรู้ ทุกส่วนเข้ าด้ วยกันเป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ของชุม ชน ภูมิปัญญาไทย
มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม และมีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ นในวิถีชีวิตไทย ซึง) ภูมิปัญญาท้ องถิ)นอาจเป็ น
ที)มาขององค์ความรู้ที)งอกงามขึ นใหม่ที)จะช่วยในการเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ การจัดการ
และการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญาท้ องถิ)น มีความเด่นชัด
ดังนี 
1. ด้ า นเกษตรกรรม ได้ แ ก่ ความสามารถในการผสมผสาน องค์ ค วามรู้ ทัก ษะ
และเทคนิคด้ านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื นฐานคุณค่าเดิม ซึ)งคนสามารถพึ)งพา
ตนเองได้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ
2. ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้ แ ก่ การรู้ จักประยุกต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส มัยใหม่
การแปรรู ปการผลิ ตเพื) อการบริ โภคอย่างปลอดภัย ประหยัดเป็ นธรรม การขวนขวายการใช้ ชุมชน
ท้ องถิ)น สามารถพึง) ตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดจนการผลิตและการจําหน่ายผลิตทางหัตกรรม
3. ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ได้ แ ก่ ความสามารถในการจัด การป้ องกัน และรั ก ษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้ นให้ ชมุ ชนสามารถพึง) ตนเองทางสุขภาพและอนามัยได้
4. ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้ อม ได้ แก่ ความสามารถเกี) ยวกับ
การจัดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ) ง แวดล้ อ ม ทัง การอนุรัก ษ์ ก ารพัฒ นาและการใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ)งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง) ยืน
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5. ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้ แก่ ความสามารถในการสะสมและบริ หารกองทุน
และสวัสดิการชุมชน ทังที
 )เป็ นเงิ นตราและโภคทรัพย์ เพื)อสร้ างความมั)นคงให้ กับชี วิต ความเป็ นอยู่
ของสมาชิกในกลุม่
6. ด้ านศิลปกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานทางศิลปะสาขาต่างๆ
7. ด้ า นภาษาและวรรณกรรม ได้ แ ก่ ความสามารถในการอนุรั กษ์ แ ละสร้ างสรรค์
ผลงานด้ านภาษาวรรณกรรมท้ องถิ)น และการจัดทําสารานุกรมภาษาถิ)น การปริ วรรตหนังสือโบราณ
การฟื น ฟูการเรี ยนการสอนภาษาถิ)น
8. ด้ านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้ แก่ ความสามารถประยุกต์และการปรั บใช้
หลั ก ธรรมคํ า สอนทางศาสนา ปรั ช ญาความเชื) อ และประเพณี ที) มี คุ ณ ค่ า เหมะสมต่ อ บริ บ ท
ทางเศรษฐกิจและสังคม
9. ด้ านโภชนาการ ได้ แ ก่ ความสามารถในการเลื อกสรร ประดิษฐ์ ปรุ งแต่ง อาหาร
และยาให้ เหมาะสมกับความต้ องการของร่ างกายได้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็ นสินค้ า
และบริ การส่งออกที)ได้ รับความนิยมแพร่หลาย รวมทังการขยายคุ

ณค่าเพิ)มของทรัพยากร
เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ของชุมชน
คนไทยในอนาคตจะเป็ นคนที)มีคุณลักษณะเป็ นคนดี คนเก่ง และมี ความสุข มองกว้ าง
คิดไกล ใฝ่ ดี มี วิธีการเรี ยนรู้ สังคมไทยจะเป็ นสังคมที) มุ่งก้ าวมั)นรู้ ทันโลก เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ได้ อย่างมีศกั ดิEศรี เป็ นสังคมทังมวลเข้

ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (All for
education) กั น อย่ า งกว้ า งขวาง มี ค วามเป็ นประชาสัง คม ที) เ ห็ น ความสํ า คัญ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนนัน ทัง นี เ พราะความเป็ นประชาสังคม แสดงถึงการรวมพลังของสมาชิกของชุมชนนัน ๆ
ในการที) จ ะจัดการกับปั ญ หาที) เ กิ ดขึน ในชุม ชน และสัง คมของตนเองด้ วยพลัง ที) มี อยู่ใ นชุม ชนนัน
องค์ประกอบของความเป็ นประชาสังคมคือ
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1. จิตสํ านึกรั บผิดชอบต่อสังคมสาธารณะ มี ความตื)นตัวของสังคมและการยอมรั บ
ในสาธารณชน ถึ ง ความสํ า คัญ ขององค์ คุณ แห่ ง ประชาสัง คม โดยเห็ น ความสํ า คัญ และเคารพ
ในคุณ ค่ า ของความคิ ด ริ เ ริ) ม ทํ า งานเพื) อ สัง คมส่ ว นรวม เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มโดยสมัค รใจในการ
สร้ างสรรค์สงั คมอันเป็ นรากฐานของประชาธิปไตย
2. มี ค วามเป็ นชุม ชน หมายถึ ง เชื) อ มโยงติ ด ต่อ กัน ในทางใดทางหนึ) ง ที) ร วมตัว กัน
ด้ วยความรัก ความผูกพัน ความเอื ออาทร ความสนใจ หรื อผลประโยชน์ร่วมกัน
3. มีความเป็ นกลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันเพื) อแก้ ปัญหาหรื อกระทํ าการบางอย่าง
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ ระบบการจัดการระดับกลุม่
4. มี ค วามเป็ นเครื อ ข่ า ย มี โ ครงสร้ างกระบวนการเชื) อ มโยงองค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก ร
สาธารณะประโยชน์ และปั จเจกชนอิสระเข้ าด้ วยกัน และทําให้ เกิดการสื)อสารระหว่างองค์กร โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื)อการช่วยเหลือเกื อกูลกัน
5. มีการจัดการเชิงอํ านาจแบบมี ส่วนร่ วม ประชาสังคมเป็ นเรื) องของการจัดการกับ
วิกฤตหรื อปั ญหาของชุมชน โดยการจัดการต้ องมีส่วนร่ วมของสมาชิกอย่างแท้ จริ ง ในทุกขันตอนของ

กิจกรรม เพื)อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที)วางไว้ ร่วมกัน
ภาคี เ ครื อข่ า ยความร่ วมมื อ หมายถึ ง การเชื) อ มโยงร้ อยรั ด มี ค วามพยายามและการ
ดําเนินการของฝ่ ายต่างๆ เข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบ เป็ นรูปธรรม เพื)อปฏิบตั ิภารกิจอย่างใดอย่างหนึ)ง
ร่ วมกัน โดยที)แต่ละฝ่ ายยังคงปฏิบตั ิภารกิจหลักของตนเอง การเชื)อมโยงนี อาจเป็ นไปในรู ปของการ
รวมตัวกันแบบหลวมๆ เฉพาะกิจ ตามความจําเป็ น หรื ออาจเป็ นในรู ปของการจัดองค์กรที)เป็ นระบบ
มีโครงสร้ างของความสัมพันธ์ กนั อย่างชัดเจน เครื อข่ายความร่ วมมือเป็ นไปได้ ทงในระดั
ั
บของปั จเจก
บุคคล องค์กร หรื อสถาบัน อาจมีขอบข่ายตังแต่
 เล็กๆ ภายในชุมชนแห่งหนึ)งขึ นไป จนถึงระดับจังหวัด
ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ
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เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของชุมชน การเรี ยนรู้ จะเป็ นแกนของกิ จกรรมทุกกิ จกรรม เป็ นการ
เรี ยนรู้ ที)ต่อเชื)อมความรู้ ภูมิปัญญาของชุมชน ซึ)งสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในระบบการจัดการ ระบบ
สิ)งแวดล้ อมที)สมดุล ระบบสวัสดิการ ระบบรักษาสุขภาพ ระบบเกษตรที)ยงั) ยืน ระบบทุนชุมชน ระบบ
อุ ต สาหกรรมชุ ม ชน รวมทัง ระบบทุ น ชุ ม ชน ซึ) ง ระบบดัง กล่ า วนี เ กี) ย วข้ อ งสัม พัน ธ์ กั น อย่ า งเป็ น
กระบวนการ ซึง) สามารถสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื) องมือเกี)ยวกับบทบาทของ
ผู้เรี ยน ผู้สอน ครอบครัว และชุมชน ในการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้
บุคคลแห่ งการเรี ยนรู้
เริ) มเรี ยนให้ เร่งรู้
หนึง) ฟั งอย่าฟั งดาย
หนึง) ให้ อตุ สาหะ
หนึง) ห้ ามอย่าเอื อนอํา
หนึง) ใจให้ มนั) หมาย
พร้ อมองค์จงึ) ทรงนาม

ทังสี
 )องค์ประมาณหมาย
ให้ ตงจิ
ั  ตกําหนดจํา
เอาจิตคิดพินิจจํา
ฉงนใดให้ เร่งถาม
ลิขิตข้ อสุขมุ ความ
ว่าศิษย์แท้ นี)ศกึ ษา
จากปฐมมาลา ของพระเทพโมฬี
แต่งในรัชกาลที) 3 กรุงรัตนโกสินทร์

การปฏิ รูปการเรี ยนรู้ จะต้ องเห็นที)ผ้ ูเรี ยนเป็ นสําคัญ ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้
มี วิธี การเรี ยนรู้ ของแต่ละบุคคล ผู้ส อนจะต้ องจัดสภาพแวดล้ อมเพื) อกระตุ้นการเรี ยนรู้ ตามความ
ต้ องการหรื อความสนใจของผู้เรี ยน เพราะผู้เรี ยนแต่ละคนมีความถนัด มีวิธีการเรี ยนรู้ ไม่เหมือนกัน
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ผู้ส อนจะต้ อ งจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที) ส อดคล้ อ งกั บ ผู้เ รี ย นได้ ต ามระดับ สติ ปั ญ ญา ความสนใจ
ความถนัดและความสามารถของผู้เรี ยน การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที)เหมาะสมกับการทํางาน
ของสมอง เชื) อมโยงไปสู่ระดับสติปัญญา การพัฒนาทักษะการคิด การฝึ กความจํ าและพฤติกรรม
ที)แสดงออกของผู้เรี ยน เพราะสมองใช้ ความจําเป็ นองค์ประกอบพื น ฐานของการคิดและการเรี ยนรู้
ซึ) ง เป็ นแนวคิ ด พื น ฐานหลัก ของการจั ด การเรี ย นรู้ เพื) อ เสริ ม สร้ างการฝึ กทัก ษะการคิ ด ซึ) ง เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการเรี ยนรู้ ที)จะทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถคิดได้ ด้วยตนเอง คือ การเรี ยนรู้ อย่างไม่มี
ความเครี ยด เรี ยนรู้ อย่างมี ความสุข และเรี ยนรู้ ด้ วยแรงจูง ใจที) เกิ ดขึน ภายในตัวผู้เ รี ยนเอง ผู้สอน
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที)สอดคล้ องกับผู้เรี ยน การนําเหตุการณ์ จากสภาพจริ ง หรื อปั ญหามาศึกษา
เรี ยนรู้ วิ เ คราะห์ แลกเปลี) ยนเรี ยนรู้ สร้ างความรู้ ใหม่ วิ ธี การใหม่ สร้ างระบบใหม่เ พื) อประยุกต์ ใ ช้
กับสภาพจริ ง เน้ นการแข่งขันกับตัวเอง คือ เป้าหมายเพื)อการพัฒนาตนเอง สร้ างระบบคิด ส่งเสริ ม
การทํางานเป็ นทีม รวมทังส่
 งเสริ มค่านิยมประชาธิ ปไตย แสดงพฤติกรรมจริ ยธรรมที)มาจากกิจกรรม
การเรี ยนตามสภาพจริ ง จุดเน้ น การปฏิ รูปการเรี ยนรู้ เพื)อให้ ผ้ ูเรี ยนมี วิธีการเรี ยนรู้ และมี เจคติที)ดี
ต่อการเรี ยนรู้ โดยตระหนักถึ ง ความสํ าคัญ ของการเรี ยนรู้ เป็ นอริ ยทรั พ ย์ ใ นตน ผู้เ รี ยนเห็ นคุณ ค่า
รั กถิ) นฐาน ชุมชน มี พลังปั ญญาเป็ นของตัวเอง รู้ เท่าทันการเปลี) ยนแปลง เป็ นบุคคลที) พึง ประสงค์
ของสังคม ดังที)พระธรรมปิ ฎก กล่าวไว้ คือ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุขของสังคม
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การเรี ยนรู้ ส่ ูการคิดระดับสูง
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ข องการจั ด การศึ ก ษาเพื) อ พั ฒ นาศัก ยภาพของบุ ค คล หมายถึ ง
ชุด ความคิ ด หรื อ แนวความคิ ด ในการจัด การศึ ก ษาแนวใหม่ เป็ นทางเลื อ กเพื) อ เสริ ม สร้ างพลัง
ความสามารถที)มีอยู่ในตัวผู้เรี ยนให้ เจริ ญเติบโตตามศักยภาพ และนําพลังของศักยภาพนี มาพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม ให้ เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง ศักยภาพของผู้เรี ยนที)ได้ รับการกระตุ้น
และพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง การประเมินผลการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง รวมทัง
บทบาทของผู้ ส อนเป็ นผู้ เ อื อ อํ า นวยความสะดวก กระตุ้น การเรี ย นรู้ เป็ นนัก จัด การการเรี ย นรู้
เพื) อ กระตุ้น ให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ตามความถนัด ความต้ อ งการ ความสนใจ เสริ ม สร้ างศัก ยภาพ
ของแต่ละบุคคลให้ เจริ ญถึงขีดสุด มีทกั ษะการคิดระดับสูงที)สําคัญ ได้ แก่ รู้ จกั คิดวิเคราะห์หาเหตุผล
ได้ ถูกต้ อง สืบค้ นหาความจริ งออกมาได้ องค์ประกอบของทักษะการคิดดังกล่าวนี  จะนําไปสู่การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิดระดับสูงได้ คิดเป็ น ก็สามารถพึ)งพาตนเองได้
รวมทัง รู้ วิธีการแก้ ปัญหาซึ)งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที)มีพลังนํ าไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษา
และสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ภาพ และในศตวรรษที) 21 ซึง) ต้ องการคุณลักษณะดังนี 
1. มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ คิ ด ถึ ง คํ า ถามที) จัด เจนมี ค วามสนใจใฝ่ รู้ และคิ ด หาคํ า ตอบ
ที) ถูกต้ องโดยการเสาะแสวงหาข้ อมูล รวบรวมข้ อเท็จจริ ง ตรวจสอบข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อสัน นิษฐาน
ความเห็ นต่าง ๆ ประเมิ นข้ อถกเถี ยงได้ ตี ความที) เ ป็ นไปได้ หลาย ๆ ทาง ตัดสิ นใจและหาข้ อสรุ ป
บนพื น ฐานของเหตุผ ลและข้ อ เท็ จ จริ ง เพื) อ ใช้ ใ นการตัดสิ น ใจไม่ใ ช้ อคติ หรื ออารมณ์ ใ นการตัดสิ น
ยอมรับฟั งความคิดของผู้อื)น และเปลี)ยนความคิดเห็นและจุดยืนหากได้ รับข้ อมูลใหม่เพิ)มขึ นหรื อเมื)อ
มีเหตุผลสนับสนุนที)ดีกว่า
2. มีความสามารถในการสื)อสาร สร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื)นในศตวรรษที) 21 ภาษา
เป็ นสิ)งจําเป็ นและเป็ นเครื) องมือในการแสวงหาความรู้ การสื)อสารเพื)อสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื)น
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การใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่างประเทศรวมกับ ภาษาเทคโนโลยี จ ะช่วยให้ ผ้ ูเ รี ย นเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้
เพื)อแสวงหาความจริ งและการสร้ างความรู้ใหม่หรื อแนวคิดและวิธีการใหม่
3. มี ค วามสามารถในวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ จุด เน้ น ที) สํ า คัญ ที) สุด ในการเรี ย นรู้ คื อ เป็ นบุค คล
แห่งการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองโดยตระหนักถึงความสําคัญว่าการเรี ยนรู้ เป็ นอริ ยทรัพย์
ในตน รู้ วิธีการเรี ยนรู้ รู้ วิธีการที)จะปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ ที)จะออยู่ร่วมกับผู้อื)น และเรี ยนรู้ ที)จะเป็ นบุคคลที)ใช้
ศักยภาพของตนเพื)อทําประโยชน์แก่สว่ นรวมอย่างสร้ างสรรค์
4. มีคา่ นิยมในการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง มีความคิดระดับสูงเห็นคุณค่าของตนเอง รู้ ว่า
ตัวเองคือใคร ต้ องการเป็ นอะไรและสามารถอธิบายได้ วา่ การตัดสินใจเพื)ออะไร และด้ วยเหตุผลอะไร
5. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสิ)งแวดล้ อมและสังคมที)เปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
มี ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ ตนได้ ซึ)ง เป็ นคุณสมบัติที)ดีทางจิตใจ เป็ นบุคคล
ที) เ ห็ นอกเห็ น ใจผู้อื)น ไม่ เ บี ยดเบี ยนผู้อื)น มี นํา ใจ สามารถควบคุม ตนเอง รู้ ข้ อดี ข้ อเสี ยของตนเอง
ปรับปรุ งตนอย่างสมํ)าเสมอ แก้ ปัญหาสามารถจัดเก็บความขัดแย้ งทางอารมณ์ของตนเองได้ รวมทัง
การจัดการกับความเครี ยด ความเกลียด และความโกรธในการเผชิญกับสภาพการณ์ที)หลากหลาย
การเรี ยนรู้ จากการปฏิบัตทิ ักษะเพื,อการอยู่รอด
การเรี ยนรู้ คือ การแสวงหาว่าเราได้ เรี ยนรู้ อะไรไปบ้ างแล้ ว แต่การปฏิบตั ิคือการแสดงให้
เห็นผู้เรี ยนรู้ จริ ง เป้าหมายของการเรี ยนรู้ เพื) อการปฏิ บตั ิไม่ได้ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดทักษะทางอาชี พ
เท่านัน การเรี ยนเพื)อรู้ กับการเรี ยนเพื)อปฏิบตั ิเป็ นของคู่กันและมี ความสัมพันธ์ กับการฝึ กฝนวิชาชี พ
การประกอบอาชีพต่าง ๆ ลักษณะงานที)เกี) ยวกับความรู้ ความสําคัญของภาคธุรกิจบริ การจะขยาย
ประสบการณ์ผ้ เู รี ยนให้ สามารถดําเนินการและเรี ยนรู้ การจัดการกับสถานการณ์ที)หลากหลายซับซ้ อน
การเรี ย นรู้ การทํ า งานเป็ นที ม และทั ก ษะทางสัง คม การเรี ย นรู้ งานเศรษฐกิ จ เชิ ง อุ ต สาหกรรม
ความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ความก้ าวหน้ าทางวิชาการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงาน
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ธุรกิจสร้ างสรรค์งานใหม่ เพื)อเสริ มสร้ างวิธีคิดการประยุกต์ใช้ และการปรับตัวให้ กบั ผู้เรี ยน การเรี ยนรู้
เรื) องราวของสภาพสังคมที)หลากหลายที) ผ้ ูเรี ยนกํ าลังประสบอยู่รวมทัง ประสบการณ์ ในการทํางาน
ที) ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มของชุ ม ชนสัง คมจะขยายประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
เป็ นอย่างดี
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื) อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ จริ งจะมี ส่ ว นในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนจากทั ก ษะ
สู่ความสามารถ ในการคิดและการกระทํา เช่น การออกแบบโครงงาน การวิจยั การจัดระบบ ผู้เรี ยน
ได้ แสดงทักษะความสามารถเชิ ง บูรณาการ การดํ ารงชี วิตกับความรู้ มาดําเนิ นการได้ อย่างสมดุล
รวมทังความสามารถทํ

าตนในลักษณะนามธรรมไม่มีตวั ตน ได้ แก่ การเพิ)มคุณค่าในงานภาคบริ การ
ความสามารถในการติดต่อสื)อสาร สร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื)น ความสามารถในการทํางานร่ วมกับ
ผู้อื)น ทักษะการจัดการและการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งและการปรับตัว
การเรี ยนรู้ เป็ นอริยทรั พย์ ในตน ปั จจัยที)เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ลกั ษณะนี  ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้ ท, ี สมดุลและมี ความสุ ข เป็ นพื น ฐานในการเสริ ม สร้ างเจตคติทางบวก
ในการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ เกี) ยวกับความดี ความงาม และความจริ ง ที)มีความสมดุลกัน จะเสริ มสร้ าง
พลังการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ นกับผู้เรี ยน ทําให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองและสิ)งแวดล้ อม
มองเห็นความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนรวมกับส่วนย่อย มี ลักษณะการเรี ยนรู้ แบบองค์รวม เมื) อผู้เรี ยน
สามารถคิดวิเคราะห์และมองแบบองค์รวมได้ ความงามและจริ ยธรรมจะเกิดขึ น การกระตุ้นการเรี ยนรู้
ที)สมดุลระหว่างความดี ความงาม และความจริ ง ควรจะเริ) มตังแต่
 วยั เด็ก เพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก
จะใช้ สมองซีกขวาในการเรี ยนรู้ การอ่านหนังสือและเล่านิทานให้ เด็กฟั ง จะไปกระตุ้นกระบวนการคิด
และจิ น ตนาการ การศึ ก ษาพบว่ า เด็ ก ๆ ถ้ าดู โ ทรทั ศ น์ ม ากเกิ น ไป จะไปสกั ด กั น จิ น ตนาการ
และความคิ ดสร้ างสรรค์ เด็ กๆ ชอบฟั ง นิ ท าน จะสนุก สนานเมื) อผู้ส อนสามารถเล่า เรื) องได้ อย่ า ง
สนุกสนาน เร้ าความสนใจ เป็ นการกระตุ้นจิ นตนาการ การฝึ กการคิด ฝึ กทัก ษะการฟั ง ค่านิ ย ม
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คุณธรรมจริ ยธรรมจะเกิดขึน โดยผ่านนิทาน การศึกษาพบว่า นักปรัชญาสําคัญๆ ของโลก สามารถ
เปลี) ยนความคิดและพฤติกรรมได้ จากเรื) องที) เคยได้ ยิน ได้ เรี ยนรู้ มาตอนวัยเด็ก การเรี ยนรู้ เกี) ยวกับ
ความดี ผู้เรี ยนจะต้ องได้ รับประสบการณ์ อย่างต่อเนื)อง เชื)อมโยง จึงจะสะสมเสริ มสร้ าง เพื) อขยาย
ประสบการณ์การเรี ยนรู้เกี)ยวกับค่านิยม คุณธรรมและจริ ยธรรมต่อไป
การเรี ยนรู้ เกี) ยวกับความดี ความงาม และความจริ ง จะเป็ นพื นฐานในการพัฒนาผู้เรี ยน
เกี)ยวกับคุณค่าแห่งความเป็ นมนุษย์ที)สมบูรณ์ ได้ รับการพัฒนาจิตใจ พฤติกรรม และปั ญญา ซึ)งเป็ น
พื นฐานให้ ผ้ เู รี ยนมีวิธีการเรี ยนรู้ในการพัฒนามีวิธีการเรี ยนรู้ด้านอื)นต่อไป
2. การเรี ย นเพื, อ รู้ เป็ นการฝึ กทัก ษะวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที) เ ริ) ม จากการกระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย น
มีประสบการณ์ การคิด คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เชื)อมโยงสภาพแวดล้ อม ปั ญหาเข้ ากับ
ปั จจัยทางสังคม เพื)อให้ เกิดความเข้ าใจ เป็ นการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย นําไปสู่การพัฒนาปั ญญา
ขัดเกลาจิตใจและปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรี ยน
3. การเรี ยนรู้ เพื, อปฏิบัติได้ จริ ง จะพัฒนาทักษะสู่ความสามารถในการคิด และการ
กระทํา การเรี ยนเพื)อรู้ กบั การเรี ยนเพื)อปฏิบตั ิเป็ นของคูก่ นั เป็ นองค์รวมของการเรี ยนรู้ ที)มีความหมาย
และมีคณ
ุ ค่าที)จะเสริ มสร้ างโลกทัศน์และแนวคิดใหม่ให้ กบั ผู้เรี ยน
4. การเรี ยนรู้ ท, ีจะอยู่ร่วมกั น การพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านปั ญญา พฤติกรรม และจิตใจ
ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างสัมพันธภาพที)ดีกบั บุคคลอื)น ทํางานร่ วมกับบุคคลอื)นได้ เห็นคุณค่าของตนเอง
เห็ น คุณ ค่า ของผู้อื) น สามารถควบคุม ตนเองได้ ให้ มี ก ารพัฒ นาไปในแนวทางที) ถูก ต้ อ ง มี ค วาม
รั บผิ ดชอบ บรรยากาศการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม จะพัฒนากระบวนการคิด พฤติกรรมของผู้เ รี ยน
ด้ านทักษะทางสังคม ช่วยเหลือกลุม่ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ไปในทางที)สร้ างสรรค์
5. การเรี ย นรู้ ที, จ ะเป็ น การเรี ย นรู้ ที) เ สริ ม สร้ างให้ ผ้ ู เ รี ย นค้ น พบตนเอง เสริ ม สร้ าง
บุคลิกภาพส่วนตน ได้ พฒ
ั นาเป็ นลักษณะเฉพาะของตน ศึกษาตัวเองว่าตนเองคือใคร จุดยืนของตน
อยู่ ณ ที)ใด จะพัฒนาวิธีคิด ค่านิยม มีลกั ษณะเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
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เห็ น คุณ ค่า ของการเรี ยนรู้ เป็ นอริ ย ทรั พ ย์ ใ นตน ซึ)ง มี คุณ ลัก ษณะ 5 ประการ คื อ 1) ความเชื) อมั)น
ในตนเอง มีความเชื)อในหลักแห่งความดี ความงาม มุง่ มัน) กระทําความดี มองเห็นผลในการทําความดี
ทังในระยะสั

นและระยะยาว

2) มีกําลังใจเข้ มแข็ง ปรับอารมณ์ วิธีคิด ไม่เหงาอยู่กับตนเอง ได้ ในทุก
สภาวะแวดล้ อม 3) มีความประพฤติดีงาม มีความซื)อสัตย์สุจริ ต ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ อง 4) เสียสละ
มีนํา ใจเอื อเฟื อเผื) อแผ่ ช่วยเหลื อผู้อื)น มี จิตสาธารณะ และ 5) มี ปัญญา ความรู้ ความคิดที) ถูกต้ อง
ใช้ กระบวนการทางปั ญญาในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
สมาธิเป็ นปั จจัยในการเรี ยนรู้
สมาธิ เป็ นสํ าคัญในการเรี ยนรู้ ถ้ าผู้เรี ยนไม่มีสมาธิจะเรี ยนรู้ ไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ในการฟั งก็
สื) อสารกับบุคคลอื) นไม่ร้ ู เรื) อง สมาธิ ไม่ดีมีผลต่อการเรี ยนรู้ และบุคลิกภาพ สมาธิ เป็ นปั จจัยที) ทําให้
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้เกี)ยวกับสิ)งรอบตัวได้ ถ้ าผู้เรี ยนไม่มีสมาธิในการฟั งก็อาจจะได้ ยินผู้สอนพูดเพียง
5 นาที แ รกเท่ า นัน ที) เ หลื อ อี ก เกื อ บ 1 ชั)ว โมง ผู้เ รี ย นอาจใจลอยวอกแวกไปตามสิ) ง ที) อ ยู่ร อบตัว
ใน 1 ชัว) โมง นัน ผู้เรี ยนอาจเก็บความรู้ได้ เพียงร้ อยละ 5 ในขณะที)ผ้ เู รี ยนคนอื)นเก็บได้ เกือบร้ อยละ 80
ถ้ าผู้เ รี ย นไม่ มี ส มาธิ ไม่ มี ประสบการณ์ ว่า ตนเองก็ จ ะทํ าอะไรสํ า เร็ จ เป็ นชิ น เป็ นอันได้
การขาดประสบการณ์แห่งการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ถ้ าเกิดซํ าๆ จะมีผลทําให้ ผ้ ูเรี ยนขาดความเชื)อมัน) ใน
ตนเอง รู้สกึ ว่าตนเองทําอะไรไม่สําเร็ จในที)สดุ
สมาธิ คือ ความสามารถที)จะเพ่งความสนใจไปยังสิ)งเร้ าบางอย่าง และเลือกเฟ้นว่าสิ)งเร้ า
ใดบ้ างที)ควรจะให้ ความสนใจ ในร่ างกายของคนเรา อวัยวะที)รับผิดชอบในการสร้ างสมาธิ คือ สมอง
ส่วนที)มีบทบาทในการสร้ างสมาธิ คือ สมองส่วนอาร์ เบรน (R - brain) คือ ก้ านสมองทําหน้ าที)ควบคุม
ระดับการตื)นตัวของบุคคล ความต้ องการเพียงความรู้สกึ ปลอดภัย
สมองส่วนโอลด์แมมมาเลียนเบรน (Old mammalian brain) คือ สมองส่วนฮิปโปแคมปั ส
เทมโพราลโลบ และบางส่วนของฟรอนทอลโลบ มี หน้ าที) เ กี) ยวกับความจํ า การเรี ยนรู้ พฤติกรรม
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ความสุข อารมณ์พื นฐาน เป็ นสมองส่วนที)ต้องการเป็ นเจ้ าของและความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน
อารมณ์ของบุคคลจึงมีอิทธิพลต่อสมาธิ และความสนใจสิ)งรอบตัว
สมองส่วนนี โอคอร์ เท็กซ์ (Neo cortex) คือ สมองส่วนใหญ่ทัง หมด โดยเฉพาะบริ เวณ
พื น ผิ ว สมองที) ทํ า หน้ า ที) เ กี) ย วกับ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด การเรี ย นรู้ สติ สัม ปชัญ ญะ และรายละเอี ย ด
ที)สลับซับซ้ อน เป็ นสมองที)ต้องการผสมผสานความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทําหน้ าที)ควบคุมและเลือกเฟ้น
ว่าสิ) งเร้ าหรื อสิ)ง กระตุ้นใด เป็ นสิ) งสํ าคัญที) จ ะต้ องสนใจหรื อมี ส มาธิ จ ดจ่อ สมาธิ แบบต่อเนื) อง คื อ
การคงความสนใจในสิ)งหนึ)งๆ ได้ เป็ นระยะเวลานานต่อเนื)อง ส่วนสมาธิอีกแบบหนึ)ง คือ การคัดเลือก
สิ)งเร้ า ขจัดสิ)งที)ไม่สําคัญออกไป เพื)อจะให้ ความสนใจต่อสิ)งเร้ าสําคัญๆ หรื อตรงประเด็น สมาธิทงสอง
ั
อย่างนี จ ะทํ างานไปพร้ อมๆ กันตลอดเวลา เพื) อให้ ผ้ ูเรี ยนเลื อกแต่สิ)งที) สําคัญๆ และให้ ความสนใจ
ต่อสิ)งนันนานพอในการเรี

ยนรู้
สมองแต่ละส่วนมีผลต่อการเรี ยนรู้ สมองส่วนอาร์ เบรนมีหน้ าที)โดยตรงเกี)ยวกับการมีชีวิต
ไม่ได้ เกี) ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ โดยตรงได้ หากรู้ สึกว่าปลอดภัยก็ไม่เดือดร้ อนว่าสมองส่วนอื) นทําอะไร
แต่ถ้าสมองส่วนอาร์ เบรน ถูกกระตุ้นให้ เกิดความเครี ยด ก็ไม่ทําให้ อยากเรี ยนรู้ ไม่อยากคิดอะไรทังสิ
 น
เป็ นผลทําให้ ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ลดลง ถ้ าหากเรี ยนรู้โดยมีความเครี ยด ขาดความรู้ สึกอยากเรี ยนรู้
อย่างเป็ นอิ ส ระ สมองส่วนหนึ)ง จะเฝ้ าถามว่าจะหลี กหนี จ ากสภาวะความเครี ยดนี ไ ด้ อย่างไร คื อ
ไม่เรี ยนได้ อย่างไร ทําอย่างไรเวลาเมื)อถูกผู้สอนถามแล้ วตอบไม่ได้ หากแต่ความเครี ยดไม่มากเกินไป
สมองส่วนอาร์ เบรน อาจจะเชื) อว่าสมองส่วนนี โอคอร์ เท็กซ์ จะแก้ ปัญหาได้ จึงยอมให้ มีการเรี ยนรู้
เกิดขึ น แต่เป็ นไปได้ อย่างเชื)องช้ า
สมองส่วนโอลด์แมมมาเลี ยนเบรน เป็ นส่วนหนึ)ง ที) ต้องการความสุข สนุกสนาน ถ้ าการ
เรี ยนรู้ ทําให้ เกิดความพอใจก็ยิ)งอยากจะเรี ยนรู้ มากขึ น มีสมาธิในการเรี ยน สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างใจ
จดใจจ่อ เรี ยนรู้ อย่างมี ความสุข โดยสมองไม่ไ ด้ ถูกคุมคามและไม่มี ความเครี ยด ในทางตรงข้ าม
ถ้ าการเรี ยนรู้ นนทํ
ั  าให้ เบื)อหน่าย รู้ สึกไม่มีความสุข ก็จะปฏิเสธทันที เป็ นการสร้ างประสบการณ์ที)ไม่ดี
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สมองก็ จะจดจําเหตุการณ์ เหล่านัน ไว้ ต่อไปข้ างหน้ าก็ จะพยายามหลี กเลี)ยง สิ)งเหล่านี ให้ มากที)สุด
เท่ า ที) จ ะทํ า ได้ การสั)ง สมประสบการณ์ นัน เลวร้ ายมากยิ) ง ขึ น สมองอาจจะปิ ดกัน ไม่ ย อมเรี ย นรู้
และจดจําอะไรที)เกี)ยวข้ องกับเหตุการณ์นนทั
ั  งสิ
 น
สมองนีโอคอร์ เท็กซ์ เป็ นสมองส่วนที)ทําหน้ าที)การรู้ สึกนึกคิด และการเรี ยนรู้ เป็ นส่วนหนึ)ง
ที)พร้ อมจะรับรู้ ข้อมูลใหม่ ๆ เข้ ามาผสมผสานกับข้ อมูลที)มีอยู่เดิม การเรี ยนรู้ ด้วยสมองส่วนนี เป็ นไป
ตามธรรมชาติ การทํ างานของสมองและจะรู้ สึกเหมื อนกับได้ รับรางวัล ภายในตัวเองหลังจากที) ไ ด้
เรี ยนรู้แล้ ว
เมื)อรวมการทํางานของสมองทัง 3 ส่วนเข้ าด้ วยกันแล้ วจะพบว่า สมาธิเป็ นสิ)งสําคัญของ
การเรี ย นรู้ ทํ า ให้ ก ารเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที) สุ ด และนํ า ไปสู่ก ารพัฒ นากระบวนการคิ ด คื อ
การเรี ยนรู้ ในภาวะที)ไม่เครี ยด เป็ นการเรี ยนรู้ ที)มีความสุข สมาธิยงั ส่งผลให้ เกิดความสงบจากภายใน
เพื)อให้ ตวั ตนมีพลังสร้ างสรรค์ภายในตื)นขึ นและสามารถนําไปสู่การเชื)อมโยงต่อสรรพสิ)งต่างๆ ในโลก
ได้ อย่างละเอียดอ่อนลึกซึ ง ซึ)งหมายถึงการมีความตระหนักรู้ถึงสภาพที)เป็ นจริ งของธรรมชาติ มนุษย์
โลกและสังคม สิ)งแวดล้ อม ภาวะจิตในทางลบก็ จะหายไปและเกิดความเข้ าใจสรรพสิ)ง ภาวะของ
ความเข้ า ใจอัน ลึ ก ซึ ง นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาปั ญ ญา สู่ ภ าวะจิ ต ที) เ ปี) ยมด้ ว ยความรั ก ความศรั ท ธา
ความเชื) อมัน) ในตนเองและผู้อื)น การดํารงอยู่ของชี วิตด้ วยความเข้ าใจอย่างแท้ จริ งรวมทัง ความคิด
สร้ างสรรค์
ศักยภาพของผู้เรี ยนเป็ นลักษณะความสามารถ ซึ)ง ฝั ง ตัวอยู่เงี ยบๆ เพื) อรอโอกาส การ
พัฒนา เป็ นความสามารถที)มีคณ
ุ ค่าของมนุษย์ โดยให้ โอกาสการเรี ยนรู้ ที)จะพัฒนาให้ ปรากฏออกมา
นอกจาก ชัน สมองของสมองที) มี ส่ วนสัม พันธ์ กับ การเรี ยนรู้ แล้ วสมองซี กซ้ า ยและซี กขวาก็ มี ส่ว น
สัม พัน ธ์ กับ การเรี ย นรู้ ที) ผ้ ู ส อนจะต้ อ งตระหนัก ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องสมองทัง สองซี ก ของผู้เ รี ย น
การกระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที)สมดุลของสมองทังสองซี

กซึ)งมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ ที)น่าสนใจ
การทํางานของสมองจะเปลี)ยนแปลงไปทุกๆ 90 นาที ถ้ าด้ านหนึง) ทํางานดี อีกด้ านหนึง) จะจาง
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ดังนัน ผู้สอนจะต้ องคอยกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนใช้ สมองทํางานทังสองซี

กให้ สมดุล สมองจะ
หลัง) สารเอนโดรฟี นหรื อสารสุข สมองซีกซ้ ายจะรับรู้ ข้อมูลมาแล้ วจะดําเนินการประมวล (process)
ข้ อมูลตามกระบวนการต่างๆ ได้ เร็ วกว่าสมองซีกขวา แม้ แต่การขยุ้มมือ กระดิกนิ ว ก็จะไปกระตุ้นเส้ น
ใยประสาทของสมอง (dendrite) เส้ นใยประสาทเป็ นเซลที)ขยายตัวออกมามีลกั ษณะคล้ ายรากในเส้ น
ใยประสาทจะมีกระแสไฟฟ้า (electric charge)
เมื) อ มนุษ ย์ มี ค วามปรารถนาจะเกิ ด การเปลี) ย นแปลงสารเคมี ใ นสมอง เมื) อ มี ก ารหลั)ง
สารเคมีออกมาสะสมในสมองจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ น เส้ นใยประสาทจะเจริ ญเติบโตและกระทําการ
เชื)อมต่อกัน จึงจะเกิดการเรี ยนรู้ เมื)อผู้เรี ยนเกิดความสนใจ ความต้ องการในการเรี ยนรู้ จะมีการสร้ าง
ภาพในสมอง จึงจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ น มีแรง มีการกระทําเชื) อมต่อที)แน่นอน ผลก็จะเกิดขึ นได้ จริ ง
มากกว่าการเรี ยนรู้แบบลองผิดลองถูก เพราะการกระทําของกระแสไฟฟ้าเชื)อมต่อไม่แน่นอน การลอง
ผิ ดลองถูก จะเสี ยเวลาเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ ที) ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสมองมนุษ ย์ จะมี การสร้ าง
กระแสไฟฟ้ าใหม่ (new electric pathway) ในทํ านองเดี ย วกัน เมื) อคนเราเกิ ดความสนใจ
ความต้ องการที)จะเรี ยนรู้สมองก็จะมีการสร้ างกระแสไฟฟ้าเชื)อมโยง
การเรี ยนรู้ ท, ีสมดุลของสมองสองซีก
สมองสองซีกจะมีความถนัดในเรื) องต่างๆ ที)แตกต่างกัน คือ สมองซีกซ้ ายจะมีศกั ยภาพ
เกี)ยวกับภาษา การฟั ง การจํา การวิเคราะห์เหตุผล การจัดลําดับ การคิดคํานวณ สัญลักษณ์ เหตุผล
เชิงตรรกะและวิทยาศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาจะมีศกั ยภาพเกี)ยวกับจินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์
อารมณ์ความรู้ สึกรับรู้ ภาพรวม การรับรู้ ทางประสาทสัมผัส ไม่มีลําดับก่อนหลัง ศิลปะ สุนทรี รู ปทรง
รูปแบบ สี ดนตรี มิตสิ มั พันธ์และการเคลื)อนไหว
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ในแต่ละวันคลื)นสมองของมนุษย์ที)ส่งออกมาจะสะท้ อนอารมณ์ ความรู้ สึกสิ)งที)อยู่รอบตัว
เรา การปรั บคลื) นสมองจาก คลื, นสมองเบต้ ามาสู่คลื) นของกระบวนการทํ างานในระดับคลื)นสมอง
ที)ตํ)ากว่าเป็ น คลื,นสมองอัลฟา จะทําให้ ผ้ เู รี ยนอยูใ่ นสภาวะการเรี ยนรู้ได้ ดีที)สดุ (super learning)
สมองของผู้เรี ยนมี สภาพเหมือนฟองนํ า จะรั บข้ อมูลได้ เร็ วที)สุด สบายที)สุด และร่ นเวลา
การเรี ยนไปได้ หลายเท่า การปรับเปลี)ยนคลื) นสมองอาจจะใช้ ดนตรี ที)มีจังหวัดพอดีกับการเต้ นของ
หัว ใจ เช่ น ดนตรี ใ นยุ ด บารอค จะทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย นมี ชี พ จร การสูบ ฉี ด โลหิ ต ลดลงคลื) น สมองลดลง
กล้ ามเนื อผ่อนคลาย และอยูใ่ นสภาพที)สามารถเรี ยนรู้ได้ ดี
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วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ในโลกยุคใหม่

บทนํา
กระแสการเปลี) ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิ จ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากภายนอกเข้ ามาแทรกซึม ในท้ องถิ) นต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ทํ าให้ เ กิ ดการเปลี) ยนแปลงทัง ในด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี ผลของการเปลี)ยนแปลงดังกล่าว ทําให้
สังคมมีการปรับเปลี)ยนโครงสร้ าง จากการผลิตภาคเกษตรกรรม มาเป็ นภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจบริ การ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที) ผ่านมายังไม่สามารถพึ)งพาตนเองได้ ในทางเทคโนโลยี
การขยายตัวการเรี ยนรู้ ได้ พยายามมุ่งเน้ นการสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา
กํ า ลั ง คนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะที) สู ง ขึ น พยายามลดการพึ) ง พาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ด้ วยปั จจัยเงื)อนไขหลายๆ ด้ าน จึงเป็ นช่วงเวลาที)สําคัญ สําหรับสังคมไทยจําเป็ นต้ อง
ปรับเปลี)ยนวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ มีศกั ยภาพพร้ อมที)จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเวทีโลก
แนวคิดสําคัญ
1. สังคมปั จจุบนั ก้ าวเข้ าสู่ยุคโลกาภิ วัตน์ เป็ นยุคข้ อมูลข่าวสารสารสนเทศ การเรี ยนรู้
ยุคใหม่ต้องพัฒนาบุคคลให้ มีความสามารถเรี ยนรู้ ใช้ ข้อมูลข่าวสารเป็ น ข้ อมูลจะนํามาสังเคราะห์
เป็ นความรู้ และเกิดความคิด ความรู้ ทําให้ บุคคลเกิดโลกทัศน์ และโลกทัศน์นําไปสู่วิสยั ทัศน์ เมื) อ
บุคคลมีวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละบุคคล จะกลายเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ใหม่
2. ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ นกลไกของการเรี ย นรู้ ในการสร้ างอุ ด มการณ์
และจิตสํานึกการพึง) พาตนเอง การจัดการทรัพยากร การมีสว่ นร่วม ความสัมพันธ์ ของผู้คนที)ถกู ร้ อยรัด
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี เป็ นพื น ฐานของการสร้ างความสามัคคี ธ รรม การทํ ากิ จ กรรมร่ ว มกัน
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การพึง) พาตนเองของครอบครัวและชุมชน เป็ นเป้าหมายของการเรี ยนรู้ แบบประสานพลังเป็ นการไปสู่
ชุมชนเข้ มแข็ง
3. มุ่งเน้ นการปฏิ รูปการเรี ยนรู้ ให้ เ ป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต มี วิธีการเรี ยนรู้
สูส่ ากล ในขณะเดียวกันก็มีการเรี ยนรู้ ระบบคุณค่าภูมิปัญญาท้ องถิ)น เรี ยนรู้ เพื)อการอนุรักษ์ การฟื น ฟู
การประยุกต์ ใ ช้ แ ละสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ การแลกเปลี) ย น เรี ย นรู้ นํ า ไปสู่การสร้ างเครื อข่ ายของ
กระบวนการเรี ยนรู้
การเข้ าถึงและการถ่ ายทอดความรู้
เป็ นที)ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที)มีประชาการที)มีการศึกษาตํ)ากว่ามาตรฐาน
อันเนื) องมาจากปั ญหาความยากจนที) ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศประสบอยู่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวจึงได้ พระราชทานพระราชดําริ ให้ ส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ วยทรงเล็งเห็นว่า
การศึกษาเปรี ยบเสมือน “เสาเข็ม” อันเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศดังพระราชดําริ ตอนหนึง) ว่า
“ ปั จจัยสําคัญที)สุดประการหนึ)ง ทังของชี

วิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ)งเป็ นรากฐาน
ส่งเสริ มความเจริ ญมัน) คงเกือบทุกอย่างในบุคคลและประเทศชาติ...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการเรี ยนรู้ ตลอดเวลา เนื)องด้ วย
การเรี ยนรู้ เป็ นกระจกส่องทางเพื) อพัฒนาคนโดยตรงดังพระราชดํารั ส เมื) อวันที) 28 มกราคม พ.ศ.
2505 ความตอนหนึง) ว่า
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“...ความรู้ กบั ดวงประทีป เปรี ยบกันได้ หลายทาง ดวงประทีปเป็ นไฟส่องแสง เพื)อนําทาง
ไป ถ้ าใช้ ไฟนี ส ่องไปในทางที) ถูกก็ จะถึงจุดหมายปลายทางได้ โดยสะดวกเรี ยบร้ อย แต่ถ้าไม่ระวัง
ไฟนัน อาจ เผาผลาญให้ บ้ า นพิ น าศลงได้ ความรู้ เป็ นแสงสว่ า งที) นํ า เราไปสู่ ค วามเจริ ญ ถ้ าไม่
ระมัดระวังในการใช้ ความรู้ ก็จะเป็ นอันตรายเช่นเดียวกัน ทําลายเผาผลาญบ้ านเมืองให้ ลม่ จมได้ ...”
พระราชกรณี ยกิจด้ านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเห็นว่าประชาชน
ทุกคน ควรเข้ าถึงการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดความรู้ การเรี ยนรู้ ไม่มีที)สิ นสุดทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ จัดตังห้
 องสมุดประชาชนตามพื น ที) ต่างๆ ของประเทศ โดยการรวบรวมหนังสื อต่างๆ ประชาชน
สามารถค้ นคว้ าหาความรู้ นําความรู้ ไปประกอบอาชีพ เพื)อให้ ประชาชนมีรายได้ มีความรู้ สามารถ
พึง) พาตนเองได้ อย่างยัง) ยืน เพื)อพัฒนาชาวชนบทผู้ยากไร้ ในท้ องถิ)นทุกรกันดาร
ทรงจัด ตัง ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ในท้ อ งถิ) น ทุร กัน ดาร จํ า นวน 6 ศูน ย์ ขึ น ตามภู มิ ภ าคต่า งๆ
ทัว) ประเทศ เพื)อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ การวิจยั ด้ านเกษตรของภูมิภาคนันในลั
 กษณะเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
ราษฎรจะสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ และผลสําเร็ จจากศูนย์ตา่ งๆ กลับไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาในพื นที)
ของตนเองในการประกอบอาชีพ เพื)อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและครอบครัว ให้ ได้ มีอาชีพและรายได้
ที)ยงั) ยืน ดังพระราชดํารัสตอนหนึง) ว่า
“...ชื)อกิจกรรมก็ชื)อเพียงว่า ศูนย์การศึกษาการพัฒนา ซึง) หมายความว่า เป็ นศูนย์ หรื อเป็ น
แหล่งหนึง) ที)รวมการศึกษาเพื)อดูวา่ ทําอย่างไรจะพัฒนาได้ ผล...”
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“...เป็ นสถานที)แห่งหนึ)งที)คนทุกระดับสามารถจะมาดู จะว่าเป็ นโรงเรี ยนก็ไม่ใช่ แต่ว่าเป็ น
ที)มาดู มาศึกษาก็ได้ คือ เป็ นทัศนศึกษา พานักเรี ยน นักศึกษา มาดู หรื อไม่ใช่นกั เรี ยน เป็ นข้ าราชการ
ทุกชัน ตัง แต่ชัน ผู้น้อยจนถึ ง ชัน ผู้ใ หญ่ ทุกระดับ ทุกอย่าง คื อ หมายความว่าทุกหน้ าที) ส ามารถดู
ในแห่ง เดี ยวกัน วิ ธี การที) จ ะพัฒ นาในสาขาต่างๆ ของวิช าการ อันนี เ ท่ากับเป็ นเหมื อนพิ พิธ ภัณ ฑ์
ที)จะมาดู อะไร มีวิชาการใดที)เกี)ยวข้ องกับการพัฒนา...”
นอกจากนี  พระองค์ ยัง ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ โ รงเรี ย นไกลกัง วล เป็ นศูน ย์ ก ลางในการ
ถ่ายทอดการเรี ยนการสอน ผ่านดาวเทียม ไปยังพื นที)โรงเรี ยนต่างๆ ในชนบททัว) ประเทศ หรื อเรี ยกว่า
“โครงการศึกษาสายสามัญด้ วยระบบทางไกลผ่ านดาวเทียม”
นอกจากการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ ดังได้ กล่าวมาแล้ ว พระองค์ยงั ทรงสนพระราชหฤทัย
และให้ ความสําคัญกับการใช้ ความรู้ ที)ได้ จากการศึกษา เพื)อนําไปสู่จดุ มุ่งหมายของตนเองและสังคม
โดยส่วนรวมอีกด้ วย
ดัง นัน เพื) อ การเข้ า ถึ ง ความรู้ ควบคู่ไ ปกั บ การเรี ย นรู้ เชิ ง วิ ช าการ เพื) อ การปฏิ บัติ ง าน
ให้ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามจุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นรู้ และจะต้ อ งมี คุณ ลัก ษณะอัน สํ า คัญ ได้ แ ก่
ความละอายชัว) กลัวบาป ความซื)อสัตย์ สุจริ ต ความกตัญWูกตเวที ความไม่เห็นแก่ตวั ความจริ งใจ
ความปรารถนาดี เอื อเฟื อ ต่อกัน และความขยันหมัน) เพียร
สังคมปั จจุบนั ก้ าวเข้ าสู่ยุคโลกไร้ พรหมแดน เป็ นยุคข้ อมูลสารสนเทศและสังคมข่าวสาร
การศึกษายุคใหม่จะต้ องพัฒนาบุคคลให้ มีความสามารถเรี ยนรู้ ใช้ ข้อมูลข่าวสารเป็ น สามารถนํามา
พัฒนาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองได้ เพื)อเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ชุมชน
แห่งการเรี ยนรู้ และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ดังที)พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาตลอดเวลา
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เทคโนโลยีที)ขยายขอบฟ้าแห่งการเรี ยนรู้ ที)ขจัดข้ อจํากัดที)เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้ ไม่ว่า
ผู้ส อน สื) อ ความสามารถในการรั บ รู้ ช่ ว งเวลา สถานที) การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื) อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
e - Learning ที)มีบทบาทอย่างมากในการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ผู้ที)สามารถเข้ าถึงสามารถเลือกเรี ยนรู้
ตามความถนัด และความสนใจ
จุด เน้ น ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอยู่ ที) ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ซึ) ง บุ ค คลสามารถเข้ า ถึ ง
การเรี ย นรู้ ได้ 3 ระบบการศึ ก ษา คื อ การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษา
ตามอัธ ยาศัย ทํ า ให้ ทุก คนมี ค วามเสมอภาคในการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เนื) อ งจากสามารถเรี ย นรู้
ได้ ตลอดเวลา ซึ)งการเรี ยนรู้ จะมีความสําคัญของแต่ละบุคคลที)เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ จะทําให้ เกิด
สัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ ในที) สุด ซึ)ง เป็ นสัง คมที) พึง ปรารถนาในศตวรรษที) 21 เพื) อเตรี ย มบุค คลไปสู่
การเปลี)ยนแปลงในยุคข้ อมูลข่าวสาร หรื อยุคโลกาภิวตั น์
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที)แก้ ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 25 กํ า หนดให้ รัฐ ส่ง เสริ ม และดํ าเนิ น การจัด ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ เพื) อให้ บุค คลสามารถเข้ า ถึ ง
การเรี ยนได้ ทุกรู ป แบบ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุดประชาชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ หอศิ ล ป์ สวนสัต ว์ สวนสาธารณะ
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬาและนันทนาการ แหล่งข้ อมูล
และแหล่งการเรี ยนรู้ อื) นอย่างเพี ยงพอ และมี ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนัน การเรี ยนรู้ ต้ องบูรณาการ
เข้ า ไปในแบบแผนของการผลิ ต การบริ โ ภค ในวิ ถีชี วิต ของคนในสัง คมจนทํ าให้ เ กิ ด สิ) ง ที) เ รี ย กว่ า
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ (Learning Culture)
วัฒนธรรมที,เอือ5 ต่ อการเรี ยนรู้
ท่ามกลางการเปลี) ยนแปลงอย่างรวดเร็ วที) เกิ ดขึน ในปั จจุบนั นี  บุคคลในสังคมส่วนหนึ)ง
ได้ ก้ าวสู่ ก ารใช้ เทคโนโลยี ขั น สู ง ขึ น โดยไม่ ห ยุ ด ยั ง มี ก ารวิ จั ย และสร้ างความรู้ ใหม่ เ กี) ย วกั บ
การปรับเปลี)ยนพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หรื อ จี เอ็ม โอ (Genetically Modified Organism: GMO)
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ซึง) ยังเป็ นความคิดเห็นที)แตกต่างกันว่า การเปลี)ยนแปลงพันธุกรรมดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อชีวภาพ
และระบบนิเวศบนโลกนี เพียงใด
นอกจากนี ยังมีการลงทุนศึกษาวิจยั เกี)ยวกับคอมพิวเตอร์ โรบอทที)พยายามออกแบบให้ มี
ความเป็ นอัจฉริ ยะและความสามารถเทียบมนุษย์ เรี ยกว่า ปั ญญาประดิษฐ์ (Articial intelligence)
ขณะเราพยายามศึกษาและก้ าวไปไกลทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง
คําถามที) เ ราควรถามกันเองว่า การก้ าวก่ ายไปในธรรมชาติข องมนุษย์ นีค วรมี ข อบเขต
หรื อ ไม่ เ พี ย งไร การตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป็ นที) ม นุ ษ ย์ จ ะต้ อ งมี ค วามพร้ อมและเข้ าใจต่ อ การ
เปลี) ย นแปลงทัง มวล ในขณะเดี ยวกันก็ ต้ องมี ค วามสามารถในการรู้ จักและเข้ า ใจตนเองด้ วยสติ
การเห็นคุณค่าหรื อเป้าหมายแห่งการดํารงอยูย่ อ่ มเอื อต่อการเผชิญอุปสรรคใดๆ ที)จะเกิดขึ น
กระแสโลกาภิวตั น์ที)ส่งผลกระทบต่อการเปลี)ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทัง
วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ ามาแทรกซึม ในวิ ธี คิด และวิ ถีชี วิ ต เด็กและเยาวชนใช้ ชี วิต อยู่ใ น
ช่วงเวลาแห่ง การเปลี) ยนแปลงทางวัฒ นธรรมอย่างรวดเร็ ว และความหลากหลายทางวัฒ นธรรม
ที)เพิ)มขึ น ปะปนมากับสื)อมวลชน การบันเทิง การค้ า และการเรี ยนรู้
การศึกษาต้ องช่วยให้ ผ้ ูเ รี ยนเข้ าใจความหมายและเคารพค่านิ ยมทางวัฒ นธรรมและ
ประเพณี ต่างๆ รวมทังกระบวนการเปลี

)ยนแปลงและพัฒนาทางวัฒนธรรม เป็ นสิ)งที)ทําให้ เกิดความ
เจริ ญงอกงามแก่หมู่คณะและวิถีชีวิตของหมู่คณะ แรงขับเคลื)อน การเปลี)ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ
ความสามารถของมนุ ษ ย์ ใ นการคิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ และการกระทํ า ที) ส ร้ างสรรค์ รวมถึ ง
กระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี)ยวกับวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม ได้ แก่ การแสดงความ
คิดเห็ น การแนะนํ าตนเองต่อผู้อื)น และแนะนํ า ผู้อื)นให้ ร้ ู จักกัน การแสดงพฤติกรรมที) ไ ม่ใ ช้ คําพูด
การแสดงออกด้ วยสี หน้ าท่าทาง และสัญลักษณ์ รวมทัง ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ การดําเนินชี วิต เจตคติ
ค่านิยม และการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมเชิงสัมฤทธิEผล ได้ แก่ ศิลปะ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณกรรม
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การศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา คือส่วนหนึ)งของการ
สร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของประชาชนในประเทศ การศึกษาไทยและวัฒนธรรมไทยที)สมั พันธ์ กบั โลก
ของข้ อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมไร้ พรหมแดน การที)วัฒนธรรมและระบบการศึกษาทางตะวันตก
ได้ ขยายเครื อข่ายเข้ าแทรกแซง วัฒนธรรมไทยและการศึกษาเข้ าสู่สังคมอย่างรวดเร็ ว การจัดการ
ศึ ก ษาจะต้ อ งสร้ างวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย น จะได้ เ ลื อ กรั บ และเลื อ กสรรสิ) ง ที) มี คุณ ค่ า และมี
ความหมายต่อผู้เรี ยน
การปฏิ รูปการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทจะต้ อง
ปรั บเปลี) ยนวิธี การเรี ยนการสอน จากการบอกความรู้ ให้ ข้อมูล มาสู่การเรี ยนรู้ แนวใหม่ให้ ผ้ ูเ รี ยน
แสวงหาวิธีการเรี ยนรู้ การคิด การแก้ ปัญหา การเผชิญสถานการณ์ รวมทังการสรุ

ปความรู้ เพื)อนําไปใช้
ในการดํ าเนิ น ชี วิ ต แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่า งๆ ไม่ว่ า จะเป็ นห้ อ งสมุด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จะต้ อ งมี ข้ อ มูล สํ า หรั บ
การสืบค้ นที)แหล่งที)มาของสิ)งต่างๆ ที)นํามาดัดแปลง ไม่ใช่เพียงบอกแต่ชื)อ ลักษณะ ประเภท
เพื)อเป็ นการสร้ างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ใหม่ เอกสารในห้ องสมุดจะต้ องมีข้อมูลในท้ องถิ)น
อาชี พ แหล่งรายได้ วัฒ นธรรม ประเพณี ในท้ องถิ) น มี อินเตอร์ เ น็ตที) จ ะให้ ประชาชนเข้ าถึงความรู้
ได้ อ ย่ า งสะดวกและรวดเร็ ว เป็ นการขยายประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ เพื) อ เพิ) ม ทัก ษะการเรี ย น
กระบวนการคิดจะนําไปสูก่ ารสร้ างโลกทัศน์ และโลกทัศน์จะนําไปสูว่ ิสยั ทัศน์
การเรี ยนรู้ ยุคใหม่
1. เรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้
สังคมไทยต้ องเผชิญกับสิ)งต่างๆ ที)ท้าทาย ซึง) ไม่คาดคิดมาก่อนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็ น
ด้ า นเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี สัง คม และบุค คล การวางนโยบายการจัด การศึ ก ษาทุก ระดับ ทุ ก ที)
ต้ องเน้ นความเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ)งในการส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ การเรี ยน สามารถปรับคนให้ เหมาะสม และความสามารถในการสื)อสาร ที)จะต้ องมุ่งเน้ น
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เกี) ยวกับความสามารถในเด็กและเยาวชน ส่งเสริ มแรงกระตุ้นและความมีศกั ดิEศรี ของตนเอง รวมทัง
ทัก ษะความถนัด ที) พ วกเขาจะต้ อ งมี ต ามศัก ยภาพ การศึก ษาเชิ ง สร้ างสรรค์ แ ละเชิ ง วัฒ นธรรม
เป็ นพื นฐานในการบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี 
การพัฒนาเชิงสร้ างสรรค์เกิดขึ นได้ ในทุก ๆ สาขาของกิจกรรมของมนุษย์ ซึ)งทุกคน
ควรมีความสามารถในการสร้ างสรรค์ การพัฒนาความสามารถเหล่านี จะต้ องมีความสมดุลระหว่าง
ทักษะความเข้ าใจในการเรี ยนการสอนและการส่งเสริ มเสรี ภาพในการสร้ างสิ)งใหม่ๆ และการเสี)ยง
ความคิดสร้ างสรรค์มีสว่ นสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู้
บทบาทของผู้สอนคือการรับรู้ความสามารถในการสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนและช่วยทํา
ให้ เกิดสภาวะที) จะเกิดความสามารถเช่นนันได้
 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์นัน รวมกับการทํ าให้
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี) ย วกั บ วัฒ นธรรมอั น ลึ ก ซึ ง นัน ซึ) ง นับ ว่ า เป็ นสิ) ง สํ า คัญ ในตนเอง
เพื) อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ในรู ป ธรรมต่า ง ๆ ซึ) ง มี ค วามละเอี ย ดอ่อ นต่อ การเปลี) ยนแปลงและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมต่อการเรี ยนรู้ในยุคใหม่นี 
การเปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตลอดเวลา ระบบการศึกษาจะต้ อง
ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้ างสรรค์และการค้ นคว้ ามีวิธีการเรี ยนรู้ เป็ นเครื) องมือที)จําเป็ นสําหรับ
ผู้เรี ยน เพื)อเตรี ยมรับการเปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและไม่หยุดนิ)งของลักษณะการทํางาน เพราะผู้จ้าง
งานกํ าลังให้ ความสําคัญกับความจําเป็ นในการมีคุณสมบัติและความถนัดที) ไม่ได้ ออกแบบให้ เป็ น
ผลผลิตจากวุฒิทางวิชาการ นัน) ก็คือ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ การสื)อสาร ความเข้ าใจผู้อื)น
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม การปรับตัวตลอดจนทักษะทางสังคม และทักษะการเรี ยนรู้
วิธีการเรี ยนรู้เพื)อจะได้ ประโยชน์จากโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต
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2. การจัดการความรู้
มี ปัจ จัยหลายประการที) เ ป็ นเหตุใ ห้ ความรู้ เริ) ม ได้ รับความสนใจในปั จ จุบัน นี 
การที) เหตุปัจจัยทัง หลายมารวมกันเป็ นหนึ)งเดียวได้ กลายเป็ นเหตุผลประการหนึ)งที) แสดงให้ เห็นว่า
การคิ ด เรื) อ งความรู้ อย่ า งชัด เจนได้ ก ลายมาเป็ นสิ) ง สํ า คัญ อย่ า งชัด เจนได้ ก ลายเป็ นสิ) ง สํ า คัญ
อย่างรวดเร็ ว
การยอมรั บความจริ ง ที) ว่าโลกกํ าลัง มี การแข่งขันเรื) องความรู้ ก็ เป็ นสาเหตุอีก
ประการหนึ)ง การเปลี)ยนแปลงที)เกิดขึ นอย่างรวดเร็ วกับการแข่งขันที)ทวีความรุ นแรงมากขึ น ในส่วน
ของผู้บริ โภคที) ต่างต้ องการกักตุนเงิ นดอลล่าร์ เงิ นมาร์ ค และเงิ นเยนเป็ นสาเหตุให้ บริ ษัททัง หลาย
ต้ องแสวงหาความได้ เปรี ยบที)สามารถคงอยูอ่ ย่างถาวร เพื)อยกฐานะตัวเองให้ เด่นกว่าคูแ่ ข่งในธุรกิจ
การลดขนาดองค์กรก็ เป็ นสาเหตุอีกประการหนึ)งที) ให้ หันมาสนใจเรื) องความรู้
กันมากขึ น มีการลดจํานวนพนักงาน สมมติฐานที)ว่าเทคโนโลยี สามารถเข้ ามาแทนความรู้ ของมนุษย์
หรื อ มี ค วามรู้ เท่ า กั บ มนุ ษ ย์ ไ ด้ นั น ได้ พิ สู จ น์ แ ล้ วว่ า ไม่ เ ป็ นความจริ ง แต่ ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี เป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ)งที) ส่งเสริ มให้ เกิ ดความสนใจเรื) องความรู้ และการจัดการ
กับความรู้
ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ ทําให้ บุคคลมี ช่องทางในการแลกเปลี) ยนข้ อมูล
ความรู้ ทัง ภายในและภายนอกอย่างไม่จํากัด ทํ าให้ ความรู้ ที) มีระเบียบแบบแผนง่ายต่อการสรรหา
การเก็บไว้ ในแหล่งบันทึกความจํา และง่ายต่อการนําออกมาแสดงบนจอคอมพิวเตอร์
หน่ ว ยงานหลายแห่ ง ในปั จ จุบัน นี ต ่ า งหัน มามองหาความเข้ า ใจกัน มากขึ น
เกี) ยวกับสิ)งที) ได้ ร้ ู สิ)งที) จําเป็ นต้ องรู้ และสิ) งที) ต้องทํ าเกี) ยวกับความรู้ นัน ความรู้ เกิ ดขึน มาได้ อย่างไร
จะแบ่งประเภทความรู้ ได้ อย่างไร ความรู้ คือ ข้ อมูลสารสนเทศ ผสมผสานประสบการณ์ ความรอบรู้
ในบริ บท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป็ นข้ อมูลข่าวสารสารสนเทศที)มีคณ
ุ ค่าสูง
พร้ อมที)จะนําไปประยุกต์ใช้ ในการตัดสินใจหรื อใช้ ในการทํางาน ความรู้ และข้ อมูลสารสนเทศเป็ นสิ)งที)
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แทบจะแยกกั น ไม่ อ อกแต่ ง ทัง สองสิ) ง นี ม ี ค่ า และเกี) ย วกั บ บุ ค คลมากกว่ า ข้ อ มู ล ดิ บ โดยเหตุที) มี
ความสําคัญดังกล่าว แทบทุกองค์กรจึงให้ ความสนใจในเรื) องนี ด้ วยการแสวงหาว่าความรู้ คืออะไร
จะสร้ าง ถ่ายทอด ตลอดจนใช้ ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ อย่างไร
การบริ หารความรู้ เป็ นกระบวนการที) องค์ การใช้ ใ นการสร้ างและใช้ ค วามรู้ ที) ไ ด้
รวบรวมมา ประกอบด้ วย 3 กระบวนการ คือ
1. การเรี ย นรู้ ในองค์ ก ร เป็ นกระบวนการที) อ งค์ ก ารใช้ ในการแสวงหาข้ อ มู ล
หรื อความรู้
2. การผลิ ตความรู้ เป็ นกระบวนการที) องค์ กรใช้ ใ นการถ่ ายทอดและบูรณาการ
ข้ อมูลดิบ ให้ กลายเป็ นสารสนเทศ และสังเคราะห์เป็ นความรู้ ซึ)งสามารถนําไปประยุกต์ในการแก้ ไข
ปั ญหาในองค์กรได้
3. การเผยแพร่ ความรู้ เป็ นกระบวนการที)เปิ ดโอกาสให้ บุคคลในองค์กรเข้ าไปใช้
ความรู้ที)องค์กรรวบรวมไว้
ความรู้ คือ ทรัพย์สินขององค์กร คนในองค์กรจะแสวงหาความรู้ ใช้ ความรู้ และเพิ)มคุณค่า
ให้ กบั ความรู้อยูเ่ สมอ ทรัพย์สินที)สําคัญขององค์กรในศตวรรษที) 21 เรี ยกว่า 3Cs. คือ 1) แนวความคิด
(concepts) ได้ แก่ แนวคิดและเทคโนโลยีมาจากนวัตกรรม 2) ความสามารถ (competence) ได้ แก่
ทักษะ และความสามารถในการใช้ แนวคิดที)ได้ มา โดยนํามาใช้ ในการปรับปรุ งงาน ด้ วยวิธีการสอน
และการเรี ยนรู้ 3) การสร้ างความเชื) อมโยง (connections) ได้ แ ก่ ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง กลยุท ธ์ การ
ส่งเสริ มโดยอาศัยความร่วมมือ
สิ)งเหล่านี มาจากการมีบคุ คลที)มีคณ
ุ ภาพในองค์กร การมีจินตนาการ (imagination) ความ
กล้ าหาญ (courage) ความคิดสร้ างสรรค์ (creativity) ความสามารถในการ เข้ าสังคม (social ability)
การใช้ กลยุทธ์ ทางการทูต (diplomacy) ความเชื)อศรัทธา (trust) และวิธีการเรี ยนรู้ มาก เช่นเดียวกับ
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ความเข้ าใจถึงความจํ าเป็ นที)จะต้ องมี การจัดการและการลงทุนในเรื) องความรู้ การวางแผนการจัด
การศึกษา จะต้ องตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการเรี ยนรู้ ของบุคคล ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นสิ)งที)
จํ าเป็ นต่อธุ รกิ จ ทุกประเภท และในการทํ างานทุกชนิด ความคิดเป็ นสิ)งสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ และ
นวัตกรรมนันเป็
 นสิ)งที)สร้ างอุตสาหกรรม
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การเรี ยนรู้ ทA ผี ้ ูเรี ยนเป็ นสําคัญ
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีUแก้ ไขเพิUมเติม (ฉบับทีU 3) พ.ศ.2553
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคน
มีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยน มีความสําคัญทีUสดุ กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ผู้ เรี ย นเป็ นสํ า คัญ หมายถึ ง ผู้ ทีU มี ค วามสามารถในการกํ า กั บ กระบวนการเรี ย นรู้
ด้ ว ยตนเอง เกิ ด การเรี ย นรู้ ทีU ลุ่ม ลึ ก ในสาระ (Deep knowledge) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ถัก ทอ
(Weaving) ความรู้ และปรับประยุกต์ใช้ แก้ ไขปั ญหาทีUเหมาะสมกับบริ บท ของสภาพแวดล้ อมรวมทังe
สร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเอง
แนวคิดเกีAยวกับการเรี ยนรู้ ทA ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
ปั จจุบนั นี มe ี การศึกษาวิจัยเกีU ยวกับสมองกับการเรี ยนรู้ (Brain – based learning)
การพัฒนาการรู้ คิดสติปัญญา กระบวนการเรี ยนรู้ การพัฒนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็ นปั จจัยทีUเสริ มสร้ างความเข้ าใจเรืU องการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนและแนวทางทีUจะเสริ มสร้ าง
ผู้เ รี ยนทุกคนได้ เรี ยนรู้ เต็มตามศักยภาพ ผู้เ รี ยนแต่ละคน มี พื นe ฐานความรู้ และประสบการณ์ เ ดิม
ทีUแตกต่างกัน การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องเชืUอมโยงกับพื eนฐานเดิมเหล่านี eกับประสบการณ์
ใหม่ ซึUงจะช่วยทําให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ทีUแท้ จริ งและมีความหมายกับวิถีชีวิต ผู้เรี ยนทุกคนจะเริU ม
พัฒนาพื eนฐานความรู้ความเข้ าใจเกีUยวกับสิUงแวดล้ อมและโลกรอบตัวตังแต่
e วยั แด็ก
ผู้สอนจะต้ องตระหนักถึงสิUงเหล่านี eจะขจัดอุปสรรคในการเรี ยนรู้ ภารกิจทีUท้าทาย ผู้สอน
จะต้ องหาวิธีการให้ ผ้ ูเรี ยนดึงพื นe ฐานความรู้ ความเข้ าใจเดิม และหาทางเชืUอมรอยต่อการเรี ยนรู้ ให้
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เหมาะสม การพัฒ นาความรู้ ความสามารถในเรืU อ งใด ผู้เ รี ย นจะต้ อ งมี พื นe ฐานเกีU ย วกับ ความรู้
และแนวคิดในเรืU องนันอย่
e างชัดเจน เพืUอให้ เกิดการรู้ คิดทีUถกู ต้ องและสามารถจัดระบบความรู้ เพืUอให้
สามารถ นํากลับมาใช้ และปรับประยุกต์ไปสูส่ ถานการณ์อืUนได้
กระบวนการคิดระหว่างผู้ร้ ู หรื อผู้ทีUเป็ นแบบปฏิ บตั ิทีUดี (Best practice) กับผู้เริU มเรี ยน
พบว่า ในระดับของการเป็ นแบบปฏิบตั ิทีUดีจะมีความรู้ ความเข้ าใจทีUลึกซึ eง สามารถวิเคราะห์ประเด็น
ชี eแจง และอธิบายเหตุผลตลอดจนมองเห็นความเชืUอมโยงของสิUงต่างๆ และสามารถเปรี ยบเทียบได้
ชัดเจนในสถานการณ์อืUนได้ ดีกว่าผู้เริU มเรี ยนทีUมีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถคิดสังเคราะห์เชืUอมโยงได้
อย่างเหมาะสม ผู้ร้ ูหรื อผู้ทีUเป็ นแบบปฏิบตั ทิ ีUดีจะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชืUอมโยงของข้ อมูลทีUได้
รับมาใหม่กบั ข้ อมูลเดิมทีUมีอยูใ่ นขณะทีUผ้ เู ริU มเรี ยนจะมองข้ ามสิUงต่างๆ ไป ผู้ร้ ู ทีUเป็ นแบบปฏิบตั ิทีUดีจะมี
ข้ อมูล เกีU ยวกับ เรืU องนันe ๆ อย่างมากมาย สามารถสังเคราะห์ หรื อถักทอความคิด จัดระบบข้ อมูล
ทีU ส ะท้ อนกรอบความคิ ด ความเข้ า ใจทีU ลึ ก ซึ งe ความรู้ ทีU ผ้ ู ร้ ู แบบปฏิ บัติ ทีU ดี จ ะมี ข้ อ มู ล ทีU สัUง สมไว้
ในลักษณะการสังเคราะห์ การถักทอความรู้ และสะท้ อนให้ เห็นถึงการปรับประยุกต์ความรู้ นันe ไปสู่
บริ บทต่างๆ สําหรับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ผู้สอนจะต้ องตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ผู้เรี ยนในด้ านความคิดรวบยอดในสาระของความรู้ และการสังเคราะห์หรื อการถักทอความรู้ ให้ เกิดขึ eน
ในตัวของผู้เรี ยนและต้ องพัฒนา การเรี ยนรู้ ทีU จ ะนํ าไปสู่ความเข้ าใจทีU ลึกซึงe (Deep knowledge)
รวมทังe ความสามารถในการการถักทอความรู้ (Weaving) ทังนี
e เe พืU อการขยายความรู้ ความคิดและ
ความเข้ าใจในสาระของความรู้ จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้ เกิดการ
เรี ยนรู้เรืU องอืUนๆ ทีUใกล้ เคียงกันได้ อย่างรวดเร็ ว
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การเรี ยนการสอนทีAช่วยผู้เรี ยนสามารถกํากับกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง
กระบวนการเรี ยนรู้ ทีUผ้ ูสอนจะต้ องเสริ มสร้ างให้ ผ้ ูเรี ยนแต่ละคนคิดทบทวน ความเข้ าใจ
ในเรืU องต่างๆ ของตน วิเคราะห์วา่ มีเรืU องใดบ้ างทีUยงั มีช่องว่าง ต้ องการข้ อมูลเพิUมเติม เรืU องใดทีUมีข้อมูล
ใหม่ไม่สอดคล้ องกับความรู้ ความเข้ าใจทีUมีอยู่เดิมและจะปรับประยุกต์ความรู้ ทีUมีอยู่ไปสู่สถานการณ์
ใหม่อย่างไร ทีUจะทํ าให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เพิUมเติมขึนe ผู้สอนจะต้ องหาวิธีการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนเกิดขึนe
ภายในตัวผู้เรี ยนให้ ร้ ูจกั การคาดการณ์ อธิบายให้ ตนเองฟั งเพืUอให้ เกิดความเข้ าใจ บันทึกประเด็นทีUยงั
ไม่เข้ าใจ หาทางกระตุ้นความรู้ ความเข้ าใจพื eนฐานเดิมเพืUอการวางแผนการเรี ยนรู้ ตอ่ ไป ผู้สอนจะต้ อง
สอดแทรกเทคนิคการเรี ยนรู่เหล่านี eในการเรี ยนรู้แต่ละสาระการเรี ยนรู้โดยปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะ
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนแต่ละคน จนผู้เรี ยนสามารถกํากับการเรี ยนรู้ของตนเองโดยคํานึงถึง สิUงต่อไปนี e
1. ผู้สอนต้ องให้ ความสําคัญและศึกษาวิเคราะห์ความรู้ ความเข้ าใจพื นe ฐาน ของผู้เรี ยน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีUมีบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีUเกื eอหนุนให้ ผ้ เู รี ยนนําเสนอความคิดของตน
เพืUอเป็ นพื eนฐานทีUจะต่อยอดความรู้ตา่ งๆ ต่อไป
2. ผู้สอนจะต้ องสอนสาระการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ในระดับทีUล่มุ ลึก (Deep knowledge) พร้ อมทังe
ยกตัวอย่างทีUเชืUอมโยงความรู้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างไร เพืUอให้ เกิดพื eนฐานความรู้ ความคิดความ
เข้ าใจทีUมนัU คงเพียงพอสําหรับการเรี ยนรู้ ตอ่ ไป ผู้สอนจะต้ องตระหนักถึงการเรี ยนรู้ จะต้ องไม่นําเสนอ
อย่างผิวเผินเพี ยงเพืU อให้ ครอบคลุมเนื อe หาแต่เพี ยงอย่างเดียวจะต้ องนํ าเสนอให้ ลึกพอทีU ผ้ ูเรี ยนจะ
เข้ าใจหลักการและแนวคิดสําคัญของสาระทีUเรี ยนรู้ (Key concepts) เกิดการตกผลึกเป็ นความเข้ าใจ
ทีUชดั เจน
3. การกํ ากับกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง จะต้ องสอดแทรกในการเรี ยนรู้ ทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ตา่ งๆ ตามหลักสูตรเพราะจะเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีUเกิดขึ eนภายในของแต่ละคน การเรี ยนรู้
จะช่วยให้ เ ข้ าใจสาระและหลักการของแต่ล ะลักษณะวิ ช าอย่างลึกซึงe เป็ นการฝึ กให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ รั บ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้วยตนอง เกิ ดความตระหนักเป็ นวิธีการช่วยตอบปั ญหาว่า ทําไม เมืUอไหร่
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และอย่ า งไร เป็ นการผสมผสานการฝึ กทัก ษะการคิ ด ทีU ค วบคู่ไ ปกับ ความรู้ ซึU ง สามารถแก้ ปั ญ หา
หรื อเชืUอมโยงไปสูส่ ถานการณ์อืUนได้
การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นระยะจะทําให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ข้อมูลเกีU ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ
ซึงU จะเป็ นประโยชน์ในการเรี ยนรู้ ตอ่ ไป การประเมินผลหรื อประเมินคุณภาพจะต้ องมุ่งประเมินความรู้
ความเข้ าใจลุ่มลึกและการสังเคราะห์ความรู้ ทีUตกตะกอนกับผู้เรี ยน การประเมินผลระหว่างการเรี ยนรู้
จะช่วยอธิบายกระบวนการและแนวคิดของผู้เรี ยน ให้ ผ้ สู อนทราบ ทําให้ ผ้ สู อนสามารถวิเคราะห์ได้ ว่า
ความคิดของผู้เรี ยนอยู่ทีUจุดใด ช่วยให้ ผ้ ูสอนกํ ากับและปรับทิศทางการเรี ยนรู้ ให้ ตรงประเด็น เพืUอให้
ผู้เ รี ยนได้ ทบทวนและปรั บปรุ งกระบวนการคิดได้ ตามพัฒ นาการทางความคิดและการเรี ยนรู้ ของ
ตนเอง
การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ คื อการเป็ นหุ้นส่วนทีU ต้องอาศัยการมี ส่วนร่ วมของผู้เ รี ยนและผู้ส อน ความรู้
ความสามารถเกิดจากฝึ กปฏิบตั ิ ผู้เรี ยนลงมือกระทํา (Hands - on) และฝึ กคิดด้ วยตนเองเป็ นสําคัญ
(Brain - on) ผู้สอนเป็ นผู้ดําเนินกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถกํากับกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดยมี
บทบาทเป็ นผู้เอื eออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มีบทบาทในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน
เกิ ด การเรี ยนรู้ ตามทีU กํ าหนดไว้ โดยต้ อ งมี คุณ ลัก ษณะทีU สํ า คัญ คื อ มี วิ สัยทัศ น์ ก ารจัดการเรี ย นรู้
สามารถสืU อ สาร การคิ ด วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ ความจริ ง ใจ เอื อe อาทรและยื ด หยุ่ น สามารถจั ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ทีUเหมาะสมกับผู้เรี ยน การออกแบบบรรยากาศการเรี ยนรู้ ควรคํานึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี e
1. สถานศึกษาและชันเรี
e ยนจะต้ องเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผู้สอนจะต้ องให้ ความสนใจ
กับความรู้ ความคิด เจตคติแ ละทักษะการรู้ คิดพื นe ฐานความรู้ จากสาระต่างๆ ความแตกต่างกัน
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ระหว่างผู้เรี ยนและภูมิ หลังทางวัฒ นธรรม ผู้ส อนจะดูแ ลช่วยเหลื อผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลและปรั บ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ เหมาะสมมีความยากและท้ าทายพอประมาณ
2. การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีUเน้ นองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้ น 3 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1) แนวคิดหลักทีUจะเรี ยนรู้ คือเรืU องอะไร 2) ทําไมต้ องเรี ยนรู้ เรืU องนี e และ 3) มีความคาดหวังในผลการ
เรี ยนรู้ อย่างไร การมุ่ง เน้ นประเด็นหลักทังe 3 ประเด็นนี จe ะทํ าให้ การออกแบบ การจัดการเรี ยนรู้
ไม่กระจัดกระจายมีเป้าหมาย ทราบความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนได้ ชดั เจน ผู้สอนจะต้ อง
ตระหนักว่าความสนใจในกิ จกรรมไม่ได้ เป็ นหลักประกันว่าผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ สาระสําคัญของเนื อe หา
เพี ย งพอทีU จ ะเป็ นพื นe ฐานในการเรี ยนรู้ สาระใหม่ๆ ดัง นันe ผู้ส อนจะต้ อ งวิ เ คราะห์ ว่ ากิ จ กรรมหรื อ
โครงงานใดทีUจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั แิ ละเกิดความรู้ความเข้ าใจความคิดรวบยอดสําคัญ
3. การจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีUเน้ นการสร้ างประชาคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยเชืUอมโยง
การเรี ยนรู้ สู่โลกภายนอกตามสภาพจริ ง เพืU อสนับสนุนให้ ผ้ ูเ รี ยนทํ างานร่ วมกันเป็ นพันธมิ ตรทาง
วิชาการ ผู้เรี ยนจะช่วยกันแก้ ไขปั ญหา วิเคราะห์ประเด็นเพืUอความกระจ่างและขับเคลืUอนกลุ่มร่ วมมือ
กันแก้ ปัญหาสู่เป้าหมายแห่งการเรี ยนรู้ หากเปรี ยบเทียบเวลาเรี ยนทีUใช้ ชีวิตในสถานศึกษากับนอก
สถานศึกษา พบว่าผู้เรี ยนจะใช้ เวลาร้ อยละ 80 ของเวลาทังหมดเรี
e
ยนรู้ จากภายนอก ผู้สอนจะต้ อง
ไม่มองข้ ามและสร้ างโอกาสส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญมาจากปั จจัยทีUผ้ สู อนสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ มีความคิดว่าผู้เรี ยน
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้ แต่ใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ไม่เท่ากัน รวมถึงวิธีการเรี ยนรู้ ทีU เหมาะสมสํ าหรั บ
ผู้เรี ยนแต่ละคน กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง โดยผู้สอนมองผู้เรี ยนทุกคนเป็ น
บุคคลทีUมีคณ
ุ ค่า สามารถพัฒนาได้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
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ผู้เรี ยนสําคัญที,สุดสู่การเรี ยนรู้ แนวราบ

บทนํา
การจัดการศึกษายุคใหม่ยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้ ได้ และพัฒนาตนเองได้
เป็ นประการที) หนึ)ง ประการที) ส อง คื อ การจัดการเรี ยนรู้ โดยให้ โอกาสผู้เ รี ยนได้ ค้นพบความรู้ เอง
การเรี ยนรู้ กับผู้เรี ยนเป็ นสิ)งเดียวกัน ประการที)สาม การจัดการเรี ยนรู้ ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ)งเป็ นการเรี ยนรู้ แนวราบที)มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอน
กับผู้เรี ยน โดยการแลกเปลี)ยนเรี ยนรู้ และดึงศักยภาพของผู้เรี ยนให้ ปรากฏออกมาดังแผนภาพต่อไปนี 

ผู้สอน

ผู้เรี ยน

ศักยภาพ

แผนภาพ 8 การเรี ยนรู้แนวราบระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
ผู้เรี ยนสําคัญในฐานะความเป็ นมนุษย์ มีสิทธิ หน้ าที) มีศกั ดิEศรี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
มาตรา 43 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที) แก้ ไขเพิ)มเติม (ฉบับที) 3)
พ.ศ. 2553 ผู้เ รี ยนมี โอกาสที) จ ะพัฒ นาศักยภาพของตนเอง ซึ)ง เป็ นความสามารถที) แ ฝงอยู่ใ นตัว
ของผู้เรี ยนแต่ละบุคคลให้ ปรากฏออกมา ผู้เรี ยนมารับการศึกษาไม่ต้องการเรี ยนเฉพาะวิชาหนังสื อ
แต่เพียงส่วนเดียว เขาต้ องการมาเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติ และสภาพจริ งในบริ บทของสังคม วัฒนธรรม
และการเมืองรอบตัวเขา ที)บูรณาการไปกับกระบวนการเรี ยนรู้ เพื)อจะค้ นพบศักยภาพ วิธีการเรี ยนรู้

78
ดังนัน บทบาทผู้สอนจะต้ องตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ)งยวดที)ควรรู้ จกั และส่งเสริ มความฉลาด
นานาชนิ ด ของผู้ เ รี ย น ที) ผ้ ู เรี ย นมี ค วามแตกต่ า งกั น ก็ เ พราะเขามี ค วามสามารถและศัก ยภาพ
ที)หลากหลาย ถ้ าผู้สอนมองผู้เรี ยนเป็ นบุคคลที)มีคณ
ุ ค่า และยอมรับเช่นนี แล้ ว ก็จะสามารถแก้ ปัญหา
ที)เราประสบในสังคมได้ มากขึน พรานบูรณ์ ได้ เขียนกลอนที)สะท้ อนความสัมพันธ์ แนวราบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรี ยนไว้ อย่างน่าสนใจว่า
“คนเห็นคนเป็ นคน
คนเห็นคนใช่คน
กําเนิดคนย่อมเป็ นคน
จะแตกต่างกันได้

นัน) แหละคน
ใช่คนไม่
ทุกคนไป
แต่ชวั) ดี”
พรานบูรณ์

การเรี ยนรู้ แนวดิ)ง จะสร้ างวัฒนธรรมแห่ง อํ านาจวัฒ นธรรมอุปถัมภ์ ใ ห้ เ กิ ดขึน ในสัง คม
ผู้เรี ยนไม่สามารถต้ นพบศักยภาพของตนเอง และขาดความชื)นชมตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง
(self - esteem) ขาดความมัน) ใจ ซึ)งการปฏิรูปการเรี ยนรู้ จะต้ องเปลี)ยนวิธีการเรี ยนรู้ และวัฒนธรรม
การเรี ยนรู้ ใหม่ จากการเรี ยนรู้ แนวดิ,งมาเป็ นการเรี ยนรู้ แนวราบ ให้ ผ้ ู เรี ยนค้ นหา และพัฒนา
ศั ก ยภาพ และใช้ ความสามารถมาสร้ างสรรค์ ส, ิ ง ที, ดี ง ามให้ กั บ สั ง คม และจะได้ นํ า พา
ประเทศชาติไปสู่การแข่ งขั นกั บเวทีโลกได้ ถ้ าไม่เปลี) ยนวิธีคิดใหม่ การจัดการเรี ยนรู้ แบบใหม่
สภาพสังคมไทยก็ ยังเป็ นสังคมอุปถัมภ์ สัง คมแห่งอํ านาจและการพึ)งพาจะทํ าให้ การปฏิ รูปสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมือง ไม่ประสบความสํ าเร็ จตามที)คาดหวัง จากการศึกษาของนักวิจัย เกี) ยวกับ
โรงเรี ยนโดยใช้ นกั วิจยั สังเกตการสอนจํานวน 1,000 ห้ องเรี ยน ทังประเทศของสหรั

ฐอเมริ กา ปรากฏ
ว่าร้ อยละ 70 ของเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนทัง หมดจะเป็ นการพูดบรรยายคําบอกของครู
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กิจกรรมถัดมาคือ นักเรี ยนเขียนหรื อจดงาน ซึ)งส่วนใหญ่จะเป็ นการเขียนในสมุดแบบฝึ กหัด ข้ อค้ นพบ
ของการวิจยั นี เมื)อกลับมาดูสภาพการศึกษาของเราจะไม่แตกต่างกันมากนัก การนํารู ปแบบการสอน
การออกแบบกิจกรรม เพื)อส่งเสริ มพหุปัญญาของผู้เรี ยน หรื อความเก่งของผู้เรี ยนทัง 8 ด้ าน ซึ)งเป็ น
นวัตกรรมที)จะกระตุ้นให้ มีการเรี ยนรู้ที)กว้ างขวางขึ น การเรี ยนรู้ ไม่ควรเป็ นไปในลักษณะของการบังคับ
ผู้เรี ยน การจัดการเรี ยนรู้ ในวัยต้ น มุ่งเน้ นความสนุกสนานในการเรี ยนรู้ และผู้สอนพยายามค้ นหา
ความสามารถพิเศษของผู้เรี ยน ผู้เรี ยนไม่ควรเรี ยนจากคําพูดของผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่ควรเรี ยน
จากประสบการณ์ และไม่ควรเรี ยนรู้ จากหนังสื อเพียงอย่างเดียว ควรเรี ยนรู้ จากสภาพจริ งร่ วมด้ วย
สํ านักการศึกษา กรุ ง เทพมหานคร มี ภ ารกิ จ รั บผิ ดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ได้ ป ระสานงานกับ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ดํ า เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม
ศักยภาพของนักเรี ยนกรุ งเทพมหานคร เริ) มดําเนินการตังแต่
 ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2543 ได้ ร่วมกัน
กําหนดแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น ที)มงุ่ พัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยเริ) ม
การปรับเปลี)ยนกระบวนทัศน์ของครู โดยใช้ วิธีการฝึ กอบรมแนวใหม่เพื)อเปลี)ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน
การจัดการเรี ยนการสอนที)เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ซึง) มีสาระสําคัญดังนี 
1. ผู้สอนมี ความเชื)อว่าผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ พัฒนาได้ ตามแนวคิดตามปรัชญากลุ่ม
พิพฒ
ั นนิยม
2. ผู้สอนต้ องมองเห็นภาพรวมของผู้เรี ยน เป็ นบุคคลที)มีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิศE รี
3. การพัฒ นาผู้เ รี ยนแบบองค์ รวม มองผู้เ รี ยนด้ วยความรั กความเข้ าใจ ผู้เ รี ยนทุกคน
มีศกั ยภาพการเรี ยนที)แตกต่างกัน มีพลังที)จะเรี ยนรู้
4. ผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทํากิจกรรมการเรี ยนรู้และค้ นพบความรู้
5. ผู้สอนเชื)อว่าความรู้เป็ นสิ)งที)เกิดขึ น และเปลี)ยนแปลงตลอดเวลา
6. การสอนของผู้สอน เน้ นกระบวนการมากกว่าเนื อหา ต้ องเสริ มสร้ างผู้เรี ยนให้ มีพลัง
การเรี ยนรู้ และแสวงหาวิธีการเรี ยนของตน
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7. กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นโครงสร้ างยืดหยุ่นหลากหลาย การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแบบองค์
รวม ให้ ความสําคัญทังความสามารถทางสติ

ปัญญาที)หลากหลายหรื อพหุปัญญาและความสามารถ
ในการพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถปรั บ เปลี) ย นให้ ยื ด หยุ่ น ให้ เ หมาะกั บ ความ
หลากหลาย ของวัฒนธรรมในชุมชน
ผู้สอนเน้ นความสําคัญของสมองกับการสร้ างสมาธิในการเรี ยนรู้ และคุณภาพชีวิต ผู้สอน
ต้ องเข้ าใจ และเรี ยนรู้ ที)จะดึงศักยภาพของผู้เรี ยนในด้ านพหุปัญญา ปรับวิธีคิดโดยใช้ แผนที)ความคิด
(mind mapping) ในการวิเคราะห์ หลักสูตรและสาระสํ าคัญเพื) อนํ ามาบูรณาการในการออกแบบ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้มงุ่ ให้ ผ้ สู อนนําไปพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนทัง 11 กิจกรรมดังนี 
1. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านภาษา
2. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านเหตุผลและคณิตศาสตร์
3. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านวิทยาศาสตร์ และมิตสิ มั พันธ์
4. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านมนุษยสัมพันธ์
5. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านศิลปะ
6. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านดนตรี
7. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านพละ
8. กิจกรรมเสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยนด้ านสิ)งแวดล้ อม
9. ศูนย์เพื)อนเด็ก เป็ นกิจกรรมเสริ มสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ การเข้ าใจตนเอง
10. ศูนย์วิทยาการ เป็ นกิจกรรมแหล่งการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ค้ นหาศักยภาพของผู้เรี ยน
11. กิจกรรมการวัดและประเมินผลที)เสริ มสร้ างศักยภาพผู้เรี ยน
สําหรับกิจกรรมที) 9 และ 10 เป็ นการจัดสิ)งแวดล้ อมที)เอื อต่อการเรี ยนรู้ นอกชันเรี
 ยนสู่การ
ปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ที) เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นหลั ก เป็ นการเรี ย นรู้ แนวราบ ส่ ว นผู้ เ รี ย นมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ได้
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แลกเปลี)ยนเรี ยนรู้กบั ผู้สอน กลุม่ เพื)อน มีความชื)นชมตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง (self - esteem)
และได้ ค้นหาศักยภาพของตน ในอนาคตผู้เรี ยนจะมีโอกาสนําศักยภาพของตนไปสร้ างสรรค์สิ)งที)ดีงาม
ให้ กับสังคม การปฏิรูปการเรี ยนรู้ อย่ างแท้ จริ งจะต้ องเกิดขึน5 และดําเนินการอยู่ท, ีสถานศึกษา
และชุ ม ชน พวกเราจะต้ องคอยช่วยเหลื อสนับสนุน แนะนํ าและให้ กําลัง ใจกับผู้ส อนและผู้เ รี ย น
เพื)อการปฏิรูปการเรี ยนรู้ที)ยงั) ยืน
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สังคมน่ าอยู่ด้วยจิตอาสา

บทนํา
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่ วมกัน มีคณ
ุ ธรรมนําความรู้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้ มแข็ง
สันติสุข เศรษฐกิ จมี คุณธรรม เสถี ยรภาพและเป็ นธรรม จิตอาสาเป็ นปั จจัยหนึ)งที) สําคัญในส่วนตัว
ของบุคคลที)จะทําให้ มีจิตสาธารณะ ทุกคนคํานึงถึงสาธารณะซึ)งอยู่เหนือความเป็ นส่วนตัว มากกว่า
การคิดถึงความเป็ นธุรกิจ การทําถูกทําชอบ ได้ ชื)อว่าทําความดีเพราะเห็นคุณค่าของความดี
จิตอาสาทํ าให้ ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็ นสังคมที) มีการให้ และแบ่งปั นซึ)งกัน
และกัน คํานึงถึงประโยชน์ ของส่วนรวมเป็ นที) ตงั  ซึ)งต้ องขับเคลื) อนทัง ระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ) ง
เด็กวัยเรี ยน เพราะจิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะเป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างหนึ)ง ที) จ ะต้ อง
ปลูกฝั งอย่างต่อเนื)อง ดังสุภาษิตที)วา่ “ไม้ ออ่ นดัดง่ายไม้ แก่ดดั ยาก”
ความหมาย
จิตอาสา หมายถึง ความสํานึกของบุคคลที)มีต่อส่วนรวม เป็ นจิตที)เป็ นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก
มี ความหวังดีต่อผู้อื)น เป็ นความสมัครใจ เต็มใจ ตังใจทํ
 า อยากช่วยเหลื อ โดยไม่หวังผลตอบแทน
และส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสุข ทางจิ ต ใจ ผู้ที) มี จิ ต สาธารณะจะแสดงพฤติ ก รรมที) อ าสาทํ า ประโยชน์
เพื) อส่วนรวม การงดเว้ นการกระทํ าที) จะส่งผลให้ เกิ ดความชํ ารุ ดเสี ยหาย การมี ส่วนร่ วมดูแลรั กษา
และเคารพสิทธิของบุคคลอื)นในการใช้ ทรัพย์สินส่วนรวม
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“จิต” (mind) หมายถึง ใจ สิ)งที)มีหน้ าที)ร้ ู คิดและนึก
“จิตสํ านึก” (consciousness) หมายถึง เป็ นภาวะที) จิตตื) นและรู้ ตัว รู้ ว่าทํ าอะไร อยู่ที)ไหน
เป็ นอย่างไร สามารถตอบสนอง ต่อสิ)งเร้ าจากประสาทสัมผัสทัง 5 คือ รู ป เสียง กลิ)น รส และสิ)งที)
สัมผัสได้ ด้วยกาย
“อาสา” (service , voluntary) หมายถึง การเสนอตัวเข้ ารับทําสิ)งที)เป็ นประโยชน์ซึ)งอาจเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บุคคลใดบุคคลหนึง) หรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนร่วมก็ได้
“สาธารณะ” (public) หมายถึง ทั)วไป เป็ นของกลางสํ าหรั บส่วนรวม การแสดงออกเพื) อ
สังคมส่วนรวม เป็ นการบริ การชุมชน ทําประโยชน์เพื)อสังคม ถ้ าใช้ ของก็จะใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
ความสําคัญของจิตอาสา
1. ทํ าให้ บุคคลมี ความคิดขันe สูง ช่วยยกระดับจิ ตใจทีU เ ปีU ยมไปด้ วยเมตตา เพราะจิ ตอาสา
มุ่งเน้ นการให้ มากกว่าการรับ ทําให้ ได้ พบความสุขทีUเกิดจากการให้ ซึUงเป็ นความสุขทีUมีคณ
ุ ค่ากว่า
ความสุขทีUเกิดจากการได้ รับ
2. บุคคลทีU มีจิตอาสาย่อมเป็ นทีU รักใคร่ ของบุคคลรอบข้ างเพราะมองเห็นคุณค่าในความดี
ทีUมีอยูใ่ นบุคคลนันe มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี eยังเป็ นการผูกมิตรแท้ ได้ อย่างยังU ยืน
3. ทําให้ สงั คมมีการแบ่งปั น การช่วยเหลือเกื eอกูลซึUงกันและกัน ร่ วมมือกันดูแลรักษาสิUงของ
สาธารณะเพืUอการใช้ ประโยชน์ร่วมกันรวมทังสิ
e Uงแวดล้ อมรอบตัว
4. ทําให้ สงั คมน่าอยู่และเป็ นสังคมคุณภาพทีUทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึUงพาอาศัยซึUงกัน
และกัน
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างจิตอาสาและจิตสาธารณะ
”จิ ตอาสา” (voluntary mind) หมายถึ ง จิ ตใจที) คิดช่ วยเหลื อผู้อื) น จิ ต ใจทีU เ ป็ นผู้ใ ห้ เช่ น
ให้ สิUงของ ให้ เงิน ให้ ความช่วยเหลือด้ วยกํ าลังแรงกาย แรงสมอง ซึUงเป็ นการเสียสละ สิUงทีUตนเองมี
แม้ กระทังU เวลา โดยมีปัญญาเป็ นเครื) องกํากับ เป็ นการกระทําที)ไม่เบียดเบียนตนเอง ส่งผลให้ แสดง
พฤติกรรมหลัก 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การช่วยเหลือผู้อื)นโดยไม่หวังสิ)งตอบแทน 2) การเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื)อประโยชน์สว่ นรวม และ 3) การมุง่ มัน) พัฒนาสิ)งรอบตัวให้ เกิดการเปลี)ยนแปลงที)ดีขึ น
“จิตสาธารณะ” (public mind) บางครัง อาจใช้ คําว่า จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง จิตใจที)
คํานึงถึงส่วนรวมร่ วมกัน คํานึงถึงบุคคลอื)นที)ต่างมีความสัมพันธ์ เชื)อมโยงเป็ นหนึ)งเดียวกัน รวมทัง
มี ค วามสํ า นึ กและยึ ดมั)น ในระบบคุณ ธรรม และจริ ยธรรมที) ดี ง าม ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย
ประหยัด และมี ความสมดุล ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติ ส่งผลทํ าให้ แสดงพฤติกรรมหลัก 3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) การงดเว้ นการกระทําที)จะส่งผลทําให้ เกิดความชํารุ ดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม 2) การมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ 3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื)นในการใช้ ทรัพย์สินส่วนรวม
บางครัง หมายถึงจิตอาสา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาและจิตสาธารณะ ถ้ าใช้ มมุ มองของการคิดที)เป็ น
ระบบ ไม่ม องแยกส่วน จะพบว่า จิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะเป็ นสิ) งที) เกื อ กูลซึ)งกันและกัน การมี
จิตอาสาทําให้ แสดงพฤติกรรมออกมาซึ)งอาจเป็ นประโยชน์ในระดับส่วนบุคคลหรื อในระดับส่วนรวม
ถ้ าเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมสิ)งนันจะกลายเป็

นจิตสาธารณะ ส่วนการมีจิตสาธารณะ บางครัง ต้ อง
อาศัยจิตอาสาเป็ นสิ)งกระตุ้นให้ แสดงพฤติกรรมเช่นกัน
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ พ ฤติกรรมสํ าคัญ ของจิ ตอาสาและจิ ตสาธารณะ พบว่ า
ทัง จิ ต อาสาและจิ ต สาธารณะมี อ งค์ ป ระกอบที) เ ป็ นรากฐานร่ ว มกัน 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) การให้
2) การไม่เบียดเบียน และ 3) การมุง่ ประโยชน์ ดังตารางต่อไปนี 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมจิตอาสา
องค์ประกอบที)เป็ นรากฐานร่ วมกัน
ประเด็น

พฤติกรรมหลัก
การให้

1) การช่วยเหลือผู้อื)นโดยไม่หวังสิ)งตอบแทน
2) การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
จิตอาสา
เพื)อประโยชน์สว่ นรวม
3) การมุง่ มัน) พัฒนาสิ)งรอบตัวให้ เกิด
การเปลี)ยนแปลงที)ดีขึ น
1) การงดเว้ นการกระทําที)จะส่งผลทําให้ เกิด
ความชํารุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม
2) การมีสว่ นร่ วมดูแลรักษาทรัพย์สิน
จิตสาธารณะ
ส่วนรวม
3) การเคารพสิทธิของบุคคลอื)นในการใช้
ทรัพย์สินส่วนรวม

การไม่
การมุง่
เบียดเบียน ประโยชน์





































การพัฒนาผู้เรี ยนและบุคคลควรบูรณาการเข้ าด้ วยกันโดยใช้ องค์ประกอบที) เ ป็ นรากฐาน
ร่วมกันดังที)สงั เคราะห์ไว้
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แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เพื,อพัฒนาจิตอาสา
การจัดการเรี ยนรู้เพื)อพัฒนาจิตอาสาสามารถทําได้ ทกุ ช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ)งวัยเด็กที)เป็ น
วัยแห่งการเรี ยนรู้ ผู้สอน เป็ นหัวใจสําคัญในการปลูกฝั งคุณลักษณะจิตอาสาที)สามารถพัฒนาพร้ อม
กัน สําหรับแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ จําเป็ นต้ องนําองค์ความรู้ เชิงทฤษฎีมาปรับประยุกต์ให้ มีความ
เหมาะสมกับผู้เรี ยนในปั จจุบนั เริ) มจากตัวผู้สอนเองที)จะต้ องเป็ นแบบอย่างที)ดีและค่อยๆ ขยายไปสู่
การพัฒนาผู้เรี ยน และโดยเฉพาะอย่างยิ)งต้ องพัฒนาไปให้ ถึงระบบคิดของผู้เรี ยนมากกว่าการให้ ทํา
กิจกรรมโดยปราศจากความคิด
อย่างไรก็ตามต้ องถือเป็ นหลักการว่าการพัฒนาจิตอาสาสามารถสอดแทรกได้ ในทุกกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เช่น การช่วยเหลื อเพื)อนที) ทําการบ้ านไม่ได้ ก็เป็ นจิตอาสาชนิดหนึ)ง หรื อการประหยัดนํ า
ไฟฟ้ า การจัดทํ าโครงการจิ ตอาสาที) อ อกไปนอกโรงเรี ย นเป็ นรู ปแบบหนึ) ง ของการพัฒ นาเท่ านัน
แต่การพัฒนาที)ยงั) ยืนจะต้ องเชื)อมโยงเข้ ากับวิถีชีวิตของผู้เรี ยนในแต่ละชุมชนท้ องถิ)น แนวทางการ
จัดการเรี ยนรู้เพื)อพัฒนาจิตอาสามีดงั นี 
1. การเป็ นตัวแบบที) ทางด้ านจิตอาสาอย่างสมํ)าเสมอตามทฤษฎี เซลล์กระจกเงา (mirror
neuron theory) เมื)อผู้สอนแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมาอย่างสมํ)าเสมอ แม้ ไม่ต้องสอนโดยวาจา
แต่เป็ นการสอนโดยการกระทํ า ผู้เรี ยนจะมี แนวโน้ มแสดงพฤติกรรมนันด้
 วย การพัฒนาลักษณะนี 
เป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้โดยกระบวนการซึมซับ การสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรม แต่ควรใช้
ควบคูก่ บั การสะท้ อนผลตนเอง (reflection) ในข้ อ 5 ด้ วย
2. การจัดการเรี ยนรู้ ต้องผ่านกระบวนการการปฏิบตั ิ (action learning) โดยการให้ ผ้ ูเรี ยน
ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมด้ วยตนเอง โดยไม่จําเป็ นต้ องจัดทําเป็ นโครงการ
เฉพาะกิ จขึน แต่ควรบูรณาการไปในทุกกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และที) สําคัญ จะต้ องมี การแลกเปลี) ยน
เรี ยนรู้ผลการปฏิบตั ติ อ่ เพื)อนและผู้สอน
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3. การสร้ างบรรยากาศที) กระตุ้นการเรี ยนรู้ จิ ตอาสา โดยทํ าให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดความรู้ สึกร่ วม
(Empathy) ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจผู้อื)นมาใส่ใจตนเอง เพื)อรับรู้ ความรู้ สึก และตอบสนองโดยการ
แสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่างถูกต้ องเหมาะสม ทังภาษาพู

ดและภาษากาย
4. มุ่งเน้ นการการเรี ยนรู้ เพื)อปรับเปลี)ยนความคิดและมุมมอง (Transformation of learning)
ของผู้เรี ยน ทําให้ เห็นว่าผู้เรี ยนแต่ละคนมีศกั ยภาพที)จะช่วยเหลือผู้อื)นและสังคมส่วนรวมได้ ไม่สําคัญ
ว่าจะเรี ยนเก่งสอบได้ คะแนนดีหรื อไม่ การปรับเปลี)ยนความคิดและมุมมองดังกล่าวจะทําให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิดการพัฒนาจิตอาสาอย่างยัง) ยืนและต่อเนื)อง
5. การจัดการเรี ยนรู้ ต้องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนสะท้ อนตนเอง (self - reflection) มุ่งให้ เห็น
ความคิดและความรู้ สึกของตนเองเมื) อได้ ช่วยเหลื อผู้อื) นหรื อทํ าประโยชน์ ต่อส่วนรวมรวมทัง การ
กําหนดแนวทางสําหรับพัฒนาตนเองให้ เป็ นคนที)มีจิตอาสาต่อไป
6. ผู้สอนต้ องสร้ างความเข้ าใจให้ ชดั เจนว่าการมีจิตอาสานันจะต้

องไม่เป็ นการเบียดเบียน
ตนเองหรื อบุค คลรอบข้ างด้ วยมิ ฉ ะนัน จะเกิ ดปั ญ หาอื) นๆ ตามมา สิ) ง ใดที) เ กิ นกํ าลัง ที) เ ราจะทํ าได้
เพียงคนเดียวต้ องรู้จกั สร้ างแนวร่วมหรื อเครื อข่ายมาช่วยให้ สําเร็ จ
แนวทางการวัดและประเมินจิตอาสา
แนวทางการประเมินจิตอาสาต้ องใช้ การประเมินตามสภาพจริ ง ที)เป็ นการประเมินพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้เรี ยน จากกระบวนการทํางาน และจากผลงาน โดยใช้ แหล่งข้ อมูลและวิธีการอย่าง
หลากหลาย และมีความสอดคล้ องกับบริ บทของการเรี ยนการสอน
หลักการวัดและประเมินผลที) เสริ มพลังตามสภาพจริ ง คือ 1) ใช้ ผ้ ูประเมินหลายฝ่ าย เช่น
ผู้เรี ยน เพื)อน ผู้สอน ผู้เกี)ยวข้ อง 2) ใช้ วิธีการและเครื) องมือวัดหลายๆ ชนิด เช่น การสังเกต การปฏิบตั ิ
การทดสอบ การรายงานตนเอง 3) ประเมิ นหลายๆ ครั ง ในแต่ละช่วงเวลาของการเรี ยนรู้ ได้ แ ก่
ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน สิ นสุด ติดตามผล และ 4) สะท้ อนผลการประเมินสูก่ ารพัฒนาผู้เรี ยน
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การวัดและประเมินผลจิตอาสาผู้สอนควรให้ ความสําคัญกับการสะท้ อนผลการประเมินให้
มาก เพราะหัวใจของการประเมินไม่ไ ด้ อยู่ที)การตัดสินว่าผู้เรี ยนคนใดมี จิตอาสาหรื อไม่มีจิตอาสา
หากแต่อยู่ที)การให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ในผลการประเมินนันแล้
 วกํ าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองให้ เป็ น
บุคคลที)มีจิตอาสา โดยอาศัยกระบวนการสะท้ อนผลการประเมินที)เป็ นระบบ จนทําให้ เกิดจากการ
เปลี)ยนแปลงภายในตัวผู้เรี ยน
สรุ ป
จิตอาสาเป็ นจิ ตที) กว้ างใหญ่ ไ ม่คับแคบ รั บฟั ง ความคิดเห็ นของผู้อื)น รั บฟั ง ข่าวสารใหม่ๆ
จากที)เคยรู้ มา แสวงหาความรู้ ใหม่อยู่เสมอ ทําให้ ทกุ คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ เป็ นสังคมที)มี
การให้ แ ละแบ่งปั น คํ านึง ถึงประโยชน์ ของส่วนรวมเป็ นที) ตงเคารพสิ
ั
ทธิ แ ละเสรี ภ าพของผู้อื)น การ
พัฒนาต้ องเริ) มตังแต่
 วยั เด็ก โดยมีผ้ สู อนเป็ นกลไกสําคัญของการพัฒนา โดยเริ) มจากตัวผู้สอนเองก่อน
แล้ วบู ร ณาการให้ สอดคล้ องกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ เรี ยน สอดแทรกไปในทุ ก กิ จ กรรมการเรี ยนรู้
กระบวนการพั ฒ นามี ค วามสมดุล ระหว่ า งการคิ ด และการปฏิ บัติ ส่ ว นการประเมิ น ผลมุ่ ง เน้ น
การประเมินตามสภาพจริ งและสะท้ อนผลการประเมินสูผ่ ้ เู รี ยน
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การจัดการเรี ยนรู้ สาํ หรั บเด็กทีAมีความสามารถพิเศษ
บทนํา
การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เ รี ยนมี ความสํ าคัญ ทีU สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จากสาระสําคัญของมาตรา 22
ให้ ความสําคัญเกีUยวกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรี ยนแต่ละคนทีUมีอยู่อย่างหลากหลาย และ
มีความเชืUอว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถแต่ละด้ านไม่เท่ากัน ความสามารถทีUผสมผสานกันออกมา
ทําให้ เด็กแต่ละคนมีแบบแผน ซึUงเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะหรื อความสามารถพิเศษ (Talented) และถ้ า
เด็กบางคน มีความสามารถพิเศษตังแต่
e 2 ด้ านขึ eนไป ซึงU จะจัดอยูใ่ นเด็กปั ญญาเลิศ (Gifted)
หากเด็ ก ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทีU เ หมาะสมกั บ ความสามารถของเขาจะสามารถพัฒ นา
ความสามารถทีUตนมีอยู่ให้ เต็มตามศักยภาพได้ เป็ นลักษณะพิเศษเฉพาะของ บุคคลเด็กแต่ละคน
มีความสามารถและความถนัดและวิธีการเรี ยนรู้ มีความแตกต่างกัน ไม่มีใครทีUสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทกุ สิUง
ทุกอย่างทีUจะต้ องเรี ยน แต่ทุกคนสามารถเลือกเรี ยนสิUงทีUต้องการ การจัดการศึกษาควรจะตอบสนอง
ความแตกต่า งระหว่ า งบุค คลโดยการออกแบบกิ จ กรรมของแต่ล ะสาระการเรี ย นรู้ ทีU ต อบสนอง
ความสามารถส่วนบุคคลทีUเหมาะกับชีวิตและวัฒนธรรมท้ องถิUนของผู้เรี ยน
ความหมาย
ลักษณะเด็กทีU มีความสามารถพิเศษในธรรมชาติของมนุษย์ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ
9 ด้ าน ทีUมาจากกระบวนการคิดพื eนฐานของสติปัญญาของมนุษย์ทีUแตกต่างกันซึUงมากบ้ างน้ อยบ้ าง
แตกต่างกันไป บางคนอาจมีปัญญาหรื อความสามารถสูงมากทังe 9 ด้ าน แต่บางคนอาจจะมีเพียง
หนึUงหรื อ 2 ด้ าน ด้ านอืUนๆ ไม่สงู มากนัก ซึUง โฮเวิร์ดการ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้ ให้ ความหมาย
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ของปั ญญาว่าเป็ นความสามารถทางชีวจิตวิทยา (Biopsychological Potential) ซึUงเป็ นกระบวนการ
ได้ มาของแต่ละบุคคล โดยแสดงออกในบริ บทของวัฒนธรรมทีUอาศัยอยู่เพืUอแก้ ปัญหาและสร้ างผลงาน
ทีU มี คุณ ค่าแก่ สัง คม จากความสามารถทีU หลากหลายของแต่ล ะบุคคล ปั ญ ญาหรื อความสามารถ
ทีUส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ได้ แก่ ด้ านภาษา ด้ านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้ านดนตรี ด้ านร่ างกาย
และการเคลืU อ นไหว ด้ า นมิ ติ ด้ า นความเข้ า ใจระหว่ า งบุ ค คล ด้ า นความเข้ า ใจระหว่ า งบุ ค คล
ด้ านความเข้ าใจตนเอง ด้ านธรรมชาติ และด้ านจิตนิยมหรื อการดํารงอยูข่ องชีวิต
ลักษณะเด็กทีAมีความสามารถพิเศษ ตามแนวคิดของการ์ ดเนอร์ 9 ด้ าน ดังนี e
1. ด้ านภาษา (Linguistic Intelligence)
มีความสามารถสูงในการใช้ ภาษา เข้ าใจคําสังU และความหมายของคํา ชอบอ่านเขียน
เล่าเรืU อง อธิ บายได้ ชัด เจน ชอบสอนชอบเรี ย นรู้ ได้ ดี ถ้ ามี โ อกาสได้ พูด ฟั ง และเห็ น มี อารมณ์ ขัน
ความจําดี วัน เดือน ปี การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เหมาะจะพัฒนาเป็ นบุคคลทีUมีความสามารถ เป็ น
นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักประดิษฐ์
2. ด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence)
มีความสามารถสูงในการใช้ ตวั เลข การเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิด
เชิงนามธรรมและการคิดเป็ นเหตุเป็ นผล (cause - effect) การคิดคาดการณ์ (if - then) สามารถจําสิUง
ทีUเป็ นแบบแผนทีUเป็ นนามธรรมได้ มีเหตุผลเชิงสรุ ปความ สามารถเชืUอมโยงความสัมพันธ์ ของสิUงต่างๆ
ชอบทําการทดลองค้ นหาคําตอบด้ านรู ปแบบ และหาความสัมพันธ์ เรี ยนรู้ ได้ ดีโดยการจัดหมวดหมู่
แยกประเภท การจั ด กิ จ กรรม ทีU เ หมาะสมจะมี ลั ก ษณะเด่ น เป็ นนั ก คิ ด นั ก ตรรกศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิตแิ ละนักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ด้ านดนตรี (Musical Intelligence)
มี ค วามสามารถสูง ด้ า นดนตรี ชอบร้ องเพลง ฟั ง เพลง ชอบเล่ น ดนตรี ตอบสนอง
ต่อเสี ยงเพลง แยกแยะจํ าทํ านอง เรี ยนรู้ จัง หวะดนตรี จัง หวะเสี ยงได้ ดี รู้ จักโครงสร้ างของดนตรี
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ไวต่อเสียง คิดท่วงทํานองจังหวะได้ การจัดกิจกรรมทีUส่งเสริ มศักยภาพด้ านนี eจะพัฒนาเป็ นนักดนตรี
นักแต่งเพลง วาทยกร นักวิจารณ์ดนตรี
4. ด้ านร่ างกาย – การเคลืAอนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence)
มี ความสามารถสูงในการใช้ ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้ สึก สามารถ
ควบคุมการเคลืU อนไหวของร่ างกาย รู้ จักส่วนต่างๆ ของร่ างกายและสามารถแสดงออกได้ ชอบการ
เคลืUอนไหว สัมผัส พูดและใช้ ภาษาทางกาย (Body Language) ทํากิจกรรมทีUต้องใช้ ร่างกาย เช่น กีฬา
เต้ นรํ า การแสดง และการประดิษฐ์ ไ ด้ ดี ความสามารถในการแสดงท่าทางเรี ยนรู้ ได้ ดี ถ้ ามี โอกาส
สัมผัส เคลืUอนไหวและมีการปฏิ บตั ิ สัมพันธ์ กับพื นe ทีUว่างและการสัมผัส เช่น นักประดิษฐ์ นักเต้ นรํ า
นักกีฬา ศัลยแพทย์ นักแสดง
5. ด้ านมิติ (Spatial Intelligence)
มี ความสามารถสูง ในการมองเห็ นความสัม พันธ์ ข องพื นe ทีU มองเห็ นแง่ มุม ต่างๆ ได้
สามารถแสดงออกด้ วยภาพ มองเห็นรู ปลักษณ์ของสิUงต่างๆ สามารถหาทิศทางได้ จัดรู ปฟอร์ มต่างๆ
ในสมองได้ ดี มีจินตนาการดีมองเห็นการเปลีUยนแปลงอ่านแผนทีUแผนภูมิได้ ดี การเรี ยนรู้ ได้ ดีถ้าได้ ใช้
จินตนาการ มี โอกาสคิดอย่างอิ ส ระ ทํ างานด้ วยสี แ ละภาพ ชอบการวาด สร้ างออกแบบ ภาพนิU ง
ภาพยนตร์ และการทดลองกับเครืU องจักรกล การพัฒนาความสามารถทีU เหมาะสมจะเป็ นนักเดินเรื อ
นักบิน ประติมากร ศิลปิ น นักวาดภาพและสถาปนิก
6. ด้ านความเข้ าใจระหว่ างบุคคล – มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal)
มีความสามารถสูงในการเข้ าใจ อารมณ์ ความรู้ สึก ความคิดและเจตนาของผู้อืUน ทังนี
e e
รวมถึงความไวในการสังเกตนํ eาเสียง ใบหน้ า ท่าทาง เข้ าใจผู้อืUน นําผู้อืUน จัดกลุ่ม สืUอสาร การจัดการ
ความขัดแย้ งได้ ดี ทํ างานเป็ นกลุ่ม แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสืU อสารได้ ไม่ใ ช้
คําพูด ชอบมีเพืUอนมาก ชอบพูดและสังสรรค์กับคนอืUน เรี ยนรู้ ได้ ดี ถ้ ามีโอกาสแบ่งปั น ทํางานร่ วมกับ
บุคคลอืUน เปรี ยบเทียบสัมพันธ์ ให้ ความร่วมมือ ทังยั
e งมีความสามารถสูงในการรู้ ถึงลักษณะต่างๆ ของ
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การสร้ างสัม พัน ธภาพระหว่ า งบุค คล การเรี ย นรู้ ทีU เ หมาะจะพัฒ นาเป็ นครู นัก สัง คมสงเคราะห์
นักแสดง นักการเมือง นักจิตวิทยา พนักงานขายของ
7. ด้ านความเข้ าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
มีความสามารถสูงในการรู้ จกั ตนเองและจะสามารถประพฤติตนได้ ดีจากการรู้ จกั ตนนี e
มีสมาธิดี เป็ นคนมีจิตใจอ่อนโยน มีความเข้ าใจตนเอง ชอบฝั นและหมกมุน่ กับความรู้ สึกความคิดของ
ตนเอง ใช้ สญ
ั ชาตญาณเป็ นเครืU องนํ าทาง ตระหนักและแสดงความรู้ สึกเกีU ยวกับตนเอง มี ความคิด
ระดับสูง มีเหตุมีผล ชอบทํางานคนเดียว สนใจและติดตามสิUงทีUตนสนใจเป็ นพิเศษ จะเรี ยนรู้ ได้ ดีถ้ามี
โอกาส ใช้ ทํางานตามลําพัง ทําโครงการเดีUยวๆ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีUเหมาะสมจะพัฒนาให้ เป็ น
นักจิตวิทยา ผู้นําทางศาสนา นักปรัชญา
8. ด้ านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
มี ค วามสามารถสู ง การเข้ า ใจการเปลีU ย นแปลงของธรรมชาติ แ ละปรากฏการณ์
ธรรมชาติ เข้ าใจความสําคัญของตนเองกับสิUงแวดล้ อม ตระหนักถึงความสามารถของตนทีUจะมีส่วน
ร่ วมในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ เข้ าใจพัฒนาการของมนุษย์และการดํารงชีวิตของมนุษย์ตงแต่
ั e เกิดจน
ตาย จดจํ า เข้ าใจ จํ า แนกหาความสั ม พั น ธ์ ข องสิU ง ทีU เ หมื อ นและต่ า งกั น เข้ าใจการหมุ น เวี ย น
เปลีU ยนแปลงของสสาร การจัดกิ จกรรมทีU เหมาะสมจะพัฒนาให้ เป็ นนักวิทยาศาสตร์ นักธรรมชาติ
นักสิUงแวดล้ อม
9. ด้ านจิตนิยมหรื อการดํารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence)
ความสามารถไวเกีU ยวกับการจับประเด็นคําถามเกีU ยวกับการดํารงอยู่ของมนุษย์ เช่น
ความหมายของชีวิต ระบบคุณค่าของชีวิต ทําไมคนเราจึงตาย เรามาอยู่ทีUนีUได้ อย่างไร เรี ยนรู้ บริ บท
ของการดํารงอยู่ของมนุษย์ จ ะใช้ คําถามว่า ทํ าไมเราอยู่ทีUนีU เรามี บทบาทอะไรบ้ างในโลกนี e เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ของโลกทีUเป็ นกายภาพและโลกของจิตใจ มี ความรักเมตตาให้ ผ้ ูอืUน การตืUนตัวในการ
แสดงออกต่อสถานการณ์บางอย่าง การเข้ าใจวัฒนธรรม แสดงออกในด้ านอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม
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เข้ าใจหลักปรัชญา หลักของศาสนาต่างๆ เข้ าใจทีUลึกซึ eงเกีUยวกับตัวเอง ความเข้ าใจความสัมพันธ์ ของ
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ เข้ าใจสัจธรรมของโลกและชีวิต เป็ นนักคิด นักมนุษยนิยม
ลักษณะความสามารถพิเศษของผู้เรี ยนทีUมีความหลากหลาย การจัดการศึกษาจะต้ อง
ตระหนักและให้ ความสํ าคัญเพืU อการเสริ มสร้ างความสามารถหรื อศักยภาพของผู้เรี ยนให้ ปรากฏ
โดดเด่นออกมาเพืUอสร้ างสรรค์สิUงทีUเป็ นประโยชน์แก่สงั คม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทA ีส่งเสริมเด็กทีAมีความสามารถพิเศษ
การเรี ยนรู้ จะกระทําได้ ดีเมืUอผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ทงด้
ั e านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สัง คมและสติ ปั ญ ญา โดยลงมื อ ปฏิ บัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การออกแบบกิ จ กรรม
การเรี ยนรู้ ควรเน้ นการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ปฏิบตั ิจริ ง ทดลอง ค้ นคว้ า ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้
ควรเป็ นการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งสอดคล้ องกับชีวิตจะเป็ นความรู้ ทีUผ้ ูเรี ยนเข้ าใจความหมาย และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเอง การเรี ยนรู้ ควรเป็ นการเรี ยนรู้ ทีUเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยมุ่ง เน้ น ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ รั บ การพัฒ นาทุก ๆ ด้ า น เพืU อ ผู้เ รี ย นจะได้ มี โ อกาสค้ น พบความสามารถ
และวิธีการเรี ยนรู้ของตน การเรี ยนรู้ ทีUดีควรจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมทํางานกับผู้อืUนหรื อการทํางานเป็ นกลุ่ม
สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยน ได้ แลกเปลีUยนเรี ยนรู้ การวิเคราะห์อารมณ์ ความคิด ความรู้ สึกของตนเอง จะทํา
ให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ สาระและเข้ าใจตนเองมากขึนe การเรี ยนรู้ ทีU ดีควรให้ ผ้ ูเ รี ยนสรุ ปและสร้ าง
องค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึUงผู้เรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงจะเป็ นสิUงทีU มีความหมายคงทน คือ การจํ า
และสามารถนํ าไปประยุกต์ ใ ช้ ในการเรี ยนต่อและการแก้ ไ ขปั ญหาทีU เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
การประเมินผลควรเป็ นตามสภาพจริ ง นําผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรี ยนอย่างต่อเนืUอง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีUมีประสิทธิภาพเป็ นหัวใจของการจัดการเรี ยนรู้ ซึUงกระบวนการ
เรี ยนรู้ ของแต่ละบุคคลมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และความสามารถ
พื eนฐานของบุคคลนันe
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การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร

ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) เป็ นคําที)มีรากศัพท์มาจากคําในภาษาลาตินว่า “race – course”
หมายถึ ง เส้ นทางที) ใ ช้ วิ)ง แข่ง ขัน เนื) อ งมาจากเป้าหมายของหลักสูตรที) มุ่ง หวัง ให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถ
เจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที)มีคณ
ุ ภาพและประสบความสําเร็ จในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต
ซึ) ง การนิ ย ามความหมายของหลั ก สู ต รในปั จ จุ บัน ได้ ใ ห้ ความหมายของหลั ก สู ต รว่ า หมายถึ ง
มวลประสบการณ์ ทางการเรี ยนรู้ ที)กําหนดไว้ ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื อหาสาระ รวมทังกิ
 จกรรมต่างๆ
ที)ได้ ดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมี ค วามสํ า คัญ ต่อ การจัด การศึก ษาทุก ระบบ เนื) องจากข้ อ กํ า หนดต่า งๆ ของ
หลักสูตรจะเป็ นมาตรฐานในการจัดการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ)งทําให้ เป็ นแนวทางนําไปสู่
การกําหนดเป้าหมายของการเรี ยนรู้ สําหรับผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัย อีกทังยั
 งเป็ นแนวทางสําหรับผู้สอน
ในการดํ าเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ยนบรรลุเ ป้าหมายทัง ในด้ านความรู้ ในเนื อ หาสาระ ทักษะ
กระบวนการเรี ยนรู้ และการคิด ทักษะทางสังคมและที)สําคัญคือคุณภาพทางด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่า นิ ยมอัน พึง ประสงค์ นอกจากนี ค วามสํ าคัญ ของหลัก สูต รยัง มี ต่อการวัดและประเมิ นผล
การเรี ยนรู้ด้วยที)จะต้ องตอบคําถามได้ ว่าการจัดการศึกษานันบรรลุ

ความคาดหวังของหลักสูตรหรื อไม่
ซึง) จะเป็ นข้ อมูลสารสนเทศสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปดังแผนภาพ 1
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หลักสูตร

การจัดการ
เรี ยนรู้

การวัดและ
ประเมินผล

การ
สะท้ อนผล

แผนภาพ 9 ความสําคัญของหลักสูตรที)สง่ ผลต่อการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
และการสะท้ อนผลเพื)อปรับปรุงหลักสูตร
องค์ ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดหรื อใช้ กับกลุ่ม เป้าหมายใดจะมี องค์ ประกอบที)
สําคัญ 4 ประการดังนี 
1. จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง คุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นเมื) อ เรี ย นรู้ จบหลัก สู ต ร
ประกอบด้ วยความรู้ ในเนื อหาสาระ ทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ กระบวนการคิดขันสู
 ง และคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
2. เนื อหาสาระ หมายถึง สาระการเรี ยนรู้ วิชาความรู้ รวมทังประสบการณ์

ตา่ งๆ ที)ผ้ เู รี ยน
ต้ องเรี ยนรู้ไปตามลําดับขันตอนเพื

)อให้ มีความรู้ความสามารถตามจุดมุง่ หมายที)หลักสูตรกําหนดไว้
3. การจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้ หลักสูตรกับผู้เรี ยนในเชิงบูรณาการซึ)งเป็ น
หน้ าที)ของผู้สอนที)จะต้ องดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ ในเนื อหาสาระต่างๆ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมทังมี
 ทกั ษะในการ
เรี ยนรู้ มีกระบวนการคิดที)มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที)งดงาม
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4. การวัดและประเมิ นผล หมายถึ ง กระบวนการตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพของ
ผู้เรี ยนภายหลังการจัดการเรี ยนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ รวมทัง การประเมินความ
เหมาะสมของจุดมุง่ หมายและเนื อหาสาระของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
การพัฒ นาหลัก สู ต รมี ลัก ษณะเป็ นกระบวนการที) มี ค วามเป็ นระบบและเป็ นวงจรที) มี
ความสัมพันธ์กนั ระบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรประกอบด้ วย ระบบการร่ างหลักสูตร ระบบ
การใช้ หลักสูตรและระบบการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี 
ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้ วย การศึกษาสิ)งกําหนดหลักสูตร การกําหนด
รูปแบบหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ระบบการใช้ หลักสู ตร ประกอบด้ วย การขออนุมัติใช้ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การวางแผนการใช้ หลักสูตร การกํ าหนดงบประมาณ / ทรั พยากร และการบริ หาร นิเทศ
กํากับดูแล
ระบบการประเมินหลักสูตร ประกอบด้ วย การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมิน
ระบบการพัฒนาหลักสูตรทัง 3 ระบบที)ดีจะต้ องมีความสัมพันธ์ เชื)อมโยงซึ)งกันและกัน
เพื)อให้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใช้ หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
สอดคล้ องกับกลุม่ เป้าหมายหรื อผู้ใช้ หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทังสาม

ดังแผนภาพ 2
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ระบบ
การพัฒนาหลักสูตร

ระบบ
การปรับปรุงหลักสูตร
ระบบ
การใช้ หลักสูตร

ระบบ
การประเมินหลักสูตร

แผนภาพ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการพัฒนาหลักสูตร ระบบการใช้ หลักสูตร
และระบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร
ขัน5 ตอนการพัฒนาหลักสูตร
ทาบา (Hilda Taba. 1962) ได้ กําหนดขันตอนการพั

ฒนาหลักสูตรไว้ 8 ขันตอนดั

งนี 
1. การวินิจฉัยความต้ องการจําเป็ นของการพัฒนาหลักสูตร (Diagnosing Needs)
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Formulating Specifics Objectives)
3. การคัดเลือกเนื อหาสาระ (Selecting content)
4. การจัดลําดับเนื อหาสาระ (Organizing Content)
5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Selecting Learning Experiences)
6. การจัดลําดับประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Organizing Learning Experiences)
7. การกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล (Evaluating)
8. การตรวจสอบความสมดุลและลําดับ (Checking for Balance and Sequence)
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รู ปแบบหลักสูตร
1. หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที)เน้ นเนื อหาสาระซึ)งจัดหมวดหมู่ในรู ปของรายวิชา ซึ)งสิ)งที)ถูกนํามาจัด
หมวดหมู่ได้ แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ หลักเกณฑ์หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานที)กําหนด จากการเรี ยนรู้รายวิชาที)กําหนดไว้ ในหลักสูตร
2. หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที)ออกแบบเนื อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาหรื อหมวดวิชามีความสอดคล้ อง
เชื)อมโยงสัมพันธ์กนั กันตลอดหลักสูตร
3. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที)เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ที)เหมาะสมกับเนื อหาสาระ ความถนัด
และความสนใจ การจัดเนื อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล มีความมุ่งหมายเพื)อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เ รี ยนเป็ นสํ าคัญ มี ความสอดคล้ องกับวิ ถีการดํ ารงชี วิต ผู้เ รี ยนมี
บทบาทในการคัดสรรประสบการณ์ทางการเรี ยนรู้ที)ต้องการภายใต้ กรอบความมุง่ หมายของหลักสูตร
4. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที)ผสมผสานเนื อหาสาระและประสบการณ์ ต่างๆ ที) มีความเกี) ยวข้ องกัน
อย่างสมดุลแล้ วจัดเป็ นหน่วยการเรี ยนรู้เพื)อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้แบบองค์รวม
5. หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – based Curriculum)
เป็ นหลักสูตรที) กําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
ได้ แก่ มาตรฐานของเนื อหาสาระที)ผ้ ูเรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ (Content Standard) และมาตรฐานของ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานหรื อสิ)งที)ผ้ เู รี ยนสามารถที)จะทําได้ (Performance Standard) ผู้เรี ยน
จะจบหลักสูตรก็ตอ่ เมื)อมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานหลักสูตร
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6. หลักสูตรเสริ ม (Enrichment Curriculum)
เป็ นหลั ก สู ต รที) พัฒ นาขึ น เพื) อ จุ ด มุ่ ง หมายอย่ า งใดอย่ า งหนึ) ง โดยเฉพาะเจาะจง
มีระยะเวลาในการใช้ หลักสูตรไม่มากนัก เน้ นการเสริ มสร้ างสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที) หรื อ
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเฉพาะด้ าน
การประยุกต์ ใช้
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะต้ องพั ฒ นาผู้ เรี ย นไปสู่ โ ลกแห่ ง อนาคตซึ) ง เป็ นโลกที) มี ก าร
เปลี)ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไม่วา่ จะเป็ นองค์ความรู้ ตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ)งทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การเปลี)ยนแปลงทางด้ านสังคมวัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง
ดังนันหลั
 กสูตรที)ดีจะต้ องมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เตรี ยมผู้เรี ยนไปสู่
โลกอนาคต
การพัฒนาหลักสูตรเพื) ออนาคตนี ค วรให้ ความสําคัญกับสิ)งต่างๆ ได้ แก่ ก) ความรู้ ที)เป็ น
สากล เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ข) ความรู้ ที)เป็ นเอกลักษณ์
ของชาติ ภูมิปัญญาท้ องถิ)น ค) ทักษะกระบวนการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ ปัญหา การคิด
วิ จ ารณญาณ ง) ทักษะทางสัง คม เช่ น การทํ า งานร่ วมกับผู้อื)น จิ ตสาธารณะ และ จ) คุณ ธรรม
จริ ยธรรมอันดีงาม
สําหรับการใช้ หลักสูตรหรื อการจัดการเรี ยนรู้ ควรเป็ นไปในเชิงบูรณาการ ไม่ว่าหลักสูตรจะ
ถูกออกแบบมาเป็ นหลักสูตรบูรณาการหรื อไม่ก็ตามซึ)งแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการนันมี

หลายวิธี เช่น บูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว บูรณาการแบบคู่ขนาน บูรณาการแบบสหวิทยาการ
หรื อการบูรณาการแบบโครงการ หากผู้สอนสามารถจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการจะทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ แบบองค์รวมมากขึ น มีการเชื)อมโยงความรู้ ตา่ งๆ มากขึ น จนทําให้ สามารถนําความรู้ ที)มี
นันไปใช้

ในการแก้ ปัญหา การคิดและตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนการประเมินผลการใช้ หลักสูตรควรเน้ นที)คณ
ุ ภาพผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เพราะหลักสูตรจะ
ประสบความสําเร็ จได้ ก็ต่อเมื) อผู้เรี ยนมี พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามที) กําหนดไว้ การประเมินคุณภาพ
ผู้เรี ยนควรมี ความครอบคลุมในทุกมิติของการเรี ยนรู้ และเป็ นการประเมินอย่างเป็ นระบบต่อเนื) อง
รวมทังใช้
 เครื) องมือการประเมินที)มีคณ
ุ ภาพ สามารถสะท้ อนข้ อมูลคุณภาพของผู้เรี ยนได้ อย่างชัดเจน
และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื)อนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสูตรให้ ทนั ต่อการเปลี)ยนแปลง
ในอนาคตต่อไป
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หลักสูตรการศึกษากับการพัฒนาประเทศ
บทนํา
หลัก สูต รการศึก ษากับ การพัฒ นาประเทศ หมายถึ ง แผนการจัด การศึก ษาเกีU ย วกั บ
ประมวลประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ได้ แก่ ความมุ่งหมาย เนื eอหาสาระ
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สืUอการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพืUอให้ ผ้ เู รี ยน
มี พัฒนาการต่างๆ ตามความมุ่ง หมายทีU กําหนดไว้ ทีU ส อดคล้ องกับบริ บทของสังคมและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
ความเป็ นมาของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) มี รากศัพท์ มาจากภาษาลาตินว่า currere หมายถึง “race –
course” หรื อ เส้ นทางทีU ใ ช้ วิU ง แข่ ง ขัน เมืU อ นํ า มาใช้ ในบริ บ ทของการศึ ก ษาจึ ง หมายถึ ง running
sequence of courses or learning experience เปรี ยบเสมือนเส้ นทางทีUผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ และฝึ ก
ประสบการณ์นําไปสูเ่ ป้าหมายความสําเร็ จ
การจัดหลักสูตร three R’s การอ่านเขียนคิดเลข เป็ นพื eนฐานการเรี ยนรู้ ทีUสําคัญและจําเป็ น
สํ า หรั บ ผู้เ รี ย นระดับ ประถมศึก ษา ได้ แ ก่ การอ่ า น (reading) การเขี ย น (writing) และเลขคณิ ต
(arithmetic) ซึงU จะต้ องได้ รับการพัฒนาเพืUอเป็ นเครืU องมือสําหรับการเรี ยนรู้สาระต่างๆ ในระดับทีUสงู ขึ eน
ในสมัยกลาง การจัดการศึกษาชันสู
e งประกอบด้ วย วิชาทังe 7 วิชา คือ ไตรศิลปะศาสตร์
(trivium) ได้ แก่ ไวยากรณ์ ตรรกศาสตร์ และวาทศาสตร์ รวมทังe จตุศิลปะศาสตร์ (quadrivium) ได้ แก่
เลขคณิ ต เรขาคณิ ต ดนตรี และดาราศาสตร์ ปั จจุ บั น ศิ ล ปะศาสตร์ เ น้ นทีU ภ าษา วรรณคดี
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สุนทรี ยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ และพัฒนามาเป็ น
กลุม่ รายวิชาการศึกษาทัวU ไปของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของหลักสูตรไทยในอดี ตสถานศึกษาก็ คือวัด ครู ก็คือพระ นักเรี ยน
ในสมัยนันe ก็ จะเป็ นบุตรหลานของเจ้ าขุนมูลนาย สิUงทีU เ รี ยนก็ จะเป็ นการอ่าน การเขี ยน ภาษาไทย
ภาษาบาลี สันสกฤต ศาสนา และการคิดเลข
นอกจากนี eยังมีการศึกษาอีกลักษณะหนึงU คือการศึกษาวิชาชีพ ผู้สนใจก็ต้องไปเรี ยนกับผู้ร้ ู
เช่น เรี ยนช่างก็ต้องไปเรี ยนทีUบ้านของนายช่าง
ต่อมาได้ มี การประกาศใช้ หลักสูตรในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
มีผ้ ใู ห้ ความสนใจและให้ ความสําคัญกับการศึกษา เริU มมีโรงเรี ยน การศึกษามีบทบาทมากขึ eน จึงต้ อง
พัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนทุกระดับและประเภทและสอดคล้ องกับเหตุการณ์ มากทีU สุด
อนึงU ความเจริ ญทางด้ านเทคโนโลยีทําให้ การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนเปลีUยนแปลงไปมาก เพืUอให้
ผู้เรี ยนก้ าวทันเหตุการณ์และก้ าวทันโลก
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การสืU อ สาร การเปลีU ย นแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง ทํ า ให้ ห ลัก สูต รมี ก ารเปลีU ย นแปลงไป ลัก ษณะหลัก สู ต รจะต้ อ ง
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยน สังคม เศรษฐกิจ การบริ หารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนรู้ ม่งุ ให้
ผู้เรี ยนได้ รับความสะดวกยืดหยุ่น และเสริ มสร้ างกระบวนการคิด คุณธรรมจริ ยธรรม จิตอาสา รวมทังe
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิUงแวดล้ อมและสังคม
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษามุ่งพัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนรู้ เพืU อให้ ผ้ ูเ รี ยน
มีคณ
ุ ภาพ มีศกั ยภาพ มีวิธีการเรี ยนรู้ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีUดี สามารถเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนา
ประเทศให้ มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิUมขึ eนทังในระดั
e
บภูมิภาค และระดับโลก
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กระบวนทัศน์ ใหม่ทางการศึกษาจะต้ องมุ่งสู่คุณภาพของคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จะต้ องกําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในความหมายของความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย คือ
ปั จจัยชี eขาดของความเป็ นชนชาติทีUจะอยูร่ อด
การพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ เ ป็ นผู้ทีUเ ฝ้ าระวัง ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ การจัดการศึกษา
เพืU อให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่าง ความยุติธรรมกับการเมื องทีU ดี ระบบนิติรัฐกับการเมื อง
และผู้นําทางการเมือง การมีสว่ นร่วมของประชาชน เพืUอประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน
ปรั บเปลีAยนฐานคิดเกีAยวกับการศึกษา
ฐานคิดเดิม การศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิ การ สถานศึกษา ผู้สอนและผู้เรี ยน ฐานคิด
ใหม่ การศึ ก ษาคื อ การเรี ย นรู้ เป็ นสิU ง ทีU จ ะเสริ ม สร้ างให้ ทุ ก คนมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนืU อ ง
โดยปรับเปลีUยนปั จจัย 3 ด้ าน คือ
1. วัฒ นธรรมการเรี ยนรู้ ปรั บเปลีU ยนจากการเรี ยนรู้ แบบรั บ เป็ นแบบรุ ก การสร้ าง
ความรู้ การจัดการความรู้ เป็ นความรู้ทีUมีพลังก่อเกิดมาจากการเรี ยนรู้ด้านใน
2. ปรับเปลีUยนฐานคิดว่า ทุกคนมีศกั ยภาพทีUจะเรี ยนรู้ และพัฒนาได้ การจัดการศึกษา
ต้ องให้ ทกุ คนมีพื eนทีUทีUสามารถเข้ าถึงการศึกษาได้ ทุกรู ปแบบ มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีวิธีการเรี ยนรู้ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง นําความรู้ไปสร้ างสรรค์สิUงทีUเป็ นประโยชน์ตอ่ บุคคล ชุมชน และสังคม
3. ปรับเปลีUยนบรรยากาศการเรี ยนรู้ ไปสู่การเรี ยนรู้ ในสถานการณ์จริ ง สามารถเรี ยนรู้
ได้ ทุกเวลา ทุกสถานทีU เรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ เกิดการเปลีUยนแปลง ไม่ยึดตําราเป็ นหลัก การจัดการ
ศึกษาต้ องมีวิสยั ทัศน์ทีUชดั เจนเพืUอให้ บคุ คลมีความสามารถในการสร้ างสรรค์งาน และอาชีพ
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การจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศต้ องมุ่งเน้ นทีAผ้ ูเรี ยนเป็ นสําคัญ
การออกแบบหลัก สูต รจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผู้เ รี ย นเป็ นตัว ตังe โดยวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ
ความสนใจของผู้เรี ยน รวมทังe การเตรี ยมผู้เ รี ยนไปสู่สังคมในอนาคต มี ความรู้ และทักษะทีU จําเป็ น
ต่อการดํารงชีวิตและการทํางานของโลกยุคใหม่ ทักษะทีUจําเป็ นได้ แก่
1. การรู้หนังสือพื eนฐาน (Basic Literacy)
2. การรู้ทางวิทยาศาสตร์ พื eนฐาน (Scientific Literacy)
3. การรู้ทางเทคโนโลยีพื eนฐาน (Technological Literacy)
4. การรู้ทางทัศนศิลป์พื eนฐาน (Visual Literacy)
5. การรู้ทางข่าวสารข้ อมูลพื eนฐาน (Information Literacy)
6. การรู้ทางพหุวฒ
ั นธรรมพื eนฐาน (Multi Cultural Literacy)
7. ความตระหนักและเข้ าใจสังคมโลก (Global Awareness)
8. ความสามารถปรับตัวและจัดการกับสิUงทีUซบั ซ้ อน
(Adaptability / Managing Complexity)
9. ความสามารถกําหนดเป้าหมายของตนเอง (Self - Decision)
10. ความสนใจใฝ่ รู้ (Curiosity)
11. ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
12. ความกล้ าเสีUยง (Risk Taking)
13. ความคิดระดับสูงและมีเหตุผล (Higher – Order Thinking
and Sound Reasoning)
14. การสืUอสารทีUมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
15. การทํางานเป็ นทีม (Teaming and Collaboration)
16. ทักษะเข้ าใจตนเองและผู้อืUน (Interpersonal Skills)
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17. มีความรับผิดชอบ (Personal Responsibility)
18. เป็ นพลเมืองดีและรับผิดชอบต่อสังคม (Social and Civic Responsibility)
19. มีปฏิสมั พันธ์การสืUอสาร (Interactive Communication)
20. การจัดลําดับ วางแผน และการบริ หารมุง่ ผล (Prioritizing Planning,
and Managing for Results)
21. สามารถใช้ เครืU องมือทีUเป็ นปั จจุบนั (Effective Use of Real – World Tools)
22. สามารถผลิตผลงานทีUมีคณ
ุ ภาพสูง (Ability to Produced Relevant,
High – Quality Product)
นอกจากความรู้และทักษะ หลักสูตรจะต้ องเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นสิUงทีU
จําเป็ นจะต้ องบ่มเพาะ ได้ แก่ การรู้คดิ คุณธรรมจริ ยธรรม และจิตอาสา บูรณาการเข้ ากับกระบวนการ
เรี ยนรู้ กับองค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ รวมทังการประเมิ
e
นผล ตามสภาพจริ ง
ตามหลักการของการประเมิ น ได้ แ ก่ มี ผ้ ูประเมิ นหลายๆ คน ใช้ เ ครืU องมื อวัดหลายๆ ชนิด รวมทังe
การประเมิ น หลายช่ว งเวลา เพืU อ ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศการประเมิ นในการพัฒ นาผู้เ รี ยนและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ยนการสอน
การเรี ยนการสอนโดยใช้ กรณี ศกึ ษาควบคู่ไปกับการวิจยั โดยผู้เรี ยนจะลงไปปฏิบตั ิงาน
จริ งในพื eนทีU เป็ นการจัดการศึกษาแก่ผ้ ูเรี ยนเพืUอพัฒนาศักยภาพให้ ได้ สูงสุด เพืUอทีUผ้ ูเรี ยนจะได้ เติบโต
ขึ eนเป็ นคนดีและเป็ นพลเมืองทีUมีคณ
ุ ค่า ความรู้ คือความสามารถในการโยงความสัมพันธ์ เนืUองจาก
ผู้เรี ยนแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ทีUแตกต่างกัน ดังนันบรรดาข้
e
อมูลต่างๆ เมืUอได้ ฟังหรื อได้ อ่านมาแล้ ว
จํ า เป็ นต้ อ งผ่ านกระบวนการย่ อ ยและเชืU อ มต่อ ให้ เ ข้ า กับ ประสบการณ์ ข องแต่ล ะคนจึ ง จะเข้ า ใจ
และระลึกได้ ตลอดไป
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การพัฒนาผู้เรี ยนเต็มศักยภาพทุกมิติ และเจริ ญชีวิตตามศักดิ}ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ทีUเต็มและภาคภูมิ โดยใช้ กระบวนการบูรณาการศาสนา วัฒนธรรม บริ บทสังคม และกระบวนการ
เรี ย นรู้ กับการดํ า รงชี วิ ต การเรี ยนรู้ อย่า งมี ค วามสุข ของแต่ล ะบุค คล รวมทังe การพัฒ นาคุณ ภาพ
สิUงแวดล้ อม สังคม และชีวิตของผู้เรี ยนแต่ละคนอย่างกลมกลืนและยังU ยืน
การศึกษาด้ านในเป็ นคุณภาพและคุณค่ าทีAแท้ จริง
การพัฒนาผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง เริU มต้ นเมืUอผู้เรี ยนใช้ อิสรภาพภายในตนและได้ รับเสรี ภาพ
จากภายนอก โดยใช้ จิตตปั ญญาศึกษา (Contemplation education) เป็ นการเรี ยนรู้ ทีUสร้ างกระบวน
ทัศน์ ใหม่ต่อชีวิตและความเป็ นมนุษย์ เน้ นการปลูกฝั งความตระหนักรู้ ภายในตน ความเมตตาและ
จิตสํานึกต่อส่วนรวม
การนําปรัชญาและศาสนาธรรมมาพัฒนาจิต ฝึ กปฏิบตั ิจนมีสติและเกิดปั ญญา สามารถ
เชืUอมโยงศาสตร์ ตา่ งๆ มาประยุกต์ให้ เกิดแก่ตน ผู้อืUน และสังคม กระบวนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลีUยนแปลง
(Transformation of learning) คือการเรี ยนรู้ ทีUสําคัญทีU สุด เพืUอให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจตัวเอง สามารถดึง
ศักยภาพออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตามความปรารถนา และตอบสนองความต้ องการของสังคม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าํ หรั บหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพตามทีUม่งุ หวัง โดยการกําหนดผลการเรี ยนรู้
(Learning outcome) ของบัณฑิตทีU ได้ รับคุณวุฒิ แต่ละระดับ และองค์ประกอบต่างๆ ทีU เกีU ยวข้ อง
เพืUอให้ สถาบันอุดมศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตอย่างชัดเจน สามารถนํากรอบมาตรฐาน ไป
ใช้ เ ป็ นหลัก ในการออกแบบหลัก สูต รและจัด กระบวนการเรี ย นการสอนตลอดจน การวัด และ
ประเมินผลได้ อย่างมันU ใจว่า บัณฑิตจะบรรลุกลุ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตามทีU กําหนดไว้ ในแต่ละ
คุณวุฒิ
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กลุม่ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จะต้ องกําหนดกลุ่ม
ผลการเรี ยนรู้ ให้ ครอบคลุมอย่างน้ อย 5 ด้ าน ซึUงจะมี ระดับความซับซ้ อนของการเรี ยนรู้ และทักษะ
เพิUมขึ eนตามระดับคุณวุฒิ
1. คุณ ธรรมจริ ยธรรม หมายถึ ง การพัฒ นานิ สัย ในการประพฤติ อ ย่ างมี คุณ ธรรม
จริ ย ธรรม ด้ วยความรั บผิ ดชอบทังe ในส่วนตนและส่ วนรวม สามารถปรั บวิ ถี ชี วิต อย่า งสร้ างสรรค์
ในความขัดแย้ งทางค่านิยม พัฒนานิสยั และการปฏิบตั ิตนอย่างมี ศีลธรรม ยึดฐานคิดทางศีลธรรม
ทังในเรื
e U องส่วนตัวและสังคม
2. ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจ การนึกคิด และการนํ าเสนอข้ อมูล
การวิเคราะห์ และจํ าแนกข้ อเท็จจริ งในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองได้
3. ทัก ษะทางปั ญ ญา หมายถึ ง ความสามารถในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละ
ประยุกต์ความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ มาใช้ ในการวิเคราะห์
และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์เมืUอต้ องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทีUไม่คาดคิดมาก่อน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานเป็ นกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ มีภาวะผู้นํา มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ของตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสืUอสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถ
ในการสืUอสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทังการพู
e
ด การฟั ง การเขียน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สืUอสาร รวมถึงความสามารถในการใช้ เทคนิคพื eนฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
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การจัดการศึกษาจะต้ องสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งทางสังคม การปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรให้ ตรงกับความต้ องการของสังคม เพืUอเป็ นเครืU องมือการพัฒนาประเทศ กระบวนการเรี ยนรู้
จะต้ องมุ่งเน้ นบทบาทหน้ าทีUเหนีUยวรังe วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ อันเป็ นสิUงหล่อเลี eยงคุณค่า ความดี
เพืUอฉุดรังe สังคมให้ สามารถมีภมู ิค้ มุ กันจากกระแสไหลเชีUยวของการสืUอสารไร้ พรหมแดน อย่างรู้ เท่าทัน
และมีสติ การจัดหลักสูตรการเรี ยนรู้ต้องมุง่ เน้ นความต้ องการของผู้เรี ยน และความต้ องการของชุมชน
รวมทังe การประเมิ น ผลทีU ส ะท้ อ นกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ สํ า หรั บ หลักสูตรระดับ อุด มศึกษา จึง จะ
สามารถผลิตบัณฑิตเพืUอพัฒนาประเทศได้ อย่างสัมฤทธิผล
ปั จจัยทีAส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน ครู อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา
รวมทังe ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจัด การ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ย การเพิU ม โอกาส
ทางการศึกษา การผลิตและพัฒนากําลังคน เทคโนโลยีทางการศึกษา และการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
2. พัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ใ ห้ เ ป็ นวิ ช าชี พ ทีU มี คุณ ค่ า สามารถคัด สรรคนดี เก่ ง และมี ใ จรั ก
มาเป็ นครู อาจารย์ ได้ อย่างยังU ยืน ภายใต้ ระบบการบริ หารจัดการทีUมีประสิทธิภาพ
3. พัฒ นาผู้เ รี ยนยุคใหม่ทีUมี นิสัยใฝ่ เรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนืUอง และมีนิสยั รักการอ่าน
4. ส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืUอการศึกษา รวมทังe
แหล่งเรี ยนรู้
5. การจัดหลักสูตรการศึกษาทีU ต่อเนืU องและเชืU อมโยงกันทุกระดับตังe แต่ประถมศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษาซึU ง ผู้ เรี ย นสามารถเปลีU ย นเส้ นทางการศึ ก ษา
ได้ ตลอดเวลา
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สรุ ป
โลกยุคสังคมแห่งความรู้ โลกาภิวตั น์ และยุคแห่งการเปลีUยนแปลง การจัดหลักสูตรและการ
เรี ยนรู้ทีUควบคูก่ บั การมีภาคีเครื อข่าย จะทําให้ บคุ คลมีความหลากหลายในวิธีคิด ทํางานร่ วมกันอย่าง
สร้ างสรรค์ เกิดนวัตกรรมหลักสูตรและการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของการเปลีUยนแปลงทําให้ มีการอนุรักษ์
สิUงแวดล้ อมและรับผิดชอบต่อสังคมทีUมีประสิทธิ ผล (effectiveness) ประสิทธิ ภาพ(efficiency) และ
ผลผลิต (productivity) อย่างสร้ างสรรค์อนั เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ
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การพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากโรงเรี ยน

บทนํา
สคิลเบ็ค (Skilbeck.1984) ได้ นิยามความหมายและกําหนดขันตอนเกี

) ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรที)มีฐานมาจากโรงเรี ยนว่า การวางแผน การออกแบบ การนําไปใช้ เพื)อให้ บงั เกิดผลและการ
ประเมินติดตามข้ อกําหนดการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยสถาบันการศึกษา ซึ)งนักเรี ยนเหล่านี เป็ นสมาชิก
อยู่ การพัฒนาหลักสูตรที)มีฐานมาจากโรงเรี ยน เป็ นหลักสูตรที)เกิดจากภายในและเป็ นส่วนหนึ)งของ
โรงเรี ยนนัน ไม่ใช่เป็ นสิ)งกํ าหนดให้ มีขึน จากภายนอก โรงเรี ยนต้ องเข้ าใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒ นาหลัก สู ต รในลัก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มสํ า หรั บ ชี แ จงกั บ สถาบัน หรื อ องค์ ก รตัว แทนในสัง คม
สคิลเบ็คได้ เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากโรงเรี ยนดังแผนภาพต่อไปนี 

วิเคราะห์สถานการณ์
นิยามจุดประสงค์
ออกแบบโปรแกรมการเรี ยนการสอน
การขยายความและการนําหลักสูตรไปใช้
การประเมินผลการเรี ยนรู้และประเมินหลักสูตร

แผนภาพ 11 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐานมาจากโรงเรี ยน
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การวิเคราะห์ สถานการณ์ และนิยามจุดประสงค์
การวิเคราะห์สถานการณ์ (analyses the situation) โดยการศึกษาความจําเป็ นหรื อความ
ต้ องการในเรื) องหลักสูตรที) โรงเรี ยนมี อะไรบ้ าง ปั ญหาการใช้ หลักสูตรของเราที)โรงเรี ยนมี อะไรบ้ าง
เราจะตอบสนองสิ)งเหล่านี ไ ด้ อย่างไร คําถามหลักๆ สํ าหรั บใช้ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อการ
พิจารณาหลักสูตรภายในโรงเรี ยน เมื) อพิจารณาสภาพภายในโรงเรี ยน และสภาพแวดล้ อมที) กว้ าง
ออกไปจะได้ ดงั นี 
ภายในโรงเรี ยน
1. หลักสูตรที)กําลังใช้ อยู่เป็ นอย่างไร รวมทังกฎระเบี

ยบของโรงเรี ยน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และค่านิยม
2. นักเรี ยนได้ รับประสบการณ์อะไรบ้ างจากหลักสูตร
3. อะไรคือบริ บททางหลักสูตรภายในโรงเรี ยน เช่น บรรยากาศทางสังคม แผนการ
ปฏิบตั งิ าน
4. สมรรถภาพและความเข้ มแข็งของคณะทํางานที)เกี)ยวข้ องกับหลักสูตรเป็ นอย่างไร
5. ทรัพยากรที)จําเป็ นสําหรับการใช้ หลักสูตรมีอะไรบ้ าง
สภาพแวดล้ อมที,กว้ างออกไป
1. ชุมชน สังคมที)โรงเรี ยนกําลังให้ และรับบริ การเป็ นอย่างไร
2. นโยบายสํ าคัญทางการศึกษาที) โรงเรี ยนต้ องดําเนินการให้ บรรลุเป็ นอย่างไรบ้ าง
และมีอะไรบ้ าง
3. ทรัพยากรหรื อการสนับสนุนอะไรบ้ างที)จะนํามาใช้ ได้ กบั หลักสูตร เช่น หน่วยงาน
การศึกษาระดับท้ องถิ) น ชุม ชน ศูน ย์ บริ การ สถาบันฝึ กหัดครู มี ส ภาพการพัฒ นาเป็ นอย่างไรบ้ าง
ที)จะนํามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
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การนิยามจุ ดประสงค์ (define objectives) การวิเคราะห์สถานการณ์ จะนําไปสู่การ
อภิปรายในจุดประสงค์ให้ ชดั เจนในปั ญหาและความต้ องการในประเด็นต่อไปนี คือ
1. จุด ประสงค์ ข องหลัก สูต รควรจะเขี ย นขึ น ในลัก ษณะการเรี ย นรู้ ที) พึ ง ปรารถนา
ของนักเรี ยน และในลักษณะของการกระทํ าหรื อการสอนของครู รวมทัง สิ) ง ต่างๆ ที) สัมพันธ์ กับครู
ที) จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ยนรู้ จุดประสงค์ เ หล่ านี จ ํ า เป็ นต้ องชัด เจน รั ดกุม และอยู่ใ นวิ สัยที) ผ้ ูเ รี ย น
สามารถเข้ าใจได้ ด้วยตนเอง
2. จุดประสงค์มีทิศทาง เพราะต้ องมีการทบทวน วิจารณ์ แก้ ไข ถ้ าจําเป็ นต้ องกําหนด
ขึ นใหม่ให้ ดียิ)งขึ นเพื)อสะท้ อนกระบวนการเรี ยนการสอน
3. จุดประสงค์ จ ะต้ องมี ความสัม พันธ์ อย่างเป็ นระบบกับจุดมุ่ง หมายทั)วไป และมี
ความเหมาะสมในการปฏิบตั กิ ารเรี ยนการสอน
4. จุ ด ประสงค์ มี ห ลายชนิ ด เป็ นจุ ด ประสงค์ ที) ก ว้ าง คื อ จุ ด ประสงค์ ทั) ว ไป
กับจุดประสงค์เฉพาะและระดับของจุดประสงค์ ในขัน สูงกับขัน ตํ)าเช่นเดี ยวกับข้ อมูล หรื อความจํ า
จุดประสงค์รายวิชากับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรี ยนจําเป็ นต้ อง
พิจารณาเลือกและกําหนดจุดประสงค์ในแต่ละชนิดให้ มีความสอดคล้ องกัน
5. การกํ าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร จําเป็ นต้ องร่ วมมือกันหลายฝ่ ายที)เกี) ยวข้ อง
ในรูปคณะกรรมการซึง) มีองค์ประกอบ เช่น นักเรี ยน ครู ผู้บริ หาร นักวิชาการ ผู้ปกครอง และชุมชน
การออกแบบโปรแกรมการเรี ยนการสอน การขยายความและการนําหลักสูตรไปใช้
การออกแบบโปรแกรมการเรี ยนการสอน (design the teaching – learning program)
การออกแบบการสอนและการเรี ยนรู้จะเกี)ยวข้ องกับสิ)งต่อไปนี 
1. ข้ อมูลพื นฐานหรื อทิศทางของหลักสูตร เช่น กลุม่ ของประสบการณ์ในหลักสูตรแกน
วิชาเลือกที)เปิ ดให้ เลือกตามความสนใจ หรื อความชํานาญพิเศษด้ านวิชาการ
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2. การรวบรวมสาระของวิชาและการจัดกลุม่
3. การจัดกลุ่มนักเรี ยน ได้ แก่ การให้ เด็กเก่งและเด็กอ่อนเรี ยนรวมกัน หรื อจัดกลุ่ม
ตามความสนใจพิเศษ
4. ความสัมพันธ์ของการเรี ยนรู้ของกลุ่มวิชาที)แตกต่างกันกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
ทังหมด

สิ)งนี เป็ นเรื) องสําคัญมักจะถูกละเลยในการวางแผนการเรี ยนการสอน
5. ขอบเขตโครงสร้ างของเนื อหาสาระ การเรี ยงลําดับก่อนหลัง
6. ทรัพยากร วัสดุ เครื) องมือ และสถานที)
7. การนําเสนอวิธีการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้
8. การจัดคณะทํางาน และแต่งตังตามความจํ

าเป็ น
9. การจัดตารางการปฏิบตั งิ านและกําหนดรายการกิจกรรมและการประเมินผล
การขยายความและการนําหลักสูตรไปใช้ (Interpret and implement the program)
วัตถุประสงค์การวางแผนหลักสูตร คือ การทําให้ หลักสูตรบังเกิดผลในพื นที)ใดพื นที) หนึ)งโดยเฉพาะ
จะพบได้ ในการสอนและการเรี ยนรู้ที)นา่ พอใจที)ได้ เกิดขึ น การพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรี ยน ควรที)จะทํา
ให้ แน่ใจว่า แผนหลักสูตรที)ออกแบบและจัดทําขึ นให้ บงั เกิดผลโดยโรงเรี ยนได้ นําไปใช้ จริ ง มีเหตุผลที)ดี
และเกิดการยอมรับว่า หลักสูตรได้ วางแผนและออกแบบในรายละเอียดโดยผู้ที)อยู่โรงเรี ยนร่ วมกับครู
ซึ)งมีความรู้ และทราบข้ อมูลเกี) ยวกับสิ)งที)นักเรี ยนสนใจหรื อตังใจ
 เพื)อให้ แน่ใจว่าคุณลักษณะต่างๆ
ของนัก เรี ย นกับ ความต้ อ งการนัน มี ค วามสอดคล้ อ งและเหมาะสมกัน และตกลงใจในการที) จ ะ
รับผิดชอบร่วมกัน การกําหนดรายละเอียดในเชิงปฏิบตั แิ ละความเหมาะสมกับสมรรถภาพของครู การ
ตีความหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ โดยคณะครูในแบบแผนหลักสูตรที)ครู ได้ ร่วมกันคิดขึ นมาจะ
ดีกว่ารูปแบบอื)นๆ ของการพัฒนาหลักสูตร
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การประเมินผลการเรี ยนรู้
การประเมินผลการเรี ยนรู้ และการประเมินหลักสูตร (assessment and curriculum
evaluation) ไม่เหมื อนกันแต่มีความสัมพันธ์ กัน การประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการตัดสิ น
คุณ ค่าของศัก ยภาพการเรี ย นรู้ และการปฏิ บัติ ข องนักเรี ย น ส่ วนการประเมิ นหลักสูต ร หมายถึ ง
การรวบรวมข้ อมูลหลักฐานและตัดสินคุณค่าเกี) ยวกับหลักสูตร ประกอบด้ วยกระบวนการของการ
วางแผนหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การนํ าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ก็ ไม่ควร
ละเลยการปฏิบตั ิหรื อการแสดงออกของนักเรี ยน เพราะว่าระหว่างการปฏิบตั ิเหล่านี ก็เป็ นส่วนหนึ)ง
ของกระบวนการหลักสูตรในลักษณะที)เกิดประสบการณ์มาแล้ ว คุณภาพของการปฏิบตั ิจะบ่งชี ถึงบาง
สิ)งบางอย่างเกี)ยวกับคุณภาพของหลักสูตรได้ เช่นกัน
สําหรับกระบวนการปฏิบตั ทิ งสองอย่
ั
างจะแยกจากกัน การวัดและประเมินผลการเรี ยนหรื อ
ประเมินผลการปฏิบตั ขิ องนักเรี ยนเป็ นเรื) องเกี)ยวกับการนิยามและการเห็นด้ วยในมาตรฐานที)ต้องการ
บรรลุถึงเกณฑ์ การกําหนดชิ นงาน การสังเกตและการบันทึกการทํางาน การสอนและการรายงานผล
จากทัศนภาพของหลักสูตร การประเมินผลการเรี ยนรู้ ที)กระทําอย่างเป็ นระบบและต่อเนื)อง สามารถ
นํ า มาทบทวนและวิ จ ารณ์ ห ลัก สู ต รซึ) ง ครู จ ะต้ อ งเน้ นการประเมิ น ย่ อ ยอย่ า งต่ อ เนื) อ งมากกว่ า
การประเมินรวบยอด ซึ)งเป็ นการประเมินเชิงวินิจฉัยเกี) ยวกับผู้เรี ยนและผู้ออกแบบหลักสูตร ส่วนการ
ประเมินหลักสูตรเป็ นการประเมินหลักสูตรทังระบบที

)แสดงถึงลักษณะสําคัญของหน้ าที)และบทบาท
ของการประเมิ น หลักสูตร โดยเน้ นที) การอภิ ป ราย การสะท้ อนกลับ หรื อการไตร่ ต รองใคร่ ครวญ
การปฏิบตั ซิ งึ) ทําให้ เกิดความเป็ นระบบและต่อเนื)องในวงจรของการวางแผนหลักสูตรทังหมด

เป็ นการ
ทดลองพัฒนาซึง) ทําให้ เกิดความต่อเนื)องในวงจรธรรมชาติของรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบมีฐาน
มาจากโรงเรี ยน
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรี ยน
ศรี สมร พุ่มสะอาด (2537) ได้ ศึกษารู ปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาของกองวิจยั ทางการศึกษา กรมวิชาการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื)อค้ นหาแนวทาง
และวิธีการใหม่ๆ ที)มีประสิทธิภาพและส่งเสริ มสนับสนุนให้ โรงเรี ยนใช้ แนวทางใหม่ๆ พัฒนาการศึกษา
ของโรงเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างมีระบบ ซึ)งเน้ นให้ โรงเรี ยนใช้ กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนด้ วยตนเอง กองการวิจัยทางการศึกษา ได้ ศึกษาวิเคราะห์ค้นหารู ปแบบและทดลองใช้
รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2535 และต่อเนื)องในปี
พ.ศ. 2536 กับโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา 24 โรงเรี ยน เพื)อเป็ นการทดลองนําร่ องและเป็ น
ต้ นแบบแก่โรงเรี ยนขยายโอกาสอื)นๆ ทัว) ประเทศ รู ปแบบของการพัฒนาประกอบด้ วยขันตอนสํ

าคัญๆ
ที)โรงเรี ยนปฏิบตั ดิ งั นี 
1. วิเคราะห์ปัญหาข้ อบกพร่องและความต้ องการพัฒนาของโรงเรี ยน
2. สร้ างภาพงานของโรงเรี ยน กําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
3. ดําเนินงานตามเป้าหมาย
4. ประเมินผลเป็ นระยะๆ และปรับปรุงแก้ ไข
5. ให้ บริ การและเผยแพร่งานที)เป็ นประโยชน์
โรงเรี ยนจะวางแผนการทํางานต่างๆ ของโรงเรี ยนตลอดทังปี
 ผู้วางแผนสามารถรู้ และทราบ
งานที) จะต้ องทํ าตังแต่
 เริ) มต้ นจนทํางานนัน สําเร็ จ เรี ยกว่า การมองภาพตลอดแนว รายละเอียดของ
รูปแบบการวางแผนอย่างมียทุ ธศาสตร์ หรื อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ)น ดังแผนภาพต่อไปนี 
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ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 4 ด้ าน
1. แนวโน้ มการพัฒนาสังคม
2. แนวทางการจัดการศึกษา
3. ความต้ องการของชุมชน
4. ศักยภาพของโรงเรียน

การวางแผนหลักสูตร

สร้ างภาพของงานพัฒนา
เป้าหมาย
องค์ประกอบ
แนวปฏิบตั ิ
โครงการ
ลงมือปฏิบตั ิงานพัฒนา
ตามโครงการ
การควบคุม ติดตาม

การนําหลักสูตรไปใช้

การประเมินผลการดําเนินงาน
แก้ ไขปรับปรุงด้ วยความชื)นชม
สรุปผลงาน
ให้ บริ การ และเผยแพร่

การประเมินหลักสูตร

แผนภาพ 12 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้ องถิ)นของศรี สมร พุม่ สะอาด
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หลักสูตรสถานศึกษา

บทนํา
การกระจายอํ านาจทางการศึกษาให้ สถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนมี ส่วนร่ วมพัฒนา
ภารกิ จ ร่ วมตัดสินใจ จัดสรรสิUงอํานวยความสะดวก เพืUอส่งเสริ มคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐาน
การศึกษา ทีUพงึ ประสงค์ เกีUยวกับหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีUแก้ ไขเพิUมเติม (ฉบับทีU 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 27 ระบุว่า ให้ คณะกรรมการการศึกษาขันe พื นe ฐานกํ าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันe พื นe ฐานเพืU อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื องดี ของชาติ การดํ ารงชี วิตและการประกอบอาชี พ
ตลอดจนเพืUอการศึกษาต่อ และในวรรคทีUสองของมาตรานี eระบุว่า ให้ สถานศึกษาขันพื
e eนฐานมีหน้ าทีU
จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึUง ในส่วนทีUเกีU ยวข้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้ องถิU น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพืU อเป็ นสมาชิกทีU ดีของครอบครั ว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาเป็ นหลัก สู ต รทีU มี ห้ ุ น ส่ ว นการทํ า งานร่ ว มกั น ของบุ ค คลภายใน
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนทีU มี ก ารวางแผนและออกแบบหลั ก สู ต ร
ทีUครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขันพื
e eนฐานทุกด้ านของสถานศึกษา การกํ าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนจึงเป็ นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา อันเป็ นแนวทางการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ทีUสอดคล้ องกับภูมิสงั คม คือ สังคมวัฒนธรรมและสิUงแวดล้ อมของชุมชน เป็ นมวลประสบการณ์
ทีUจะเกิดขึ eนกับผู้เรี ยนตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล

124
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จะเป็ นหลักยึดในการออกแบบหลักสูตร คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ หมายถึ ง การแสดงลักษณะเฉพาะทีU เ ด่นของผู้เ รี ย นเมืU อสํ าเร็ จ การศึกษาตามหลัก สูต ร
เป็ นลักษณะทีUจะต้ องบ่มเพาะผู้เรี ยน เช่น การคิด การใฝ่ รู้ การตรงต่อเวลา ความมีวินยั จิตสาธารณะ
โดยเฉพาะคุณลักษณะด้ านความซืUอสัตย์สุจริ ต ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ความว่า
“ความซืUอสัตย์ สุจริ ตเป็ นพื นe ฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้ องฝึ กฝนอบรมให้ เกิ ดมี ขึนe
ในตนเอง เพืUอจักได้ เติบโตขึ eนเป็ นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตทีUสะอาดทีUเจริ ญมันU คง” พระพระตําหนัก
จิตรลาดารโหฐาน
18 พ.ย. 2530
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี eจะถูกบ่มเพาะและหลอมรวมเป็ นบุคลิกภาพของผู้เรี ยน
แต่ละบุคคลผ่านกระบวนการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้ วย 1) วิสยั ทัศน์ 2) พันธกิจ 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย 5) โครงสร้ าง 6) คําอธิบายสาระการเรี ยนรู้ 7) หน่วยการเรี ยนรู้ 8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
9) ระเบียบการวัดและประเมินผล 10) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารส่วนนี e
เรี ยกว่าหลั กสู ตรฉบั บ โรงเรี ยน (Curriculum) ซึUงเป็ นสิU งทีU สถานศึกษาคาดหวังเกีU ยวกับคุณ ภาพ
การศึกษา ส่วนทีUจะทํ าให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาเป็ นไปตามทีU สถานศึกษาคาดหวังคือ หลั กสู ตรฉบั บ
ครู ผ้ ู สอนหรื อ การเรี ย นการสอน (Instruction) ซึU ง ประกอบด้ ว ย 1) วิ สั ย ทั ศ น์ 2)พั น ธกิ จ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) จุดหมาย 5) โครงสร้ าง 6) คําอธิบายสาระการเรี ยนรู้ (เฉพาะทีUผ้ สู อน
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รั บผิดชอบในการจัดการเรี ยนรู้ ) 7) หน่วยการเรี ยนรู้ (ทีU สมบูรณ์ พร้ อมทีU จะนํ าไปสอนจริ ง รวมทังe
เครืU องมือการวัดและประเมินผลแต่ละหน่วย) 8) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา
หน่ วยการเรี ยนรู้ หมายถึง ความรู้ ทีUครบวงจรในเรืU องหนึUง ซึUงเกิดจากการจําแนกสาระ
การเรี ยนรู้ออกเป็ นเรืU อง การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีUสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ทีUกําหนด
และตรงกับความต้ องการความสนใจหรื อปั ญหาทีU ผ้ ูเรี ยนต้ องการทราบ โดยผู้สอนเป็ นผู้เอื อe อํานวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู้ โดยบูรณการการคิดกับกระบวนการเรี ยนรู้ แต่ละขันe โดยทีUหน่วยการเรี ยนรู้
มี อ งค์ ป ระกอบดัง นี e 1) ผลการเรี ย นรู้ 2) ความคิ ด รวบยอดหลัก 3) หัว ข้ อ สาระการเรี ย นรู้
4) คุณ ลักษณะอันพึง ประสงค์ 5) จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 6) การออกแบบการวัดและประเมิ นผล
7) กิจกรรมการเรี ยนรู้ 8) สืUอการเรี ยนรู้ 9) การวัดและประเมินผล 10) บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
ขณะดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยผู้ส อน กระตุ้น ความสนใจ การสํ า รวจตรวจสอบ
การอธิ บาย การขยายความรู้ และการประเมิน เป็ นการสร้ างความสมดุลระหว่างผู้เรี ยนกับหลักสูตร
และผู้เรี ยนได้ ทราบขอบเขตของสาระทีU จ ะเรี ยนล่วงหน้ าและเตรี ยมตัววางแผนหาความรู้ เพิUม เติม
ด้ วยตนเอง
องค์ประกอบของหน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) สาระ ระดับชันe ภาคเรี ยนทีU หน่วยเรืU อง
เวลา 2) ผลการเรี ยนรู้ 3) ความคิดรวบยอดหลัก 4) หัวข้ อของสาระ 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทีUสอดคล้ องกับหน่วยการเรี ยนรู้ 6) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 7) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ 8) สืUอ
การเรี ยนรู้ 9) การประเมินผลประกอบด้ วยวิธีการและเครืU องมือวัด 10) บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
ประโยชน์ ของการบันทึกหลังการสอนจะทําให้ ผ้ ูสอนมี สารสนเทศนํ าไปพัฒนาผู้เรี ยนหรื อปรั บปรุ ง
การจัดการเรี ยนรู้และการทําวิจยั ในชันเรี
e ยนทีUสอดคล้ องกับวิถีชีวิตการทํางานของผู้สอน
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ความเชืA อมโยง (Alignment) คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับมาตรฐานสาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ ช่วงชันe สาระการเรี ยนรู้ รายปี คําอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู้ จะสะท้ อนให้
เห็นการจัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษาจากจุดเน้ นของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 27
ทีUคณะกรรมการศึกษาขันพื
e eนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง และสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตร
ทีUสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาในชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิUน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพืUอเป็ นสมาชิก
ทีU ดี ข องครอบครั ว ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติ ซึU ง สถานศึก ษาตังe อยู่ใ นท้ อ งถิU น ความงดงาม
ของหลัก สูต รทีU มี ค วามหลากหลายตามสภาพและบริ บ ทของท้ อ งถิU น ทีU แ ตกต่า งกัน แต่ก็ มี ค วาม
เชืUอมโยงกับสาระการเรี ยนรู้จากหลักสูตรแกนกลางดังแผนภาพต่อไปนี e
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้รายปี
คําอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรี ยนรู้

แผนภาพ 13 ความเชืUอมโยงระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กบั มาตรฐานสาระการเรี ยนรู้
สาระการเรี ยนรู้ชว่ งชันe สาระการเรี ยนรู้รายปี คําอธิบายสาระการเรี ยนรู้
และหน่วยการเรี ยนรู้
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การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษามีความจําเป็ นอย่างยิUงทีUจะต้ องได้ รับการประเมินและปรับปรุ งให้ มี
คุณภาพมากยิU งขึนe ตลอดเวลา ทังe นี เe พืU อให้ การจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษามี ประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษามีเหตุผลทีUสําคัญดังนี e
1. เพืUอรักษาและปรับปรุงคุณภาพทางวิชาการ
2. เพืUอวางแผนปรับปรุงหรื อจัดทําหลักสูตรใหม่
3. เพืUอจัดหาและจัดสรรงบประมาณ
4. เพืUอยืนยันต่อประชาชนและองค์กรภายนอกว่าสถานศึกษามีการควบคุมดูแล
และติดตามผลการใช้ หลักสูตรอย่างใกล้ ชิด
กระบวนการประเมินหลักสูตรทีUมีประสิทธิภาพสถานศึกษาจําเป็ นต้ องดําเนินการประเมิน
หลักสูตรในทุกมิตหิ รื อประเมินอย่างครบวงจร ซึงU มีมิตขิ องการประเมินดังนี e
1. ประเมินกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร เช่น
- ความสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลาง
- ความครบถ้ วนตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
- การวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยน ชุมชน และประเทศชาติ
2. ประเมินเนื eอหาสาระของหลักสูตร เช่น
- ความเหมาะสมกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
- ความทันสมัยเป็ นประโยชน์และจําเป็ นต่อผู้เรี ยน
- ความความสอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยน
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3. ประเมินกระบวนการใช้ หลักสูตร เช่น
- ระบบการบริ หารหลักสูตร
- บริ การสนับสนุนทางด้ านวิชาการแก่ผ้ สู อน
- ระบบการจัดการเรี ยนรู้
- ระบบการบริ หารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4. การประเมินคุณภาพผู้เรี ยน เช่น
- คุณภาพตามทีUสถานศึกษากําหนดไว้
- คุณภาพตามทีUกําหนดไว้ ในหลักสูตรการศึกษาขันพื
e eนฐาน
- คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาถือว่าเป็ นภาระหน้ าทีUรับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแห่ง
ทีU จ ะต้ องดําเนิ นการให้ เ ป็ นระบบและมี ความต่อเนืU อง ด้ วยกระบวนการประเมินทีU มี ประสิ ทธิ ภ าพ
มี ความเหมาะสมกับวัฒ นธรรมองค์ กรในแต่ล ะสถานศึกษา ซึUง ผลการประเมิ นหลักสูตรจะทํ าให้
สถานศึกษามีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจทังผู
e ้ บริ หารสถานศึกษา และผู้สอน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษา ทีU จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด
แก่ผ้ เู รี ยน
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สรุ ป
หลักสูตรสถานศึกษาเป็ นหัว ใจสํ าคัญ สํ าหรั บการจัดการศึกษาให้ มี คุณ ภาพ ผู้เ รี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้ องใช้ ความร่ วมมื อ ร่ วมใจของบุคคล
ทีU เ กีU ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย ทังe ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ป กครอง ชุม ชน ตลอดจนตัว ผู้ เ รี ย น ส่ ว นการใช้ ห ลัก สู ต ร
สถานศึกษาก็ จะต้ องมี ระบบการควบคุมคุณภาพในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามทีUหลักสูตรสถานศึกษากํ าหนดไว้ สุดท้ ายคือการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาทีU ต้องดําเนินการอย่างต่อเนืU องเป็ นระบบครบวงจรและนํ าผลการประเมินมาปรั บปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิUงขึ eน
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บูรณาการ
บทนํา
การบูรณาการ คือ การผสมผสานที)กลมกลืนกันอย่างมีดลุ ยภาพ ระหว่างองค์ประกอบ
หรื อปั จจัยต่างๆ ทังรู ปธรรมและนามธรรมที)มีเป้าหมายตรงกัน เพื)อให้ ได้ มาซึ)งสิ)งใหม่หรื อสภาพใหม่
ที) มีคุณ ค่าและสมบูรณ์ แบบ โดยมี อัตราส่วนผสมที) มอบหมายภายใต้ สภาพแวดล้ อมที) เ อื อ อํ านวย
และด้ วยวิธีการที)มีประสิทธิภาพ จะได้ ประโยชน์จากการบูรณาการสูช่ ีวิตและการเรี ยนรู้
ลักษณะหลักสูตรบูรณาการ แบ่งได้ หลายประเภทดังนี 
1. หลักสูตรแบบสัมพันธ์ วิชา (Correlated Curriculum)
การบูรณาการโดยการนําวิชาที)ใกล้ เคียงกันตังแต่
 2 รายวิชามารวมกัน เช่น วิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ ภาษากับประวัติศาสตร์ ใช้ กระบวนการและมุมมองอีกสาขาหนึ)ง เพื)อทําความเข้ าใจ
เนื อหาสาระในสาขาวิชาหนึ)ง แต่ยงั ไม่บรู ณาการเนื อหาเข้ าด้ วยกัน เพื)อสร้ างวิชาใหม่ หรื อกระบวน
ทัศน์ใหม่
2. หลักสูตรแบบกว้ างโดยรวมสาระจากรายวิชาเป็ นหัวเรื, อง
(Broad Field and Emerging Curriculum)
การบูรณาการโดยนําสาระหลักๆ ของรายวิชาต่างๆ มารวมกันเป็ น 1 เรื) อง เช่น สังคม
ศึกษา ประกอบด้ วยสาระหลักจากรายวิ ชา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สัง คมวิ ทยา
รัฐศาสตร์ กฎหมาย และมานุษยวิทยา การจัดหลักสูตรเป็ นลักษณะหัวเรื) อง (Thematic Approach)
หรื อเป็ นลักษณะของปั ญหา (Problem based) การเน้ นชุมชนเป็ นหลัก (Community based)
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การเน้ นประสบการณ์ เป็ นหลัก (Experiences based) ผู้เชี) ยวชาญแต่ละสาขาวิชาทํ างานร่ วมกัน
อย่างใกล้ ชิด โดยแต่ละคนจะเสนอมุมมองเฉพาะสาขาวิชาของตน เพื)อการศึกษาเรื) องใดเรื) องหนึง)
3. หลักสูตรแบบสหวิทยาการและการข้ ามสาขาวิชา (Interdisciplinary and
Trandisciplinary Curriculum)
การบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา เพื)อหลอมรวมเป็ นสาขาใหม่ เช่น ประชากรศึกษา
สุนทรี ยศาสตร์ ซึ)งประกอบด้ วย หลักการของสุนทรี ยศาสตร์ โดยนํ าสาระหลักจากดนตรี นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์ และวรรณคดี มาบูรณาการกัน
การบูรณาการแบบสหสาขาวิชาจะหลอมรวมตังแต่
 2 สาขาวิชาหรื อมากกว่า แล้ วเป็ น
รายวิชาใหม่ ซึง) ดูเหมือนจะไม่ให้ ความสําคัญและละเลยลักษณะวิชาในแต่ละศาสตร์ ไป เช่น หลักสูตร
ไทยคดีศกึ ษา หลักสูตรที)เน้ นสมรรถภาพ หลักสูตรที)เน้ นปั ญหา หลักสูตรที)เน้ นประสบการณ์ หลักสูตร
พัฒนศึกษาศาสตร์ เน้ นการรวมแนวเรื) องหรื อประเด็นต่างๆ จากหลายสาขาวิชา เพื)อใช้ เป็ นมิติในการ
วิเคราะห์ สงั เคราะห์ เพื)อให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ มากขึน เป็ นการบูรณาการระดับสูง
มี ก ารทํ า งานร่ ว มกัน ของอาจารย์ ที) ม าจากต่า งสาขามากขึ น อาจจะเป็ นลัก ษณะวิ ช าใหม่ ที) เ ริ) ม
ผสมผสานจากวิชาการเดิมที)แยกกันอยูค่ นละสาขา ให้ เกิดประสบการณ์ที)มีความหมายใหม่
การบูรณาการการสอน (Instructional Integration)
การบู รณาการการสอน คื อ การเชื) อมโยงระหว่างวิ ช าต่างๆ ในหลักสูตรจะช่วยให้
ผู้เรี ยนตระหนักว่าสิ)งที)ได้ เรี ยนรู้ มีประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ ในชี วิตจริ ง โดยการออกแบบ
การสอนในลักษณะ หน่ วยบูรณาการ (Thematic Approach) จะกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ คือ
เรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย เกิ ดองค์ความรู้ ความคิดแบบองค์รวมหรื อการคิดที)เป็ นระบบ เห็นความ
เชื)อมโยง เกิดประสบการณ์ ลดความซํ าซ้ อนของเนื อหาสาระและลดเวลา
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ลักษณะการบูรณาการการสอน 4 แบบ
1. การสอดแทรก (Infusion)
การบูรณาการแบบเชื)อมโยงโดยผู้สอนคนเดียว วิธีการสอดแทรกนี ผู้สอนวิชาใดวิชาหนึ)ง
จะนํ า วิ ช าอื) น ๆ มาบู ร ณรการกับ วิ ช าที) ต นเองสอน และสามารถเชื) อ มโยงสาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
ให้ เชื)อมโยงกับหัวเรื) อง ชีวิตจริ ง หรื อภาระการเรี ยนรู้ ที)กําหนดขึ นมา มีลกั ษณะกลมกลืนกัน จัดเป็ น
หัวเรื) อง (Theme)
2. คู่ขนาน (Parallel)
วิธีการนี ผู้สอนหลายคนมาจากหลายวิชามาวางแผนร่ วมกัน เพื)อรวมความคิดรวบยอด
หลัก (main concept) และนํามาจัดเป็ นหัวเรื) อง (Theme) แนวคิด (Concept) หรื อปั ญหา (Problem)
แล้ วผู้สอนแต่ละคน แต่ละวิชาแยกกันทําการสอนคู่ขนานกัน และการกํ าหนดชิ นงานขึ นอยู่กับผู้สอน
แต่จะต้ องสะท้ อนถึงหัวเรื) อง แนวคิด หรื อปั ญหาที)กําหนดไว้ ร่วมกัน การบูรณาการแบบคูข่ นานในการ
สอน ผู้สอนอาจตกลงกันว่าจะยึดเกี) ยวกับหัวข้ อเรื) องใดเรื) องหนึ)ง ที) สอดคล้ องกับสภาพจริ ง และวิถี
ชีวิต ที)มีการเชื)อมโยงคูข่ นาน เช่น ผู้สอนวิทยาศาสตร์ จะสอนเรื) องเงา ผู้สอนศิลปะอาจจะให้ ผ้ เู รี ยนรู้
เทคนิคการวาดรูปที)มีแสงเงา โดยกําหนดให้ ผ้ เู รี ยนทําชิ นงานเพียงหนึง) ชิ นใน 2 รายวิชา
3. พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
วิธีการนี ผ ้ ูสอนหลายคนมาจากหลายวิชา มาวางแผนร่ วมกันที) จะสอนเกี) ยวกับหัวเรื) อง
(Theme) แนวคิ ด (Concept) หรื อ ปั ญ หา (Problem) และกํ า หนดภาพรวมของโครงการร่ ว มกั น
ให้ ออกมาเป็ นชิ นงาน แบ่งโครงการออกเป็ นโครงการย่อย ผู้สอนแต่ละรายวิชาแยกกันสอนให้ ผ้ เู รี ยน
ปฏิ บัติ ต ามโครงการย่ อ ย การบูร ณาการในหลานสาขาผู้ส อนร่ ว มมื อ กัน สอนเป็ นแบบโครงการ
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(Project - based) โดยใช้ องค์ความรู้ จากหลายๆ สาขาวิชา ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถวางแผนสร้ างสรรค์
โครงการของตนเองขึ นมาได้ โดยใช้ เวลาการเรี ยนต่อเนื)องได้ หลายชัว) โมง
4. ข้ ามวิชาหรื อการสอนเป็ นทีม (Transdisciplinary)
วิธีการข้ ามวิชาหรื อสอนเป็ นทีมนี  ผู้สอนแต่ละรายวิชามาวางแผนร่ วมกันในองค์ประกอบ
ของหัวเรื) อง แนวคิด หรื อปั ญหา กํ าหนดเป็ นโครงการขึน มา และร่ วมกันสอนเป็ นคณะ ผู้เ รี ยนได้
แลกเปลี)ยนเรี ยนรู้ กับกลุ่มเพื)อน และแนวคิดจากผู้สอนในทีม เป็ นการฝึ กกระบวนการคิดและทักษะ
ทางสังคม ภาพรวมของรูปแบบการบูรณาการ วิธีการประเมินผล และผลการเรี ยนรู้ แสดงได้ ดงั ตาราง
ต่อไปนี 
ตาราง 2 ภาพรวมของรูปแบบการบูรณาการ วิธีการประเมินผล และผลการเรี ยนรู้
การบูรณาการ
สอดแทรก

วิธีการ / กิจกรรม
ผู้สอนกําหนดหัวเรื) อง
และสอดแทรกสาระ
จากวิชาอื)นๆ เข้ ามาในวิชา
ของตน และมอบหมาย
งานให้ ผ้ เู รี ยนตามที)กําหนด

การประเมิน
ประเมินจากงานที)
มอบหมายตามเกณฑ์
ที)กําหนด

ผลการเรียนรู้
ผู้เรี ยนมองเห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างวิชา
และเรี ยนรู้อย่างมี
ความหมาย เกิดความคิด
เชื)อมโยง
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ตาราง 2 ภาพรวมของรูปแบบการบูรณาการ วิธีการประเมินผล และผลการเรี ยนรู้ (ต่อ)
การบูรณาการ
คูข่ นาน

พหุวิทยาการ

วิธีการ / กิจกรรม

การประเมิน

ผลการเรียนรู้

ผู้สอนหลายคนวางแผนร่วมกัน
โดยกําหนดหัวเรื) อง (Theme)
ความคิดรวบยอด ปั ญหา
สถานการณ์ ผู้สอนแต่ละคน
สอนในวิชาของตนภายในหัวเรื) อง
เดียวกัน และมอบหมายงาน
โครงการทําร่วมกันเป็ นโครงงาน
ย่อย ของแต่ละรายวิชาให้ กบั
ผู้เรี ยน
ผู้สอนหลายคนวางแผนการสอน
ร่วมกัน โดยกําหนดหัวเรื) อง
ความคิดรวบยอด ปั ญหา ผู้สอน
ต่างแยกกันสอนภายในหัวเรื) อง
เดียวกัน โดยร่วมกันกําหนด
ชิ นงาน โครงงานโดยเชื)อมโยง
กับรายวิชาต่างๆ มอบหมายงาน
หรื อโครงงานให้ ผ้ เู รี ยนทําร่วมกัน
เป็ นโครงงานย่อยๆ ของแต่ละ
รายวิชา

ประเมินชิ นงาน โครงงาน
ที)มอบหมายตามเกณฑ์
ที)กําหนด

ผู้เรี ยนสามารถนําความรู้
จากวิชาต่างๆ มาสร้ าง
สรรค์งานได้ และเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย
และเกิดความคิด
สังเคราะห์และสร้ างสรรค์

ประเมินชิ นงาน โครงงาน
ที)มอบหมายตามเกณฑ์
ที)กําหนด

ผู้เรี ยนสามารถนําความรู้
จากวิชาต่างๆ มาสร้ าง
สรรค์งานได้ และเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย
มีประสบการณ์
และเกิดความคิด
สังเคราะห์และสร้ างสรรค์
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ตาราง 2 ภาพรวมของรูปแบบการบูรณาการ วิธีการประเมินผล และผลการเรี ยนรู้ (ต่อ)
การบูรณาการ
ข้ ามวิชา หรื อ
สอนเป็ นทีม

วิธีการ / กิจกรรม

การประเมิน

ผู้สอนหลายคนวางแผนร่วมกัน ประเมินชิ นงาน โครงงาน
สอนเป็ นทีม โดยกําหนดหัวเรื) อง ที)มอบหมายตามเกณฑ์
ความคิดรวบยอด จุดประสงค์
ที)กําหนด
ปั ญหา สาระ สถานการณ์
โดยร่วมกันสอนเป็ นทีมในเรื) อง
เดียวกันตามแผนที)กําหนดให้
กับผู้เรี ยนกลุม่ เดียวกัน ผู้สอน
กําหนดชิ นงาน โครงงาน
ให้ ผ้ เู รี ยนทําร่วมกัน เป็ นงานใหญ่
ชิ นเดียว มีกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้การปฏิบตั ิงานร่วมกัน

ผลการเรียนรู้
ผู้เรี ยนมีความรู้
ความสามารถในการ
เชื) อ มโยงสาระสํา คัญ ของ
สาขาวิชาต่างๆ
นําความรู้มาสร้ างสรรค์
ชิ นงานโครงงานได้
และเรี ยนรู้อย่างมี
ความหมาย
มีประสบการณ์
เกิดความคิดที)เป็ นองค์รวม
หรื อการคิ ด ที) เ ป็ นระบบ
และเกิดทักษะทางสังคม

การเรี ยนรู้บรู ณาการมีวตั ถุประสงค์เพื)อปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้ องกับสภาพ
ความเป็ นจริ ง โดยการประสานเนื อ หาวิชาจาก 2 รายวิชา หรื อมากกว่า เข้ าด้ วยกัน เพื) อลดความ
ซํ าซ้ อนของเนื อหาและลดเวลาเรี ยน การจัดลําดับการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ที)ต่อเนื)อง โดยลําดับ
การรวมสาระที)มีธรรมชาติวิชาที)แยกกันอยูแ่ ต่ละสาขาให้ เกิดมวลประสบการณ์ที)มีความหมายใหม่ขึ น
และอาจจะรวมถึ ง สาระวิ ช าที) มี ธ รรมชาติ ต่ า งกั น มาอยู่ ใ นหน่ ว ยการเรี ย นการสอนเดี ย วกั น
(Interdisciplinary unit) หรื อรายวิชาเดียวกัน (Interdisciplinary course) เพื)อวัตถุประสงค์เฉพาะ
อย่าง และจัดสอนโดยที)อาจารย์ที)มาวางแผนร่วมกัน และจัดกระบวนการเรี ยนการสอนร่ วมกัน ผู้เรี ยน
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จะได้ เ รี ยนรู้ พัฒ นากระบวนการคิ ด และเห็ น คุณ ค่าที) เ ป็ นแบบอย่าง (role model) หลายด้ า น
จากผู้ส อน พร้ อมกับการเน้ น เป้าหมายที) ชัด เจนของการบูรณาการ เช่ น การสร้ างโครงสร้ างของ
ความคิดใหม่ การจัดระบบความสัมพันธ์ ของสาระวิชาใหม่ มองเห็นภาพรวมเป็ นการฝึ กให้ คิดเป็ น
ระบบ รวมทังได้
 เรี ยนรู้ การมีมมุ มอง และความร่วมมือจากผู้สอนต่างสาขาวิชาเพิ)มมากขึ น
ชีวิตคนเรามิได้ อยู่ในสภาพที)เป็ นส่วนๆ วิชาการที)แยกจากกัน เหตุการณ์ ต่างๆ ที) เกิดขึน
ในสัง คม เปลี) ย นแปลงตลอดเวลา การเปลี) ย นแปลงนัน อาจทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทํ า ให้ สู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิ จ ที) ไ ม่ส อดคล้ อ งกับการจัด การศึก ษา ซึ) ง อาจมี ผ ลกระทบต่อ ชี วิ ต บุค คล การบูร ณาการ
โดยเชื)อมโยงความรู้ ทักษะในหลายๆ สาขาวิชาเข้ าด้ วยกันในบริ บทของสภาพจริ ง จะช่วยสร้ างเสริ ม
ให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างมี ความหมาย เห็ นคุณค่าการเรี ยนรู้ ที) สัมพันธ์ กับสภาพจริ ง สามารถ
เชื)อมโยงความคิดรวบยอดสําคัญๆ (main concept) จากสาระวิชาต่างๆ จะมีผลอย่างมากที)ทําให้
ผู้เรี ยนเกิดการคิด การถ่ายโอนการเรี ยนรู้ เชื)อมโยงและบูรณาการเข้ ากับชีวิตทําให้ การคิดและมุมมอง
เป็ นองค์รวม ซึ)งจะเป็ นประโยชน์ เมื) อออกไปดําเนินชี วิตจริ ง เมื) อพบปั ญหาอะไรจะมองในภาพรวม
ก็จะทําให้ ง่ายต่อกระบวนการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และดําเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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การเรี ยนรู้ ทA ใี ช้ ปัญหาเป็ นฐาน

ความหมาย
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem – Based Learning หรื อ PBL) หมายถึง
กระบวนการเรี ยนการสอนทีUใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจและต้ องการทีUจะค้ นคว้ า
หาข้ อมูลมาช่วยแก้ ปัญหา หรื อทําให้ ปัญหานันกระจ่
e
าง มองเห็นแนวทางแก้ ไข ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้
และสามารถทีUจะผสมผสานความรู้นนๆ
ั e เก็บกักไว้ ในความทรงจําเป็ นระยะเวลายาวนาน ผู้เรี ยนจะนํา
ความรู้นนไปประยุ
ัe
กต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นหลักของการเรี ยนรู้ ทA ใี ช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นตัวกระตุ้น
2. ให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาข้ อมูลด้ วยตนเอง ทําให้ ปัญหากระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ ไข
3. ผู้เรี ยน 7 – 8 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อย ช่วยกันศึกษา อภิปรายปั ญหาทีUยงั ไม่ชดั เจน
หรื อไม่เข้ าใจ โดยนําข้ อมูล หรื อประสบการณ์ ทีUทกุ คนมีอยูม่ าวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
4. ความรู้ใหม่ทีUได้ จะถูกกักเก็บไว้ ในความทรงจํายาวนาน และสามารถนํามาประยุกต์
ใช้ ได้ (Transfer of Learning) ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
5. การฝึ กปฏิบตั ติ ามวงจรของการเรี ยนรู้อย่างสมํUาเสมอ จะเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการใฝ่ เรี ยนรู้

140
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1. ทําความเข้ าใจแนวความคิดหรื อข้ อความให้ กระจ่ าง
(Clarify terms and concepts)
ศึก ษาสถานการณ์ (Scenario) ผู้ เ รี ย นต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจกั บ แนวความคิ ด หรื อ
ข้ อความให้ กระจ่างเสียก่อน โดยอาศัยพื eนฐานความรู้ ของสมาชิกในกลุ่มหรื อจากเอกสารตําราอืUนๆ
ทีUมีอยู่ เพืUอตีความเกีUยวกับ นิยาม คําสังU / ให้ คิด / ทําเรืU องใด ขอบเขต และเวลา บทบาทของผู้ช่วย
หรื อกลุ่ม หรื อผู้อํา นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (facilitator) จะทํ า หน้ าทีU ฟั ง และคอยช่วยชี แe นะ
แนวทางให้ กลุม่ และศึกษาปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ ไปพร้ อมกัน
2. กําหนดปั ญหาให้ ชัดเจน (Define the Problem)
ผู้เรี ยนกําหนดขอบเขตของปั ญหา ทุกคนในกลุ่มต้ องมีความเข้ าใจตรงกันว่าอะไรคือ
ปั ญหาทีUต้องการแก้ ไข เพืUอกํ าหนดขอบเขตของปั ญหา โดยการระบุประเด็นปั ญหา ซึUงผู้เรี ยนจะต้ อง
หาข้ อมูลมายืนยันเพืUอให้ เห็นปั ญหาอย่างชัดเจน ขันตอนการระบุ
e
ปัญหา เป็ นขันตอนแรกและสํ
e
าคัญ
ทีUสดุ บทบาทของผู้เอื eออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้จะต้ องมอบข้ อมูลทีUมีอยู่ หรื อข้ อชี eแนะต่างๆ
ให้ ผ้ เู รี ยนจนหมดด้ วยวิธีการอันเหมาะสมเพืUอผู้เรี ยนจะได้ นําไปวิเคราะห์ตอ่ ในขันตอนต่
e
อไปได้
3. การวิเคราะห์ ปัญหา (Analysis the Problem)
ผู้เรี ยนวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้ ร้ ู สาเหตุทีUมาของปั ญหา ความคิดและข้ อสนับสนุน
เกีU ยวกับโครงสร้ างของปั ญหา ซึUงจะเกิดในขันตอนนี
e
e การวิเคราะห์ปัญหาต้ องอาศัยกระบวนการคิด
อย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล และความรู้ พื eนฐานเดิมของผู้เรี ยน โดยจะทําให้ กลุ่มสามารถสรุ ปรวบรวม
ความคิดเห็นและแนวความคิดต่างๆ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
ต้ องทําอย่างละเอียดรอบคอบมากทีUสดุ เพืUอให้ ได้ มาซึUงสาเหตุทีUแท้ จริ งทังหมดของปั
e
ญหากลุ่มอาจจะ
ใช้ การระดมพลังสมอง (brain storming) เป็ นกลวิธีวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาก็ ได้ บทบาทของ
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ผู้เ อื อe อํ า นวยความสะดวกในการเรี ย นรู้ จะนัUง ฟั ง และคอยช่ ว ยชี แe นะแนวทางให้ ก ลุ่ม และศึก ษา
ปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ ไปพร้ อมๆ กัน
4. การตัง^ สมมติฐาน (Formulate Hypothesis)
จากความรู้ พื eนฐานเดิมของผู้เรี ยน รวมทังความคิ
e
ดอย่างเป็ นระบบ มีเหตุผล ในการ
สรุ ปรวบรวมความคิดเห็น ความรู้ และแนวความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม จะช่วยกันอภิปราย
สรุ ปรวบยอด เกีU ยวกับกระบวนการ กลไกทีU เ ป็ นไปได้ ใ นการแก้ ปัญหา นัUนคื อ พยายามทีU จ ะสร้ าง
สมมติฐาน ทีUสมเหตุสมผลเกีUยวกับปั ญหานันๆ
e สมมติฐาน คือ ความน่าจะเป็ นของสาเหตุของปั ญหา
ช่ ว ยชี แe นวทางในการเรี ย นรู้ และช่ ว ยกํ า หนดขอบเขตของการเรี ย นรู้ ให้ เฉพาะเจาะจงมากขึ นe
สมมติฐานทีUดีจะต้ องช่วยชี eนําส่งข้ อมูลทีUต้องการ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนันe การเขียนสมมติฐาน
ไม่จําเป็ นต้ องนําเอาตัวแปรอิสระ (independent variable) ทีUเป็ นต้ นเหตุ และตัวแปรตามทีUเป็ นผล
(dependent variable) มาเขี ยนประกอบด้ วย ขันe ตอนทีU 3 และ 4 มักจะดําเนินการสื บเนืUองกัน
บทบาทของผู้อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ จะนังU ฟั งและคอยช่วยชี eแนะแนวทางให้ กลุ่มและศึกษา
ปฏิสมั พันธ์ ของสมาชิกกลุ่มเพราะขันตอนนี
e
eเป็ นขันตอนที
e
Uสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหา
เป็ นหลักในขันตอนนี
e
eจะต้ องช่วยสมาชิกในกลุ่ม โดยกระตุ้นให้ คิด กําหนดให้ การอภิปรายอยู่ในกรอบ
ไม่ให้ ออกนอกเรืU องให้ ข้อมูลเพิUมเติมเมืUอจําเป็ น
5. การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน
(Identify the priority of hypothesis)
ผู้เรี ยนต้ องนํ าสมมติฐานทีU ได้ มา จัดลํ าดับความสํ าคัญ โดยอาศัยข้ อมูลสนับสนุน
จากข้ อมูลความจริ งและความรู้ จากสมาชิกภายในกลุ่ม สมมติฐานทีUเป็ นไปไม่ได้ หรื อไม่ถกู ต้ องจะถูก
พิจารณาคัดออก คงเหลือไว้ เฉพาะสมมติฐานทีUมีเหตุผลและเป็ นไปได้ บทบาทของผู้เอื eออํานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ จะนัUงฟั งและคอยช่วยแนะแนวทางให้ กลุ่ม และศึกษาปฏิ สมั พันธ์ ของสมาชิก
ภายในกลุม่ ไปพร้ อมๆ กัน
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6. กําหนดวัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้ เพืAอนําไปศึกษาด้ วยตนเอง
(Formulate learning objectives)
ผู้เรี ยนต้ องกํ าหนดวัตถุประสงค์ขึ eนมาให้ ได้ ว่า ต้ องการเรี ยนรู้ เรืU องใดบ้ าง เพืUอนําไป
วางแผนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และนําข้ อมูลหรื อความรู้ทีUได้ เพิUมเติมมาพิสูจน์สมมติฐานทีUกําหนดไว้
(การกํ าหนดเวลาการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ประมาณสัปดาห์ละ 1 ปั ญหา และผู้เรี ยนต้ องบริ หารจัดการ
เวลาในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง) บทบาทของผู้เอื eออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ จะนังU ฟั งและคอย
ช่วยแนะแนวทางให้ กลุม่ และศึกษาปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกภายในกลุม่ ไปพร้ อมๆ กัน
7. การแสวงหาความรู้ หรื อข้ อมูลเพิAมเติม
(Collect additional information outside the group)
ขันตอนนี
e
eผู้เรี ยนจะใช้ เวลามากทีUสดุ ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ หรื ออย่างน้ อย 1 วัน
เพืU อให้ สมาชิกทุกคนทีU ได้ รับมอบหมายหน้ าทีU ไปศึกษาค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิUมเติมจากเอกสาร ตํารา
ผู้ทรงคุณวุฒิทีUเกีU ยวข้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ทีUกําหนดไว้ กระบวนการศึกษาจะเป็ นรายบุคคล
หรื อเป็ นกลุ่มเล็กก็ได้ ขึ eนอยู่กับเงืU อนไขและการมอบหมายจากกลุ่ม บทบาทของผู้เอื eออํ านวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ ประสานงานกับผู้ทรงคุณ วุฒิ เพืU อให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ไ ปปรึ กษา รวมทังe จัดแหล่ ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู้ไว้ ลว่ งหน้ า ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
8. การสังเคราะห์ ข้อมูลแล้ วนํามาพิสูจน์ สมมติฐาน
(Synthesize and test the newly acquired information)
สมาชิ ก ของกลุ่ม แต่ ล ะคนจะนํ า ข้ อ มู ล ทีU แ สวงหามาได้ นํ า เสนอต่ อ กลุ่ม ในการ
รวบรวมข้ อมูล ดูว่าข้ อมูล เพี ยงพอต่อการพิ สูจ น์ ส มมติฐ านหรื อไม่ ถ้ าไม่เ พี ยงพอต้ องให้ ส มาชิ ก
ในกลุม่ ไปหาเพิUมเติม ถ้ าเพียงพอก็ต้องช่วยกันแก้ ไขและสรุ ปรวบยอดให้ ถกู ต้ องสําหรับการแก้ ปัญหา
บทบาทของผู้เอื eออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ จะเข้ าร่ วมสังเกตและประเมินความก้ าวหน้ าของ
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การเรี ยนรู้ ว่าเพิUมขึ eนกว่าเดิมหรื อไม่ และประเมินความสามารถของวิธีการแสวงหาความรู้ เพิUมเติม
ของผู้เรี ยนด้ วย
9. การกําหนดหลักการและแนวทางการแก้ ปัญหา
(Identify generalizations and principle derived from studying this problem)
สมาชิ ก ในกลุ่ม สามารถหาข้ อ มูล ได้ เ พี ย งพอต่อ การพิ สูจ น์ ส มมติ ฐ านทังe หมดได้
และสามารถสรุ ปหลักการต่างๆ ทีU ได้ จากการศึกษาปั ญ หานี e รวมทังe เห็นแนวทางในการนํ าความรู้
และหลักการนี eไปใช้ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ทัUวไปได้ บทบาทของผู้เอื eออํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้ จะกระตุ้นผู้เรี ยนแต่ละคนให้ ประเมินตนเอง (ประเมินทักษะการแก้ ปัญหา) และมีส่วน
ช่วยกลุม่ อย่างไร (ประเมินการทํางานเป็ นกลุม่ ) และให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้แก้ ไขและปรับปรุงตนเอง
สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
ขันตอนที
e
U 1,2,3,4,5
การเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ย่อย
ขันตอนที
e
U6
การศึกษาด้ วยตนเอง
ขันตอนที
e
U 7,8,9
การเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ย่อย
ขันตอนสุ
e
ดท้ าย
ผู้เรี ยนแต่ละคนประเมินสิUงต่อไปนี e
1. ทักษะการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2. ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ทักษะการทํางานเป็ นกลุม่
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กระบวนการเรี ยนรู้ ทังe 9 ขันe ตอนผู้เ รี ยนจะต้ อ งได้ รับ การฝึ กปฏิ บัติ อย่ างสมํU าเสมอ
เป็ นวงจรทีUเป็ นระบบดังนี e
ทําความเข้ าใจแนวความคิดหรื อข้ อความให้ กระจ่าง
กําหนดปั ญหาให้ ชดั เจน
การวิเคราะห์ปัญหา
การตังสมมติ
e
ฐาน
การจัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
การแสวงหาความรู้ หรื อข้ อมูลเพิUมเติม
การสังเคราะห์ข้อมูลแล้ วนํามาพิสจู น์สมมติฐาน
การกําหนดหลักการและแนวทางการแก้ ปัญหา

แผนภาพ 14 วงจรกระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
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บทบาทของผู้เอือ^ อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
1. เป็ นทีU ปรึ กษาและให้ คะแนะนําเกีU ยวกับประเด็นต่างๆ ได้ แก่ ตําราการเรี ยนรู้ ทีUผ้ ูเรี ยน
จะใช้ ค้นคว้ า (learning materials) วิทยากร / บุคคลทีUจะให้ ความรู้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ (human resource)
ข้ อมูลทุกอย่างในมือจะต้ องมอบให้ ผ้ เู รี ยนจนหมด โดยให้ ด้วยวิธีการทีUเหมาะสมแนบเนียน
2. เป็ นผู้กระตุ้นให้ เกิดความอยากรู้ ให้ แสวงหาข้ อมูลเพิUมเติม เพืUอนํามาพิจารณาอีกครังe
กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ตามทีUกําหนดไว้
3. เป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยนเกีUยวกับปฏิสมั พันธ์ภายในกลุ่ม กระบวนการทํางานกลุ่ม ประเมิน
ความรู้ เจตคติ และทักษะ ประเมิน Triggers, Scenario
4. อธิ บายให้ กลุ่มเข้ าใจบทบาทหน้ าทีU ข องสมาชิ กโดยเฉพาะเลขานุการและประธาน
และจะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนหมุนเวียนกันเป็ นประธานและเลขานุการ
5. ช่วยเหลือวางระเบียบการประชุม และคอยสังเกตพฤติกรรมผู้เรี ยน และนํากลุ่มเข้ าสู่
ประเด็น ถ้ าอภิปรายนอกประเด็น
6. ช่วยเหลือกลุม่ ให้ สนใจในเรืU องเดียวกัน เพืUอแก้ ปัญหาและให้ แก้ ปัญหาทีละเรืU อง
7. พยายามให้ ทกุ คนในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้อย่างก้ าวหน้ าได้ ราบรืU น
8. ช่วยป้องกันสมาชิกจากการถูกโจมตีขม่ ขูค่ กุ คามและดูถกู เหยียดหยามจากสมาชิก
9. ช่วยจัดการให้ สมาชิกทีUมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปรับตัวเข้ าหากลุม่
10. ช่วยจัดระเบียบการสืUอความหมายในกลุม่ ให้ มีความเข้ าใจและคลุมประเด็น
11. ไม่พดู มากเกินความจําเป็ นและมีทกั ษะในการฟั ง
12. วางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่งครัด และมีทา่ ทีทีUอบอุน่ เป็ นมิตร
13. ช่วยขจัดข้ อขัดแย้ งของกลุม่ (ในกรณีทีUประธานไม่สามารถควบคุมได้ )
14. ต้ องรู้ ขันe ตอนของการจัดการเรี ยนการสอน และศึกษาจุดประสงค์ข องการเรี ยนรู้
อย่างแจ่มชัดและทําความคุ้นเคยกับแผนการศึกษาอย่างดี รวมทังศึ
e กษาสถานการณ์
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15. ต้ อ งฝึ กฝนวิ ธี ก ารตังe คํ า ถาม เพืU อ การชี แe นะให้ ผ้ ูเ รี ย นคิ ด หรื อ นํ า ไปสู่ จุด ประสงค์
การเรี ยนรู้และแนวคิดหลักของการเรี ยนรู้
บทบาทหน้ าทีAของผู้เรี ยน
1. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายปั ญหาทีUได้ รับมอบหมาย
2. ระดมพลั ง สมองร่ ว มกั บ กลุ่ ม (ห้ ามฝากสมอง) เพืU อ หาสาเหตุ ข องปั ญหาและ
ตังสมมติ
e
ฐานอย่างมีเหตุผล และช่วยทําให้ กระบวนการกลุม่ ดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แลกเปลีUยนข้ อมูลทีUแสวงหามาได้ อภิปรายสรุ ปรวบยอด เป็ นข้ อมูลทีUเรี ยนรู้ และจัดเก็บ
ข้ อมูลไว้ อย่างเป็ นระบบ
4. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เพืUอการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ต้ องพยามยามอ่านตํารา เอกสาร ในส่วนทีUตรงกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และควรอ่าน
ตําราเล่มล่าสุด และหาข้ อมูลจาก internet
6. ต้ องพยายามผสมผสาน ประมวลความรู้ทีUได้ เพืUอนํามาประยุกต์ใช้
7. ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง ด้ วยใจทีUเป็ นกลาง และเทีUยงตรง
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน 5C
ผู้ สอนทีU ใ ช้ การเรี ยนรู้ ทีU ใ ช้ ปั ญหาเป็ นฐาน ควรมี คุ ณ สมบั ติ 5 ประการดั ง นี e 1)
Competence ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน 2) Communicativeness ความสามารถในการ
ติดต่อสืUอสารกับผู้อืUน3) Concern การตระหนักถึงความสําคัญของงานทีUได้ รับมอบหมาย และความมี
นํ eาใจต่อเพืUอนร่ วมงาน 4) Courage ความกล้ าในการแสดงความคิดเห็น กล้ าตัดสินใจ กล้ าพูด
กล้ าทํา แสดงออกอย่างเหมาะสม และ 5) Creativity ความคิดริ เริU มสร้ างสรรค์ทีUผ้ แู ก้ ปัญหาจะเป็ นการ
ช่วยแก้ ปัญหาได้ อย่างดี
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ข้ อดีของการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1. ผู้เรี ยนรู้จกั ยอมรับการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (feedback) จากผู้อืUน มองเพืUอนร่วมเรี ยน
ด้ วยความรู้สกึ เท่าเทียม (I am OK., You are OK) ยอมรับความคิดเห็นของผู้อืUน เป็ นคนใจกว้ าง
2. รู้จกั ช่วยเหลือผู้อืUน ไม่มองตนเองว่าเก่งกว่าผู้อืUน มีประสบการณ์ทางวิชาการสูง
3. เป็ นบุคคลกระฉับกระเฉง (active) มีความคิดริ เริU มสร้ างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้ างกล้ าคิด
และแสดงออกอย่างเหมาะสม มี ความคิดเป็ นระบบ มองปั ญหาทุกๆ ด้ าน มีความสามารถในการ
สร้ างทีมงาน ทํางานเป็ นทีมได้
4. ได้ รับประสบการณ์ จากกระบวนการกลุ่ม ได้ แก่ รู้ บทบาทหน้ าทีUประธาน เลขานุการ
และสมาชิกของกลุ่ม รู้ จกั การบริ หารเวลาให้ งานสําเร็ จทันกํ าหนด รู้ จกั การจัดการกับอารมณ์ของคน
และการจัดการความขัดแย้ ง มี การตัดสิ นใจทีU เ หมาะสม วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปัญ หาอย่างเป็ นระบบ
ใจกว้ างยอมรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลอืUน นําเสนอข้ อคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเหมาะสม
รู้จกั วิธีการแสวงหาความรู้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
เครืA องมือทีAใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
1. แบบประเมิน 3 ขันe (Triple jump exercise) เป็ นเครืU องมือประเมินผลทีUสร้ างโดย
มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนนาดา มีลกั ษณะเป็ นการสอบปากเปล่าทีUมีโครงสร้ างแบ่ง
ออกเป็ น 3 ขันe ได้ แก่ ขันที
e U 1 ประเมินการตังสมมติ
e
ฐาน การรวบรวมข้ อมูล ระบุปัญหาทีUน่าจะเป็ นการ
กําหนดหัวข้ อความรู้ทีUจะไปแสวงหาความรู้เพิUมเติม (ประเมินขันที
e U 1-7) ขันที
e U 2 ประเมินความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง (ประเมินขันe ทีU 8 - 9) ขันe ทีU 3 ประเมินความสามารถในการ
สังเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหาทีUแท้ จริ งและการประเมินผลความสามารถตนเอง (ประเมินขันที
e U 9)
วัตถุประสงค์ของเครืU องมื อวัดคุณลักษณะหลัก ได้ แก่ ความรู้ กระบวนการแก้ ปัญหา
การแสวงหาความรู้ และการนําความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหา
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จุดเด่น ให้ ประโยชน์แก่ผ้ ูเรี ยน การประเมินครังe เดียวสามารถประเมินคุณลักษณะได้
หลายอย่าง ให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนขณะประเมิน มีความสะดวกในการใช้ เนืUองจากสามารถใช้ ได้
ทุกสถานการณ์ ทุกระดับ ทุกชันปี
e
จุด อ่ อ น เครืU อ งมื อ นี ตe ้ อ งใช้ ผ้ ู ป ระเมิ น ทีU มี ค วามสามารถสู ง หรื อ ผู้ ทีU ผ่ า นการอบรม
มาอย่างดี การประเมินแต่ละครังe ต้ องใช้ ผ้ ูประเมินจํานวนมาก คือ ผู้ประเมิน 1 คนต่อผู้เรี ยน 1 คน
และต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อย 1 ชัวU โมงต่อผู้เรี ยน 1 คน
2. แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions. MEQ) แบบทดสอบทีU
เสนอกรณีศกึ ษาตามลําดับเหตุการณ์ แล้ วแทรกคําถามเป็ นระยะๆ ผู้สอบควรใช้ ข้อมูลทีUมีอยู่ เพืUอคิด
หาคําตอบอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ บนพื eนฐานของการปฏิบตั ิจริ ง สร้ างขึ eนเพืU อให้ ผ้ ูสอบได้
แสดงความสามารถในการประยุกต์ ความรู้ ต่างๆ มาแก้ ปัญ หาซึUง การใช้ ส ถานการณ์ จ ริ ง จํ านวน
ข้ อสอบควรมีตงแต่
ั e 5 – 35 ข้ อ การสร้ างข้ อสอบ MEQ แล้ วทําการเฉลยและกําหนดการตรวจให้
คะแนนนันe โดยการให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิประมาณ 12 คน เป็ นผู้ทําข้ อสอบ เพืUอหาคําตอบทีUเป็ นไปได้ และ
กําหนดเกณฑ์ในการตรวจให้ คะแนน ผู้ทรงคุณวุฒิควรได้ มีโอกาสพบกันเพืUออภิปรายคําตอบทีUควรจะ
เป็ น คําตอบใดทีU ผ้ ูทรงคุณวุฒิตอบน้ อยก็ ควรให้ นําe หนักคะแนนน้ อย การใช้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิทีUมีความ
เชีUยวชาญและมีประสบการณ์จะช่วยให้ ข้อสอบ MEQ มีความตรง
เครืU องมือนี วe ดั คุณลักษณะหลักทางเหตุผลและการแก้ ปัญหา คุณลักษณะรอง ได้ แก่
วัดความรู้ เนื eอหาวิชา กระบวนการแก้ ปัญหา และนําความรู้ ไปใช้ จุดเด่นของข้ อสอบ MEQ สร้ างง่าย
คล้ ายกับข้ อสอบอัตนัย ใช้ ประเมินผู้เรี ยนได้ ทุกระดับ เนื eอหาของข้ อสอบสามารถผสมผสานหลายๆ
สาขาวิชาเข้ าด้ วยกัน ใช้ เป็ นเครืU องมือประเมินความก้ าวหน้ า และประเมินผลรวม ประเมินผู้เรี ยนได้
ครังe ละจํานวนมาก
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จุดอ่อน มี ความยุ่งยากในการกํ าหนดเกณฑ์การให้ คะแนน ความครอบคลุมเนื eอหา
ไม่ได้ กว้ างเหมือนข้ อสอบอัตนัย การสอบไม่อนุญาตให้ ผ้ เู รี ยนกลับมาแก้ ไขคําตอบในข้ อต้ นๆ เมืUอได้
ทําข้ อสอบผ่านมาแล้ ว ใช้ เวลาตรวจข้ อสอบค่อนข้ างมาก ผู้เรี ยนไม่ทราบว่าต้ องตอบลึกซึ eงเพียงใด
3. แบบประเมินผลการสอน (The tutorial evaluation) เป็ นวิธีการประเมินผลทีUพฒ
ั นา
โดยมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนนาดา และคณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม็กซิโก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีลกั ษณะเป็ นการประเมินโดยการสังเกต ใช้ แบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็ น
เครืU องมือประเมิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพืUอให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (feedback) ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน
ของผู้ เ รี ย น เป็ นข้ อ มู ล เอกสารทีU บัน ทึ ก เกีU ย วกั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ่ ม ของผู้เ รี ย นแต่ ล ะคน
กลุ่มผู้เรี ยนและผู้สอน เพืU อใช้ ประกอบการประเมินผลรวม เมืU อสินe สุดการสอบ และการประเมินผล
แบบนี eจะให้ ประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยนในด้ านการประเมินตนเองและเพืUอนร่วมงาน
จุด เด่น คื อ สามารถให้ ข้ อ มูล ย้ อ นกลับ ทัน ที ใ นการประเมิ น ผู้เ รี ย น เพืU อ นร่ ว มงาน
และผู้สอนใช้ เป็ นการประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนและผลการเรี ยนรู้ โดยรวมได้ ในส่วนของ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึUงเป็ นเครืU องมือทีUสามารถสร้ างได้ ง่าย ใช้ เวลาน้ อย สะดวกในการตอบ
สามารถวัดคุณลักษณะต่างๆ ได้ หลายชนิด
จุด อ่ อ น คื อ การประเมิ น แบบนี ตe ้ อ งการผู้ส อนทีU มี คุณ ภาพสู ง กล่ า วคื อ มี ค วามรู้
เกีU ยวกับวัตถุประสงค์ ข องหลักสูตร หน่วยการเรี ยนรู้ และผู้เ รี ยนเป็ นอย่า งดี มี ความสามารถทีU จ ะ
ประเมินผู้เรี ยนว่าบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ ในส่วนของแบบมาตราส่วนประมาณค่า การให้ คะแนน
ขึ eนอยู่กับผู้ประเมิน ซึUงอาจมีความลําเอียงในการให้ คะแนน การใช้ ภาษาหรื อคําถามในแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่าและพฤติกรรมของผู้ตอบ อาจจะทําให้ เกิดความคลาดเคลืUอนได้
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การออกแบบการเรี ยนรู้ ย้อนกลับนวัตกรรมการเรี ยนรู้

บทนํา
การออกแบบการเรี ยนรู้ ย้อนกลับ หมายถึง การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ มุ่งเน้ นที)ผ้ เู รี ยน
มีความรู้ ความเข้ าใจฝั งลึก (deep knowledge) โดยกํ าหนดผลการเรี ยนรู้ ที)คาดหวังจากมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ ของกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ หรื อ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าของหลัก สูต ร เพื) อ กํ า หนดพฤติ ก รรม
ที) พึ ง ประสงค์ และเป็ นแนวทางในการกํ า หนดจุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ การออกแบบการวัด และ
ประเมินผล รวมทังการออกแบบกิ

จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นขันตอน

กระชับ เกิดประสบการณ์
การเรี ยนได้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
วิงกินส์และแม็คไทธ์ (Wiggins and McTighe. 1998) ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ย้ อนกลับ แสดงขันตอนการจั

ดการเรี ยนรู้ การกําหนดเป้าหมายของการเรี ยนรู้ ที)ต้องการให้ เกิดขึ นกับ
ผู้เรี ยน จากนันจึ
 งวิเคราะห์ย้อนกลับมาสู่จุดประสงค์การเรี ยนรู้ การออกแบบการวัดและประเมินผล
ประกอบด้ วย 3 ขันตอน

ดังนี 
1. กําหนดความรู้ ความสามารถหรื อผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที)ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
2. กํ า หนดพฤติ ก รรมหรื อ หลั ก ฐานที) สํ า คัญ ที) แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้เ รี ย นได้ บ รรลุ ผ ล
การเรี ยนรู้ตามที)กําหนด
3. ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้และการประเมินผลสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
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ขัน5 ตอนที, 1 กําหนดความรู้ ความสามารถหรื อผลลัพธ์ ของการเรี ยนรู้
หมายถึง การกําหนดผลการเรี ยนรู้ (Learning outcome) ที)ม่งุ หวังให้ เกิดขึ นกับผู้เรี ยน
(Identify desired results) ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หรื อคําอธิบายรายวิชา
ในหลัก สู ต ร การกํ า หนดผลการเรี ย นรู้ ที) ค าดหวัง ควรคํ า นึ ง ถึ ง ผู้เ รี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและ
ความสามารถอะไรบ้ าง ความรู้ และความสามารถที)มีคณ
ุ ค่าต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนคืออะไร ความรู้
และความสามารถที)คงทนที)ต้องการให้ ดํารงอยูก่ บั ผู้เรี ยนคืออะไร
ความรู้และความสามารถที)คงทนเป็ นสิ)งสําคัญของการกําหนดผลการเรี ยนรู้ ที)คาดหวัง
ซึง) จะต้ องวิเคราะห์ให้ ชดั เจนว่าแต่ละหน่วยการเรี ยนรู้มีความสามารถที)คงทนอะไรบ้ างที)จะต้ องให้ เกิด
ขึ นกับผู้เรี ยน จําเป็ นต้ องพัฒนาให้ เกิดขึน อย่างเป็ นลําดับขันตอน

ได้ แก่ 1) การกระตุ้นความรู้ เดิม
ที)สร้ างให้ ผ้ เู รี ยนคุ้นเคยกับความรู้ ใหม่ 2) การเสริ มสร้ างความรู้ และทักษะที)สําคัญที)จะไปเสริ มความรู้
ใหม่ และ 3) การผสมผสานเชื)อมโยงให้ เป็ นความรู้และความสามารถที)คงทนดังแผนภาพ 1
การกระตุ้นความรู้เดิม
ที)จะสร้ างให้ ค้ นุ เคยกับความรู้ใหม่
การเสริ มสร้ างความรู้และ
ทักษะที)สาํ คัญที)จะเสริ มความรู้ใหม่
ความรู้ความเข้ าใจ
และความสามารถ
ที)คงทน

แผนภาพ 15 ลําดับขันตอนการจั

ดการเรี ยนรู้เพื)อพัฒนาความรู้ความสามารถที)คงทน
(ปรับจาก Wiggins and McTighe, 1998)
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องค์ประกอบของผลการเรี ยนรู้ ที) คาดหวังสามารถกํ าหนดได้ โดยการวิเคราะห์ ความคิด
รวบยอดหลัก (main concept) หรื อ (deep knowledge) ที)ปรากฏอยู่ในคําอธิ บายรายวิชา โดยมี
องค์ประกอบ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ความคิดรวบยอดหลักที)เป็ นความรู้ ความสามารถ 2) ความคิดขันสู
 ง
3) คุณธรรมจริ ยธรรม และ 4) ทักษะกระบวนการเรี ยนรู้ ซึ)งจะสะท้ อนการพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยน
เป็ นองค์รวม ดังแผนภาพ 2

ความคิด
รวบยอดหลัก

รู้ถกู ต้ อง รู้ชดั เจน
รู้ลกึ ซึ ง นําไปใช้ ได้

ทักษะการเรี ยนรู้

ผลการเรี ยนรู้

คุณธรรมจริ ยธรรม

การแสวงหาความรู้
การถักทอเชื)อมโยงความรู้
การสร้ างความรู้

ความคิดขันสู
 ง

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า การสร้ างสรรค์ การแก้ ปัญหา

ความซื)อสัตย์สจุ ริ ต
ความอดทน
การแบ่งปั น
ความรับผิดชอบ

แผนภาพ 16 องค์ประกอบของการกําหนดผลการเรี ยนรู้ที)คาดหวัง 4 ด้ าน
ที)สะท้ อนการพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนเป็ นองค์รวม
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ขัน5 ตอนที, 2 การกําหนดพฤติกรรมหรื อหลักฐานที,สําคัญที,แสดงให้ เห็นว่ าผู้ เรี ยน
บรรลุผลการเรี ยนรู้ ตามที,กาํ หนด
หลังจากที)ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากหน่วยการเรี ยนรู้ ที)กําหนดไว้ การออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู้จะต้ องตอบคําถามให้ ได้ สําหรับขันตอนนี

คือจะทราบได้ อย่างไรว่าผู้เรี ยนมีความรู้ ความสามารถ
ตามผลการเรี ยนรู้ ที)กําหนดไว้ การแสดงออกของผู้เรี ยนเป็ นอย่างไรจึงจะยอมรับได้ ว่าผู้เรี ยนมีความรู้
ความสามารถตามที)กําหนดไว้ การกํ าหนดตัวบ่งชี ความสําเร็ จทางการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นรู ปธรรมโดย
การวิเคราะห์ คําสํ าคัญ (keywords) ในผลการเรี ยนรู้ แล้ วเขี ยนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ต้ องระบุ
พฤติกรรมที)ชดั เจน สามารถวัดและประเมินผลได้ การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้มีหลักการดังนี 
1. มีความสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ที)คาดหวัง
2. เป็ นพฤติกรรมที)สามารถวัดและประเมินผลได้
3. เป็ นความรู้และความสามารถที)คงทนหรื อความรู้ฝังลึก (deep knowledge)
4. แนะแนวทางสูก่ ารออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้รวมทังการวั

ดและประเมินผล
5. ผู้เรี ยนสามารถใช้ เป็ นแนวทางการเรี ยนรู้สําหรับตนเองได้
สําหรับวิงกินส์และแม็คไทธ์ ได้ กําหนดพฤติกรรมที)แสดงถึงความรู้ ความสามารถและ
ความรู้สกึ ไว้ 5 ประการ ดังนี 
1. อธิบายสิ)งต่างๆ ให้ เข้ าใจได้ โดยง่าย
2. แปลความหมายสิ)งต่างๆ ในบริ บทที)มีความเฉพาะเจาะจงได้ อย่างชัดเจน
3. ประยุกต์ความรู้หรื อวิธีการต่างๆ เพื)อใช้ งานตามสถานการณ์ที)แตกต่างกันได้
4. เชื)อมโยงประเด็นสําคัญหรื อการแก้ ปัญหาด้ วยเหตุผล
5. มีความรู้ความเข้ าใจเป็ นของตนเอง
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ขั น5 ตอนที, 3 การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ และการวั ด และประเมิ นผลให้
สอดคล้ องกับจุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เป็ นการกํ า หนดวิ ธี ก ารวัด และเครื) องมื อ วัดให้ ส อดคล้ องกับ จุด ประสงค์ การเรี ย นรู้
และกิจกรรมการเรี ยนรู้ รวมทังการกํ

าหนดเกณฑ์การประเมินที)มีความชัดเจน การวัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ ที)เป็ นความรู้ ความเข้ าใจที) คงทน (Enduring understanding) ของผู้เรี ยน วิธีการประเมิน
ที)เหมาะสมคือ วิธีการประเมินตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) ซึ)งควรดําเนินการควบคู่ไป
กับการจัดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื)องและยึดหลักการประเมินดังนี 
1. ใช้ วิ ธี ก ารที) ห ลากหลาย เช่ น การสัง เกต การสัม ภาษณ์ การทดสอบ หรื อ การ
รายงานตนเอง
2. ใช้ ผ้ ปู ระเมินที)หลากหลาย เช่น ผู้สอน ผู้เรี ยนประเมินตนเอง และเพื)อนประเมิน
3. ใช้ ระยะเวลาที)หลากหลาย เช่น ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังการเรี ยน
ขัน5 ตอนการพัฒนาเครื, องมือสําหรั บการวัดและประเมินตามสภาพจริง ได้ แก่
1. ศึ ก ษาคํ า สํ า คั ญ ที) ต้ องการวั ด และประเมิ น จากผลการเรี ยนรู้ ที) ค าดหวั ง
หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้ จากนันศึ
 กษาความหมายที)ชดั เจนจากเอกสารที)เกี)ยวข้ องและนํามากําหนด
คํานิยามปฏิบตั กิ าร
2. ระบุพฤติกรรมบ่งชี ที)นําไปสูก่ ารสร้ างเครื) องมือวัด
3. จัดทํ าเครื) องมือวัดที)มีความครอบคลุมนิยามปฏิบตั ิการและพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ที)กําหนดไว้
4. กํ าหนดเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้เรี ยน ความยาก
ง่ายของสาระสําคัญและบริ บทตามสภาพจริ ง
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เมื) อดํ าเนิ น การดัง กล่า วข้ างต้ น แล้ วจึ ง นํ ามาออกแบบการสร้ างเครื) อ งมื อวัดดัง ตาราง
ต่อไปนี 
ตาราง 3 การออกแบบพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลเพื)อนําไปสร้ างเครื) องมือวัดที)สมบูรณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
คําสําคัญที)วิเคราะห์
จากผลการเรี ยนรู้ที)คาดหวัง
หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
มาเขียนเป็ นตัวชี วัด

วิธีการวัด
เครื) องมือวัด
สอดคล้ องกับ - แบบทดสอบ
จุดประสงค์
- แบบสังเกต
หรื อตัวชี วัด
พฤติกรรม
- แบบตรวจชิ นงาน

แหล่งข้ อมูล
ผู้เรี ยน
ชิ นงาน
แบบฝึ กหัด

เกณฑ์
พิจารณาจาก
- ความสามารถ
ของผู้เรี ยน
- ความยากง่าย
ของสาระสําคัญ
- บริ บทจากสภาพจริ ง

เมื)อดําเนินการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลเรี ยบร้ อยแล้ วจึงออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ ลักษณะของความรู้ ที) ลึกซึง บางประเด็นอาจจะไม่เป็ นรู ปธรรม
ที) ชัดเจน หรื อ เป็ นความรู้ ที) ผ้ ูเ รี ย นเข้ า ใจค่อนข้ างยากและอาจจะนํ า ไปสู่ความเข้ า ใจที) ไ ม่ ชัดเจน
หรื อเข้ าใจสับสน ผู้สอนจะต้ องตระหนักและให้ ความสําคัญในการออกแบบกิจกรรมซึ)งบางครัง อาจจะ
ต้ องใช้ เวลาการฝึ กทักษะพื น ฐาน การค้ นพบ การสงสัย สัง เกต สัมผัส สํ ารวจ สื บค้ น สั)งสม และ
สรุปผล การเลือกสื)อเพื)อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าถึงความรู้อย่างถูกต้ องชัดเจน
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การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของหน่วยการเรี ยนรู้ คือ ความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถ
ที) ครบวงจรในเรื) องใดเรื) องหนึ)ง เป็ นผลจากการวิเ คราะห์ ความคิดรวบยอดหลักหรื อความรู้ ที) ลึกซึง
(deep knowledge) จากคํ าอธิ บายรายวิ ช าหรื อมาตรฐานการเรี ย นรู้ ของกลุ่ม สาระ แล้ วนํ ามา
จัด ลํ าดับ รวมกัน เป็ นแต่ล ะหน่ ว ยการเรี ยนรู้ เพื) อ ความเหมาะสมและออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนที) สอดคล้ องกับความต้ องการ ความสนใจของผู้เรี ยนรวมทังการพั

ฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
การเรี ยนรู้ ที) ลึกซึง (deep learning) ที) จะเกิ ดขึน กับผู้เ รี ยน ผู้ส อนจะต้ องตอบคําถาม
2 ข้ อ ก่อนการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ 1) การวางแผนหน่วยการเรี ยนรู้ นี ม ี วัตถุประสงค์อะไร
2) ความเข้ าใจที)คงทนที)จะเกิดขึ นกับผู้เรี ยนคือเรื) องใด การตอบคําถาม 2 ข้ อนี จะช่วยให้ การออกแบบ
และการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เกิ ดขึน กับผู้เรี ยนที) พึงประสงค์ (on task) เพื) อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูเรี ยน
มีกิจกรรมมากแต่ไม่เกิ ดการเรี ยนรู้ ที)พึงประสงค์ และไม่สอดคล้ องกับสิ)งที) จะประเมิน การวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้ควรคํานึงถึงสิ)งต่อไปนี 
1. การกําหนดประเด็นที)ชดั เจนจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้วา่ การเรี ยนรู้ครัง นี จะไปสูท่ ิศทางใด
2. การดําเนินกิจกรรมจะตรึง (hook) ความสนใจของผู้เรี ยนไว้ ได้ ด้วยวิธีใด
3. การสร้ างโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนคิดใคร่ ครวญ คิดวิพากษ์ ตนเอง (self critical) ทบทวน
และพัฒนางานของตนให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความประณีตได้ อย่างไร
4. จัดเวที ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ นําเสนอความรู้ ความเข้ าใจและได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับจากการ
ประเมินตนเองจากเพื)อนและผู้สอนได้ อย่างไร
5. ผู้สอนจะสามารถปรั บวิธีการและกิจกรรมให้ เหมาะกับความต้ องการความสนใจ
ที)มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ อย่างไร
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6. จะสนับสนุนผู้เรี ยนให้ สามารถจัดการเรี ยนรู้ ของตนเองเพื)อนําไปสู่การค้ นพบความ
เข้ าใจได้ อย่างไร
เมื)อดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และประเมินผลเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงดําเนินการเขี ยนหน่วยการเรี ยนรู้ หรื อเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนรู้
ให้ สมบูรณ์ มีคณ
ุ ภาพ และพัฒนาเครื) องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
หน่วยการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) ผลการเรี ยนรู้ ที) คาดหวัง 2) ความคิดรวบยอดหลัก
3) หัวข้ อ 4) คุณธรรมจริ ยธรรม / คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5) จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 6) การ
ออกแบบการวัดและประเมินผล 7) กิจกรรมการเรี ยนรู้ 8) สื)อการเรี ยนรู้ 9) การวัดและประเมินผล
10) บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้
การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง กระบวนการเรี ยนรู้ ตามข้ อมูลที)เกี)ยวข้ องกับชีวิตจริ งของผู้เรี ยน
สาระและกิ จกรรมที)นํามาใช้ ควรเป็ นเรื) องที)ผ้ ูเรี ยนสนใจ อยากค้ นคว้ า แสวงหาคําตอบ เรี ยนรู้ จาก
ความรู้ ที) ส ร้ างขึ น มาโดยตรงและเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อมู ล ใหม่ กั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม แล้ วสร้ าง
ประสบการณ์หรื อความรู้ใหม่ตอ่ ขึ นไปเรื) อยๆ จนเกิดปั ญญา
สรุ ป
การออกแบบการเรี ยนรู้ ย้อนกลับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ได้ กับทุก
กลุ่มสาระ ผู้สอนควรยึดหลักการ วิธีการ โดยเริ) มต้ นจากการกําหนดผลการเรี ยนรู้ ที)คาดหวัง กําหนด
พฤติกรรมที)แสดงว่าผู้เรี ยนได้ บรรลุเป้าหมายนัน แล้ วจึงดําเนินการออกแบบการวัดและประเมินผล
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การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เน้ นการป้องกันไม่ให้ ผ้ ูเรี ยนมี กิจกรรมมากเกินไปแต่ไม่
บรรลุการเรี ยนรู้ ที)พึงประสงค์ การประเมินผลตามสภาพจริ งมีความเหมาะสมกับความรู้ ความเข้ าใจ
ที)คงทนของผู้เรี ยนและสามารถนําไปใช้ เชื)อมโยงในการเรี ยนรู้ตอ่ ไปหรื อการดําเนินชีวิต
อนึ)งผู้สอนจะต้ องไม่ลืมว่าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นสิ)งที)จะต้ องบ่มเพาะ
บูรณาการกับผลการเรี ยนรู้ การดําเนินกิจกรรมและการวัดและประเมินผล เพราะการเรี ยนรู้ คือการ
เปลี)ยนแปลงพฤติกรรมทังด้
 านนอกและด้ านในควบคูไ่ ปพร้ อมกัน
การออกแบบการเรี ยนรู้ ย้อนกลับมีความเหมาะสมกับการจัดเวลาที)ยืดหยุ่น เพราะแต่ละ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ จะใช้ เ วลาเป็ นช่ ว งๆ (block) ความรู้ ความเข้ าใจที) ค งทนจึ ง จะเกิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น
การจัดการเรี ยนรู้ต้องยึดเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ได้ แก่ 1) มีความรู้ ความสามารถที)คงทน
2) มีความคิดขันสู
 ง 3) มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และ 4) มีทกั ษะกระบวนการเรี ยนรู้ ส่วนเทคนิควิธีการ
จัดการเรี ยนรู้นนปรั
ั  บตามสาระและธรรมชาติของผู้เรี ยน เพื)อการเปลี)ยนแปลงทังภายในและภายนอก
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ครู นักวิจัย
บทนํา
กระบวนทัศน์ใหม่ของครู นกั วิจยั คือ “การทํางาน การจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั
เป็ นสิ) ง เดี ยวกัน ไม่ คิ ดแยกส่ว น มี เ ป้ าหมายเพื) อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา” การวิ จัยในชัน เรี ย น
เป็ นการวิจยั ขนาดเล็ก ที)ครู มุ่งแก้ ปัญหาหรื อการแสวงหาความรู้ ใหม่ ในการเรี ยนการสอนการวิจยั
เพื) อพัฒนาการเรี ยนรู้ ที)มีพลัง คือ คณะครู ทงโรงเรี
ั
ยนร่ วมมื อกันทํ าการวิจัยเพื)อพัฒนาการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน ดําเนินการอย่างเป็ นกระบวนการ เป็ นไปตามขันตอน

มีระบบ
คุณลักษณะหรื อสมรรถนะของครู นักวิจัย (Teacher as Researcher)
1. การทํางานของครูมีการวิจยั เป็ นพื นฐานรวมอยูด่ ้ วย
2. ในการเรี ยนการสอนของครูใช้ กระบวนการวิจยั มาใช้ ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3. ในกระบวนการเรี ยนการสอน ครูจะแสวงหาวิธีปฏิบตั กิ ารแก้ ปัญหา
การปรับปรุงการเรี ยนการสอน การพัฒนาวิธีการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างสมํ)าเสมอ
เป็ นระบบและต่อเนื)อง
ครู นักวิจัยมีบทบาท 2 อย่ างในการสอน Two side of Teaching คือ การดําเนินการวิจยั ควบคู่
ไปกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. มีความสามารถด้ านการสอนและด้ านการวิจยั
2. มีการแสวงหาความรู้
3. มีความตระหนักอยากจะช่วยเหลือลูกศิษย์ อยากจะพัฒนาการเรี ยนการสอน
ค้ นหาวิธีการ เทคนิคใหม่ ทําให้ การสอนและการทํางานมีประสิทธิภาพ
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4. การเปลี)ยนแปลงพฤติกรม การปฏิบตั งิ านด้ านการเรี ยนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. ผู้เรี ยนสามารถรับรู้และตังคํ
 าถามเมื)อเห็นถนนเปี ยกนํ า
5.1 ถนนเปี ยกนํ าเพราะฝนอาจจะตก
5.2 ภารโรงรดนํ าต้ นไม้ อาจจะกระเด็นมาเปี ยกถนน
5.3 ท่อนํ าประปาอาจจะรั)วนํ าไหลมาเปี ยกถนน
กระบวนการมีจิตนักวิจัย (Research mind)
ประกอบด้ วย 5 ประการ 1) การบริ โภคหรื อใช้ งานวิจยั ในการเรี ยนรู้ และการทํางาน 2) การมี
ส่วนร่ ว มในกระบวนการวิ จัย 3) การลงมื อหรื อทํ าการวิ จัย 4) การมี จิ ต ใจนัก วิ จัย 5) การสื) อสาร
แลกเปลี)ยนหรื อเผยแพร่งานวิจยั
วงจรการวิจัยของครู นักวิจัย
กระบวนการวิจยั ของครู นกั วิจยั มีลกั ษณะเฉพาะที)เป็ นวงจรระบบ ได้ แก่ 1) การวางแผนการ
วิจยั ที)มีความเป็ นระบบ สะท้ อนปั ญหาที)แท้ จริ ง 2) การปฏิบตั ิการวิจยั ที)รวดเร็ ว เชื)อถือได้ สอดคล้ อง
กับบริ บทตามสภาพจริ ง 3) การตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิการวิ จัยด้ วยเครื) องมื อที) ใช้ เ ก็ บข้ อมูล ที) มี
คุณภาพ 4) การสะท้ อนผลสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในอนาคต
วงจรการวิจยั นี ไม่มีที)สิ นสุดผู้สอนสามารถทําวิจยั ได้ ตลอดเวลา เรี ยกว่า สอนไปด้ วยทําวิจยั
ไปด้ วย ใช้ ระยะเวลาดําเนินการอันสัน สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 
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แผนภาพ 17 วงจรการวิจยั ของครูนกั วิจยั
รู ป แบบของการวิ จัย มี ค วามผสมผสานกลมกลื น กั บ การจัด การเรี ย นรู้ ใช้ ท รั พ ยากร
ด้ านงบประมาณ เวลา อย่างคุ้มค่า ประหยัด เป็ นการวิจยั ที)ม่งุ แก้ ไขปั ญหา พัฒนาผู้เรี ยน องค์ความรู้
และนวัตกรรมจากการวิจยั ถือว่าเป็ นปั ญญาที)เกิดจากการปฏิบตั จิ ริ ง ซึ)งผู้สอนสามารถนํามาใช้ ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ความรู้ ส่ ูนวัตกรรม
บทนํา
ความรู้ หมายถึ ง สิ) ง ที) สั)ง สมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้ นคว้ า หรื อประสบการณ์
รวมทังความสามารถเชิ

งปฏิบตั ิและทักษะ ความเข้ าใจหรื อสารสนเทศ ที)ได้ รับมาจากประสบการณ์
สิ)งที) ได้ รับมาจากการได้ ยิน ได้ ฟัง การคิดหรื อการปฏิ บัติองค์วิชาในแต่ละสาขารวมทัง สารสนเทศ
ที) ผ่ า นกระบวนการคิ ด เปรี ย บเที ย บ เชื) อ มโยงกับ ความรู้ อื) น จนเกิ ด เป็ นความเข้ า ใจและนํ า ไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ งๆ โดยไม่จํากัดช่วงเวลา
ความสําคัญของความรู้
อํ านาจความรู้ ความจริ ง ในยุค ข้ อ มูล ข่า วสาร ความรู้ เริ) ม มี อิท ธิ พ ลและบทบาทในการ
ตัดสินใจและสนับสนุนการวางแผนการแข่งขันมากขึน ในปั จจุบนั ซึ)งในอดีตเราให้ ความสํ าคัญกับ
ข้ อมูลมาก และเชื)อว่าใครมี ข้อมูลมาก คนนันเป็
 นผู้คมุ อํานาจ แต่ปัจจุบนั ช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูล
ทําได้ รวดเร็ วและสะดวกมากขึ น มีระบบอินเตอร์ เน็ตในการค้ นหาข้ อมูล ช่วยให้ บุคคลเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ รวดเร็ วและง่ า ยขึน การมี ข้ อ มูล เพี ย งอย่ างเดี ยวไม่ถื อเป็ นจุดแข็ ง แต่ป ระการใด สิ) ง สํ า คัญ คื อ
ต้ องสามารถนํ าข้ อมูล มาวิ เคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและพัฒนา นํ ามาประยุกต์ใช้ ใ ห้ เป็ นประโยชน์
ต่อบุคคลและองค์ ก ร ความรู้ ที) เ กิ ดประโยชน์ แ ละใช้ ไ ด้ จ ริ ง เหมาะกับบริ บทของสัง คมวัฒ นธรรม
การพัฒ นาความรู้ ที) เ หนื อ กว่ า การวิ จัย คื อ การทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ ญา ซึ) ง มาจากกระบวนการเรี ย นรู้
และประสบการณ์ ที) ป ระกอบด้ ว ย การแสวงหาความรู้ การทํ า ความเข้ า ใจกั บ ความรู้ การแปล
ความหมาย และการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทําให้ เรามีมมุ มองใหม่
ความรู้ มี หลายระดับ ตัง แต่ร ะดับบุคคล องค์ กร และเครื อข่ าย การสร้ างพันธมิ ตรด้ า น
ความรู้ (knowledge alliance) โดยบุคคลหรื อหน่วยงานที)มีความสนใจแตกต่างกัน มาร่ วมกันสร้ าง
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และใช้ ความรู้ โดยส่งเสริ มให้ มีการให้ และการรับสําหรับพันธมิตรหรื อเครื อข่ายมาร่ วมกันสร้ างและใช้
ความรู้จะช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้และความรู้ ใหม่ขยายกรอบความคิดของตนเอง เป็ นการกระตุ้นการคิด
แบบนอกกรอบที) เ น้ นการเชื) อมโยงสิ)งต่างๆ เข้ าด้ วยกันอย่างมี เหตุผลอันจะนํ าไปสู่การสร้ างความ
ตระหนักเกี) ยวกับความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม ซึ)งปั จจุบนั นี ถื อเป็ นกลยุทธ์ ในการพัฒนาบุคคล
และองค์กร
ข้ อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปั ญญา
ข้ อ มู ล (Data) หมายถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อเหตุก ารณ์ ต่า งๆ ที) เ กิ ด ขึ น อาจจะเป็ นตัว เลข
ตัว อัก ษรหรื อ สัญ ลัก ษณ์ ข้ อ มูล ที) ดี จ ะต้ อ งมี ค วามถูก ต้ อ งแม่ น ยํ า และเป็ นปั จ จุบัน เช่ น ปริ ม าณ
ระยะทาง ชื)อ ที)อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ คะแนนของนักเรี ยน การบันทึกกิจกรรมที) เกิดขึ นสามารถอธิ บาย
เป็ นข้ อมูลได้ ธรรมชาติของข้ อมูลมีลกั ษณะทัว) ไปยังไม่สามารถนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจได้
สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ข้ อ มูล ที) ผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ สัง เคราะห์
เพื)อนํามาใช้ ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ การตัดสินใจ สารสนเทศจะอิงกับบริ บท มีเป้าหมายในการ
เปลี)ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้บางสิ)งซึง) มีผลต่อการตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมสถานการณ์
เพื) อให้ การบริ หารงานมี ระบบ และเกิ ดประสิทธิ ภาพ ลักษณะของสารสนเทศจะอิง อยู่กับบริ บท
ท้ องถิ)น ที)มีความเฉพาะเจาะจง สามารถนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจได้ แต่ยงั สรุ ปอ้ างอิงเป็ นหลัก
ทัว) ไปได้
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สารสนเทศที)ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
สังเคราะห์เชื)อมโยงกับความรู้อื)นหรื อประสบการณ์ เกิดเป็ นความเข้ าใจและนําไปใช้ ประโยชน์ เป็ นสิ)ง
ที)สามารถสรุปอ้ างอิงไปยังบริ บทต่างๆ ได้ ซึง) แบ่งได้ 2 ประเภท ได้ แก่
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1. ความรู้ ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที)อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ หรื อพรสวรรค์ต่างๆ ซึ)ง สื) อสารถ่ ายทอดในรู ปแบบของตัวเลข สูตร หรื อ
ลายลัก ษณ์ อัก ษรได้ ย าก ความรู้ ประเภทนี พ ัฒ นาและแบ่ง ปั น กันได้ แ ละเป็ นความรู้ ที) ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
2. ความรู้ ชั ด แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที) เ ป็ นเหตุเป็ นผล สามารถ
รวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่างๆ ได้ เช่น เอกสาร คูม่ ือ หนังสือ ตํารา รายงาน ซึ)งบุคคล
สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
ปั ญญา (Wisdom) หมายถึ ง การเชื) อมโยงองค์ความรู้ ต่างๆ สอดคล้ องกับสภาพความ
เป็ นจริ งผ่านการปฏิบตั จิ ริ ง เป็ นยิ)งกว่าความรู้ เพราะมีความคิดที)ถกู ต้ องแยบคายอยูเ่ บื องหลัง
กระบวนการสร้ างความรู้ ตามแนวโยนิ โสมนสิการในพระพุทธศาสนา ซึ)งมี ขัน ตอนและ
พัฒนาการของข้ อมูลผ่านการสังเคราะห์ เชื) อมโยงเป็ นสารสนเทศ ความรู้ และเป็ นปั ญญาในที) สุด
ความรู้ที)เรามีอยูน่ นล้
ั  วนได้ มาจากการเรี ยนรู้จากปั จจัยภายนอกด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ
การถามผู้ร้ ู การรับฟั งคําสอน หรื อคําบอกกล่าวจากบุคคลอื)น นัน) คือ สุตมยปั ญญา แต่ถ้าเราได้ นํา
ความรู้ ที)เรามีมาทดลองปฏิบตั ิให้ เกิดผลเห็นจริ งกับตัวเรา ความรู้ นันจะพั

ฒนาเป็ น ปั ญญา เพราะ
เป็ นทังความรู

้ และประสบการณ์ที)เราได้ รับจากปฏิบตั ิจริ ง เป็ น ภาวนามยปั ญญา หรื อปั ญญาที)เกิด
จากการปฏิบตั ิ ผ่านการเชื)อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ต่างๆ เพื)อนํามาใช้ ใน
การทํางาน การแก้ ปัญหา ตลอดจนการสร้ างสรรค์สิ)งใหม่ ดังแผนภาพต่อไปนี 
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แผนภาพ 18 การสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ สูก่ ารเกิดปั ญญา

ปั ญญาคือความรู้ ท, ีฝังอยู่ในตัวบุคคล
ความรู้ที)อยูใ่ นตัวบุคคลนํามาวางแผนการบริ หารจัดการทําให้ เกิดปั ญญาดังตัวอย่าง
- ศูนย์ บริ หารจิตเจริ ญปั ญญาแห่งหนึ)งมีการเก็ บข้ อมูลจากผู้มาใช้ บริ การจากศูนย์
ในช่วงเวลา 12 เดือน สิ)งที)ได้ จากการเก็บกิจกรรมการบริ การจากศูนย์ถือเป็ น “ข้ อมูล”
- เมื) อนํ าข้ อมูลมาวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่ ผ้ ูที)เข้ ามาใช้ บริ การพัฒนาจิตเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที) 1 กับมัธยมศึกษาปี ที) 4 และนักศึกษาชันปี
 ที) 1 ระดับอุดมศึกษา ข้ อมูล
ที)ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ถือเป็ น “สารสนเทศ” ที)สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนบริ หาร
จัดการศูนย์ได้
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- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริ หารตัดสินใจปรับเปลี)ยนตารางบริ การลูกค้ าใหม่ โดยจัด
ตารางกิจกรรมการพัฒนาจิตสําหรับกลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที) 1 ปี ที) 4 และนักศึกษาชันปี
 ที) 1
สําหรับบริ การกลุ่มนี ในช่วง 3 เดือน คือ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถนุ ายน ส่วนเวลาที)เหลืออีก 9 เดือน
สํ าหรั บบริ การกลุ่ม เป้าหมายอื) น ๆ การตัดสิ น ใจของผู้บริ หารกํ า หนดตารางเวลาดัง กล่า วจัด เป็ น
“ความรู้” ได้ จากการนําสารสนเทศมาใช้
หลัง จากประสบความสํ าเร็ จ ในการบริ การและการจัดกิ จ กรรมของศูนย์ แ ล้ วได้ ทําการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการทํากิจกรรมที)ศนู ย์รวมทังกิ
 จกรรมสนับสนุนอื)นๆ พร้ อมกัน ส่งผลให้ จํานวนผู้มา
พัฒ นาจิ ตเพิ) ม ขึน การบริ หารจัดการดํ าเนิ นไปได้ อย่างราบรื) น ผู้รับบริ การมี ความพึง พอใจ การที)
ผู้บริ หารนําความรู้เกี)ยวกับพฤติกรรมของผู้มาใช้ บริ การกับช่วงเวลา ผู้บริ หารสามารถนําความรู้ นี ไปใช้
ในการวางแผนกับกิจกรรมอื)นๆ และประสบความสําเร็ จ ทําให้ ผ้ ูบริ หารเกิด “ปั ญญา” ว่าพฤติกรรม
และช่วงเวลาของผู้มาใช้ บริ การเป็ นปั จจัยสําคัญจะต้ องนํามาวิเคราะห์และใช้ ในการวางแผนบริ หาร
จัดการการจัดตารางเวลาที) เหมาะสมกับช่วงจังหวะของผู้มาใช้ บริ การ การนํ าความรู้ มาใช้ จนเกิ ด
ปั ญ ญา ซึ) ง สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เรื) อ งอื) น ๆ ต่ อ ไป เช่ น การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ เ รี ย น
ก่อนออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ความรู้ และการพัฒนานวัตกรรม
1. ความหลากหลายของความรู้ ทํ า ให้ เ กิ ด การสร้ างความคิ ด การผสมผสานรู ปแบบ
ความคิดที)แตกต่างกัน ทําให้ มีความรู้ที)หลากหลายและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้
2. การคัดเลือกแนวความคิด เป็ นกระบวนการคัดกรองเพื)อเลือกแนวความคิดที)ดีที)สดุ
3. ความต่อเนื)องของกระบวนการ มี การจัดแผนผังความรู้ (knowledge map) เพื)อคัด
แยกความรู้ ซึ)ง จะช่วยให้ การตัดสิ นใจว่าจะเก็ บหรื อ จะแบ่ง ปั นความรู้ และการผสมผสานเข้ ากับ
ระบบงานและมีการสื)อสารกับให้ ทวั) ถึงเพื)อหลีกเลี)ยงความซํ าซ้ อน
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4. การร่ วมคิดร่ วมทํา การกําหนดมาตรฐานการสร้ างเครื อข่ายและหุ้นส่วน ซึ)งร่ วมกันคิด
ทําให้ องค์กรมีความได้ เปรี ยบ
5. การละทิ งแนวความคิดเดิมเมื)อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่เป็ นตัวบ่งชี ความสามารถการ
เปลี)ยนแปลงขององค์กร การตังคํ
 าถามกับความรู้ แบบเดิมเพื)อพิสูจน์ว่าความรู้ นนยั
ั  งเกี) ยวข้ องและมี
ประโยชน์ มีความจําเป็ นอยูห่ รื อไม่
6. ความเรี ยบง่าย การมีกฎเกณฑ์ที)ไม่ซบั ซ้ อน มียทุ ธศาสตร์ ที)ชดั เจน
7. ความพยายามประหยัด ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้ างสรรค์ ค วามรู้ ที) แ ท้ แ ละวิ ธี ก ารระยะเวลา
ดําเนินการต้ องไม่ช้าหรื อเร็ วเกินไป
8. ความรู้เป็ นเครื) องมือที)สําคัญที)จะช่วยให้ ตดั สินใจและแก้ ไขปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะความรู้ หมายถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ แจ้ ง (insight) ข้ อมู ล ข่ า วสาร(information)
และความคิด (ideas) ซึ) ง นํ า ไปสู่การตัด สิ นใจหรื อการแก้ ไ ขปั ญ หา เมื) อ ความรู้ เป็ นสิ) ง ที) แ ยกจาก
บุคคลไม่ได้ จึงต้ องมีการจัดสภาพแวดล้ อม เพื)อให้ บคุ คลแลกเปลี)ยนความรู้เพื)อการสร้ างนวัตกรรม
9. นวัตกรรม เป็ นสิ)งให้ เกิดการเปลี)ยนแปลง การสร้ างนวัตกรรมจึงประกอบด้ วยการจัด
บรรยากาศ และสิ)งแวดล้ อม และขจัดอุปสรรคทังหลาย

เพื)อทําให้ บุคคลมี ความสามารถที)จะทํ าได้
(able to) ยอมให้ ทํา (allowed to) กล้ าทํ า (dare to) จําเป็ นต้ องทํา (have to) และต้ องการทํ า
(want to)
10. ความรู้ และนวัตกรรมจะนํ าไปสู่การเปลี) ยนแปลง เริ) ม จากการมี ส่วนร่ วมหรื อสัมผัส
นวัตกรรม การตระหนักรู้ถึงความสําคัญ ความเข้ าใจ การทดสอบความรู้ การยอมรับ และการนําไปใช้
การทําให้ เป็ นระบบที)ยงั) ยืน
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สรุ ป
อํานาจความรู้ ความจริ ง ในยุคข้ อมูลข่าวสาร เป็ นเครื) องมือระดมความรู้ ในตัวบุคคล และ
ความรู้ ชัดแจ้ ง รวมถึ ง ความรู้ ของกลุ่มและองค์ กร ทํ าให้ การปฏิ บัติง านมี คุณ ภาพ บุคลากรทุกคน
กลายเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ ทงองค์
ั  กร ส่งผลให้ องค์กรมีความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมสําหรับ
การเปลี)ยนแปลงองค์กร
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การบริหารคนเก่ ง: การรั กษาประสิทธิภาพขององค์ กร

บทนํา
ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มคนเก่ง ถื อว่าเป็ นหนึUงในปั จจัยหลักทีUมีส่วนส่วนเสริ มให้ ผล
ประกอบการขององค์กรดี ขึนe องค์กรหลายแห่ง จึง เริU มสนใจและให้ ความสํ าคัญ กับการลงทุนเพืU อ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุษย์ ใ ห้ ไ ด้ บุคลากรทีU มี ศักยภาพสูง แต่ในองค์กรต่างๆ ประกอบด้ วยบุคลากร
หลากหลายรูปแบบ มีทงที
ั e Uมีผลงานการปฏิบตั ทิ ีUดี ไม่ดี และกลุม่ ทีUไม่พงึ ปรารถนาขององค์กร
ทรัพยากรมนุษย์ทีUมีศกั ยภาพสูง หรื อ คนเก่ง (Talent people) คือ ปั จจัยหลักทีUมีส่วนส่งเสริ ม
องค์กรให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย องค์กรใดสามารถสร้ างคนเก่งและให้ คนเก่งได้ ปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความประสบความสําเร็ จขององค์กร การบริ หารจัดการคนเก่ง (Talent
Management) เป็ นหัวใจของการบริ หารงานบุคคลทีU ให้ ความสําคัญกับศักยภาพของบุคลากรหรื อ
กลุ่มกลุ่มคนทีUมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์ผลงานและสร้ างเสริ มความก้ าวหน้ าให้ กบั องค์กร เป็ นกล
ยุทธ์ การพัฒ นาองค์กรให้ มี การพัฒนาอย่างรวดเร็ วทันต่อการเปลีU ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสัง คม
เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมฐานความรู้ (information and knowledge – based society) ใน
ปั จจุบนั การบริ หารคนเก่งเป็ นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดความสูญเสียบุคลากรทีUมีความรู้
และประสบการณ์ นํามาซึงU ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ความหมายของ “คนเก่ ง”
คนเก่ง หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลในองค์กรทีUมีความคิดริ เริU มสร้ างสรรค์ มีความสามารถ
และศักยภาพ มีความสามารถทางด้ านสติปัญญา หรื อความสามารถตามธรรมชาติ (natural ability)
รวมทังe พรสวรรค์ (gifts) ด้ า นใดด้ า นหนึU ง อย่ า งโดดเด่น โดยสะท้ อ นถึ ง การมี ศัก ยภาพสูง (High
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Potential) จากผลการปฏิ บัติง านทีU ป ระสบความสํ า เร็ จ เป็ นทีU ป ระจักษ์ แ ละยอมรั บของบุค คลอืU น
รวมทังมี
e ความต้ องการความก้ าวหน้ าในการทํางาน การเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืUอง
คุณลักษณะและความสามารถของคนเก่ ง
คุณ ลัก ษณะอัน โดดเด่น ของคนเก่ ง เป็ นตัว บ่ง ชี ไe ด้ ว่ า องค์ ก รจะมี ผ ลงานทีU มี คุณ ภาพ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทีUเกิดจากบุคลากรทีUมีความรู้ ความสามารถ
ซึงU องค์กรอืUนไม่มี คนเก่งต้ องมีคณ
ุ ลักษณะพื eนฐาน 4 ประการ ดังนี e
1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ ในเนื eอหาสาระเกีU ยวกับงานทีUปฏิบตั ิ
อย่างแม่นยําและลุม่ ลึก รวมทังความรู
e
้ อืUนๆ ทีUเกีUยวข้ องอย่างกว้ างขวาง
2. ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการปรับประยุกต์ความรู้ มาใช้ ในการ
ทํ างาน และการแก้ ปัญ หาอย่างสร้ างสรรค์ รวมถึง ทักษะในการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเอง รวมทังe
พัฒนาเพืUอนร่วมงานอย่างต่อเนืUอง
3. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว สามารถแสดง
พฤติกรรมทีUเอื eอต่อการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเป็ นตัวของตัวเอง รวมทังการมี
e
เจคติทีUดีตอ่ การปฏิบตั งิ าน
4. การปฏิสมั พันธ์ (Interpersonal) หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิUงต่างๆ
รอบตัวตลอดช่วงเวลาการปฏิบตั งิ าน
การบริหารคนเก่ ง
การบริ หารคนเก่ง (Talent Management) หมายถึง การบริ หารบุคคลทีUม่งุ เน้ นการให้ คนเก่ง
หรื อคนทีUมีความรู้ ความสามารถ มาทําหน้ าทีUเป็ นผู้นําของกลุ่ม และพร้ อมทีUจะพัฒนาเพืUอนร่ วมงาน
ให้ มีความรู้ ความสามารถสูงขึนe ได้ เหมื อนตนเอง ตอบสนองความต้ องการขององค์กรทังในปั
e จจุบนั
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และอนาคต การบริ หารคนเก่งจะทําให้ องค์กรมีคนเก่งมากขึ eน สามารถเพิUมขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
วิวัฒนาการของการบริหารคนเก่ ง
การบริ ห ารคนเก่ ง มี วิ วัฒ นาการมาตามลํ า ดับ ขันe ตอนตังe แต่การบริ ห ารระดับ ส่ วนบุค คล
ทีUมงุ่ เน้ นการบริ หารในเชิงบทบาท โดยการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ แก่บคุ ลากร
จากนันe ได้ พัฒนาการมาเป็ นการบริ หารในเชิงกลยุทธ์ ทีUมีมุ่งเน้ นมิ ติการเป็ นหุ้นส่วน (partnership)
มากขึ eน ให้ ความสํ าคัญกับการสรรหาบุคลากร การจัดระบบองค์กร การให้ เงินเดือนและสวัสดิการ
ในรูปแบบต่างๆ และในปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นามาเป็ นการบริ หารคนเก่ง ทีUม่งุ เน้ นการบริ หารเชิงบูรณาการ
มีการบริ หารสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด การวางแผนคนเก่งทีUจะมา
สืบทอดตําแหน่งสําคัญในองค์กร ดังแผนภาพต่อไปนี e

การบริหารส่ วนบุคคล
- การจ่ายเงินเดือน
- การให้ ผลตอบแทนต่างๆ

การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การสรรหาบุคลากร
- การจัดระบบองค์กร
- การให้ สวัสดิการต่างๆ
มุ่งเน้ น
การบริหารเชิงหุ้นส่ วน

มุ่งเน้ น
การบริหารเชิงบทบาท

แผนภาพ 19 วิวฒ
ั นาการของการบริ หารคนเก่ง

การบริหารคนเก่ ง
- การบริ หารสมรรถนะ
- การบริ หารศักยภาพ
- การวางแผนผู้สบื ทอดตําแหน่ง
มุ่งเน้ น
การบริหารเชิงบูรณาการ
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ความสําคัญของการบริหารคนเก่ ง
การบริ หารคนเก่งก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในระดั
ัe
บองค์กรและระดับบุคคลดังนี e
ประโยชน์ ในระดับองค์ กร
1. องค์กรสามารถขับเคลืUอนภารกิจให้ บรรลุเป้าหมายอย่างยัUงยืน ซึUงเป็ นผลจาก
การทีUมีคนเก่งอยูใ่ นองค์กร และคนเก่งเหล่านี eได้ สร้ างคนเก่งเพิUมมากขึ eนภายในองค์กร
2. องค์กรจะมีความรู้ และนวัตกรรมเป็ นของตนเอง จากการทีUคนเก่งได้ สร้ างสรรค์
ผลผลิตของงานอย่างต่อเนืUอง
3. องค์กรมีคนเก่งมากยิUงขึ eน จากการทีUคนเก่งได้ พฒ
ั นาบุคคลรอบข้ างในสายงาน
เดียวกันผ่านกระบวนการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันจนทํ าให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ในทีUทํางาน (learning at the
workplace) ส่งผลให้ มีคนเก่งมากขึ eน
4. องค์กรมี การสื บสานวัฒ นธรรมและค่านิ ยมทีU ดีงามผ่านกระบวนการสื บทอด
ตําแหน่ง และจากผู้นําไปยังผู้บริ หารในระดับรองลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบตั งิ าน
ประโยชน์ ในระดับบุคล
1. ได้ รับโอกาสและภารกิจทีUท้าทายความสามารถมากขึ eนอยูเ่ สมอ ซึUงเป็ นประโยชน์ตอ่
การเพิUมพูนศักยภาพและความก้ าวหน้ าในระยะยาว
2. เรี ยนรู้ ทีUจะบริ หารตนเองให้ ประสบผลสํ าเร็ จ ภายใต้ การสนับสนุนขององค์กร
ผู้บงั คับบัญชา พีUเลี eยง รวมถึงทีมงาน
3. เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เนืUองจากตระหนักถึงคุณค่าและการดูแลเอาใจใส่
จากองค์การและผู้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด รวมทังทราบความก้
e
าวหน้ าในอาชีพอย่างชัดเจน
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ระบบการบริ หารคนเก่ ง
ระบบการบริ หารคนเก่ ง คือ กระบวนการค้ นหา พัฒนา ให้ ผลตอบแทน และรั กษาคนทีU มี
ความสามารถและศักยภาพไว้ กบั องค์กร ดังนี e
1. การระบุคนเก่ง (identification) หมายถึง การค้ นหาคนเก่งด้ านต่างๆ ทีUอยู่ในองค์กรด้ วย
กระบวนการทีU เป็ นระบบ เพืU อให้ ทราบว่าในองค์กรใครคือคนเก่ง และเก่งในด้ านใด ทํ าให้ สามารถ
บริ หารความเก่ง รวมทังe การกํ าหนดนโยบายสร้ างผลการปฏิ บตั ิงานทีU ดีใ ห้ เกิ ดประโยชน์ ต่อองค์กร
โดยการกํ าหนดเป้าหมายสูงสุดขององค์กร แล้ วแปลงเป้าหมายขององค์กรมาสู่เป้าหมายของแต่ละ
หน่ วยงาน แล้ ว กํ า หนดคุณ สมบัติ แ ละคุณ ลักษณะของคนเก่ ง ทีU ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของ
หน่วยงาน จากนันจึ
e งประเมินบุคลากรในหน่วยงานเพืUอค้ นหาคนเก่งทีU มีคณ
ุ สมบัติและคุณลักษณะ
สอดคล้ องกับทีUหน่วยงานต้ องการ
2. การจัด บุ ค ลากร (staffing) หมายถึ ง การจั ด บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง งาน
ประกอบด้ วยการสรรหาบุคลากร การเลืU อนตํ าแหน่ง การเปลีU ยนสายงาน การวางแผนบุคลากร
การจัดการความหลากหลายของบุคลากร
3. การจัดระบบงาน (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้ างองค์ กร การกํ าหนดภารกิ จ
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในภาพรวมไปสู่ ง านย่ อ ยและกิ จ กรรม รวมทั งe การจั ด รู ป แบบหน่ ว ยงาน
ความเชืUอมโยงของแต่ละหน่วยงาน การกําหนดทีมงาน การออกแบบงานและการสืUอสาร
4. การฝึ กอบรมและพัฒนาคนเก่ง (Training and Development) หมายถึง การเพิUมพูน
ความรู้ ทักษะและความสามารถ การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การฝึ กอบรมควบคูก่ บั การปฏิบตั ิงาน
(On the job training) การประเมินความสามารถผลการปฏิบตั ิงาน และศักยภาพของบุคลากร
เพืUอให้ ทราบว่าใครคือคนเก่งขององค์กรแล้ วดําเนินการฝึ กอบรมและพัฒนาเติมเต็มให้ มีความสมบูรณ์
ทังe ด้ านความรู้ ทักษะการปฏิ บตั ิง าน ความชํ านาญหรื อความเชีU ยวชาญเฉพาะด้ านตามทีU องค์ กร
คาดหวังไว้ เพืUอส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คนเก่งสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
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การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานเร่ งด่วนหรื องาน
พิเศษ (Interim and Emergency Assignment) การมอบหมายงาน (Task Force Assignment)
การฝึ กอบรมนอกสถานทีU (Off – site training) การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self - learning)
5. การบริ หารผลการปฏิบตั ิ (Performing) หมายถึง การบริ หารจัดการผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรและองค์กร ได้ แก่ การตังเป
e ้ าหมายขององค์กรและมอบหมายให้ กับหน่วยงานทีUรับผิดชอบ
กํ าหนดที ม งานและบุคคล การกํ าหนดวิ ธี การปฏิ บัติงาน บทบาทหน้ าทีU รวมทังe ความคาดหวัง ใน
ผลสําเร็ จ แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การสะท้ อนผลการปฏิบตั งิ าน
6. การจ่ายค่าตอบแทนและให้ รางวัล (Compensation and Rewarding) หมายถึง การให้
เงินเดือน เงินโบนัส หรื อค่าตอบแทนอืUนๆ รวมทังสวั
e สดิการซึงU มีการออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและ
รางวัลอย่างเท่าเที ยมและยุติธรรม ทังe ต่อคนเก่ งและบุคลากรทัUวไป มุ่ง เน้ นการให้ ความสํ าคัญกับ
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว นอกเหนือจากการมอบสิUงจูงใจในรูปตัวเงิน
7. การรักษาคนเก่งไว้ กบั องค์กร (Retention) หมายถึง การปฏิบตั ิตอ่ คนเก่งด้ วยความเคารพ
และให้ เกี ยรติเพืU อให้ คนเก่งมี ความจงรั กภักดีและยึดมัUนต่อองค์กร รั กองค์กร พร้ อมทีU จะใช้ ความรู้
ความสามารถทีU มีอยู่มาปฏิ บัติง านให้ องค์กรมี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า เช่น การสร้ างโอกาสก้ าวหน้ า
ในอาชีพ (Career Path)การกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Planning) การให้ โอกาส
ในการพัฒนา เช่น การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการทีUสร้ างสรรค์ การให้ รางวัลและการตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากร การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน การปรับเป้าหมายของบุคลากรให้ สอดคล้ อง
กับเป้าหมายขององค์ การ กลยุทธ์ การเพิU มความพึง พอใจของบุคลากร การวัดความพึงพอใจ
ของบุคลากร การวางแผนสายอาชีพ กลยุทธ์ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว การสร้ าง
ข้ อผูกมัดในการจ้ างงาน กลยุทธ์ การบริ หารขีดความสามารถ คํานึงถึงความต้ องการของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรด้ วยระบบพีUเลี eยง กําหนดวัฒนธรรมองค์การ ระบบสอนงาน
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การพัฒนาโดยมุ่งเน้ นจากภายใน
คนเก่ ง จะมี ค วามสามารถในการมองอนาคต เห็ น ทั งe โอกาสและภั ย คุ ก คาม และมี
ความสามารถทีUจะดึงคนอืUนตามไปด้ วย คนเก่งประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ สามารถบริ หารคนอืUนอีก 60
เปอร์ เซ็นต์ อยากทํางาน ดึงเอาความเป็ นเลิศของบุคคลอืUนออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เป็ นการพัฒนา
บุค คลโดยมุ่ง เน้ น จากภายใน คนเก่ ง มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ มี ค วามคิ ด ทีU แ ตกต่า งจากบุ ค คลอืU น
เป็ นบุคคลทีU กระหายอยากรู้ อยากพัฒ นา และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ความรู้ และทักษะเป็ นเพี ยง
พื eนฐาน แต่พลังความคิดสร้ างสรรค์ การใฝ่ รู้ และการพัฒนาเป็ นเรืU องทีUสําคัญกว่า ลักษณะเฉพาะอีก
ประการหนึงU ของคนเก่งคือ ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค รู้ จกั แก้ ไขปั ญหาด้ วยปั ญญา รวมทังe
มีการควบคุมอารมณ์ ได้ อย่างเหมาะสมกับปั ญหาทีUจะเกิดขึ eน คุณลักษณะและความสามารถจึงนํ า
บุคคลอืUนและองค์กรสร้ างสรรค์และเปลีUยนแปลง
สรุ ป
คนเก่ ง หรื อ บุค คลหรื อกลุ่ม บุคคลในองค์ ก รทีU มี ค วามคิ ดริ เ ริU ม สร้ างสรรค์ มี ความสามารถ
และศักยภาพสูง การบริ หารคนเก่งให้ มีโอกาสสร้ างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ให้ คนเก่งได้ พฒ
ั นาตนเอง
และเพืU อ นรวมงานให้ มี ค วามเก่ ง ยิU ง ขึ นe จะทํ า ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และยัUง ยื น
เป็ นองค์กรทีU มีองค์ความรู้ และนวัตกรรม การบริ หารคนเก่งทีUประกอบด้ วย การจัดบุคลากร การจัด
ระบบงาน การเรี ยนรู้ การบริ หารผลการปฏิบตั ิ และการจ่ายค่าตอบแทน รวมทังกระบวนการบริ
e
หาร
คนเก่ง 4 ขันตอน
e
ได้ แก่ การระบุคนเก่ง การฝึ กอบรมและพัฒนาคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนและให้
รางวัล และการรั กษาคนเก่งไว้ กับองค์กร จึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีUจะทํ าให้ องค์กรมี คนเก่งจํานวนมาก
และเพิUมมากขึ eนเรืU อย ส่งผลให้ องค์กรเป็ นองค์กรทีUมีคณ
ุ ภาพในระยะยาว
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111
112
113
114
115
116

คําสําคัญ

สังคมแห่งการเรี ยนรู้
สีเU สาหลักของการเรียนรู้
หน่วยการเรี ยนรู้
หลักสูตรฉบับครูผ้ สู อน
หลักสูตรฉบับโรงเรี ยน
หลักสูตรบูรณาการ
หลักสูตรประสบการณ์
หลักสูตรรายวิชา
หลักสูตรสัมพันธ์วิชา
หลักสูตรเสริ ม
หลักสูตรอิงมาตรฐาน
องค์ประกอบ 3P
องค์ประกอบของหลักสูตร
อัตลักษณ์
อาเซียนศึกษา
เอกลักษณ์

หน้ า
8,10-11,1524,33,36,39,40,49-50,5556,66,71,77-81,88,91,93,95,102,106-107,
109-110,119,121,123,153,173,175-177,179
13,42-43,45,62
21-24
101,124-126,149,152,154,157-159
124
124
101-102,131
101
101
101
102
101
16
3,98,109
5,9
8
5,39,91,102

