
  



การจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นหลกัสตูรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับ

พฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณสมบตัิตามเป้าหมายหลกัสตูร ผู้สอนพยายามคดัสรรกระบวนการ

เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัง้ปลูกฝัง

เสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ พฒันาทกัษะตา่งๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมาย 

๑. หลกัการจดัการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยยดึหลกัวา่ ผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุ เช่ือวา่

ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ยดึประโยชน์ที่เกิดกบัผู้ เรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ต้องสง่เสริมให้

ผู้ เรียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและพฒันาการทาง

สมองเน้นให้ความส าคญัทัง้ความรู้ และคณุธรรม 

๒. กระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเคร่ืองมือที่จะ

น าพาตนเองไปสูเ่ป้าหมายของหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ 

กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตัิ ลงมือท าจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั 

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั กระบวนการเหลา่นีเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่

ผู้ เรียนควรได้รับการฝึกฝน พฒันาเพราะจะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร ดงันัน้ 

ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศกึษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพื่อให้สามารถเลอืกใช้ในการจดั 

กระบวนการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

๓. การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

ผู้สอนต้องศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาให้เข้าใจถงึมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน แล้วจึงพจิารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดย

เลอืกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สือ่/แหลง่เรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพและ

บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน 

การจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมคีณุภาพตามเป้าหมายของหลกัสตูร ทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน 

ควรมีบทบาท ดงันี ้

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 



๑) ศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล แล้วน าข้อมลูมาใช้ในการวางแผน 

การจดัการเรียนรู้ ท่ีท้าทายความสามารถของผู้ เรียน 

๒) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน ด้านความรู้และทกัษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลกัการ และความสมัพนัธ์ รวมทัง้คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

๓) ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

และพฒันาการทางสมอง เพื่อน าผู้ เรียนไปสูเ่ป้าหมาย 

๔) จดับรรยากาศที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

๕) จดัเตรียมและเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกบักิจกรรม น าภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั 

ธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผู้ เรียน 

๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซอ่มเสริมและพฒันาผู้ เรียน รวมทัง้ 

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 

๔.๒ บทบาทของผู้ เรียน 

๑) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 

๒) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถงึแหลง่การเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อความรู้ 

ตัง้ค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่ง ๆ 

๓) ลงมือปฏิบตัิจริง สรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 

ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

๔) มีปฏิสมัพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่และครู 

๕) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

สื่อการเรียนรู้ 

สือ่การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ และคณุลกัษณะตามมาตรฐานของหลกัสตูรได้อยา่งมีประสทิธิภาพสือ่การเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทัง้

สือ่ธรรมชาติ สือ่สิง่พิมพ์ สือ่เทคโนโลยี และเครือขา่ยการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีมีในท้องถ่ิน การเลอืกใช้สือ่ควรเลอืกให้มคีวาม

เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ และลลีาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้ เรียน 

การจดัหาสือ่การเรียนรู้ ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถจดัท าและพฒันาขึน้เอง หรือปรับปรุงเลอืกใช้อยา่งมีคณุภาพ

จากสือ่ตา่งๆ ท่ีมีอยูร่อบตวัเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจดัการเรียนรู้ที่สามารถสง่เสริมและสือ่สารให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

โดยสถานศกึษาควรจดัให้มีอยา่งพอเพียง เพื่อพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง สถานศกึษา เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้มีหน้าที่จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรด าเนินการดงันี ้



๑. จดัให้มีแหลง่การเรียนรู้ ศนูย์สือ่การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือขา่ย 

การเรียนรู้ทีม่ีประสทิธิภาพทัง้ในสถานศกึษาและในชมุชน เพื่อการศกึษาค้นคว้าและการแลกเปลีย่น 

ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหวา่งสถานศกึษา ท้องถ่ิน ชมุชน สงัคมโลก 

๒. จดัท าและจดัหาสือ่การเรียนรู้ส าหรับการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน 

รวมทัง้จดัหาสิง่ที่มีอยูใ่นท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้เป็นสือ่การเรียนรู้ 

๓. เลอืกและใช้สือ่การเรียนรู้ทีม่คีณุภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง 

กบัวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาตขิองสาระการเรียนรู้ และความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียน 

๔. ประเมินคณุภาพของสือ่การเรียนรู้ที่เลอืกใช้อยา่งเป็นระบบ 

๕. ศกึษาค้นคว้า วจิยั เพื่อพฒันาสือ่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

๖. จดัให้มีการก ากบั ติดตาม ประเมินคณุภาพและประสทิธิภาพเก่ียวกบัสือ่และการใช้สือ่ 

การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม า่เสมอ ในการจดัท า การเลอืกใช้ และการประเมินคณุภาพสือ่การเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศกึษา 

ควรค านงึถงึหลกัการส าคญัของสือ่การเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกบัหลกัสตูร วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียน เนือ้หามีความถกูต้องและทนัสมยั 

ไมก่ระทบความมัน่คงของชาติ ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม มีการใช้ภาษาทีถ่กูต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจ 

ง่าย และนา่สนใจ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนต้องอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานสองประการคือ 

การประเมินเพื่อพฒันาผู้ เรียนและเพื่อตดัสนิผลการเรียน ในการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ให้ประสบผลส าเร็จนัน้ ผู้ เรียนจะต้องได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัชีว้ดัเพื่อให้บรรลตุาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคญั และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนซึง่เป็นเป้าหมาย 

หลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทกุระดบัไมว่า่จะเป็นระดบัชัน้เรียน ระดบัสถานศกึษา 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพฒันา 

คณุภาพผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมลูและสารสนเทศที่แสดงพฒันาการ ความก้าวหน้า และ 

ความส าเร็จทางการเรียนของผู้ เรียน ตลอดจนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิด 

การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบง่ออกเป็น ๔ ระดบั ได้แก่ ระดบัชัน้เรียน ระดบัสถานศกึษา 

ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา และระดบัชาติ มีรายละเอียด ดงันี ้

๑. การประเมินระดบัชัน้เรียน เป็นการวดัและประเมินผลที่อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ผู้สอนด าเนินการเป็นปกตแิละสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอยา่ง 

หลากหลาย เช่น การซกัถาม การสงัเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิน้งาน/ 

ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส 



ให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผา่นตวัชีว้ดัให้มี 

การสอนซอ่มเสริม การประเมินระดบัชัน้เรียนเป็นการตรวจสอบวา่ ผู้ เรียนมีพฒันาการความก้าวหน้าใน 

การเรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม ่และมากน้อยเพียงใด มีสิง่ที่ 

จะต้องได้รับการพฒันาปรับปรุงและสง่เสริมในด้านใด นอกจากนีย้งัเป็นข้อมลูให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง 

การเรียนการสอนของตนด้วย ทัง้นีโ้ดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั 

๒. การประเมินระดบัสถานศกึษา เป็นการประเมินที่สถานศกึษาด าเนินการเพื่อตดัสนิผล 

การเรียนของผู้ เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียน คณุลกัษณะ 

อนัพงึประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน นอกจากนีเ้พื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการศกึษา 

ของสถานศกึษา วา่สง่ผลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามเป้าหมายหรือไม ่ผู้ เรียนมีจดุพฒันาในด้านใด 

รวมทัง้สามารถน าผลการเรียนของผู้ เรียนในสถานศกึษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ ผลการประเมิน 

ระดบัสถานศกึษาจะเป็นข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสตูร โครงการ หรือวิธีการ 

จดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพือ่การจดัท า แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ตามแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษาและการรายงานผลการจัดการศกึษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 

๓.ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

๔.ระดบัชาต ิ


