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ฐานคิดและเทคนิค 
การจัดการเรียนรู  
แบบเนนผูสอน VS  
แบบเนนผูเรยีน     
เปนสําคัญ  

ผศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551)

เอกสารหมายเลข  1

1. ใหแตละคนในกลุมเขียนคําหรือวลท่ีีสะทอนการเรียนรูแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered Learning) จํานวน 5 คํา
หรือวลี  

2. ใหแตละกลุมคัดเลือกคําหรือวลีท่ีสามารถสะทอนการเรียนรูแบบ
เนนผูเรียนเปนสําคัญไดดีท่ีสุด จํานวน 3 คําหรือวลี 

3. ใหนําเสนอคําหรือวลท่ีีสะทอนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ จํานวน 1 คําหรือวลี    
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ปฐมปุจฉา

 ถาแผนการจัดการการเรียนรูท่ีทานเขียนรางไว...มกีารระบุ
เสนทางที่ดําเนินไปสูจุดหมายปลายทางการเรียนรูของผูเรียน
ชัดเจน ดังนัน้ วิธีการสอน คือ วิธกีารสําคัญในการนําพาผูเรียน
ไปสูปลายทางการเรียนรู...คําถามสําคัญ คือ ทานเลือกใชพาหนะที่
เหมาะสมสําหรับนําพาผูเรียน (ลูกศษิย) ของทานไปสูปลายทาง
นั้นหรอืยัง?

แบบเนนผูสอนเปนสําคญั (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

ผูสอนถายทอดความรูสูผูเรียน

ผูเรียนสรางความรูขึ้นเองจากการรวบรวมและสงัเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และบูรณาการเชื่อมโยงความรูท่ีสรางขึ้นกบัทักษะการ
สืบคน การสื่อสาร การคิดเชิงวิพากษ และการแกปญหา
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แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

ผูเรียนเปนผูคอยรับสารสนเทศอยางขาดความกระตือรือรน 

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางกระตือรือรน

แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

มุงเนนสบืเสาะหาความรูท่ีอยูภายนอกบรบิทจะนาํความรูนั้นไปใช

มุงเนนใชและสื่อสารความรูท่ีสามารถตอบขอสงสยัหรือแกไขปญหา
ท่ีเกิดขึ้นในบริบทชีวิตประจําวัน
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แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• ผูสอนมีบทบาทเปนผูใหสารสนเทศและประเมินผลการเรียนรู 

• ผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกใน
กระบวนการเรียนรู

• ผูเรียนมีสวนรวมกบัผูสอนในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปน
กิจกรรมท่ีกระทําแยกจากกัน

• การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปน
กิจกรรมท่ีกระทําไปดวยกัน
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แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• การประเมินผลการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีใชกํากบัติดตามการเรียนรู
ของผูเรียน

•การประเมินผลการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีใชสงเสรมิ วินิจฉัย และ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

1. แบบดั้งเดิม (Traditional)

C = CURRICULUM
I  = INSTRUCTION
A  = ASSESSMENT
R  = RESEARCH
&           AND
D  = DEVELOPMENT

C

A

I

R D&
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2. แบบปรบัเปลี่ยน (Transitional)

C I

A R D&

C = CURRICULUM
I  = INSTRUCTION
A  = ASSESSMENT
R  = RESEARCH
&           AND
D  = DEVELOPMENT

ผศ.ดร. องอาจ นัยพัฒน 12

C
I
A 
R
&
D

C = CURRICULUM
I  = INSTRUCTION
A  = ASSESSMENT
R  = RESEARCH
&           AND
D  = DEVELOPMENT

3. แบบทีค่วรจะเปน (Desired)
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แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• เนนตอบ “โจทย” หรือ ขอคําถามที่มีคําตอบถูกตองเพียงอยางเดียว

• เนนสรางขอคําถามที่มีคําตอบหลากหลายตามเหตุผลสนบัสนุน 
ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูจากการตอบที่ผิดพลาด

แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• นิยมใชแบบทดสอบปรนัย (เชน แบบเลือกตอบหรือแบบถูกผิด) เปน
เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอนสิ้นสุดภาคเรียน 

• นิยมใชการวัดประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic assessment) เชน 
พ็อตโฟลิโอ (Portfolios) และ การวัดประเมินภาคปฏิบัติ เปนเครื่องมือ
วัดประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องตลอดภาคเรียน 
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แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• มุงเนนการสืบเสาะหาความรูภายในสาขาวิชาเดียว

• มุงเนนสรางความรูข้ึนระหวางสาขาวิชาตาง ๆ ที่เก่ียวของกัน 
(Interdisciplinary)

แบบเนนผูสอนเปนสําคัญ (Teacher-Centered)

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered)

• มีวัฒนธรรมการเรียนรูแบบแขงขันและแบบปจเจกชน

• นิสิต/นักศึกษาถือเปนผูเรียนรูแตเพียงฝายเดียว 

• มีวัฒนธรรมการเรียนรูแบบพันธมิตรและแบบรวมมือ

• นิสิต/นักศึกษาและอาจารยถือเปนผูเรียนรูรวมกัน
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ปรับเปลี่ยนจาก: ผูเรียน
• ไดคําตอบที่ถกูตองหรือไม 

พัฒนามาสู: ผูเรียน (1)
• สามารถแสดงใหเห็นวาเปนบุคคลผูเรียนรูไดอยางมีคุณภาพตามความคาดหวังของ
ชุมชน/สังคมหรือไม

• สามารถรวบรวมและประเมินสารสนเทศใหมๆ คิดเชิงวิพากษ ใหเหตุผล และ
แกปญหาไดดวยตนเองหรือไม

• สามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน ภายใตขอมูลหลักฐานที่เชื่อถือไดสนับสนุนหรือไม

ปรับเปลี่ยนจาก: ผูเรียน
• ไดคําตอบที่ถกูตองหรือไม 

พัฒนามาสู: ผูเรียน (2)
• สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี (มีประสิทธิผลและใหเกียรติผูท่ีทํางาน
ดวย) หรือไม

• มีการตัดสินใจและใชดุลยพินิจที่สะทอนใหเห็นถงึความเขาใจที่ต้ังบนฐานความจริง 
/มโนทัศนอันเปนสากลในมิติทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หรือไม 

• มีการกํากับ การจัดการ หรือกําหนดรูเก่ียวกับการเรียนรู/การทํางานไปสูเปาหมายท่ี
วางไวไดดวยตนเอง หรือไม
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ทําอยางไร...จึงจะปรับเปลี่ยน                                 
การจัดการเรียนรูแบบเนนผูสอนไปสูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ?

กระจายอํานาจในชั้นเรียนอยางมีดุลยภาพระหวางผูสอนและผูเรียน

เปล่ียนเน้ือหาสาระการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง

เปล่ียนบทบาทผูสอนจากการเปนผูบอกเลา/ผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา ไปเปนผูอํานวย/ผู
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

เปล่ียนบทบาทผูเรียนจากการเปนผูรับฟงสารสนเทศที่นิ่งเฉยจากผูสอน ไปเปนผูเรียน
ท่ีกํากับหรือกําหนดการเรียนรูของตนเอง (Self-regulated/Self-monitored learners) 

เปล่ียนจุดมุงหมายและกระบวนการวัดประเมินการเรียนรูใหม (จากที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
ตัดสินได/ตกโดยใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ไปสูจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู
โดยใชวิธีการวัดประเมินทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจริง)

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (1)

1. สรางดุลยภาพของอํานาจในชั้นเรียน (The Balance of Power)
แบงสวนอํานาจการตัดสินใจในชั้นเรียนบางประการใหแกผูเรียน

ใหเสรีภาพบน “ฐานความรับผิดชอบ” ทางวิชาการเพื่อเอื้อตอการสรางสรรค
ความรู

ฐานคดิเดิม
ผูสอนเปนผูมีอํานาจและผูตัดสินใจทั้งหมดในชั้นเรียน

ฐานคดิใหม
ผูสอนแบงสวนอํานาจในชั้นเรียนและอนุญาตใหตัดสินใจที่สําคัญบางประการ
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เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (2)

2. ปรับเปล่ียนหนาท่ีของสาระการเรียนรู (The Function of Content)
จัดการเรียนการสอนโดยใชเนื้อหาสาระสําคัญ (เฉพาะที่เปนพื้นฐานจําเปนจริง ๆ)

สงเสริมใหนิสิตแสวงหาสารสนเทศจากแหลงความรูอื่น ๆ เชน อินเทอรเนต็ แลวจึงบูรณาการกับ
เนื้อหาสาระพื้นฐานที่ผูเรียนไดรับจากผูสอนเพื่อสรางความรูขึ้นใหม (knowledge construction)

ใชเนื้อหาสาระการสอนที่สรางฐานความรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ใชเนื้อหาสาระการสอนที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันและเชื่อมโยงกับการเรยีนรูของผูเรียน

ฐานคิดเดิม

มุงเนนใหผูเรียนรูและเขาใจเนื้อหาสาระที่สอนมาก

ฐานคิดใหม

มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูจากเนื้อหาสาระที่สอนที่จําเปนไปประยุกตใช

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (3)
3. ปรับเปล่ียนบทบาทของผูสอน (The Role of the Teacher)

บอกเนื้อหาสาระใหผูเรียนแตนอย ใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองมาก ๆ

สรุปประเด็นสําคัญ แกปญหา ตอบคําถาม และปฏิบัติงานในชั้นเรียนแตนอย               
(สงเสริมใหผูเรียนกระทําดวยตนเองมาก ๆ)

กําหนดงานใหผูเรียนปฏิบัติมาก ๆ  และ สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูระหวางกัน

สรรคสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ใหขอมูลปอนกลับไปสูผูเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูบอย ๆ 

ฐานคิดเดิม

นําเสนอเนื้อหาสาระใหผูเรียนทราบอยางเปนระบบและชัดเจน

ฐานคิดใหม

วางแผนประสบการณการการเรียนรู ใหคําปรึกษา และคําแนะนําแกผูเรียน
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เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (4)
ปลูกฝงความรบัผดิชอบตอการเรียนรูของผูเรียน (The Responsibility for 
Learning)

ปลูกฝงใหผูเรียนแตละคนรับผิดชอบตอการกํากับและกําหนดการเรียนรูของตนเอง

กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีสงเสริมวุฒิภาวะและพลังจูงใจในการเรียนรูให
ผูเรียน

ฐานคิดเดิม

ควบคุมใหผูเรียนมีวินัยในการเรียนรูตามกฎ/ระเบียบหรือขอกําหนดของผูสอน
อยางเข็มงวด

ฐานคิดใหม

สงเสริมใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ (5)
จุดมุงหมายและกระบวนการประเมิน (The Purpose and Processes of Assessment)

เนนการวัดประเมินเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูมากกวาตัดสินผลการเรียนรู (ตัดเกรด)

ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลจากประสบการณทางลบของการวัดประเมินการเรียนรู

ไมใชการวัดประเมนิเปนเครื่องมือบงชี้ความยาก/เข็มงวดของรายวิชาท่ีสอนมากจนเกินไป

สงเสริมใหผูเรียนวัดประเมินการเรียนรูดวยตนเองหรือกลุมเพื่อน (Self- or Peer-Assessment)

ใชการสอบสงเสริมการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่ผูเรียนยังไมรอบรูหรือบรรลุผลสําเร็จ

ใชการวัดประเมินตามสภาพจริง เชน พ็อตโฟลิโอ และ การวัดภาคปฏิบัติ รวมกับการทดสอบ

ฐานคิดเดิม
มีจุดมุงหมายเพื่อคัดแยก “เกง/ออน” หรือ “โง/ฉลาด” ของผูเรียน และเพื่อตัดเกรด

ใชแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  (Multiple-choice test) เปนหลัก

ฐานคิดใหม
 มีจุดมุงหมายเพื่อใหสารสนเทศที่สําคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีการตามสภาพจริง
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แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามสภาพจรงิ (1)
กระบวนการเรียนการสอน
1. เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง

เรียนแบบมีสวนรวม

เรียนรูจากการทํากิจกรรม

เรียนจากสิ่งหรือสภาพที่
อยูใกลตัวผูเรียน

2. เนนการพัฒนาสมรรถนะ

สืบคนหาความรูจากหลาย
แหลง

มีทักษะในการแกปญหา

เช่ือมโยงกับสภาพการณจริง

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (2)
บทบาทผูสอน
1. ลดบทบาทในการยัดเยียดเนื้อหา

ปรับเปนผูเอ้ืออํานวยการเรียนรู 
ผูบริหารจัดการการเรียนรู
ผูเสรมิพลังการเรยีนรู 
เปนตัวแบบทีด่ีและรักการสอน

2. จัดกิจกรรมเพื่อมุงใหผูเรียน
คลองแคลว รวมคิดและแสดงออก
เรียนรูดวยตนเอง/จากกลุมเพื่อน
รักโรงเรียน รักครู รักเพื่อน
มีน้ําใจ รับฟงเหตุผลผูอื่น

2. จัดกิจกรรมเพื่อมุงใหผูเรียน (ตอ)

รูจักทองถิ่นและชุมชน/สังคม

ฝกคิดวิเคราะห-จําแนก-เช่ือมโยง

แกปญหา(สืบหาสาเหต-ุแสวงหา
ทางเลือก)

ใชกิจกรรมและภายใตสถานการณ
หลากหลาย

เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา
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แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (3)
บทบาทสถานศึกษาและผูบริหารบทบาทสถานศึกษาและผูบริหาร

จัดสภาพแวดลอมและสรางสังคมแหงการเรียนรู
เอื้ออํานวยการจดักิจกรรมของผูสอน
 เนนงานวิชาการและการทํางานที่สมดุล
สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาของผูสอน
สงเสริมการทํางานเปนทีม

องอาจ นัยพัฒน  (2549). การวัดและประเมินการเรียนรูแนวใหม: วิวัฒนาการ บทบาท  
และแนวคิดสําคัญ. เอกสารประกอบการสอน ศษ 424. ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Angelo, T.A., & Cross, K.P. (2001). Classroom assessment techniques: A 
handbook for college teachers (2nd ed.).  San Francisco: Jossey Bass.  

Huba, E.M., & Freed, E.J. (2000). Learner-centered assessment on college  
campuses: Shifting the focus from teaching to learning, Needham Heights, 
MA: Allyn & Bacon.  

Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching : Five key changes to practice. San 
Francisco: Jossey-Bass. 
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