การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการสาคัญในการนาหลักสูตรสูก่ ารปฏิบตั ิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เป็ นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน เป็ นเป้าหมายสาหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู้ โดยช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ผ่านสาระที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รวมทัง้ ปลูกฝั ง
เสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็ นสมรรถนะสาคัญให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
๑. หลักการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรี ยนรู้สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ เชื่อว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรี ยน กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ต้องส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมองเน้ นให้ ความสาคัญทังความรู
้
้ และคุณธรรม
๒. กระบวนการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผู้เรี ยนจะต้ องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เป็ นเครื่ องมือที่จะ
นาพาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้ที่จาเป็ นสาหรับผู้เรี ยน อาทิ กระบวนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
กระบวนการสร้ างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ ปัญหา
กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิ ลงมือทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั
กระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสยั กระบวนการเหล่านี ้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่
ผู้เรี ยนควรได้ รับการฝึ กฝน พัฒนาเพราะจะสามารถช่วยให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนัน้
ผู้สอนจึงจาเป็ นต้ องศึกษาทาความเข้ าใจในกระบวนการเรียนรู้ตา่ ง ๆ เพื่อให้ สามารถเลือกใช้ ในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนต้ องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้ เข้ าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี ้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน แล้ วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เลือกใช้ วิธีสอนและเทคนิคการสอน สือ่ /แหล่งเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรี ยน
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยน
ควรมีบทบาท ดังนี ้
๔.๑ บทบาทของผู้สอน

๑) ศึกษาวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคล แล้ วนาข้ อมูลมาใช้ ในการวางแผน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรี ยน
๒) กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยน ด้ านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็ นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทังคุ
้ ณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ออกแบบการเรี ยนรู้และจัดการเรี ยนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรี ยนไปสูเ่ ป้าหมาย
๔) จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ เกิดการเรียนรู้
๕) จัดเตรี ยมและเลือกใช้ สอื่ ให้ เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
๖) ประเมินความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรี ยน
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ ในการซ่อมเสริ มและพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้
ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนของตนเอง
๔.๒ บทบาทของผู้เรี ยน
๑) กาหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้ าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้
ตังค
้ าถาม คิดหาคาตอบหรื อหาแนวทางแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการต่าง ๆ
๓) ลงมือปฏิบตั ิจริง สรุปสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
๔) มีปฏิสมั พันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่วมกับกลุม่ และครู
๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
สื่อการเรียนรู้
สือ่ การเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รียนเข้ าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพสือ่ การเรี ยนรู้มีหลากหลายประเภท ทัง้
สือ่ ธรรมชาติ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ เทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรียนรู้ตา่ งๆ ที่มีในท้ องถิ่น การเลือกใช้ สอื่ ควรเลือกให้ มคี วาม
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรี ยนรู้ที่หลากหลายของผู้เรี ยน
การจัดหาสือ่ การเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนและผู้สอนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ ้นเอง หรื อปรับปรุงเลือกใช้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
จากสือ่ ต่างๆ ที่มีอยูร่ อบตัวเพื่อนามาใช้ ประกอบในการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถส่งเสริ มและสือ่ สารให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
โดยสถานศึกษาควรจัดให้ มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้ จริง สถานศึกษา เขตพื ้นที่การศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้มีหน้ าที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ควรดาเนินการดังนี ้

๑. จัดให้ มีแหล่งการเรี ยนรู้ ศูนย์สอื่ การเรี ยนรู้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู้ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพทังในสถานศึ
้
กษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้ นคว้ าและการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้ องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทาและจัดหาสือ่ การเรี ยนรู้สาหรับการศึกษาค้ นคว้ าของผู้เรียน เสริ มความรู้ให้ ผ้ สู อน
รวมทังจั
้ ดหาสิง่ ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เป็ นสือ่ การเรี ยนรู้
๓. เลือกและใช้ สอื่ การเรี ยนรู้ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้ อง
กับวิธีการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน
๔. ประเมินคุณภาพของสือ่ การเรี ยนรู้ที่เลือกใช้ อย่างเป็ นระบบ
๕. ศึกษาค้ นคว้ า วิจยั เพื่อพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
๖. จัดให้ มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสือ่ และการใช้ สอื่
การเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ และสมา่ เสมอ ในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสือ่ การเรี ยนรู้ที่ใช้ ในสถานศึกษา
ควรคานึงถึงหลักการสาคัญของสือ่ การเรี ยนรู้ เช่น ความสอดคล้ องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยน เนื ้อหามีความถูกต้ องและทันสมัย
ไม่กระทบความมัน่ คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ ภาษาทีถ่ กู ต้ อง รูปแบบการนาเสนอที่เข้ าใจ
ง่าย และน่าสนใจ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนต้ องอยูบ่ นหลักการพื ้นฐานสองประการคือ
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนและเพื่อตัดสินผลการเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
ให้ ประสบผลสาเร็ จนัน้ ผู้เรี ยนจะต้ องได้ รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี ้วัดเพื่อให้ บรรลุตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้ อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนซึง่ เป็ นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับชันเรี
้ ยน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรี ยนโดยใช้ ผลการประเมินเป็ นข้ อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้ าวหน้ า และ
ความสาเร็จทางการเรี ยนของผู้เรียน ตลอดจนข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียนเกิด
การพัฒนาและเรี ยนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น ๔ ระดับ ได้ แก่ ระดับชันเรี
้ ยน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี ้
๑. การประเมินระดับชันเรี
้ ยน เป็ นการวัดและประเมินผลที่อยูใ่ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ผู้สอนดาเนินการเป็ นปกติและสม่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้ เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้ าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/
ภาระงาน แฟ้ มสะสมงาน การใช้ แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็ นผู้ประเมินเองหรื อเปิ ดโอกาส

ให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผา่ นตัวชี ้วัดให้ มี
การสอนซ่อมเสริ ม การประเมินระดับชันเรี
้ ยนเป็ นการตรวจสอบว่า ผู้เรี ยนมีพฒ
ั นาการความก้ าวหน้ าใน
การเรี ยนรู้ อันเป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรือไม่ และมากน้ อยเพียงใด มีสงิ่ ที่
จะต้ องได้ รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริ มในด้ านใด นอกจากนี ้ยังเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ สู อนใช้ ปรับปรุง
การเรี ยนการสอนของตนด้ วย ทังนี
้ ้โดยสอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด
๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผล
การเรี ยนของผู้เรี ยนเป็ นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน นอกจากนี ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามเป้าหมายหรื อไม่ ผู้เรี ยนมีจดุ พัฒนาในด้ านใด
รวมทังสามารถน
้
าผลการเรี ยนของผู้เรี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรื อวิธีการ
จัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพือ่ การจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๓.ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา
๔.ระดับชาติ

