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พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 22 ว่า ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ
มาตรา 24 กำหนดว่า กระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนือ้ หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ
ความแตกต่างของผูเ้ รียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง ผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทัง้
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลาย พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง และชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
จากเจตนารมณ์และแนวทางการจัดการศึกษาของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาตินี้เอง สมศ. จึงได้กำหนดให้การปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี่ เ น้น ผู ้เ รี ยนเป็น สำคัญ เป็น ดัชนีบ่งชี้
ตัวหนึง่ ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
QA-NEWS จึ ง ขอนำความหมายของกระบวนการเรี ย นรู ้ ท ี ่
ผู้เรียนสำคัญที่สุด ซึ่งคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ของ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการได้
สรุปไว้มาเผยแพร่ให้ทราบกัน
คณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรูไ้ ด้สรุปว่า กระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสำคัญทีส่ ดุ หมายถึง การกำหนดจุดหมาย สาระ

กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สือ่ การเรียน และการวัดประเมินผล ทีม่ งุ่
พัฒนา  และ ⌫ ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตาม
ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ทีเ่ ป็นเพือ่ นมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเ้ รียนได้คน้ คว้า
ทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนค้นพบสาระสำคัญของ
บทเรียน ได้ฝกึ วิธวี เิ คราะห์ สร้างสรรค์จนิ ตนาการ และสามารถ
แสดงออกได้ชัดเจนมีเหตุผล
ครูมบี ทบาทปลุกเร้าและเสริมแรงศิษย์ในทุกกิจกรรมให้คน้ พบ
คำตอบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งการร่วมทำงานเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินัย รับผิดชอบใน
การทำงาน ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการประเมินและปรับปรุงตนเอง
ยอมรับผูอ้ น่ื สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก
การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา เกิดขึน้ ได้ในหลายระดับ
ทั้งในตัวผู้เรียน ในห้องเรียน และนอกเหนือไปจากห้องเรียนที่
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
⌫ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดจุดมุง่ หมาย กิจกรรม และวิธกี ารเรียนรู้ ได้คดิ เอง
ปฏิบตั เิ อง ได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ ร่วมประเมินผลการพัฒนา
การเรียนรูต้ ามศักยภาพ ความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัดของแต่ละคน
 ⌫ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
 ⌫
) ได้คดิ เอง ทำเอง ปฏิบตั เิ อง และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
ในเรื ่ อ งที ่ ส อดคล้ อ งกั บ การดำรงชี ว ิ ต จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี ่
หลากหลาย
) มีส่วนร่วมในการกำหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธี

   ⌫    

การเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้
 ู
เป็นผู้วางแผนขั้นต้น ทั้งเนื้อหาและวิธีการแก่ผู้เรียน จัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และช่วยชี้แนะแนวทางการ
แสวงหาความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับห้องเรียนนี้ ผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากครู และผูเ้ รียนแล้ว ผูท้ ม่ี ี
บทบาทสนับสนุนอย่างสำคัญ คือ ผูบ้ ริหาร บุคลากรสนับสนุน
การสอนตลอดจนการจั ด สื ่ อ การเรี ย นการสอน การสร้ า ง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผูเ้ รียน
⌫ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ ผ ู ้ ป กครอง และชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการวางแผน
การเรียนการสอน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความต้องการของ
ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
  ⌫
1.1 เตรียมตนเอง
1.2 เตรียมแหล่งข้อมูล
1.3 จัดทำแผนการสอน
- เตรียมกิจกรรม
- เตรียมสือ่ วัสดุ อุปกรณ์
- เตรียมการวัดและประเมินผล

ที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกขั้นตอน
กล่าวโดยสรุป การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญ
ที่สุด เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
) มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
) ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ
) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
) ผู้เรียนสามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
) ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี ได้เสนอแนะแนวทาง
การดำเนินการของครูผสู้ อนในการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียน
สำคัญทีส่ ดุ เรียกว่า CIPPA Model ดังแผนภาพ

  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
2.1 สร้าง ค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง (C)
2.2 มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้
หลากหลาย (I)
2.3 มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย
อย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจ (P)
2.4 ได้เรียนรูก้ ระบวนการต่าง ๆ (P)
2.5 นำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ (A)

  
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
3.1 วิธีการหลากหลาย
3.2 จากการปฏิบัติ
3.3 จากแฟ้มสะสมผลงาน
C
I
P
P
A

=
=
=
=
=

Construct
Interaction
Physical Participation
Process Learning
Application

เอกสารอ้างอิง : คณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรู.้ ปฏิรปู การเรียนรู้ ผูเ้ รียนสำคัญทีส่ ดุ . กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543; หน้า 20-21.


  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา” เมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2544 ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทัง้
มีการนำเสนอ SAR ของภาควิชา โครงการภาควิชา และสำนักงานผูอ้ ำนวยการ

หน่วยงาน หรือผูส้ นใจท่านใดต้องการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา หรือมีขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ทห่ี น่วยประกันคุณภาพการศึกษา ห้อง 606 อาคารอเนกประสงค์ โทร. 1123

