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หน่วยที่ 8
การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2
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รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
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ชื่อ
วุฒิ

รองศาสตราจารย์.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
กศ.บ. (ฟิสิกส์) ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 8

2

หน่วยที่ 8

การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2
เค้าโครงเนื้อหา
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ตอนที่ 8.1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
เรื่องที่ 8.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.1.2 แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
เรื่องที่ 8.1.3 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 8.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.2.1 ห้องเรียนกลับด้าน
เรื่องที่ 8.2.2 ห้องเรียนเสมือน
เรื่องที่ 8.2.3 ห้องเรียนอัจฉริยะ
เรื่องที่ 8.2.4 นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตอนที่ 8.3 บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.3.1 ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.3.2 บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

23

แนวคิด

ชุด

วิช
า

1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่สาคัญสาหรับนักเรียนที่ต้องใช้ดาเนินชีวิตใน
อนาคต กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการบูรณาการระหว่าง 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ
1) วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ 3) ระบบสนับสนุนจาเป็น
การบริหารจัดการชั้นเรียนหมายถึง การดาเนินการในชั้นเรียนให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรียน
การสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญมีดังนี้
ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนอัจฉริยะ และนวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เป็นการนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน นวัตกรรมร่วมสมัยด้านการบริหาร
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จัดการชั้นเรียนที่สาคัญมี การบริหารจัดการห้องเรียนเชิงรุก พื้นที่การเรียนรู้ ชั่วโมงอัจฉริยะ แอปพลิเคชัน
สาหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล
3. ปัจจัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
สาคัญมี 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านการสอน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางบวก ปัจจัยด้านกฎระเบียบและกติกาใน
ชั้นเรียน ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และปัจจัยด้านข้อมูล
สารสนเทศ ผู้บริหารทางการศึกษามีบทบาทหลายด้านในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่
21 บทบาทที่สาคัญได้แก่ บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี บทบาทในการ
ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน บทบาทในการพัฒนาครู บทบาทในการสนันสนุนทรัพยากร และ
บทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
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วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้
2. เลือกใช้นวัตกรรมใหม่และร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้
3. อธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียน
ในศตวรรษที่ 21
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ตอนที่ 8.1
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
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โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระพร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 8.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.1.2 ความหมายและความสาคัญของการบริหารจัดการชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.1.3 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวคิด
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่สาคัญสาหรับนักเรียนที่ต้องใช้ดาเนินชีวิตในอนาคต กรอบ
ความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการบูรณาการระหว่าง 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 1) วิชาแกนและแนวคิดสาคัญ
ในศตวรรษที่ 21 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน และ 3) ระบบสนับสนุนจาเป็น ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย คือ
ระบบมาตรฐานและการประเมิน ระบบหลักสูตรและการสอน ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ และระบบสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
2. การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการดาเนินการในชั้นเรียนให้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง
และเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น การพัฒนาการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรม การจัดการชั้นเรียนมี
ความสาคัญต่อผู้สอนโดยช่วยให้ผู้สอนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน นาทักษะในวิชาชีพครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียน
การสอนมาใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ได้อย่างราบรื่น และมีความสาคัญต่อผู้เรียน โดยช่วยสร้างเสริมผู้เ รียนใน ด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และ
เป็นคนใฝ่รู้ ควบคุมตนเองได้ ทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.หลักการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องคานึงถึงห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนจาก
แบบเดิมไปหลายด้าน หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษนี้ ต้องมีการจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
จัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่อานวยความสะดวกโดยเฉพาะด้าน ICT ในยุคดิจิทัล และสิ่งแวดล้อมทางจินตภาพโดยมีการใช้
จิตวิทยาในชั้นเรียน เน้นการจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียน ใช้เทคนิค ทักษะการสอน นวัตกรรม
การเรียนการสอน สร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการเรียน และจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้
2. บอกความหมายและบรรยายความสาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21ได้
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
4.เปรียบเทียบความแตกต่างของห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 กับ ศตวรรษที่ 21ได้
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เรื่องที่ 8.1.1
แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดได้ส่งผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วไป
ผู้เรียนจะถูกมองว่าเป็นชาวพื้นเมืองดิจิทัล(digital native) อยู่ในยุคที่มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารและ
ความก้าวหน้าและชานาณทางดิจิตอลมาก ครูจึงต้องพัฒนาตนเองและตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ครูในศตวรรษที่ 21 จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมอยู่ในโลกและสังคมในศตวรรษที่
21 นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานมักเตือนผู้เรียนว่าจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 หากไม่มีทักษะเหล่านี้พวกผู้เรียนจะขาดความสามารถทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต ความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการทางานในอนาคตจาเป็นต้องมีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21
อย่างเพียงพอ
1. แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดของ ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เรียนกันว่า P21 (Partnership for 21st
century Learning) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระดมสมองจากสมาชิกของภาคีที่มาจากภาคเอกชน เช่น
บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ ภาครัฐ และองค์กรทางการศึกษาต่างๆ เช่น สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(National Science Teacher Association; NSTA) ได้กาหนดกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยใช้ข้อมูลจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
รวมทั้งผู้นาด้านธุรกิจในการกาหนดและแสดงทักษะและความรู้ที่ผู้เรียนต้องการในชีวิตการทางานและการเป็น
พลเมืองรวมทั้งระบบสนับสนุนที่จาเป็นสาหรับผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่าง 3
องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ หนึ่ง วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 สอง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและการทางาน และ สาม ระบบสนับสนุนจาเป็น ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย คือ ระบบ
มาตรฐานและการประเมิน ระบบหลักสูตรและการสอน ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ และระบบ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1.1 วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 (Core Subjects – 3Rs and 21st Century
Themes) ความสาเร็จของผู้เรียนที่มีรากฐานมาจากความเชี่ยวชาญในวิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่
21 คาว่า“วิชาแกน” (Core Subjects) นี้หมายรวมถึงวิชาต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ การอ่าน หรือศิลปะการใช้
ภาษา ภาษาสาคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
การปกครองและหน้าที่พลเมือง นอกจากผู้เรียนจะเชี่ยวชาญในวิชาแกน แล้วโรงเรียนควรส่งเสริมความเข้าใจ
ในระดับที่สูงขึ้นผ่าน “แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21” (21st Century Themes) ซึ่งเชือ่ มโยงศาสตร์หลาย
ศาสตร์จากวิชาแกนเข้าด้วยกันในลักษณะพหุสาขา (Interdisciplinary Themes) โดยแนวคิดสาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะดังนี้
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1.1.1 จิตสานึกต่อโลก (Global Awareness)
1.1.2 การฉลาดรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial,
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy)
1.1.3 การฉลาดรู้ด้านพลเมือง (Civic Literacy)
1.1.4 การฉลาดรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
1.1.5 การฉลาดรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)

ปรับจาก Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. (p.173)
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Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills Learning for Life in Our Times. San
Francisco, CA John Wiley & Sons.
ภาพที่ 8.1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ประกอบด้วย 3 กลุ่มทักษะดังนี้
1.2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ในโลกปัจจุบนั
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นทักษะที่จาแนกผู้เรียนที่ได้รับ การเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในการทางานที่ซับซ้อนมากขึ้นออกจากผู้เรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย
1) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving)
3) การสื่อสารและการร่วมมือทางาน (Communication and Collaboration)
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1.2.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนควรมีทักษะ
ดังนี้
1) การฉลาดรู้ด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
2) การฉลาดรู้ด้านสื่อ (Media Literacy)
3) การฉลาดรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information,
Communications and Technology Literacy; ICT Literacy)
1.2.4 ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) อาชีพและการใช้ชีวิตต้องการ
มากกว่าทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหาความสามารถในการใช้ชีวิตและการทางานที่ซับซ้อนมาก
ขึ้นในยุคแห่งการแข่งขันต้องให้ความสาคัญกับทักษะชีวิตและอาชีพดังนี้
1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
2) ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง (Initiative and Self-Direction)
3) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
4) ผลิตภาพและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability)
5) ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
1.3 ระบบสนับสนุนจาเป็น (Supporting Systems) เป็นระบบที่ช่วยให้การพัฒนาผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ระบบสนับสนุนจาเป็น ประกอบด้วย 4 ระบบย่อยดังนี้
ระบบที่ 1 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณาแยกออกเป็น 2 ระบบคือ
ระบบที่ 1.1 มาตรฐานของศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards)
1. เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ
2. สร้างความเข้าใจข้ามวิชาแกน
3. เน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากกว่าความรู้ที่แคบ (Shallow Knowledge)
4. พาผู้เรียนสู่ข้อมูลแห่งโลกแห่งความจริง สู่เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องพบใน
มหาวิทยาลัย ในการทางาน ในชีวิตผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเข้าร่วมแก้ปัญหาที่มีความหมายอย่าง
กระตือรือร้น
5. มีการวัดความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
ระบบที่ 1.2 การประเมินทักษะของศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century
Skills)
1. สร้างความสมดุลในการประเมินระหว่างการสอบแบบอิงมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง การ
ประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) และการประเมินสรุปรวม (Summative
Assessment) ที่มีประสิทธิภาพ
2. เน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่บูรณาการในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน
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3. สร้างความสมดุลของการใช้เทคโนโลยีช่วยประเมินในการประเมินระหว่างเรียน และการ
ประเมินสรุปรวมที่วัดความเชี่ยวชาญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาแฟ้มสะสมงานผู้เรียนที่แสดงความเชี่ยวชาญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้
แสดงต่อผู้จัดการศึกษาและนายจ้างของผู้เรียนในอนาคต
5. สร้างแฟ้มสะสมงานที่สมดุลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในระดับสูงของ
ผู้เรียนเพื่อแสดงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ระบบที่ 2 หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum and
Instruction)
1. สอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรมในชั้นเรียนในบริบทของวิชาแกนและ
แนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
2. ให้โอกาสประยุกต์ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้ามสาขาวิชาและเน้นสมรรถนะการเรียนรู้
(Competency-based Approach to Learning)
3. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีสนับสนุน การเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Approach)และแบบแก้ปัญหา (Problem-based
Approach) และแบบเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking Skills)
4. บูรณาการทรัพยากรในชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน
ระบบที่ 3 การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional
Development)
1. แสดงให้ครูเห็นวิธีบูรณาการทักษะ เครื่องมือ และวิธีสอนแห่งศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน
และระบุกิจกรรมที่ควรนามาทดแทนกิจกรรมที่สาคัญมีน้อยลงได้
2. สร้างความสมดุลระหว่างการสอนโดยตรง (Direct Instruction) และการสอนแบบ
โครงงาน (Project-oriented Teaching Method)
3. แสดงให้เห็นผลของความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. สร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ของครู (21st Century Professional
Learning Communities) เพื่อแสดงลักษณะการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่
21 ของผู้เรียน
5. ปลูกฝังความสามารถของครูในการค้นหารูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) สติปัญญา
จุดแข็ง และจุดอ่อนของผู้เรียน
6. พัฒนาความสามารถของครูในการใช้วิธีการที่หลากหลายในการเข้าถึงผู้เรียนที่แตกต่างกัน
และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
7. สนับสนุนการประเมินเพื่อตรวจสอบการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
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8. กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนของผู้ปฏิบัติ (Communities of
Practitioners) โดยใช้วิธีการพบปะตัวต่อตัวในโลกเสมือนจริง หรือการสื่อสารแบบผสมผสาน
9. ใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่ยืดหยุ่นและมีความยั่งยืน
ระบบที่ 4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Environments)
1. สนับสนุนทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
2. สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ทาให้นักการศึกษาได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนการปฏิบัติ
ที่ดี และบูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบริบทจริงของโลกในศตวรรษที่ 21 เช่น เรียนผ่านโครงงาน
4. สร้างการเข้าถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เท่า
เทียมกัน
5. สร้างสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล
6. สนับสนุนการขยายชุมชนและการร่วมมือกับนานาชาติในการเรียนรู้ทั้งแบบต่อหน้าและ
ออนไลน์
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กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ าเสนอโดยกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) เป็นกรอบแนวคิดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่าง
รอบครอบและเป็นระบบ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นด้านการคิด 7C ประกอบด้วย
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแก้ปัญหา)
2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา)
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ)
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ทั้งนีย้ ังมีส่วนที่สาคัญที่ต้องเน้นอีกคือ 3R ได้แก่ Reading ทักษะการอ่าน Writing ทักษะการเขียน
และ Arithmetic ทักษะการคานวณ และ 5M ที่เป็นจิตร 5 ลักษณะแห่งอนาคตของ Gardner ที่เสนอไว้
สาหรับสังคมที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในอนาคตได้อย่างดีในโลกยุคศตวรรษที่ 21 จะต้องมีจิต 5 ประการ
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ประกอบรวมอยู่ในตัวของคน ๆ นั้น จะขาดจิตใดจิตหนึ่งไม่ได้ เพราะจิตทั้ง 5 ประการนั้น มีผลต่อการพัฒนา
ตัวบุคคลทั้งในแง่การทางานและการดาเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีคนที่มีคุณภาพกลายเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนองค์การ สังคมและประเทศชาติให้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย และยืนหยัดอยู่ภายใต้การแข่งขันอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งจิตทั้ง 5 ประการประกอบด้วย (วรพจน์ วงส์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ , 2554 น. 59-74)
1. จิตวิทยาการ (Disciplined Mind) เป็นความเชี่ยวชาญในการคิดเกี่ยวกับวิทยาการสาขาใดสาขา
หนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดที่แยกออกไปตามลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา เช่น
ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ฯลฯ หรืองานฝีมือ หรืออาชีพหนึ่ง ๆ จิตชานาญการเป็น
ความสามารถในการประยุกต์ความขยันหมั่นเพียรของตน พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งที่เล่าเรียนมาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จิตสังเคราะห์ (Synthesizing Mind) เป็นการรับข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง นามาทาความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ และผสมผสานให้กลายเป็นข้อมูลใหม่ที่มีความหมายต่อทั้งตัวผู้
สังเคราะห์และผู้คนอื่น ๆ
3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) เป็นการผลิตความคิดใหม่ ๆ พร้อมทั้งตั้งคาถามที่แตกต่างไป
จากเดิม และกาเนิดเป็นวิธีการคิดที่สดใหม่
4. จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) เป็นการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
กลุ่ม ความพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่น และหาวิธีที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
5. จิตจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นคุณลักษณะสาคัญเชิงนามธรรมของบทบาทในหน้าที่การงาน
และบทบาทของการเป็นพลเมือง รวมทั้งการถือปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีและเป็น
พลเมืองที่ดี
การจัดประเภททักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาจจัดกลุ่มได้อีกแบบโดยแบ่งทักษะแห่งอนาคตเป็น 4 กลุ่ม
ทักษะได้แก่ กลุ่มทักษะด้านวิธีคิด ด้านวิธีทางาน ด้านเครื่องมือสาหรับการทางาน และด้านการใช้ชีวิตในโลก
รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
กลุ่มทักษะที่ 1 เป็นทักษะด้านวิธีคิด ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเรียนรู้วิธีเรียนและการรู้คิด
กลุ่มทักษะที่ 2 เป็นทักษะด้านวิธีการทางาน ได้แก่ การสื่อสาร ทักษะการทางานร่วมกันและทักษะ
การทางานเป็นทีม
กลุ่มทักษะที่ 3 เป็นทักษะด้านเครื่องมือสาหรับการทางาน ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศ และการรู้
ICT
กลุ่มทักษะที่ 4 เป็นทักษะด้านการใช้ชีวิตในโลก ได้แก่ ความเป็นพลเมืองโลกและท้องถิ่น ความ
รับผิดชอบระดับบุคคลและสังคม และทักษะชีวิตและอาชีพ
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ภาพที่ 8.2 การจัดประเภททักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ทักษะสาหรับอนาคตในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งสาคัญที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือกับชีวิตในอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในอนาคตอาชีพและสภาพสังคมหลาย
อย่างจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากจนทาให้ ทักษะอาชีพที่คงตัว (hard skill) ซึ่งเป็นทักษะในการทางาน
ที่ได้จากการเรียนรู้หรือการฝึกฝน วิชาการ วิชาชีพตามหลักสูตร ซึง่ หลายอย่างอาจจะไม่ได้ใช้ในอนาคตเพราะ
จะมีอาชีพหลายอย่างในปัจจุบันที่จะหายไปในอนาคตเป็นจานวนมาก และจะมีอาชีพเกิดใหม่ในอนาคตอีก
จานวนมากที่ในปัจจุบันยังไม่รู้ว่าเป็นอาชีพใดบ้าง แต่ทักษะอย่างอ่อน (soft skill) เป็นทักษะเฉพาะของ
บุคคลในเรื่องความฉลาด ความสามารถทางอารมณ์ ความมีคุณธรรม มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น บุคลิกภาพ
อุปนิสัย ความสุภาพ ความนุ่มนวลในการเข้าสังคม การใช้ภาษาติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ความเป็นมิตร การ
มองโลกในแง่ดี มีวุฒิภาวะ มีความคิดริเริ่ม สามารถควบคุมอารมณ์ ความเข้าใจความเป็นจริงของสภาพการณ์
ต่าง ๆ เป็นทักษะที่จะช่วยให้บุคคล สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถทางานประกอบ
อาชีพให้ก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี ทักษะนี้จัดเป็นทักษะที่จาเป็นต้องใช้ตลอดไป
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.1

12
เรื่องที่ 8.1.2
แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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การบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ต่างจากการบริหารจัดการชั้นเรียนในยุคเดิมที่เน้นการ
จัดชั้นเรียนที่ให้ผู้เรียนมีความเป็นระเบียบ อยู่ในความสงบ ตั้งใจเรียน แต่การบริหารจัดการชั้นเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงจากยุคเดิมมาก เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นอกจากจะดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วยังต้องเน้นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนด้วย ในเรื่องที่ 8.1.2 นี้จะกล่าวถึง ความหมาย ความสาคัญ
ของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารจัดการชั้นเรียนกับการสอน
1. ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชุด

วิช
า

23

การบริหารจัดการชั้นเรียนในความหมายโดยทั่วไปส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เป็นการจัดตกแต่งห้องเรียน
ทางวัตถุหรือทางกายภาพให้มีบรรยากาศ น่าเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ถ้าพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว การจัดการชั้นเรียนนั้น ครูจะต้องมีภาระหน้าที่หลายด้าน โดย Colville-Hall
(2004 , p.114) ได้ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการสอนที่ครูสร้างและคงสภาพ
เงื่อนไขของการเรียนรู้เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขึ้นในชั้นเรียนซึ่งถือเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นกระบวนการที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและคง
สภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การให้ผลย้อนกลับและการจัดการเกี่ยวกับการทางาน
ของผู้เรียน ความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึง การที่ครูเป็นผู้ดาเนินการเชิงรุก
(proactive) มีความรับผิดชอบ (responsive) และเป็นผู้ให้การสนับสนุน (supportive)
Kauchak and Eggen (1998 , p.486) ให้คาจากัดความว่า การบริหารการจัดชั้นเรียน ประกอบด้วย
ความคิด การวางแผน และการปฏิบัติทั้งหลายของครูที่สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบระเบียบ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยได้เป้าหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนที่สาคัญ (Classroom Management
goals) มี 2 ประการ คือ 1) สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเป็นไปได้มากที่สุด
และครูสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของตนเองด้วยการถามตนเองสม่าเสมอว่าระบบการบริหารจัดการ
เอื้ออานวยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างไรเพียงใด และ 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการจัดการและนาตนเองให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียนจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจด้วยตนเอง ประเมินตนเอง และควบคุมดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย
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Carla (2008, p 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนว่าเป็นวิธีการที่ครูใช้เพื่อทาให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้นการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะนาไปสู่
ความสาเร็จของนักเรียนโดยส่วนรวม
Gilpatrick (2010, p 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนคือความรับผิดชอบของครู
แต่ละคนภายในชั้นเรียนทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งครูและนักเรียน
กฎระเบียบ นโยบาย และผลผลิต วัสดุอุปกรณ์ ความรื่นรมย์ทางอารมณ์ และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีความสาคัญ
ในชั้นเรียน
สุรางค์ โค้วตระกูล (2548, น.436) ได้อธิบายความหมายของการจัดการห้องเรียนว่า หมายถึงการสร้าง
และการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ครูทา
เพื่อจะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้
สุรางค์ โค้วตระกูล ยังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการชั้นเรียนในความหมายที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม
ห้องเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขการจัดสภาพแวดล้อม
จะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ความสะอาด ความปลอดภัย
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
3. ความสะดวกในการทากิจกรรม
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วม สนามเด็กเล่น
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้าหนัก จานวน สีของสื่อและเครื่องเล่น
6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ
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สาหรับแนวคิดการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดที่ไม่
เพียงแต่พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังต้องการพัฒนาทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการ
ทางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับด้านเนื้อหาวิชา มีความสามารถในด้าน การอ่าน การ
เขียนและการคานวณ (3R) มีจิตร 5 ลักษณะแห่งอนาคต (5 Minds) รวมทั้งสร้างผู้เรียนที่มใี ห้มีคุณลักษณะอัน
พึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิต นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงผู้เรียนซึ่งอยู่ในยุคดิจิทัล มีผลให้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการ
พัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย ดังนั้นการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการดาเนินการของผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนทั้งด้านเนื้อหา
วิชาการและ มีทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียน การ
จัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนของครูในรูปแบบที่รับกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
เรียน มีการใช้เทคโนโลยีที่รับกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักย์ภาพ
โดยสรุปความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียนหมายถึง การดาเนินการในชั้นเรี ยนให้อยูใ่ น
สภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยผู้สอนนาเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง และเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 เน้นพัฒนาการคิดขั้นสูงและการสร้างนวัตกรรม
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2. ความสาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การบริหารจัดการชั้นเรียนมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก บรรยากาศในชั้นเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การสร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูมคี วามเอื้ออาทรต่อผู้เรียน การมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันที่มีระเบียบ มีความ
สะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องการ ทาให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับ
เพื่อนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อผู้เรียนได้ ย่อมทาให้การพัฒนาเยาวชนของ
ประเทศชาติเติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม การบริหารจัดการชั้น
เรียน
ไสว ฟักขาว (2561,น.142-143) กล่าวถึงความสาคัญของการจัดการชั้นเรียนต่อผู้สอนและผู้เรียน
โดยให้ความสาคัญต่อผู้สอนไว้ดังนี้
1. ทาให้ผู้สอนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
2. ทาให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น
3. ทาให้ผู้สอนมีทักษะในวิชาชีพครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนและการจัดการ
ชั้นเรียน
4. ครูได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการชั้นเรียนในสถานการณ์ที่ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงประสงค์ในลักษณะต่างๆ
5. ทาให้ผู้สอนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ความสาคัญของการจัดการชั้นเรียนต่อผู้เรียนมีดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนมีวินัยเคารพกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ตกลงไว้
2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการนาตนเองในการเรียนและการทางาน
3. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และรู้จักเคารพผู้อื่น
4. ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม
5. ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
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6. ช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประสบความสาเร็จในชีวิต
และการทางาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

72
ลิข 8 น
สิท วัต
ธิ์ข กร
องม รม
หา การ
วิท บร
ยาล ิหาร
ัยส การ
ุโขท ศึก
ัยธ ษา
รรม แล
าธิร ะภา
าช วะผ
ู้นํา

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการชั้นเรียนช่วยให้ผู้สอนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน นา
ทักษะในวิชาชีพครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนมาใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ได้อย่างราบรื่น
ช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด เป้าหมาย
สาคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาในการควบคุมตนเองเพื่อให้มีชีวิตทีท่ างานร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพัฒนาความรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการสอน
ครูซึ่งเป็นผู้นาในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้น จาเป็นต้องมีเป้าหมายของการบริหารจัดการการชั้น
เรียนที่ถูกต้อง กล่าวคือ เพื่อมุ่งสร้างนิสัยของการใฝ่รู้ มิใช่เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสุขสนุกในการเรียนเพียง
อย่างเดียว ควรมุ่งสร้างคุณลักษณะ ของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การพึ่งตนเอง
ให้มากกว่าพึ่งผู้อื่น และการเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปใน
อนาคต ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการสอนมีแนวคิดดังนี้ (วีณา นนทพันธาวาทย์,
2550)
1. การบริหารจัดการชั้นเรียน และการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของบทบาทความเป็นผู้นาของครู การบริหาร
จัดการชั้นเรียนไม่สามารถแยกจากหน้าที่การสอน เมื่อการวางแผนการสอน ก็คือ การที่ครูกาลังวางแผนการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
2. ไม่สามารถแยกการบริหารจัดการชั้นเรียนกับการทาหน้าที่การจัดการเรียนการสอนได้ รูปแบบการ
สอนหรือกลยุทธ์ที่ครูเลือกใช้แต่ละรูปแบบก็มีระบบการบริหารจัดการของมันเองและมีภารกิจเฉพาะของ
รูปแบบหรือกลยุทธ์นั้น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทั้งของครูและผู้เรียน เช่น ถ้าครูจะบรรยายก็จาเป็นที่
บทเรียนจะต้องมีความตั้งใจฟัง ถ้าจะให้ผู้เรียนทางานกลุ่มวิธีการก็จะแตกต่างจากการทางานโดยลาพังของแต่
ละคนอย่างน้อยที่สุดก็คือการนั่ง ดังนั้นภารกิจการสอนจึงเกี่ยวข้องทั้งปัญหาการจัดลาดับวิธีการสอน ปัญหา
ของการจัดการในชั้นเรียนปัญหาการจัดผู้เรียนให้ปฏิบัติตามกิจกรรม ครูที่วางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียน
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและภารกิจ ก็คือ การที่ครูใช้การตัดสินใจอย่างฉลาดทั้งเวลา
บรรยากาศทางกายภาพ และจิตวิทยา ซึ่งจะทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และลดปัญหาด้านวินัยของผู้เรียน
3. การบริหารชั้นเรียนเป็นความท้าทายของการเป็นครูมืออาชีพ ความสามารถของครูในการแสดงภาวะ
ผู้นา ด้วยการที่สามารถจะบริหารการจัดชั้นเรียนทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการ
บรรยากาศในห้องเรียน การดูแลพฤติกรรมด้านวินัยให้เกิดการร่วมมือในการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
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การบริหารจัดการชั้นเรียนกับการสอนต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเสริมซึ่งกันและกัน ถ้า
บริหารจัดการชั้นเรียนดีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนที่มีการ
วางแผนอย่างดี ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นลาดับก็ช่วยให้บรรยากาศในห้องเรียนดี การบริหาร
การจัดชั้นเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.2
เรื่องที่ 8.1.3 หลักการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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การบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสมกับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพต้องบริหาร
จัดการบรรยากาศการเรียนให้มีชีวิตชีวา ส่งเสริมการทางานร่วมกันและการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนทุกคนประสบความสาเร็จในการเรียน การทาให้ชั้นเรียนสาเร็จแบบนี้ได้เป็นความท้าทายซึง่ เป็นเรื่องที่
ทาได้ไม่ง่าย หากไม่มีหลักการที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นการ
พิจารณาความแตกต่างของห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 กับ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแนวทางในการ
กาหนดหลักการของการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. ความแตกต่างระหว่างห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 และ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
การเปรียบเทียบเปรียบเทียบห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 และ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ทาให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างของห้องเรียนในสองยุคได้ดังนี้
ตารางที่ 8.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องเรียนในศตวรรษที่ 20 และ ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
ห้องเรียนในศตวรรษที 20
ห้องเรียนในศตวรรษที 21
การสอนยึดตามเวลา (Time-based)
การสอนยึดตามผลงาน (Outcome-based)
จุดเน้น: การท่องจา ข้อเท็จจริงเดี่ยวที่ไม่ม่ต่อเนื่อง จุดเน้น: สิ่งที่ให้ผู้เรียนรู้ สามารถทาและชอบโดย
ไม่เน้นรายละเอียดทั้งหมด
บทเรียนเน้นที่ระดับล่างของอนุกรมวิธานของ
การเรียนรู้ได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ระดับสูง
Bloom - ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้
ของอนุกรมวิธานของ Bloom–การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และการสร้างสรรค (รวมไปถึงระดับที่
ต่ากว่าในหลักสูตรที่ออกแบบจากระดับล่างขึ้นบน)
ขับเคลื่อนด้วยตาราเรียน
ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย
การเรียนแบบ Passive learning
การเรียนแบบ Active Learning
ผู้เรียนทางานแบบเดี่ยวแยกกันทางาน - เรียน
ผู้เรียนทางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมห้องและคนอื่นๆ
ภายในห้องเรียนที่มีผนัง 4 ด้าน
ทั่วโลก- ห้องเรียนโลกาภิวัตน์ Global Classroom

17
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก
/ โค้ช
ผู้เรียนมีอิสระมาก
ไม่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย- ครูและผู้เรียนมีความ
เคารพซึ่งกันและกันในฐานะผู้ร่วมเรียนรู้; ผู้เรียนมี
แรงจูงใจสูง
หลักสูตรบูรณาการและสหวิทยาการ
เกรดขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความคาดหวังสูง - "ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทา" เรา
คาดหวังและมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้ในระดับสูง บางคน
อาจจะสูงกว่า – จัดให้พวกเขาได้ทาตามที่ต้องการ
ครูเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้ประเมิน ไม่มีผู้อื่นเห็นงาน การประเมินโดยตนเอง เพื่อน และการประเมิน
ของผู้เรียน
อื่นๆ สาธารณชน ผู้ชมมีส่วนร่วมในการประเมินได้
การประเมินตามสภาพจริง
หลักสูตร / โรงเรียนไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและไม่มี หลักสูตรมีการเชื่อมโยงกับความสนใจของผู้เรียน
ความหมายกับผู้เรียน
ประสบการณ์ความสามารถและโลกแห่งความเป็น
จริง
หนังสือและตาราเป็นสื่อหลักในการเรียนรู้และการ การนาเสนอผลงานโครงการและสื่อหลากหลาย
ประเมินผล
รูปแบบใช้ในการเรียนรู้และประเมินผล
ความสามารถที่หลากหลายในตัวผู้เรียนถูกละเลย
หลักสูตรและการสอนเป็นไปตามความหลากหลาย
ของผู้เรียน
เน้นความรู้การอ่านออกเขียนได้มี 3 R
การฉลาดรู้ของทักษะในศตวรรษที่ 21 Reading (การอ่าน)
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทางานใน
Writing (การเขียน)
สหัสวรรษใหม่ในโลกาภิวัตน์
Arithmetic (คณิตศาสตร์ )
ความรู้เน้นรูปแบบระดับโรงงาน (Factory model) ความรู้เน้นรูปแบบระดับโลก (Global model)
ที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างในยุค
รูปแบบของศตวรรษที่ 21 ที่ขึ้นอยู่กับความ
อุตสาหกรรมของศตวรรษที่ 19 การจัดการแบบ
ต้องการของสังคมที่อยู่ในยุคเทคโนโลยีโลกาภิวัฒน์
วิทยาศาสตร์
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ครูเป็นศูนย์กลาง: ครูเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
และผู้ให้ข้อมูลความรู้
ผู้เรียนไม่ค่อยมีอิสระ
ปัญหาเรื่องระเบียบวินัย – ครูไม่เชื่อใจผู้เรียนและ
ในทางกลับกันผู้เรียนก็ไม่เชื่อใจครู ผู้เรียนไม่มี
แรงจูงใจ
หลักสูตรแยกส่วน
เกรดดูจากเกรดเฉลี่ย
ความคาดหวัง ไม่กาหนดความคาดหวัง

ที่มา: http://drjj.uitm.edu.my/DRJJ/OBE%20FSG%20Dec07/OBEJan2010/20th%20Century%20Classroom%20vs.pdf
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2. หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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หลักการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้
1. มีการจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้น
เรียน เพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน มีความกระตือรือร้นสนใจใน สร้างบรรยากาศ
ตามลักษณะที่สอดคล้องกับรุ่นวัย(generation) ลักษณะผู้เรียน
2. มีการจัดการชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่อานวยความ
สะดวกโดยเฉพาะด้าน ICT ในยุคดิจิทัล สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีในห้องเรียนจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3. มีการจัดการชั้นเรียนทางด้านจิตวิทยา เน้นการจัดการเกี่ยวกับความรู้สึก เจตคติและพฤติกรรมของ
ผู้เรียนโดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมระเบียบวินัยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างสูงสุด
4. มีการใช้เทคนิค ทักษะการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับห้องเรียนและลักษณะ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและทักษะการสอนของครูล้วนมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในชั้น
เรียนได้ทั้งสิ้น การสร้างแรงจูงใจ การแปรเปลี่ยนความสนใจ การเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
จะทาให้เด็กไม่เบื่อเมื่อเทียบกับการที่ครูใช้วิธีสอนแบบเดียวเป็นระยะเวลายาวนานจนเกินไป
5. มีการสร้างกฎระเบียบร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน การกาหนดกฎระเบียบของชั้นเรียน ถือเป็น
สิ่งจาเป็นและเครื่องมือที่สาคัญในการจัดการในชั้นเรียนของครู เน้นความความรับผิดชอบของผู้เรียน การอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมจาเป็นที่จะต้องมีกฎกติกาของการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กาหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ครูต้องชี้แจงให้
ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับว่า การปฏิบัติตามกฎระเบียบในชั้นเรียนจะทาให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่างราบรื่น
ปราศจากอุปสรรคด้วยศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตนเอง ทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน
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3. หลักการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาพหรือสภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่วนไชยยศ เรืองสุวรรณ และ ปรีชา
วิหคโต (2541) กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนรู้ หรือสภาพแวดล้อมทางการเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวของผู้เรียน และส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน สาหรับชาญชัย อาจินสมาจาร (2544,
น. 43) ได้ให้คาจากัดความไว้ว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นบริเวณสี่เหลี่ยมของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
ผู้เรียนและครูทางานและมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนเรียนได้ดีที่สุดในบรรยากาศที่บารุงร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของ
เขา สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการรับรู้หรือการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ สภาพแวดล้อมด้านจิตภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทั้ง
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ทางบวกและทางลบ และสภาพแวดล้อมด้านสังคม ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียนที่ส่งผลต่อการรับรู้หรือการเรียนรู้ของมนุษย์
Robert DiGiulio (เพียงใจ ผลโภค. 2545 , น. 11; อ้างถึงใน Robert DiGiulio. 2000) ได้ศึกษาการ
จัดการห้องเรียนเชิงบวก (Positive classroom management) นั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อสังคม
(Prosocial behavior) ได้ดีจากประสบการณ์ที่มีกับสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ได้ด้วยประสบการณ์ที่มีกับผู้อื่นและจาก
ตัวของเด็กเอง การเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อสังคมนี้ เป็นการพัฒนาความสามารถในการเข้าไปรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
และรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งพฤติกรรมเอื้อสังคมเป็นพฤติกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงนอก
ห้องเรียนได้ นอกจากนี้ยังกล่าวว่า สิ่งที่ยากที่สุดมิใช่การสอนเนื้อหา แต่กลับเป็นเรื่อง “การจัดการระเบียบวินัย
ของห้องเรียน” (Managing classroom discipline)
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนช่วยกันกาหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งวิธีนี้ผู้เรียนจะเต็มใจปฏิบัติตาม
มากกว่าที่จะให้ปฏิบัติตามที่ครูกาหนด ซึ่งสลาวิน (Slavin. 1994, p. 115) กล่าวไว้ว่า ชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีสวน
ร่วม มีการเรียนแบบร่วมมือกัน ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมที่ดี เพราะมีแรงจูงใจในการเรียน และกระตือรือร้นที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียน ทั้งนี้ การจัดการห้องเรียนทางบวก สรุปได้ ดังตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 มิติการจัดการห้องเรียนทางบวก

ทีม่ า: (เพียงใจ ผลโภค. 2545 , น. 11; อ้างอิงจาก Robert DiGiulio. 2000) Robert DiGiulio. (2000).
“Positive Classroom Management A Step-by- Step Guide to Successfully Running the Show
Without Destroying Student Dignity”.
ครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการเรียนอย่างเป็นสุข นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า ผล
ของการสร้างบรรยากาศ การเรียนที่ดีนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการรักเรียน ทางานสม่าเสมอ มีความรับผิดชอบ มี
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แนวทางในการเรียนและการดาเนินชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตการเรียนในโรงเรียน
มีความผูกพันต่อโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ช่วยสร้างเสริมจริยธรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนที่ดีและครู
ปกครองชั้นเรียนง่าย สภาพแวดล้อมทางการเรียนหรือบรรยากาศการเรียนรู้ว่ามีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 3
ประการ คือ องค์ประกอบด้านกายภาพ (Physical Environment) องค์ประกอบด้านจิตภาพ (Psychological
Environment) และองค์ประกอบด้านสังคม (Social Environment)
1.องค์ประกอบด้านกายภาพ (Physical Environment) เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียน แบ่งเป็นสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน
1.1 สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนและอุปกรณ์ ได้แก่ พื้นห้อง ผนังห้อง ประตู
หน้าต่าง ขนาดและพื้นที่ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดา อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น แจกันดอกไม้
ภาพวาด เป็นต้น รวมทั้งองค์ประกอบการเรียนรู้ด้านกายภาพประกอบด้วย แสงสว่าง สี เสียง บริเวณที่ว่าง
เฟอร์นิเจอร์และลักษณะของสถานที่ที่ใช้เรียน การจัดห้องเรียนและจัดที่นั่งผู้เรียนมีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ถ้าให้ผู้เรียนเลือกที่นั่งเอง ผู้ที่นั่งหน้าจะมีผลการเรียนดีกว่าผู้ที่นั่งหลัง แต่ถ้าสุ่มให้นั่งพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ออกมาไม่ต่างกัน และผู้ที่นั่งหน้าชั้นจะมีปฏิสัมพันธ์มากกว่า ซึ่งในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ Adams and
Biddle (1970) พบว่า การพูดจะเกิดขึ้นมากบริเวณด้านหน้าและบริเวณกลางห้อง เรียกว่า Action Zone การ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มหรือ
ทางานเป็นรายบุคคลเปรี่ยนกลับไปมาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดที่นั่งโต๊ะและเก้าอี้ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
สะดวก และจัดให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
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ก. เก้าอี้ที่เคลื่อนย้ายได้เร็วจัดกลุ่มย่อย
ข. เก้าอี้จัดกลุ่มใหญ่
ที่มา : https://www.bkmoe.com/solutions/education/learning-spaces-classrooms/#applicationideas_node-classroom
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ค. การออกแบบห้องเรียน
ภาพที่ 8.3 เก้าอี้ที่เคลื่อนที่ได้เร็วและการออกแบบห้องเรียน
ที่มา : http://karupanfurniture.blogspot.com/2014/02/classroom-design-feng-shui-forlearning.html
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สีของห้องเรียน สีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ ผนังของห้องเรียนควรทาด้วยสีอ่อน โดยสีอ่อน
จะให้ความรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่ กว้างขวาง สีเข้ม จะให้ความรู้สึกว่ามีขนาดเล็ก คับแคบ สีวรรณะร้อน จะให้
ความรู้สึกเร่าร้อน ตื่นเต้น ไม่สบายตา สีวรรณะเย็น จะให้ความรู้สึกสบาย เรียบ สงบ
เสียงในห้องเรียน ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียน
เสียงจากเครื่องขยายเสียง เป็นต้น เสียงต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีระดับความดังที่เหมาะสม ไม่ก้อง ไม่ซ่า และเสียงกวน
จากภายนอกห้องเรียน เสียงมีความสาคัญต่อการเรียนรู้มาก ผู้เรียนควรได้ยินอย่างชัดเจน ในสิ่งที่ต้องการให้ได้ยิน
เสียงรบกวนที่มากเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แต่เสียงรบกวนบางอย่างถ้านามาใช้อย่างเหมาะสมก็มี
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น Background Music ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยกาจัดสิ่งรบกวนอื่นๆ ให้หมด
ไปเท่านั้น ยังมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนอีกด้วย
แสงสว่างสาหรับห้องเรียนเป็นสิ่งจาเป็นในการมองเห็นของผู้เรียน ห้องเรียนต้องมีแสงสว่างเพียงพอโดยใช้แสง
จากธรรมชาติ เป็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ถ้าไม่เพียงพอต้องใช้แสงจากดวงไฟเพิ่มเติม ตามเกณฑ์มาตรฐานแสง
สว่างของสมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) ที่ได้กาหนดปริมาณแสงสว่างในห้องเรียนไว้ 300-500 Lux แต่
ปริมาณแสงสว่างดังกล่าว แต่สาหรับห้องที่มีการใช้สื่อการสอนหลายรูปแบบต้องจัดให้สามารถควบคุมปริมาณแสง
สว่างในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามาถมองเห็นกระดานได้อย่างสบายตา และสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เมื่อมี
การฉายจอภาพ
การระบายอากาศของห้องเรียน ที่เป็นการระบายอากาศจากธรรมชาติ คือ ลม และการระบายอากาศจาก
อุปกรณ์อานวยความสะดวก ได้แก่ พัดลมและเครื่องปรับอากาศ สภาพการระบายอากาศจะต้องมีการถ่ายเทอากาศ
มีอุณหภูมิที่พอเหมาะและมีความชื้นที่พอเหมาะด้วยอุณหภูมิ
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1.2 สภาพแวดล้อมทางการเรียนนอกห้องเรียน ครอบคลุมแหล่งวิทยบริการและห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเรียน เป็นแหล่งที่ผู้เรียนจะไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นแหล่งปฏิบัติ
ทางภาษา ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเรียนนอกห้องเรียนจะ
ครอบคลุมเกี่ยวกับอุปกรณ์สาหรับการศึกษาค้นคว้า
2.องค์ประกอบด้านจิตภาพ (Psychological Environment) เป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนที่ทาให้เกิดความรู้สึกในทางบวกหรือลบ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพในการเรียนการสอนอาจจาแนกได้เป็น 2
แบบ คือสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นบุคคล
2.1 สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดทางบวกหรือ
ลบ ตัวแปรที่ก่อให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว อาทิ สี พื้นที่ว่าง และสภาพแออัด เป็นต้น สีกับความรู้สึก สีมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์ สีทาให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกัน บางสีทาให้รู้สึกสบายตาสบายใจ น่าสนใจ รู้สึกสดชื่น แต่
บางสีทาให้รู้สึกเร่าร้อน เช่น สีแดง เป็นต้น พื้นที่ว่างกับความใกล้ชิด โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะมีพื้นที่ว่างส่วนบุคคล
ประมาณ 2 – 3 ตารางฟุต ของแต่ละคน ถ้าหากมีบุคคลอื่นล่วงล้าเข้าไปในอาณาเขตส่วนบุคคล บุคคลนั้นย่อมจะ
รู้สึกอึดอัด และพยายามปกป้องไม่ให้มีการล่วงล้าเข้าในอาณาเขตส่วนบุคคล สภาพแออัดกับความรู้สึกอึดอัด สภาพ
พื้นที่ห้องที่แคบ ทาให้คนรู้สึกอึดอัด ความรู้สึกอึดอัดนี้เป็นความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในสภาพแออัด เกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจ ไม่พึงปรารถนา มีความต้องการหลีกเลี่ยง ผลจากความรู้สึกอึดอัดนี้อาจก่อให้เกิดความเครียด และมีอาการ
ประสาท ต้องการหนีจากสภาพเป็นอยู่ได้
2.2 สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นบุคคล เป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลเนื่องมา จากบุคลิกภาพของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ บุคลิกภาพของครูที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้เรียนทั้งในทางบวกและทางลบ
บุคลิกภาพของบุคคลเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งแบ่งเป็นลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน สาหรับ
บุคลิกภาพที่เป็นลักษณะภายนอกนั้น เป็นลักษณะรูปร่างที่มองเห็นได้ สัมผัสได้ เช่น ลักษณะสูงใหญ่ หูยาน มือยาว
หน้าขาว ริมฝีปากแดง เป็นต้น ลักษณะภายนอกนี้อาจก่อให้เกิดความรู้สกทั้งทางบวก คือความรู้สึกชื่นชม น่านับถือ
น่าเข้าใกล้ สาหรับบุคลิกภาพ ที่เป็นลักษณะภายใน เป็นลักษณะนิสัยซึ่งสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสโดยตรงไม่ได้ อาทิ
ความใจกว้าง ความซื่อสัตย์ ความโอบอ้อมอารี ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การยอมรับตนเองและผู้อื่น ความยุติธรรม
ความอดทน ความอดกลั้น ความละอายต่อการทาบาป และความสงบเยือกเย็น เป็นต้น
สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นบุคคล ซึ่งมีผลเนื่องมาจากบุคลิกภาพของบุคคล และลักษณะนิสัยของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จะมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การเรียนการสอนได้ทั้งทางบวกและทางลบ การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมมีผลมาจากความ
พยายามในการป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมที่จะส่งผลทางลบ โดยมีการกาหนดข้อตกลงเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในสังคม ได้แก่ การกาหนดกฎระเบียบ กาหนดกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
แนวทางที่กาหนดไว้ว่า จะปฏิบัติตนอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ถ้าหากไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ในด้านการเรียนการสอนก็
มีการกาหนดระเบียบข้อปฏิบัติ ซึ่งการกาหนดจะต้องสอดคล้องกฎระเบียบ ของสังคมด้วย สาหรับ Walbery,
(1987) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของบรรยากาศการเรียนรู้ด้านจิตภาพว่า ประกอบด้วย บรรยากาศของห้องเรียนซึ่ง
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เปรียบเสมือนกลุ่มของสังคมที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน เป็นสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ
เช่น สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เป็นบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน และครูผู้สอน
3. องค์ประกอบด้านสังคม (Social Environment) องค์ประกอบของสภาพ แวดล้อมทางการเรียนด้านสังคม
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออกกฎ ระเบียบก็คือผู้สอน สาหรับสภาพแวดล้อมทาง
สังคมในโรงเรียน ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออกกฎระเบียบคือผู้บริหารโรงเรียนในการกาหนดกฎระเบียบนี้จะมีลักษณะ
เป็นอย่างไรนั้น ปัจจัยหนึ่งเกิดจากความเชื่อ ถ้าหากผู้บริหารหรือผู้สอนเชื่อว่าบุคคลในบังคับบัญชา หรือผู้เรียนมี
ลักษะเป็นคนขี้เกียจไม่รับผิดชอบ การออกกฎระเบียบจะมีลักษณะเข้มงวด ข่มขู่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะห่าง
เหิน ลักษณะผู้ใหญ่กับเด็ก นายกับบ่าว นักโทษกับผู้ควบคุม เป็นต้น แต่ถ้าหากผู้บริหารหรือผู้สอนเชื่อว่าผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา หรือผู้เรียนเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบ การกาหนดกฎระเบียบจะมีลักษณะที่ให้การสนับสนุน
อานวยความสะดวก และให้เสรีภาพ มีความเป็นประชาธิปไตย กฎระเบียบในลักษณะนี้ความสัมพันธ์จะเป็นมิตร มี
ความเป็นกันเอง มีความร่วมมือกัน ฟังความคิดเห็นกันและกัน เป็นต้น ซึ่งสุรศักดิ์ หลาบมาลา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีในตัวผู้เรียนที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สงบ
ปราศจากความกังวลใจ มีแต่ความอบอุ่นใจและความเป็นกัลยาณมิตรถ้วนทั่วทุกตัวคนที่เกี่ยวข้อง
สรุป การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนทีช่ ่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดุแลตนเอง ได้ใน
อนาคต การจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งใน
ห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อการเรียนการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกทางด้าน
ICT สาหรับทางด้านจิตวิทยา เป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขกายสบายใจให้กับผู้เรียน คานึงถึงช่วงวัยของ
ผู้เรียน ผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิด
ความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของการใฝ่เรียนรู้ การมีนิสัย
รักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั่งในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป ซึ่งบุคคลสาคัญที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นได้คือ ครูผู้นาทางแห่ง
การเรียนรู้นั่นเอง
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.1.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.1 เรื่องที่ 8.1.3
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เรื่องที่ 8.2.1 ห้องเรียนกลับด้าน
เรื่องที่ 8.2.2 ห้องเรียนเสมือน
เรื่องที่ 8.2.3 ห้องเรียนอัจฉริยะ
เรื่องที่ 8.2.4 นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชัน้ เรียน
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1. ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
ก่อนการเรียนในชั้นเรียน จากนั้นเมื่ออยู่ในชั้นเรียนจริงผู้เรียนจะได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อต่อยอด จาก
เนื้อหา ทาแบบฝึกหัดและถามตอบจากสิ่งที่ได้เรียนผ่านสื่อมาแล้ว โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้คาแนะนาหรือให้ความ
ช่วยเหลือ
2. ห้องเรียนเสมือนเป็นวิธีการเรียนการสอนที่กระทาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอนผ่านเครือข่าย เป็นการเรียนการสอนที่จะมีการนัดเวลาหรือไม่นัด
เวลาก็ได้ และนัดสถานที่ นัดตัวบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนการสอน มีการกาหนดตารางเวลาหรือตารางสอน เข้าสู่
กระบวนการเรียนการสอนพร้อมๆ กันหรือไม่พร้อมกัน ได้ ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบ โต้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือกับเพื่อนร่วมชั้นได้เต็มที่ ผู้สอนสามารถตั้งโปรแกรมติดตามพัฒนาการประเมินผลการ
เรียนรวมทั้งประสิทธิภาพของหลักสูตรได้
3. ห้ องเรีย นอั จ ฉริย ะ เป็ น ห้ องเรีย นหรือแหล่ ง การเรีย นที่ จั ด ท าขึ้น ในลั กษณะพิ เ ศษที่ แตกต่ า งไปจาก
ห้องเรียนปกติ เพื่อใช้สาหรับการเสริมสร้างและพัฒนาประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรมรวมทั้งการ
ฝึกทักษะ และความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันกับเทคโนโลยีที่
หลากหลายของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นการเรียนการสอนทั้ง ในระบบชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนในการ
เรียนเพื่อให้การสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน นวัตกรรมร่วมสมัย ด้านนี้ที่สาคัญมี การบริหารจัดการห้องเรียนเชิงรุก พื้นที่ การเรียนรู้ ชั่วโมง
อัจฉริยะ แอปพลิเคชันสาหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล
วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายและประยุกต์ใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านได้
2. อธิบายและยกตัวอย่างห้องเรียนเสมือนได้
3. วิเคราะห์การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะกับสถานการที่กาหนดให้ได้
4. เลือกใช้นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนได้
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ในยุคการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทาให้นักวิชาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างก็ตื่นตัวที่จะ
พัฒนางานด้านการศึกษา คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนาไปใช้กับระบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่ง
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภทแตกต่างกันออกไป นวัตกรรมทางการเรียนการ
สอนคือสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ และสื่อใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและ
พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน นวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่
21 ในตอนนี้เสนอดังนี้ ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนเสมือน ห้องเรียนอัจฉริยะ ดิจิตอล การเรียนแบบ
ผสมผสาน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุกและนวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน

ชุด

วิช
า

23

1. ความเป็นมาของห้องเรียนกลับด้าน
การจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นแนวคิดที่มีนักการศึกษาหลายท่าน ได้นาเสนอ
รูปแบบการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับเนื้อหาไปศึกษามาก่อนที่จะมีการเรียนในชั้นเรียน และเพื่อให้แน่ใจ
ว่านักเรียนมีการเตรียมตัวมา พวกเขาใช้วิธีการให้นักเรียนได้ทางานบางอย่างมาก่อนเข้าชั้นเรียน เมื่อเข้าเรียน
นักเรียนจะได้รับคาแนะนา และ ข้อเสนอแนะระหว่างการทากิจกรรมต่อยอดจากสิ่งที่ได้ทามาก่อนล่วงหน้า
โดยมีชื่อเรียกค่อนข้างหลากหลาย เช่น blended learning, inverted learning, flipped instruction
(Lage, Platt, & Tregli, 2000, p. 30; Adams, 1998, pp. 1-15) จากนั้นในปี ค.ศ. 2007 มีครูวิชาเคมี
โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 คน ที่รัฐ Colorado สหรัฐอเมริกา คือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams
พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนที่จาเป็นต้องขาดเรียนบ่อยครั้ง จนทาให้เรียนไม่ทันเพื่อน ครูทั้งสอน
จึงคิดหาวิธีช่วยเหลือนักเรียน โดยบันทึกวีดิโอการสอนโพสต์ขึ้นบนอิเตอร์เน็ต และให้นักเรียนดูวีดิโอนั้นเป็น
การบ้าน แล้วใช้เวลาในชั้นเรียนสาหรับชี้แนะ ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าใจแก่นแท้ของเนื้อหา หรือความรู้ที่
สาคัญ นอกจากเป็นการแก้ปัญหาเด็กที่ขาดเรียน พบว่ายังมีนักเรียนที่เรียนไม่ทันในห้องเรียนกลับไปดูวีดีโอที่
บ้านซ้าสามารถหยุดและกรอกกลับไปดูในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ นอกเหนือจากนี้นักเรียนบางส่วนยังใช้วีดีโอเป็น
เครื่องมือในการทบทวนก่อนสอบควบคู่กับการอ่านหนังสือ (Bergmann & Sams, 2012, pp. 3-4) และด้วย
ความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เช่น YouTube, Google อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ ทาให้การเรียนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว จึงเกิดการ
พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการสอนตามแนวคิดการ เรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) และ
เขียนหนังสือ Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day เผยแพร่เป็นที่
รู้จักและมีผู้นาไปใช้กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี 2012 และในปัจจุบัน (Bergmann & Sams, 2012, pp. 5-6;
Bell, 2015, p. 11)
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2. ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน
ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน หรือ Flipped Classroom เป็นแนวคิดที่มีชื่อเรียก
ค่อนข้างหลากหลาย โดยนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วิจารณ์ พานิช (2556, น. 45-47) กล่าวถึง ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ว่าคือ
การเรียนตัววิชาที่เรียกว่า Acquire Knowledge ที่บ้าน แล้วมาทาการบ้าน หรือประยุกต์ความรู้ที่เรียกว่า
Apply Knowledge ที่โรงเรียน เป็นการเรียนที่ครูจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการ ไม่ใช่ท่องจา หัวใจคือ
ครูเน้นทาหน้าที่ช่วยแนะนาการเรียนของเด็ก ไม่ใช่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ครูเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียนทั้งชั้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน
Bergmann and Sams (2012, p. 13) ผู้นาเสนอแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และเป็นผู้เริ่มใช้
ชื่อรูปแบบการเรียนนี้ว่า Flipped Classroom กล่าวถึงหลักพื้นฐานของห้องเรียนกลับด้านว่าเป็นการเรียนที่
นาเอารูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning) ที่ปกติเรียนในชั้นเรียนให้ไปเรียนที่บ้าน และนา
การบ้านซึ่งเดิมต้องทาให้เสร็จสิ้นที่บ้านมาทาที่โรงเรียน จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่าห้องเรียนกลับด้าน เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ก่อนการเรียนในชั้นเรียน
จากนั้นเมื่ออยู่ในชั้นเรียนจริงนักเรียนจะได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดจากเนื้อหา ทาแบบฝึกหัด
และถามตอบจากสิ่งที่ได้เรียนผ่านสื่อมาแล้ว และโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือ
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ภาพที่ 8.3 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ที่มา : https://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/engagingstudents-in-learning/flipping-the-classroom/
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน มีลักษณะและกระบวนการดังนี้ (Bergmann
& Sams, 2012, pp. 13-14; วิจารณ์ พานิช, 2556, p. 45-49; Overmyer, 2012 อ้างถึงใน Bell, 2015,
p. 11) ห้องเรียนกลับด้านหรือ Flipped Classroom มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการปรับรูปแบบ
จากเดิมคือ ในการเรียนการสอนรูปแบบเดิมครูเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่าง ๆ หน้าชั้นเรียน (tranditional
lecture based learning) ซึ่งเป็นการเน้นครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แล้วครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนา
กลับไปทาเป็นการบ้านเพื่อทบทวนหรือต่อยอดจากในชั้นเรียนในขณะที่ทาการบ้านนั้นนักเรียนอาจจะมีข้อ
สงสัย ไม่เข้าใจ แต่ไม่มีคนตอบข้อสงสัย หรือคอยให้คาแนะนาช่วยเหลือ จึงไม่สามารถทาการบ้านได้ และด้วย
ลักษณะการเรียนรู้ (learning style) ของเด็กยุคนี้ที่ชอบสังคมและอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ชอบทางานคนเดียว
เพราะคิดว่าไม่สนุก ในขณะที่การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้นมักจะใช้คาว่า “เรียนที่บ้าน ทาการบ้านที่
โรงเรียน” กล่าวคือการบรรยายของครูจะถูกบันทึกเป็นวีดีโออยู่บนอินเตอร์เน็ตหรือลงแผ่นซีดีเป็นบทเรียน
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พื้นฐานที่มีความยาวไม่เกิน 15 นาที เพื่อให้นักเรียนได้นาไปดูที่บ้านหรือนอกชั้นเรียนแล้วจดบันทึกใจความ
สาคัญ ฝึกตั้งคาถามจากบทเรียนมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเป็นการใช้ทักษะขั้นต้นในการเรียนรู้คือ จดบันทึก ฟัง
และดู เพื่อทาความเข้าใจ ตามกรวยประสบการณ์การเรียนรู้ (Dale’s Cone of Experience) เมื่อมาเข้าชั้น
เรียนในวันรุ่งขึ้นนักเรียนจะซักถามประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ จากการดูวีดีโอจากนั้นก็จะทางานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ทากิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกัน ไม่ต้องทาการบ้านคนเดียวและมีครูคอยให้
คาแนะนาช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในระหว่างทางานนั้น ทาให้ได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้นคือ การ
สาธิต การอธิบาย อภิปรายและลงข้อสรุปในชั้นเรียนผ่านการทากิจกรรม
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีได้หลายรูปแบบ เช่น
การบันทึกวีดีโอการบรรยายของครู โดยที่ครูจะจัดทาเองหรือใช้วีดีโอของผู้อื่นจัดทาไว้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
สอน ซึ่งครูอาจโพสต์วีดีโอขึ้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดีให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ทาให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามวีดีโอการ
สอนไม่ใช้สื่ออย่างเดียวที่จะให้ได้ แต่การอ่านจากหนังสือเรียน ซึ่งเป็นสื่อที่ง่ายและสะดวก มาก่อนเพื่อให้
เข้าใจประเด็นพื้นฐานสาหรับใช้เพื่อต่อยอดในห้องเรียนก็ทาได้เช่นกัน ดังประโยคที่ว่า “It is impossible to
absorb all the information in the textbook” (Long et al., n.d. , p. 110)
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3. ข้อดีและข้อจากัดของห้องเรียนกลับด้าน
ข้อดีของห้องเรียนกลับด้าน มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจากัดของการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยสรุปได้ดังนี้ (ธนภรณ์ กาญจนพันธ์ (2559) ลัพธพล ด่านสกุล
(2558) วิจารณ์ พานิช : 2556)
3.1 ข้อดีของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านมีดังนี้
1) วิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูวีดีโอ ศึกษาเนื้อหาจาก web ตั้งประเด็นคาถาม และทากิจกรรมหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง ครูทาหน้าที่คอยแนะนาช่วยเหลือนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้น เพิ่ม
ทักษะการจดบันทึกและการสื่อสาร ได้ฝึกวินัยตนเองและความรับผิดชอบ
2) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านวีดีโอหรือสื่ออื่น ๆ นอกห้องเรียนกี่ครั้งก็ได้จนเข้าใจ เป็นไป
ตามความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน ในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพผู้เรียนได้
3) เหมาะสมกับนักเรียนยุคปัจจุบัน นักเรียนในยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต (internet) เฟสบุ๊ค (facebook) ยูทูป (youtube) และแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ มากมาย จึงมี
ความคุ้นเคยและมีทักษะในการใช้สื่อเหล่านี้อย่างดี ดังนั้นควรใช้เทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
4) ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมีมากขึ้น ผู้สอนใช้เวลาพูดคุยกับนักเรียน ตอบคาถาม ร่วมทางาน
กับกลุ่มย่อยและสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ในขณะที่นักเรียนก็ร่วมทางานไปด้วย หารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนจะเน้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการไม่ใช่ท่องจา

28

72
ลิข 8 น
สิท วัต
ธิ์ข กร
องม รม
หา การ
วิท บร
ยาล ิหาร
ัยส การ
ุโขท ศึก
ัยธ ษา
รรม แล
าธิร ะภา
าช วะผ
ู้นํา

หัวใจคือผู้สอนเน้นทาหน้าที่ช่วยแนะนาการเรียนของเด็ก ไม่ใช่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ผู้สอนเปลี่ยนจาก
บทบาทปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น เป็นมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเป็นรายคน
5) ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วยให้ศิษย์ได้วิชาเนื้อหา แต่ต้อง
กระตุ้นแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้กาลังใจรับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน นั้นคือ มิติของ
ความสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของศิษย์ นอกจากนี้ยังทาให้ศิษย์ที่มีปัญหาส่วนตัวกล้าปรึกษาครูผ่าน
ทางช่องทางสื่อสารสมัยใหม่มากขึ้นอีกด้วย
6) ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ซึ่งโดยธรรมชาติ เด็กในชั้นเรียนเดียวกันมีความ
แตกต่างกันมาก มีความถนัดและความชอบที่แตกต่างกัน การกลับด้านชั้นเรียนช่วยให้ครูเห็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อนนักเรียนด้วยกันก็เห็น และช่วยเหลือกันด้วยจุดแข็งของแต่ละคน เนื่องจาก
ครูเดินไปเดินมาทั่วห้อง ครูจะสังเกตเห็นเด็กที่กาลังพยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการเรียน และสามารถเข้าไป
ช่วยเด็กที่ไม่ถนัดเรื่องนั้นให้เอาใจใส่ เรียนเฉพาะส่วนที่จาเป็น ไม่ต้องทาแบบฝึกหัดทั้งหมด คือไม่ต้องทา
แบบฝึกหัดส่วนที่เป็นความรู้ก้าวหน้าหรือท้าทายมาก ซึ่งเหมาะสาหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในวิชานั้น
เท่านั้น ช่วยให้นักเรียนที่อ่อนในด้านนั้นไม่รู้สึกมีปมด้อย
3.2 ข้อจากัดของห้องเรียนกลับด้านมีดังนี้
1) ครูผู้สอนส่วนใหญ่กังวลว่าถ้าตัวเองไม่ได้พูด ไม่ได้ยืนสอนอยู่หน้าชั้นแล้ว เด็กจะไม่ได้รับ
ความรู้ เด็กจะไม่เรียน หรือเรียนรู้ไม่ได้ และรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ทาหน้าที่สอน
2) ครูส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในส่วนที่เป็นหัวใจสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ
นี้ คือ "เรียนที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน"
3) ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก่อน จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนได้ยาก
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3. แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนกลับด้าน
ห้องเรียนกลับด้านมีแนวคิดการบริหารจัดการห้องเรียนกลับด้านดังนี้
1) การปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากเดิมสิ่งที่ทาในชั้นเรียนเอาไปทาที่บ้าน และสิ่งที่
มอบหมายไปทาที่บ้านนามาทาในชั้นเรียน กล่าวคือ ในการเรียนการสอนรูปแบบเดิมนั้น ผู้สอนเป็นผู้บรรยาย
เนื้อหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน แล้วมอบหมายงานให้นักเรียนนากลับไปทาเป็นการบ้าน ในขณะที่ทาการบ้านนั้น
นักเรียนอาจจะมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ แต่ไม่มีคนตอบข้อสงสัย หรือคอยให้คาแนะนาช่วยเหลือ จึงไม่สามารถทา
การบ้านได้ ในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น การบรรยายของผู้สอนจะถูกบันทึกเป็นวีดิทัศน์เพื่อให้
นักเรียนได้นาไปดูล่วงหน้าที่บ้านตอนกลางคืน เมื่อมาเข้าชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้นนักเรียนจะซักถามประเด็นข้อ
สงสัยต่าง ๆ จากการดูวีดิทัศน์ จากนั้นก็จะทางานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอย
ให้คาแนะนาช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัยในระหว่างทางานนั้น
2) การปรับจุดเน้นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ จากการให้ความสาคัญที่ครูไปให้
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และจะทาให้บทบาทและความสาคัญในชั้นเรียนเปลี่ยนไปจากผู้สอน
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และการบรรยายของผู้สอนเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนาให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมและการทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสามารถสรุปด้วยภาพที่
2 และสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ชั้นเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ดังภาพที่ 8.4 และตารางที่ 8.4
ที่บ้าน
ในชั้นเรียน (กลางวัน)
นั ก เรี ย น: ดู วี ดิ ทั ศ น์ / จดบั น ทึ ก /ตั้ ง
คาถาม
ครู: พัฒนาสื่อในบทเรียนต่อไป

นั ก เรี ย น: ถามสิ่ ง ที่ ส งสั ย จากการดู วี ดิ
ทัศน์/ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ครู: คอยช่วยเหลือ แนะนา

ภาพที่ 8.4 การจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
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ตารางที่ 8.4 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ชั้นเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบเดิมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบเดิม
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
กิจกรรม
เวลา(นาที)
กิจกกรม
เวลา(นาที)
การนาเข้าสู่บทเรียน
5
การนาเข้าสู่บทเรียน
5
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านที่
ถามตอบเกี่ยวกับวิดีทัศฯที่
20
10
นักเรียนได้รับมอบหมาย
นักเรียนดู
ช่วยเหลือนักเรียนทางาน/
บรรยายเนื้อหาใหม่
30-45
75
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ช่วยเหลือนักเรียนทางาน/
20-35
กิจกรรมการเรียนรู้
4) สื่อการเรียนการจัดการเรียนการรู้ที่สาคัญที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน คือ การบันทึกวีดิทัศน์การบรรยายของผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะจัดทาเองหรือใช้วีดิทัศน์ของผู้อื่นจัดทาไว้
แล้ว
โอกาสในการเข้าถึงสื่อของนักเรียน
สิ่งที่ต้องคานึงถึงการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน คือ นักเรียนต้องมีโอกาสอย่าง
สม่าเสมอและเท่าเทียมกันในการดูวีดิทัศน์ ผู้สอนจะต้องเตรียมวีดิทัศน์ไว้ในหลาย ๆ ลักษณะ เพื่อให้นักเรียนมี
ทางเลือก เช่น
1) ใส่ไว้บนเว็บไซต์
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2) เครือข่าย (server) ของโรงเรียน หรือนักเรียนสามารถนาแฟลชไดรว์ (flash drive)
มาบันทึกข้อมูลไปดูกับเครื่องเล่นหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
3) ไฟล์ (file) วีดิทัศน์
การตรวจสอบการดูวีดิทัศน์ของนักเรียน
จดบันทึก : จดบนกระดาษ โพสต์ข้อความในบล็อก หรือส่งอีเมล
ตั้งคาถาม : เป็นคาถามที่สงสัยจากการดูวีดิทัศน์ เพื่อมาถามผู้สอนในชั้นเรียน
5) การวัดผลและประเมินผลภายใต้รูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้น มีทั้งการ
ประเมินเพื่อพัฒนา (formative assessment) เพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน และการ
ประเมินผลรวบยอด (summative assessment) เพื่อตัดสินว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหรือไม่ การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ่นหลากหลายทั้งรูปแบบ
วิธีการและระยะเวลา เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1) วัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2) วัดผลและประเมินผลซ้าได้
3) ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวัดผลและประเมินผล
4) ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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จากคุณลักษณะของแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สรุปได้ว่า คุณลักษณะของแนวคิดห้องเรียน
กลับด้าน มีลักษณะสาคัญคือการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากเดิมสิ่งที่ทาในชั้นเรียนเอาไปทาที่บ้าน
และสิ่งที่มอบหมายไปทาที่บ้านมาทาในชั้นเรียน ส่งผลให้บทบาทและความสาคัญในชั้นเรียนเปลี่ยนไปจาก
ผู้สอนและการบรรยายของผู้สอนเป็นการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สามารถวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตามศักยภาพของตนเอง

4. กรณีตัวอย่างการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน
ในเรื่องนี้ได้เสนอตัวอย่างการนาการสอนแบบกลับด้านมาใช้ในการสอนวิชาฟิสิกส์ 4 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องไฟฟ้าสถิต ของนายสุกรี แวอีแต (2561)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาฟิสิกส์ 4 รหัสวิชา ว 30204
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เวลา 2 ชั่วโมง

31
เรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าและประจุไฟฟ้า

ครูผู้สอน นายสุกรี แวอีแต
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้ า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว งและแรงนิ ว เคลี ย ร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
2. สาระสาคัญ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า เช่นการเกิด
ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ การที่ขนถูกหวีดึงดูดให้ตั้งขึ้นหลังจากถูกับเส้นผมในฤดูหนาว เป็นต้น
ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ อนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุลบ คือ อิเล็กตรอน และ
อนุภาคที่เล็กที่สุดที่มีประจุบวก คือ โปรตอน
3. ผลการเรียนรู้
อธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิตได้
4. สาระการเรียนรู้
4.1 ปรากฏการทางธรรมชาติของไฟฟ้า
4.2 ประจุไฟฟ้า
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5. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) ความรู้ (K)
ก. อธิบายความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าได้
ข. อธิบายวิธีการทาให้วัตถุที่เป็นกลางมีประจุไฟฟ้าและวิธีการทดสอบได้
ค. อธิบายความหมายของวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าและแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้
ง. จาแนกชนิดของประจุไฟฟ้า และชนิดแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้
2) ทักษะกระบวนการ (P)
ทดลองเพื่อศึกษาชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า และชนิดของประจุไฟฟ้าได้
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
ก. มีวินัย
ข. ใฝ่เรียนรู้
ค. มุ่งมั่นในการทางาน
ง. สามารถทางานเป็นกลุ่มได้
6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนอกห้องเรียน
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ก. นักเรียนศึกษาเรื่อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า จากวีดิทัศน์ผ่านห้องเรียนออนไลน์
หรือหนังสือแบบเรียนรายวิชา หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ตามที่ตนเองสนใจ
ข. นักเรียนตอบคาถามออนไลน์ในแบบฝึกหัดที่ 1 ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต โดยมีคาถามว่า
“ไฟฟ้าสถิตคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร”
กิจกรรมในห้องเรียน
1) กิจกรรมอุ่นเครื่อง (Warm-up)
ครูขอตัวแทนนักเรียน 2 คนเพื่อออกมาสาธิตการนาผ้ามาถูกับแผ่นใส โดยถูแบบแผ่นเดียว
และถูแบบ 2 แผ่นแล้วนามาใกล้กัน พร้อมทั้งตั้งคาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2) ถาม – ตอบ เรื่องวิดีทัศน์
ก. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้างและเกิดขึ้น ได้
อย่างไร
ข. ให้นักเรียนร่วมอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นักเรียนได้ไป
สืบค้นมา
3) กิจกรรมเรียนรู้
ก. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 4-5 คน
ข. ครูแจกอุปกรณ์การทดลองที่ 1 เรื่อง ประจุไฟฟ้าและแรงระหว่างประจุ
ค. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทาการทดลอง พร้อมทั้งบันทึกผลการทดลอง
ง. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการทากิจกรรมไปติดบนกระดานที่ครูเตรียมไว้
จ. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มของตนเองและต่างกลุ่ม
ฉ. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นาไปสู่ข้อสรุปว่ า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเกิดแรงชนิดใดบ้าง(แรงดูดและ
แรงผลัก) และต้นเหตุของการเกิดแรงดังกล่าวคืออะไร(ประจุไฟฟ้า)
ช. ครูให้นักเรียนสรุปสาระสาคัญลงในสมุดจดบันทึก
ซ. ครูยกตัวอย่างการคานวณเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดประจุแบบต่าง ๆ
ฌ. ครูให้นักเรียนแก้ปัญหาโจทย์ โดยร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม
ญ. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันประเมินผลที่ได้จากการทดลองของกลุ่มอื่นๆ
ฎ. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบท้ายคาบเกี่ยวกับประจุจานวน 1 ข้อ เพื่อเป็นการสรุปความรู้
โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

6. สื่อการเรียนรู้
- หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติมเล่ม 4
- ชุดการทดลองกิจกรรม 1 เรื่องชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า และชนิดของประจุไฟฟ้า
- ใบกิจกรรม 1 เรื่องชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า และชนิดของประจุไฟฟ้า
7. การวัดและการประเมินผล
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สาระการเรียนรู้
- อธิบายความหมายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าได้
- อธิบายวิธีการทาให้วัตถุที่เป็นกลางมี
ประจุไฟฟ้าและวิธีการทดสอบได้
- อธิบายความหมายของวัตถุที่มีประจุ
ไฟฟ้าและแรงระหว่างประจุไฟฟ้าได้
- จาแนกชนิดของประจุไฟฟ้า และ
ชนิดแรงทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้

วิธีการวัด
วัดจากการตอบคาถาม

เกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 80

ใบบันทึกการทดลองที่ ร้อยละ 80
1
ใบบันทึกการทดลองที่ ร้อยละ 80
1
- กระดานสรุปการผลที่ ร้อยละ 100
ได้จากการทดลอง
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วัดจากการสรุปประเด็น
สาคัญ
วัดจากการสรุปประเด็น
สาคัญ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันประเมินผลการ
ทดลอง
- คานวณหาค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า วัดจากผลการทดสอบ
สถิตได้
ท้ายคาบ
- ทดลองเพื่อศึกษาชนิดของแรง
ผลการทดลองกิจกรรม
ระหว่างประจุไฟฟ้า และชนิดของ
ที่ 1 เรื่องชนิดของแรง
ประจุไฟฟ้าได้
ระหว่างประจุไฟฟ้า และ
ชนิดของประจุไฟฟ้า

เครื่องมือวัด
- แบบฝึกหัดที่ 1

สังเกตจากพฤติกรรม
ของนักเรียน

ประเมินการทางานกลุ่ม

- ใบบันทึกการทดลอง
ที่ 1 เรื่องชนิดของแรง
ระหว่างประจุไฟฟ้า
และชนิดของประจุ
ไฟฟ้า
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
แบบประเมินการ
ทางานกลุ่ม

ร้อยละ 80

ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

นักเรียนผ่านได้
คะแนน 17 ขึ้นไป

วิช
า
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- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทางาน
- .สามารถทางานเป็นกลุ่มได้

- แบบทดสอบท้ายคาบ ร้อยละ 80

ชุด

รายวิชา ฟิสิกส์ 4
ใบกิจกรรมที่ 1
รหัสวิชา ว 33204
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เวลา 40 นาที
การทดลองที่ 1 เรื่อง ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า และชนิดของประจุไฟฟ้า
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาการทดลองตามวิธีการทดลองต่อไปนี้ พร้อมทั้งบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการ
ทดลองให้สมบูรณ์
ผู้ทาการทดลอง
1. .................................................. เลขที่ .......... 2. .................................................. เลขที่ ..........
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ..... / ......
ทดลองวันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ...........

34
วัสดุอุปกรณ์
จานวนต่อกลุ่ม ( 4-5 คน )
3
2
1
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รายการ
1. หลอดกาแฟ
2. ทิชชู
3. เข็มหมุด
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วิธีดาเนินการทดลอง
1. นาเข็มหมุดเจาะที่กึ่งกลางของหลอดกาแฟที่ 1
2. หลอดกาแฟที่ 1 ที่เจาะเข็มหมุด และหลอดกาแฟชิ้นที่ 2 ไม่เจาะเข็มหมุด มาถูกระดาษทิชชูด้านใด
ด้านหนึ่งทั้ง 2 หลอด
3. นาหลอดกาแฟที่ 1 ที่ถูแล้วกับกระดาษทิชชู มาวางบนหลอด (ซึ่งใช้เป็นฐาน)
4. ก่อนทาการทดลองตอนที่ 1 และ 2 ให้นักเรียนคาดคะเนผลที่เกิดขึ้น
การทดองตอนที่ 1 ทดลองโดย นาหลอดกาแฟหลอดที่ 2 มาวางใกล้ๆ หลอดกาแฟหลอดที่ 1 (ด้านที่
ถูกระดาษทิชชู) จากนั้นสังเกต และบันทึกผล
การทดลองตอนที่ 2 นากระดาษที่ใช้ในการถู มาวางใกล้ๆ หลอดกาแฟหลอดที่ 1จากนั้นสังเกต และ
บันทึกผล
5. นักเรียนร่วมกันสรุปและประเมินผลในสิ่งที่ไดกับกลุ่มอื่น
บันทึกผลที่นักเรียนคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนทาการทดลอง
1. ตอนที่ 1 การทดลองหลอดกาแฟชิ้นที่ 1 กับหลอดกาแฟชิ้นที่ 2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ตอนที่ 2 การทดลองหลอดกาแฟกับกระดาษทิชชู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตารางบันทึกผล
1.หลอดกาแฟชิ้นที่ 1 กับหลอดกาแฟชิ้นที่ 2
สิ่งที่ได้จาการสังเกต
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………
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2 การทดลองหลอดกาแฟกับกระดาษทิชชู
สิ่งที่ได้จาการสังเกต

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………
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สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอนที่สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน เรื่องไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ตามกรอบแนวคิดที่ได้เสนอไว้ มีส่วนที่แตกต่างจากแผนการสอนทั่วไปอยู่ที่ กิจกรรมนอกห้องเรียน
- นักเรียนศึกษาเรื่องต่างๆ จากวีดิทัศน์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ (classstart.org)
หนังสือแบบเรียน หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ตามที่ตนเองสนใจ
- นักเรียนตอบคาถามออนไลน์ผ่านห้องเรียนออนไลน์ (classstart.org) โดยครูเป็น
ผู้สร้างคาถามแต่ละเรื่อง
สาหรับกิจกรรมในห้องเรียนให้นักเรียนทากิจกรรมมี กิจกรรมอุ่นเครื่อง (Warm-up) โดย
การให้นักเรียนทาการสาธิตหรือกิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน และ ถาม – ตอบ เรื่องวีดิทัศน์ โดยครูตั้งคาถามที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ให้นักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งเปิดเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับข้อ

36
สงสัยที่เกิดขึ้น และมีกิจกรรมเรียนรู้ที่ให้ นักเรียนลงมือทาการทดลอง แบบฝึกหัด โจทย์การคานวณที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ โดยครูเป็นผู้คอยให้นาแนะนาชี้แนะ

72
ลิข 8 น
สิท วัต
ธิ์ข กร
องม รม
หา การ
วิท บร
ยาล ิหาร
ัยส การ
ุโขท ศึก
ัยธ ษา
รรม แล
าธิร ะภา
าช วะผ
ู้นํา

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.1

เรื่องที่ 8.2.1
ห้องเรียนเสมือน

ชุด
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ห้องเรียนเสมือนเป็นการสอนที่จาลองแบบเสมือนจริง เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจและจะขยายตัวมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน
ในระบบนี้อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลักที่เรียกว่า Virtual
Classroom หรือ Virtual Campus นับว่าเป็นการพัฒนาการ บริการทางการศึกษาทางไกลที่เข้าถึงผู้เรียนใน
ระยะไกลได้ เป็นรูปแบบใหม่ของสถาบันการศึกษาในโลกยุคไร้พรมแดน ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายของ
ห้องเรียนเสมือน ประเภทของห้องเรียนเสมือน ข้อดีและข้อจากัด แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน
เสมือน และตัวอย่างการใช้ห้องเรียนเสมือน
1. ความหมายของห้องเรียนเสมือน
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง การเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน เข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File
Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็นการเชื่อมโยงระยะใกล้หรือระยะไกล
ผ่านทางระบบการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตด้วย กระบวนการสอนผู้สอนจะออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้
โดยกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อต่างๆ นาเสนอผ่านเว็บไซต์ประจาวิชา จัดสร้างเว็บเพจในแต่ละส่วน
ให้สมบูรณ์ ผู้เรียนจะเข้าสู่เว็บไซต์ประจาวิชาและดาเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนที่ผู้สอนออกแบบไว้ใน
ระบบโดยสรุปกล่าวได้ว่าได้ว่า ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่กระทา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการเครือข่าย (File Server) และคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการเว็บ (Web server) เป็นการเรียนการสอนที่จะ
มีการนัดเวลาหรือไม่นัดเวลาก็ได้ และนัดสถานที่ นัดตัวบุคคล เพื่อให้เกิดการเรียนการสอน มีการกาหนด
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ตารางเวลาหรือตารางสอน เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนพร้อมๆ กันหรือไม่พร้อมกัน มีการใช้สื่อการสอน
ทั้งภาพและเสียงผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือตอบ โต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือกับเพื่อน
ร่วมชั้นได้เต็มที่ (คล้าย chat room) ส่วนผู้สอนสามารถตั้งโปรแกรมติดตามพัฒนาการประเมินผลการเรียน
รวมทั้งประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ ทั้งนี้ไม่จากัดเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เรียนในชั้นและผู้สอน
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ภาพที่ 8.5 ห้องเรียนเสมือน
ที่มา : https://www.slideshare.net/edutec3637/virtual-classroom-58777992
2. ประเภทของห้องเรียนเสมือน
ห้องเรียนเสมือนสามารถจาแนกประเภทตามลักษณธของห้องเรียนได้เป็น 2 ประเภทคือ
2.1 จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดา แต่มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงเกี่ยวกับบทเรียน
โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนนักศึกษาก็สามารถรับ
ฟังและติดตามการสอนของผู้สอนได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบกับอาจารย์
ผู้สอน หรือเพื่อนักศึกษาในชั้นเรียนได้ ห้องเรียนแบบนี้ยังอาศัย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นจริง
2.2 การจัดห้องเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงเรียกว่า Virtual Reality โดยใช้
สื่อที่เป็นตัวหนังสือ (Text-Based) หรือภาพกราฟิก(Graphical-Based) ส่งบทเรียนไปยังผู้เรียนโดยผ่านระบบ
โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนลักษณะนี้เรียกว่า Virtual Education Environment ซึง่
เป็น Virtual Classroom ที่แท้จริง การจัดการเรียนการสอนทางไกลทั้งสองลักษณะนี้ในบางมหาวิทยาลัยก็ใช้
ร่วมกัน คือมีทั้งแบบที่เป็นห้องเรียนจริง และห้องเรียนเสมือนจริง การเรียนการสอนก็ผ่านทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั่วโลก เช่นอินเตอร์เน็ต ขณะนี้ได้มีผู้พยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริงขึ้น
แล้ว โดยเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการ ด้านการเรียนการสอนทางไกลแบบ Virtual Classroom
ต่างๆ เข้าด้วยกัน และจัดบริเวณอาคาร สถานที่ห้องเรียน ห้องสมุด ภาควิชาต่างๆ ศูนย์บริการต่างๆ ตลอดจน
คณาจารย์ นักศึกษา กิจกรรมทุกอย่างเสมือนเป็นชุมชนวิชาการจริงๆ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ของแต่ละแห่งผู้ประสงค์จะเข้าร่วมในการเปิดบริการก็จะต้องจองเนื้อที่และเขียนโปรแกรมใส่
ข้อมูลเข้าไว้ เมื่อนักศึกษาติดต่อเข้ามา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ
สามารถโต้ตอบได้เสมือนหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆ
3 ข้อดีและข้อจากัดของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน
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3.1 ข้อดีของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมีดังนี้
1) ผู้เรียนสามารถศึกษาอยู่ที่ใดก็ได้ ไม่มีความจาเป็นต้องเดินทาง ศึกษาเวลาใดก็ได้ มีความ
สะดวกสบายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2) ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ง่าย ในขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ห้องเรียนปกติ กระทาได้ยาก ผู้เรียนในระบบห้องเรียนเสมือนจะสามารถอธิบายปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยน
โครงงานซึ่งกันและกันได้
3) ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการถามคาถาม การให้ข้อสังเกตและการทากิจกรรม
ร่วมกันโอกาสการมีส่วนร่วมด้วยระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง
3.2 ข้อจากัดของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมีดังนี้
1) อุปกรณ์และซอฟแวร์ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน มีราคาแพง ดังนั้น การเรียนการ
สอนด้วยวิธีนี้จึงมีข้อจากัดในกลุ่มนักเรียนและโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีฐานะค่อนข้างดี
2) มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมักจะเป็นการ
เรียนต่างเวลาตามความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้นนักเรียนจึงไม่สามารถได้รับคาตอบโดยทันทีเมื่อ
ต้องการซักถามผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยทันที
3) ผู้เรียนต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคสาคัญใน
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนปฎิสัมพันธ์ทางการเรียนไม่มีความเป็นธรรมชาติและมีน้อยเกินไป
แม้ว่าการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
4) ห้องเรียนเสมือนจะมีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนอื่นๆได้ แต่
มนุษย์ก็ยังต้องการ การติดต่อสื่อสารที่เห็นหน้า เห็นตา ท่าทาง และการแสดงออกในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิด
ความรู้สึก ความเข้าใจและความเชื่อมั่นทางความคิด ซึ่งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนไม่สามารถ
ตอบสนองข้อสงสัยหรือให้คาชี้แนะโดยทันทีอย่างไม่มีอุปสรรค
5) ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนด้วยตนเองซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญในการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยลดข้อจากัดใน
ด้านต่างๆทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความพอใจ ตามความพร้อมทั้ง
ทางด้านเวลา สถานที่และความสามารถทางสติปัญญา การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนนี้ สามารถจัดได้
ทั้งแบบการศึกษาในโรงเรียน นอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยส่งผลให้คนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการจัดห้องเรียนเสมือนอยู่อีกมาก เช่น ระบบบริหารจัดการ
ของห้องเรียนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน และสิ่งที่การเรียนในห้องเรียนเสมือนไม่มีก็คือ ปฏิสัมพันธ์
ทางด้านสังคมระหว่างผู้เรียนด้วยกัน สิ่งเหล่านี้คือคาถามที่ต้องคิดว่าห้องเรียนเสมือนจะทาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
แม้ว่าต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจะสูงมาก แต่ถ้าหากมีการบริการ
จัดการจนมีประสิทธิภาพและเป็นที่แพร่หลายแล้ว ผลกาไรจะเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติในรูปของคน
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ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความรู้ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาส่วนต่างๆของประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
4. แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนเสมือน
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนในที่นี้เสนอเป็นการสอนผ่านเว็บ การเรียนการสอนแบบนี้
ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ของ
ผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้
ให้บริการ เว็บ (Web Server) อาจเป็นเป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้หรือเชื่อมโยงระยะไกลผ่านทางระบบการ
สื่อสาร และอินเทอร์เน็ตการจัดการเรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บนั้น ผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2540)
4.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ได้เสนอขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
2. การวิเคราะห์ผู้เรียน
3. การออกแบบเนื้อหารายวิชา
- เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
- จัดลาดับเนื้อหาจาแนกหัวข้อตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละหัวข้อ
- กาหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ
- กาหนดวิธีการศึกษา
- กาหนดสื่อที่ใช้ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวข้อ
- กาหนดวิธีการประเมินผล
- กาหนดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียน
- สร้างประมวลรายวิชา
4. การกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยใช้คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ
5. การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่
- สารวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้
- กาหนดสถานที่และอุปกรณ์ที่ให้บริการและที่ต้องใช้ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต
- สร้างเว็บเพจเนื้อหาความรู้ตามหัวข้อของการเรียนการสอนรายสัปดาห์
- สร้างแฟ้มข้อมูลเนื้อหารายวิชาเสริมการเรียนการสอนสาหรับถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
6. การปฐมนิเทศผู้เรียน ได้แก่
- แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน
- สารวจความพร้อมของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจจะต้องมี
การทดสอบ หรือสร้างเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอได้ศึกษาเพิ่มเติม ในเว็บ
เพจเรียนเสริม หรือให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
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7. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กาหนดไว้โดยในเว็บเพจจะมีเทคนิคและกิจกรรมต่างๆ
ที่สามารถสร้างขึ้น ได้แก่
- การใช้ข้อความเร้าความสนใจที่อาจเป็นภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
- แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวข้อในแต่ละสัปดาห์
- สรุปทบทวนความรู้เดิมหรือโยงไปหัวข้อที่ศึกษาแล้ว
- เสนอสาระของหัวข้อต่อไป
- เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคาถาม กิจกรรมการประเมิน
ตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล
- เสนอกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว ให้ทาแบบฝึกหัด ค้นหาหนังสือ ส่งการบ้าน การทารายงานเดี่ยว
รายงานกลุ่ม ในแต่ละสัปดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้
- ผู้เรียนทากิจกรรม ศึกษา ทาแบบฝึกหัด และการบ้าน ส่งผู้สอนทั้งทางเอกสารทาง
- เว็บเพจผลงาน ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้รับทราบด้วย และผู้เรียนส่งผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียนส่งคะแนนและข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่เว็บเพจประวัติของผู้เรียน รวมทั้ง
การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปสู่เว็บเพจผลงานของผู้เรียนด้วย
8. การประเมินผล ผู้สอนสามารถใช้การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน รวมทั้งการที่ผู้เรียนประเมินผลผู้สอน และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา เพื่อให้
ผู้สอนนาไปปรับปรุงแก้ไข ระบบการเรียน การสอนทางอินเทอร์เน็ต
4.2 ยุทธวิธีในการใช้การเรียนการสอนผ่านเว็บสามารถกระทาได้อย่างกว้างขวาง โดยทาให้
เกิดปฏิสัมพันธ์และเป็นการสร้างความหยืดหยุ่นในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดย
ผ่านกระบวนการที่สามารถกระทาได้บนเว็บ Hughes and Hewson (1998) ได้กาหนดวิธีการใน
การเรียนการสอนผ่านเว็บ ว่าควรมีสิ่งที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การแจ้งล่วงหน้า (Notices) เป็นการใช้เว็บโดยกาหนดพื้นที่เฉพาะที่เป็นบอร์ดในเว็บสาหรับ
อาจารย์กาหนดนัดหมายหรือสั่งงาน ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าผ่านอีเมล์ หรือการเผยแพร่ในกลุ่ม
เป็นกิจกรรมสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. การนาเสนอ (Presentations) เป็นการนาเสนอด้วยเว็บที่ทาขึ้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยนาเสนอ
งานที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแบบสัมมนาหรือประชุม นาเสนอผ่านเว็บไซท์ หรือโดยอีเมล์ หรือการเผยแพร่ใน
กลุ่ม เป็นกิจกรรมสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3. การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เป็นการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใช้อีเมล์และการ
ประชุมสนทนาแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บเหมือนประชุมสัมมนาซึ่งเป็นกลุ่มสนทนาที่แสดงเป็นรูปภาพ
แทนผู้ใช้หรือผู้แทนชื่อของผู้ใช้ก็ได้
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4. การใช้คาถามโดยรอคาตอบ (Questioning) เป็นการกาหนดคาถามขึ้น โดยผู้สอนใช้คาถามนา
และให้ผู้เรียนหาคาตอบ โดยคาตอบที่ตอบมาถ้าตรงกับคาถามที่กาหนด ก็จะมีการป้อนกลับไปยังผู้เรียนเพื่อ
การตอบสนองและประเมินผล
5. การระดม (Brainstorms) เป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อคาถามโดยผู้เรียนต้อง
ร่วมกันค้นหาคาตอบ กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคาถามที่กาหนดในกิจกรรมเดียวกัน
6. การกาหนดสภาพงาน (Task Setting) เป็นการกาหนดกระบวนการในการทางานส่งตามกิจกรรม
ซึ่งอาจจะเป็นรายงานหรืองานกลุ่มย่อย ซึ่งอยู่ในรูปของเว็บไซท์ หรืออีเมล์
7. แบบฝึกหัด (Class Quizzes) เป็นการทดสอบผลทั้งชั้นเรียน หรือถามเพื่อประเมินผลของการ
เรียน ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น เป็นแบบตัวเลือก หรือคาถามสั้น ๆ ที่จะมีการป้อนกลับตลอดเวลา และ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์
8. การอภิปรายรายคู่นอกระบบหรือการศึกษาเป็นกลุ่ม แบบการออกแบบพื้นที่ของการเรียนการ
สอนผ่านเว็บให้มีพื้นที่เฉพาะสาหรับการพบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ รายคู่หรือกลุ่มนอกเหนือจาก
ขั้นตอนปกติในการสอน ซึ่งสามารถทาเป็นสภากาแฟ ห้องสัมมนา ห้องพักผ่อนห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้เว็บ
สามารถเข้าไปทากิจกรรมได้อิสระในเว็บไซท์ที่จัดไว้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อย่างอิสระ
4.3 กิจกรรมของการเรียนการสอนผ่านเว็บ การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศัยคุณลักษณะของ
อินเทอร์เน็ต 3 ประการ (Doherty,1998 อ้างถึงใน สรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2545) ดังนี้
1. การนาเสนอ (Presentation) ในลักษณะของเว็บไซท์ที่ประกอบไปด้วยข้อความกราฟิก ซึ่งสามารถ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ
1.1 การนาเสนอแบบสื่อทางเดียว เช่น ข้อความ
1.2 การนาเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความกับกราฟิก
1.3 การนาเสนอแบบมัลติมิเดีย ประกอบด้วย ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวเสียง และ
ภาพยนตร์ หรือวีดิโอ
2.การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารจาเป็นที่จะต้องใช้ทุกวัน ซึ่งเป็นลักษณะ
สาคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารหลายแบบเช่น
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
2.2 การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งอีเมล์ โต้ตอบกัน การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
2.3 การสื่อสารแบบหนึ่งแหล่งไปหลายที่ เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่กระจายไปหลาย
แห่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอื่นๆ ได้รับฟังด้วยหรือการประชุมทางคอมพิวเตอร์
2.4 การสื่อสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการสื่อสารบนเว็บ โดยมี
คนใช้หลายคนและคนรับหลายคน
3. การก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะสาคัญของอินเทอร์
เน็ต มี 3 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การสืบค้น
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3.2 การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษย์ในการใช้เว็บ
เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายแล้วผู้เรียนจะสามารถเรียนจากที่ใดและเวลาใดก็ได้โดยขึ้น
กับกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่แต่ละหลักสูตรได้กาหนดไว้ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
กับการเรียน การสอนผ่านเว็บนั้น มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ Bannan
และ Milheim (1997) ได้สรุปไว้ว่ามี 12 กิจกรรมดังนี้
1. การประกาศข้อมูลข่าวสาร
2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. Listserv
4. การเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากร
5. การเชื่อมโยงไปยังส่วนช่วยเหลือสนับสนุน
6. Multi-User Dialogs
7. สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Community)
8. การบันทึกของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
9. ข้อความแบบดิจิตอล
10. การสร้างสรรค์เว็บเพจ
11. การประชุมผ่านคอมพิวเตอร์
12. การประกาศโครงการ (Posted Projects)
Ellsworth (1994) และ Barron and Ivers (1996) มีความเห็นว่าว่า กิจกรรมและบริการของ
อินเทอร์เน็ต ที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรมต่อไปนี้
1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
2. การอ่านข่าว การแลกเปลี่ยนข่าวสาร อภิปรายกลุ่ม (Newsgroup)
3. การสนทนา (Talk, Internet Relay Chat)
4. การกระจายข่าว หรือจดหมายเวียน (Listserv)
5. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโกเฟอร์ (Gopher Server)
6. เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web - WWW)
7. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (File Transfer Protocol)
8. การประชุมทางไกล (Teleconferencing)
9. การเข้าใช้โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระยะไกล (Remote Access Through Telnet)

ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (2551) การพัฒนาแบบจาลองห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิชาฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
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5. ตัวอย่างการใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในวิชาฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (ปรับจาก ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (2551))
ห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในวิชาฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ของศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ ได้จัดทาแบ่งเป็น 3 ส่วนตาม
ขั้นตอนใหญ่คือ ส่วน INPUT PROCESS และ OUTPUT
1. ส่วน INPUT
การสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในวิชาฟิสิกส์ สาหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สอนได้เริ่มดาเนินการในขั้น INPUT ดังนี้คือ
1.1 วิเคราะห์ปัญหา
ผู้สอนทาการวิเคราะห์ปัญหาจากสถาบันการศึกษาที่ได้สังกัดอยู่ พบว่ามีผู้เรียน
จานวนมากที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน / การเรียนการสอน
1.3 กาหนดวัตถุประสงค์
1.4 กาหนดวิธีการเรียนและกิจกรรม
1.5 ออกแบบและสร้างเนื้อหารายวิชาเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการ
ทดลองจะเป็นเนื้อหาวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ จานวน 5 เรื่อง คือ
- กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
- พลังงานและโมเมนตัม
- การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
- กฎของบอยล์
- การสั่นพ้อง
1.6 จัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
2. ส่วน PROCESS
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ภาพที่ 8.6 ขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการเสมือน

45
ที่มา : ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (2551) การพัฒนาแบบจาลองห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิชาฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความ
สมบูรณ์แห่งปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
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ส่วน PROCESS
การสร้างห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในวิชาฟิสิกส์ สาหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้เริ่มดาเนินการในขั้น PROCESS ดังนี้คือ
2.1 เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2 ลงทะเบียนเรียน หลังจากที่ผู้เรียนเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบจะกาหนดให้ลงทะเบียน
เรียน โดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้เรียน
2.3 กาหนดรหัสผ่าน หลังจากนั้นผู้เรียนจะกาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่การ
เรียนจากเว็บเพื่อการเรียนการสอน (Web – based Instruction) ทุกครั้ง
2.4 เข้าสู่เว็บเพื่อการเรียนการสอน (Web – based Instruction) เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ เว็บเพื่อการ
เรียนการสอน (Web – based Instruction) จะพบองค์ประกอบในส่วนที่เป็นคาแนะนาผู้เรียนในการเรียน
(User’s guide), ภาพรวมโครงสร้างของรายวิชา (Course Overview), เนื้อหาการเรียน (Contents), ประวัติ
ผู้เรียน (Learner Profile), ข้อมูลส่วนตัวของผู้สอน (Instructor Profile)
2.5 คาแนะนาการเรียน ผู้เรียนต้องศึกษาคาแนะนาการเรียนเป็นลาดับแรกของการเรียน ซึ่งจะ
มีการชี้แจงถึงวิธีการใช้บทเรียน ขั้นตอนการเรียน และคาอธิบายลักษณะปุ่มการใช้งานต่าง ๆ
2.6 เลือกเนื้อหา เมื่อผู้เรียนได้ทาการศึกษาคาแนะนาการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น
จึงเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการเป็นลาดับต่อไป
2.7 ศึกษาเนื้อหา ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหาที่จะศึกษา จะได้พบกับส่วนสนับสนุนการเรียนรู้
ที่บทเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้คือ ผู้เรียนสามารถติดต่อกับผู้เรียนคนอื่นหรือผู้สอนผ่านทางCommunication
นอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถประกาศข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนผ่านทาง Bulletin Board
ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก Resources ที่กาหนดไว้
2.8 เข้าสู่ห้องปฏิบัติการเสมือน หลังจากศึกษาเนื้อหาจนจบแล้ว ผู้เรียนจะฝึกปฏิบัติการทาการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการเสมือน ซึ่งจะพบองค์ประกอบในส่วนที่เป็น Video Clips, Experimental ,
Experimental Report, Exercise, และ Evaluation โดยในขั้นตอนแรก ผู้เรียนสามารถศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ
ได้จาก Video Clips ทีห่ ้องปฏิบัติการเสมือนได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ
ในการปฏิบัติการจริง
2.9 ฝึกปฏิบัติทาการทดลอง หลังจากที่ได้ศึกษาขั้นตอนทาการทดลองต่าง ๆ จาก Video Clips
แล้วผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติทาการทดลองในส่วนที่เป็น Experimental เมื่อทาการทดลองเสร็จแล้วผู้เรียนต้อง
ทาการบันทึกรายงานผลการทดลองในส่วน Experimental Report เพื่อส่งผลไปให้ผู้สอนได้ตรวจดูระดับ
ความรู้ของผู้เรียน หลังจากนั้นจะได้ฝึกทาแบบฝึกหัดในส่วน Exercise ก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนEvaluation เพื่อ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน
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3. ส่วน OUT PUT

ที่มา : ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ (2551) การพัฒนาแบบจาลองห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในวิชาฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความ
สมบูรณ์แห่งปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)

ส่วน OUTPUT

เมื่อผู้เรียนได้เรียนตามขั้นตอนในห้องปฏิบัติการเสมือนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เรียนต้องทา
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนแต่ละบทเรียน และเมื่อเรียนจนครบเนื้อหา ทั้ง 5 เรื่องแล้ว ผู้เรียนต้องทา
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลว่าผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่

23

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.2

วิช
า

เรื่องที่ 8.2.3
ห้องเรียนอัจฉริยะ

ชุด

การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องคานึงถึงทั้งวิธีการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถต่อยอดไปสู่การทางานในอนาคตได้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาจึงนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น สิ่ง
เหล่านี้ส่งผลกระทบให้เกิดการปรับเปลี่ยนห้องเรียนแบบเดิมไปสู่ห้องเรียนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน ที่เรียกว่า ห้องเรียนอัจฉริยะ
1. ความหมายของห้องเรียนอัจฉริยะ
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึง ห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนที่จัดทาขึ้นใน
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติโดยทั่วไป เพื่อใช้สาหรับการเสริมสร้างและพัฒนาประสบการณ์
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ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรมรวมทั้งการฝึกทักษะ และความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะสามารถนาไป
ปรับใช้ในอนาคตได้ โดยมีจุดเน้นในด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นการเรียนการสอนทั้งในระบบชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนในการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยผังมโนทัศน์ของห้องเรียนอัจฉริยะ Junfeng Yang (2013) ได้กาหนดมโนทัศน์
( Concept )ที่บ่งบอกถึงความหมายของคาว่า SMART Classroom ซึ่งมาจากคาสาคัญที่แสดงให้เห็นในมิติใน
ด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ( Huang et.al , 2014 )

ภาพที่ 8.8 ผังมโนทัศน์ของห้องเรียนอัจฉริยะ Junfeng Yang (2013)
ที่มา : Huang et.al , 2013 : online

“Optimizing Classroom Environment to Support Technology Enhanced Learning”
1. S: Showing ความสามารถในการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศในการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยี
การสอน

ชุด

วิช
า
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2. M: Manageable ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการด้านการจัดระบบการสอน, สื่อ,อุปกรณ์,
ทรัพยากร, แหล่งทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอัจฉริยะ
3. A: Accessible ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเรียนจากการใช้สื่อ,เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ
4. R: Real-time Interactive ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบขณะสร้างประสบการณ์
ทางการเรียนการสอน รวมทั้งการเรียนผ่านสื่อ, เครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบในห้องเรียน
อัจฉริยะ
5. T: Testing ความสามารถด้านการทดสอบ หรือการตรวจสอบเชิงคุณภาพสาหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเรียนจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ
2. แนวคิดทางการศึกษากับห้องเรียนอัจฉริยะ
ห้องเรียนอัจฉริยะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับ
การจัดการศึกษาไทยทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ต่อการเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยี
ต่าง ๆ และระบบอินเตอร์เน็ต (วันวิสาข์ เคน,2556) ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีการ
ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ซึ่งแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษากับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ(ณมน
จีรังสุวรรณ, 2556) สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. แนวคิดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) การจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนอัจฉริยะที่ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนจะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้จากช่องทางต่าง ๆแล้วนาความรู้ที่ได้มานั้น
มาร่วมแลกเปลี่ยน,วิเคราะห์, สังเคราะห์ และประมวลผล เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรายวิชาต่าง ๆ หรือในชีวิตประจาวัน
2. แนวคิดด้านความพร้อม (Readiness)การจัดรายวิชาสาหรับการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ
สามารถเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ชี้ให้เห็นความพร้อมในการเรียนของแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่
สามารถสร้างขึ้นเองได้ หากได้มีการจัดการกับรายวิชาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละ
บุคคล โดยการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะจะมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียน
แต่ละบุคคล
3. แนวคิดด้านการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(Learner Centered) แนวคิดนี้จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมากในการค้นหา,การคิดวิเคราะห์ และการคิดสังเคราะห์ข้อมูลความรู้นั้นด้วยตนเอง และ
ผู้เรียนยังมีส่วนสาคัญที่ผู้สอนจะต้องจัดแผนการศึกษา, รูปแบบ, วิธีการสอนและกิจกรรมในการเรียน รวมถึง
การประเมินผลให้ร้อยรัดกับความสามารถของผู้เรียน โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. แนวคิดด้านการเรียนแบบร่วมมือ(Cooperative Learning) แนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงความกล้าในการซักถาม หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และสร้างบรรยากาศใน
การเรียนเพื่อลดความวิตกกังวลในการจัดการเรียนการสอน โดยการนาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการ
ออกแบบและสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน, ผู้เรียนกับ
ผู้สอน และผู้เรียนกับสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
5. แนวคิดด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (To reduce inequality in education)
เนื่องจากในปัจจุบันการปฏิสัมพันธ์ทางความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้น
การที่ผู้สอนจะถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างเดียวอาจจะไม่ทันกาล และความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นวิธีการที
ผู้สอนจะถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ดีที่สุด คือ เครื่องมือสาหรับการเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน
ทาหน้าที่เป็นผู้คอยให้คาแนะนา และบริหารจัดการอย่างรัดกุมจากที่กล่าวมาข้างต้นห้องเรียนอัจฉริยะจึงเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
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ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนกับการสอนห้องเรียนอัจฉริยะมีเกี่ยวข้องหลายแบบ
ทฤษฏีที่เกีย่ วข้องกับการออกแบบการเรียนกับการสอนห้องเรียนอัจฉริยะสามารถสรุปได้ดังนี้ (ภูชิศ สถิตพงษ
, 2559)
1. การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นการที่ผู้เรียนสามารถเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้นั้นได้จากประสบการณ์ของตนเอง โดยการเรียนการสอนห้องเรียน
อัจฉริยะนั้นผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้กระทากับประสบการณ์ หรือชุดข้อมูลผ่านช่องทางการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หรือการเรียนแบบสืบสอบ (InquiryBased Learning)ภายใต้สื่อห้องเรียนอัจฉริยะ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการ การสังเกต การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประมวลผลและการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองจน
กลายเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น และบทบาทของผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก กระตุ้นและ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้กับผู้เรียน ตลอดจนดึงความรู้และประสบการณ์ที่มี
อยู่ในอดีตมาบูรณาการให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาตนเอง และควบคุมตนเอง
ได้จากการเรียนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการแบ่งปันจากการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มในกระบวนการเรียนการสอน โดยการ
จัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการดึงจุดเด่นและคุณลักษณะสาคัญออกมา เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน การแบ่งปันและทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน จากประสบการณ์การเรียนในอดีต หรือประสบการณ์การ
เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจากสื่อในห้องเรียนอัจฉริยะที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนแต่ละบุคคลออกมา เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และประมวลผล
ความรู้ที่จะเชื่อมโยงไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดประโยชน์ต่อไป
3. การเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self –Directed Learning) เป็นกระบวนการเรียนของผู้เรียนโดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์ความต้องการ กาหนดจุดมุ่งหมาย การวางแผน การแสวงหาแหล่งวิทยาการหรือแหล่ง
ทรัพยากร และการประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง โดยการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะนั้นผู้เรียนจะต้อง
วางแผนการเรียนด้วยการวิเคราะห์ความต้องการที่จะเรียนของตนเอง กาหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนให้
ชัดเจนไม่คลุมเครือ และเนื้อหา วิธีการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
แหล่งวิทยาการ หรือแหล่งทรัพยากร ด้วยการอาศัยศักยภาพของเทคโนโลยีต่าง ๆ ของห้องเรียนอัจฉริยะเป็น
สื่อในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันข้อมูลความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และทักษะในศตวรรษ์ที่ 21 ในการเรียนด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองเป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้เรียนอาจได้รับหรือไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่นเพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สอน เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนกับการ
สอนห้องเรียนอัจฉริยะที่ถือว่าเป็นทฤษฏีที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ๆ ในการเรียนการสอน และนอกจากนี้
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ยังมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21กับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ อาทิ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ผู้สอนกาหนดให้
ผู้เรียน ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมแนวใหม่ ( Neo-Behaviorism)เชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่
ละบุคคลเกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม นั้นคือผู้เรียนเกิดเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จากการ
สังเกตและการเลียนแบบ โดยการเรียนรู้ผ่านการสังเกตได้ ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Cognitivism) คือการ
เชื่อมโยงสิ่งใหม่กับความรู้เดิม และทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
(Constructionism) เป็นการทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือการค้นพบด้วยตนเอง เพื่อ
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทฤษฏีต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่
เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย
ห้องเรียนอัจฉริยะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคปัจจุบัน จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จัดทาอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูป
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
มากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก แนวทางการพัฒนาจะเน้นที่การพัฒนา
นวัตกรรมและการนามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุก
ด้าน โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ นวัตกรรมจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น
จากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาที่ในหลายประเทศ ให้ความสาคัญกับ“ทักษะ” (Skill) หรือความ
ชานาญในการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาตามตาราง (Content) โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งองค์การยูเนสโกได้เสนอว่าผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน
คือ
(1) ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต เช่นการอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขเป็น
(2) ทักษะเพื่อทางาน คือ ทักษะพื้นฐานการทางานทุกอาชีพได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และการสื่อสารและ
(3) ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ (วิจารย์ พานิชย์, 2556) สอดคล้องกับ
แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ที่ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ด้วยตนเอง และการจัดการศึกษาที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ด้วยการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนในการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่อันที่จะพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน(วันวิสาข์ เคน, 2556) กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ของหลักการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะตามกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 (ภูชิศ สถิตพงษ , 2559) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของหลักการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมทักษะตาม
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
การเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ
ศตวรรษที่ 21
ทักษะหลัก
ทักษะย่อย
1.ความสามารถใน 1. ทักษะการ 1.1 การสื่อสาร - การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบผ่านการเชื่อมโยงของระบบ
การสื่อสาร
เรียนรู้และ
และการร่วมมือ ห้องเรียนอัจฉริยะสาหรับการสนทนา, การแลกเปลี่ยน
นวัตกรรม
ข้อมูลความรู้, การติดต่อสื่อสารร่วมกันกับเพื่อน,ผูส้ อน,
ผู้เชี่ยวชาญ หรือแหล่งข้อมูลทรัพยากร เป็นต้น
- การแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกันเพื่อ
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่
2. ความสามารถ
1.2 ความริเริ่ม - การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่
ในการคิด
สร้างสรรค์และ ได้จากการแบ่งปัน, แลกเปลี่ยนกับเพื่อน, ผู้สอน
นวัตกรรม
,ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากแหล่งข้อมูลทรัพยากรผ่านการ
เชื่อมโยงของระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
3. ความสามารถ
1.3 การคิด
- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปญ
ั หาต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกับ
ในการแก้ปัญหา
อย่างมี
เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน หรือเหตุการณ์สมมติเพื่อให้
วิจารณญาณ ผู้เรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์, การคิดสังเคราะห์, การ
และการ
ประมวลผล และการแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่
แก้ปัญหา
ได้จากการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
4. ความสามารถ 2. ทักษะชีวิต 2.1 ความ
- ผู้เรียนมีทางเลือกในวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการใช้ทักษะ
และอาชีพ
ยืดหยุ่นและ
ตามความต้องการตามความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้
ชีวิต
ความสามารถ ผู้เรียนเกิดการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือ
ในการปรับตัว เพื่อนร่วมกลุ่มเรียนสาหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
หรือการทางานร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการ
นาเสนอผลงานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้
2.2 การริเริ่ม - ผู้เรียนสามารถนาตนเอง และควบคุมตนเองได้จากการ
และการกากับ เรียนโดยใช้สื่อในห้องเรียนอัจฉริยะเป็นสื่อกลางในการสร้าง
ดูแลตนเองได ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการริเริ่มในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ อันจะนาไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น และบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้
2.3 ทักษะ
- ผู้เรียนมีการแบ่งปัน หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่ง
สังคมและ
กันและกันในระหว่างจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ทักษะข้าม
อัจฉริยะ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูล แสวงหา
วัฒนธรรม
ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ จากบุคคลที่หลากหลาย
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สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน
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ทั้งเชื้อชาติ และวัฒนธรรม แล้วได้นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์,สังเคราะห์ และประมวลผล เพื่อให้ได้เป็นองค์
ความรู้ใหม่
2.4 การมี
- ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน
ผลงานและ
อัจฉริยะมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยการอาศัยหลักการ
ความ
ทฤษฏีที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
รับผิดชอบ
เหล่านั้นได้จากระบบการเข้าถึงชุดข้อมูลของห้องเรียน
ตรวจสอบได้
อัจฉริยะ
2.5 ภาวะผูน้ า - ผู้เรียนเคารพ, ให้เกียรติในสิทธิ และหน้าที่ซึ่งกันและกัน
และความ
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น หรือการทางานกลุ่ม และเมื่อ
รับผิดชอบ
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ หรือชิ้นงานจะแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทางานนั้นจนบรรลุ
เป้าหมาย
3.1 การรู้
- สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ตนเองสนใจ หรือ
สารสนเทศ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้จากแหล่งทรัพยากร หรือสื่อ
ต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะ โดยที่ผู้เรียนได้เกิดทักษะใน
การวิเคราะห์, สังเคราะห์ และประมวลผลสารสนเทศที่ได้
เพื่อนามาประยุกต์ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.2 การรู้สื่อ
- สามารถเลือกใช้ หรือวิเคราะห์ และประเมินสื่อ ถือเป็น
การเพิ่มช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และ
ถูกต้องกับของจุดประสงค์การเรียนรู้
3.3 การรู้
- สามารถใช้เครื่องมือ หรือสื่อต่าง ๆ ในห้องเรียนอัจฉริยะ
เทคโนโลยี
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ, การนาเสนอข้อมูล และการ
สารสนเทศและ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและ
การสื่อสาร
เหมาะสม
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5.ความสามารถใน 3. ทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
สื่อและ
เทคโนโลยี

ชุด

3.4 การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะในลักษณะต่างๆ
การออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะหรือ Smart Classroom นัน้ ได้มีการออกแบบขึ้นมาและมีชื่อเรียกที่
แตกต่างกันออไปดังที่กล่าวมาแล้วนั้น อย่างไรก็ตามในการออกแบบห้องเรียนดังกล่าวในสภาพทางสังคมยุค
ออนไลน์หรือยุคดิจิตอลในปัจจุบันนั้นคงต้องมีการศึกษารายละเอียดในการออกแบบห้องเรียนและ
สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง (Architectures) ต่างๆที่มีอยู่เพื่อให้สอดรับกับสภาพเชิงบริบท (Context) ที่
เปลี่ยนแปลงไปและให้เกิดความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนั่นเอง Pishva and Nishantha
(2008) แห่งมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ห้องเรียนอัจฉริยะ โดยกาหนดเป็นรูปแบบเชิงสถาปัตยกรรมของการออกแบบห้องเรียนอัจฉริยะว่าสามารถ
ออกแบบและจาแนกออกเป็น 4 ลักษณะดังนี้

53

ชุด

วิช
า

23

72
ลิข 8 น
สิท วัต
ธิ์ข กร
องม รม
หา การ
วิท บร
ยาล ิหาร
ัยส การ
ุโขท ศึก
ัยธ ษา
รรม แล
าธิร ะภา
าช วะผ
ู้นํา

1. Single Classroom Architectures เป็นการออกแบบที่มีลักษณะทางกายภาพที่จะเอื้อต่อการ
สร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ช่วยยกระดับคุณภาพทางการเรียนรวมทั้งช่วยสร้าง
บรรยากาศทางการเรียนการสอนให้เกิดความสนุกสนานทั้งผู้เรียนกับผู้สอน เทคโนโลยีที่ใช้จะเป็นประเภทสื่อ
มัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เครื่องฉายและจอวิดีโอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การเรียนและการสอนหรือบรรยายของครูผู้สอน ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะสร้างห้องเรียนอัจฉริยะในลักษณะที่
กล่าวถึงนี้
2. Scattered Classroom Architectures เป็นรูปแบบการกระจายความรู้ที่ยึดตามสภาพทางพื้นที่
ภูมิศาสตร์หรือที่อยู่อาศัยของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันเป็นประการสาคัญ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่นักเรียนมีอยู่ ครูและนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์
ทางการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเรียนผ่านห้องเรียนเสมือนด้วยระบบภาพและเสียง การเรียน
รูปแบบนี้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกแห่งโดยการเชื่อมโยงอุปกรณ์ในชั้นเรียนอัจฉริยะด้วยระบบบังคับ
สัญญาณทางไกล ( Remote Distance ) เพื่อที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการโดยไม่จาเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน เป็น
การเรียนแบบ Cyber University
3. Point-to-Point , Two – classes Architectures เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อการเชื่อมโยงการ
เรียนระหว่างห้องเรียนหลัก ( Local Classroom ) ที่ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
อัจฉริยะร่วมกัน และในขณะเดียวกันก็ส่งผ่านหรือถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเรียนผ่านไปยังห้องเรียน
ทางไกลอีกแห่งหนึ่ง ( Remote Classroom ) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์เดียวกันและเรียนร่วมกัน เป็น
รูปแบบห้องเรียนทางไกลที่นิยมกันในปัจจุบัน
4. Multiple Classroom Architecture เป็นรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะที่สร้างขึ้นเพื่อสนองต่อการ
แสวงหาแหล่งข้อมูลทางการเรียนที่มีอยู่มากมายในยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะของห้องเรียนที่ผสมผสานการนา
เสนอจากห้องเรียนหลักไปสู่แหล่งต่างๆที่หลากหลายแห่งจากระบบเครือข่ายความเร็วสูงทางเว็บไซต์หรือ
อินเทอร์เน็ต กล่าวได้ว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดกว้างในองค์ความรู้แพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลก
จากลักษณะรูปแบบของห้องเรียนอัจฉริยะที่ได้มีการศึกษาวิจัยกันมานั้น สามารถกาหนดเป็นภาพในเชิงกราฟิก
ดังแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างจากภาพต่อไปนี้
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3.4 แนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ
กระบวนการ

การเรียนการสอนห้องเรียนอจั ฉริยะ

ก่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- ผู้สอนเตรียมความพร้อมของสื่อภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
ตามที่ออกแบบและวางแผน
- ผู้สอนให้คาแนะนาการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
- ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และ
แสวงหาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาจากสื่อ
ภายในห้องเรียนอัจฉริยะ
- ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาความรู้จากแหล่ง
ทรัพยากรความรู้ที่หลากหลายจากสื่อห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อม
ทั้งให้ผู้เรียนเปิดโอกาสซักถามตามความเหมาะสม
- ผู้เรียนสามารถแสวงหา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลความรู้
จากแหล่งทรัพยากรจากสื่อในห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อนามา
วิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวลผลความรู้นั้นนอกเหนือจาก
เนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน
- ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก, ชี้แนะ, สร้างแนวทาง และ
กระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
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กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
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- ผู้สอนกาหนดการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นผู้อานวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียนขณะใช้สื่อในห้องเรียนอัจฉริยะ
- ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวก, ชี้แนะ, สร้างแนวทาง และ
กระตุ้นในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
- ผู้เรียนได้แสวงหา หรือค้นหาความรู้จากแหล่งรัพยากรจากสื่อ
ในห้องเรียนอัจฉริยะ
- ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลความรู้ระหว่างผู้เรียน
ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประมวลผล ผ่านสื่อในห้องเรียนอัจฉริยะ
- ผู้เรียนนาเสนอข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อแบ่งปันผู้เรียนคนอื่น ๆ ในชั้นเรียน
- ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้, เกิดการคิด
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้นั้นด้วยตนเอง
หลังกระบวนการจัดการเรียนการสอน - ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- ผู้เรียนได้รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว เรื่องจากผู้เรียนและผู้สอน
มีปฏิสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ หรือช่องทางอื่น ๆ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
- การเพิ่มเติมความรู้ผู้สอนสามารถกระทาได้ทนั ทีผ่านการโพสต์
ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะโดยสรุป แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ ขั้นก่อนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ขั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและขั้นหลังกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในขั้นก่อน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเตรียมความพร้อมของสื่อภายในห้องเรียนอัจฉริยะตามที่ออกแบบ
และวางแผน ในขั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาความรู้จากแหล่ง
ทรัพยากรความรู้ที่หลากหลายจากสื่อห้องเรียนอัจฉริยะ พร้อมทั้งให้ผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นหลังกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ผู้สอนได้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.3
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เรื่องที่ 8.2.4
นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน
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นวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นการนาแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน ในที่นี้เสนอนวัตกรรมร่วมสมัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนดังนี้ การบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงรุก(Proactive Classroom Management) พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ชั่วโมง
อัจฉริยะ (Genius Hour) แอปพลิเคชันสาหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน
ดิจิทัล
1. การบริหารจัดการห้องเรียนเชิงรุก (Proactive Classroom Management)
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก เป็นการดาเนินงานทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
เป็นไปอย่างราบรื่น มีการตัดสินใจที่ตรงประเด็นและมีบรรยากาศโดยรวมเหมาะสม โดยผู้สอนจะมีการ
เตรียมการในระดับที่ซับซ้อนอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือถูกขัดจังหวะในขณะจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้แก่ผู้เรียนมีความหมายสามารถเกิดขึ้นได้ ความรู้ทักษะและความสามารถในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก จะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สาเร็จเป็นที่ยอมรับประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดรูปแบบห้องเรียน 2) การตั้งค่าความคาดหวัง การตั้ง
กฎและกาหนดขั้นตอนการเรียน 3) การชี้แจงกฎระเบียบ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู 5) กลยุทธ์
การสอนอย่างหลากหลาย และ 6) การประเมินและตรวจสอบพฤติกรรม ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการชั้น
เรียนแบบโปรแอคทีฟนี้ผู้เรียนจะมีการลงมือปฏิบัติงานจนเกิดเป็นประสบการณ์จริง
2. พื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ที่จัดขึ้นสนับสนุนภารกิจของสถานศึกษาด้านการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ร่วมกันที่นอกเหนือจากห้องเรียนปกติ โดยสถานศึกษาจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี
ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และเป็นแหล่งสาหรับกลุ่มผู้สนใจในเรื่องคล้ายกันได้แลกเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน ทางด้านวิทยาศาสตร์มีพื้นที่การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Learning Space) เป็นพื้นที่
การเรียนรู้สาหรับผู้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม ทาง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทา ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์
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คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้อง โดย
ผู้เชี่ยวชาญและสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบถ้วน ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศูนย์นี้มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการเรียนรู้
เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง แบ่งปันและเรียนรู้ได้ทุกที่ในทุกเวลา
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. มีระบบหลัก ๕
ระบบ คือ ๑) ระบบอบรมครู ๒) ระบบการสอนออนไลน์ ๓) ระบบคลังความรู้ ๔) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
และ ๕) ระบบสานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. มีความสาคัญในการลดความเหลื่อมล้าในด้านโอกาสการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี โดยการจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รองรับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันได้โดยไม่มีข้อจากัดทั้งเวลา
สถานที่ ค่าใช้จ่าย
การจัดพื้นที่การเรียนรู้สาหรับสถานศึกษาควรจัดพื้นที่ที่ผู้เรียนสามารถใช้พื้นที่แห่งนั้นในการศึกษา
ค้นคว้าได้สะดวก มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าสนับสนุน อาจเป็นหนังสือ อุปกรณ์ทดลอง และอุปกรณ์
ค้นคว้าออน์ไลน์ มีสัญญาณไวไฟเข้าถึงได้เพียงพอ
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3. ชั่วโมงอัจฉริยะ (Genius Hour)
ชั่วโมงอัจฉริยะ เป็นเวลาสาหรับนักเรียนในการทากิจกรรมร่วมกัน ของกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
ในการสารวจและสร้างสรรค์ผลงานในสิ่งที่ตนเองหลงไหลสนใจอยากรู้อยากสร้างผลงานในเรื่องนั้นอย่าง
แท้จริง
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ภาพที่ 8.3 หลักการ 6 ประการของชั่วโมงอัจฉริยะ
ชั่วโมงอัจฉริยะมีหลักการที่เกี่ยวข้องอยู่ 6 ประการคือ
1) กฎ 80/20 (80/20 rule)
กฎ 80/20 เป็นโครงสร้างเวลาตามแนวคิดของ Google ที่อนุญาตให้วิศวกรหรือพนักงานใช้เวลา
20% ในการทางานในโครงการที่ตนเองสนใจชื่นชอบ ซึ่งมีการกล่าวว่า 50% ของผลิตภัณฑ์ของ Google ได้รับ
การสร้างขึ้นในลักษณะนี้ Genius Hour ของนักเรียน เป็นเวลาที่ให้นักเรียนได้ใช้เวลา 20% ได้ศึกษาในสิ่งที่
นักเรียนสนใจ
2) การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ครูช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนและเพื่อนได้วางแผนเพื่อผลิตผลงานเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกในชุมชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทางาน
3) การสร้างสรรค์ (Create)
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นหัวใจหลักของชั่วโมงอัจฉริยะ (Genius Hour) การมีผลิตภัณฑ์หรือผลงาน
ที่มองเห็นได้ ให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างสม่าเสมอในการเรียนรู้
4) การสืบสวนสอบสวนและการนาทาง (Inquiry & Navigation)
การสารวจความเป็นไปได้ของเนื้อหาที่ไม่มีการกรองการรวบรวมข้อมูลและการวิจัยที่แคบลงทาให้
นักเรียนรู้สึกได้ถึงความคิดที่สาคัญสาหรับพวกเขา ในการนาทางและการสืบสวนสอบสวน การสารวจความ
เป็นไปได้นี้นาไปสู่การวิจัยและการวิจัยแบบแคบมากขึ้น ด้วยวิธีนี้การเรียนรู้แบบนี้มีความสาคัญกับชั่วโมง
อัจฉริยะ (Genius Hour)
5) การออกแบบ (Design)
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ตัวเอง
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6) วัตถุประสงค์
ผู้เรียนต้องค้นหาความความต้องการของตนในการกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้
ทาความเข้าใจหรือสิ่งที่ต้อการประดิษฐ์สร้างขึ้น
4. แอปพลิเคชันสาหรับการบริหารจัดการชั้นเรียน
โลกดิจิทัลสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับครู ในอดีตครูมักต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเช่นจดหมายกระดาษโทรศัพท์รายงานบัตรประจาตัวและสมุดบันทึกและอื่น ๆ อีก
มากมายเพียงเพื่อทาหน้าที่ดูแลผู้เรียน แต่วันนี้การปฏิวัติแบบดิจิทัลได้ขยายออกไปแล้ว การจัดการชั้นเรียน
และแอปพลิเคชันการสื่อสารสมัยใหม่ช่วยให้ครูประหยัดเวลาและสะดวกช่วยให้การบริหารจัดการชั้นเรียนง่าย
ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปพลิเคชันการจัดการชั้นเรียนทีไ่ ด้รับความนิยมสูงสาหรับครู มีดังนี้
4.1. ClassDojo
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ภาพที่ 8. แอปพลิเคชัน ClassDojo
ที่มา : https://www.classdojo.com/
ClassDojo เป็นแอปพลิเคชันแบบรวมการใช้งานหลายด้านไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
กับนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นทางเลือกที่ดี เหมาะสาหรับช่วยให้ครูสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้นสาหรับเด็ก ๆ โดยมี ฟังชัน microsites สามารถใช้เฉพาะสาหรับสือสารกับผู้เรียนแต่ละคน และสามารถ
ให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมในส่วนที่แสดงผลงานของผู้เรียน โดยเสนอเป็นภาพถ่ายและข้อมูลอื่น ๆ ได้ วิธีนี้ช่วย
ให้พ่อแม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาของเด็กมากขึ้นและช่วยในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ครูสามารถกระตุ้น
การมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือการจัดการในระดับที่มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนแต่คนได้ สุดท้าย ClassDojo ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับครูโดยตรงผ่านทางแอปพลิเคชันได้
โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว
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4.2 Google Classroom
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ภาพที่ 8. แอปพลิเคชัน Google Classroom
ที่มา : https://classroom.google.com/
Google Classroom เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันทางการศึกษาของกูเกิล (Google Apps for
Education) เป็นชุดเครื่องมือที่อานวยความสะดวกด้านการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่ให้บริการฟรี
ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสร้างและเก็บงานได้ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วย
ประหยัดเวลา เช่น สามารถทาสาเนา เอกสารสาหรับนักเรียนแต่ละคนได้ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์สาหรับ
แต่ละงานและนักเรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคน นักเรียนสามารถติดตามได้ว่ามีอะไรครบกาหนด
บ้าง ในหน้างาน ผู้สอนสามารถดูได้ว่าใครทางานเสร็จหรือไม่เสร็จได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถให้ความ
คิดเห็นโดยตรงและให้คะแนนได้แบบทันทีในชั้นเรียน ประโยชน์ของระบบ Google Classroom สาหรับชั้น
เรียน คือ สามารถเตรียมการได้ง่าย ผู้สอนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ โดยตรงหรือแชร์รหัสเพื่อให้นักเรียนเข้าชั้น
เรียนได้ ประหยัดเวลา กระบวนการมอบหมายงานไม่สิ้นเปลืองกระดาษทาให้ผู้สอนทราบผลตรวจและให้เกรด
งานได้ในที่เดียวกันช่วยจัดระเบียบ นักเรียน สามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างาน และเนื้อหาสาหรับ
ชั้นเรียนทั้งหมดจะจัดเก็บอยู่ใน โฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การสื่อสารกันได้ดีขึ้น
เนื่องจากใน ชั้นเรียน Google Classroom ทาให้ผู้สอนส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันที
นักเรียนสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคาถามในชั้นเรียน Google Classroom ได้ประหยัดและ
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ปลอดภัย เนื่องจากชั้นเรียน Google Classroom ไม่มีโฆษณาไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักเรียนในการ
โฆษณาและให้บริการฟรีสาหรับสถานศึกษา
Google Classroom ผสานรวม Google Docs, Drive และ Gmail ไว้ด้วยกันทาให้ครูสามารถสร้าง
และรวบรวมงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ ภายใน Classroom ครูสามารถสร้างงาน ใช้งานนั้นในชั้นเรียน
ต่าง ๆ และเลือกว่าจะให้นักเรียนทางานอย่างไร (เช่น นักเรียนแต่ละคนจะได้รับสาเนาของตนเองหรือนักเรียน
ทุกคนจะทางานในสาเนาเดียวกัน) ครูสามารถติดตามว่านักเรียนคนใดทางานเสร็จแล้วบ้างและใครยังทางาน
ไม่เสร็จ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนแต่ละคนได้

ภาพ 8. การเปิดวิชาสอนใน Google Classroom
ที่มา : https://classroom.google.com/
แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาและทางการบริหารจัดการชั้นเรียน กาลังมีบทบาทและความสาคัญในการ
เรียนการสอนนักเรียนมาก สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ สาหรับ
ผู้สนใจเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นทางการบริหารจัดการชั้นเรียนสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เนตต่อไป
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5. บริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล
อนิตา เทาน์เซนด์ (Anita Townsend) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและอดีตหัวหน้าคณะกรรมการทาง
การศึกษา SCDSB ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนดิจิทัล “How To Manage A Digital
Classroom” (ที่มา: http://www.teachmag.com/archives/3574) ไว้ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนในห้องเรียนไม่จาเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัลตลอดเวลา ให้วางแผนอย่างเจาะจง
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีนี้ กาหนดเป้าหมายด้านการเรียนรู้ที่เทคโนโลยีใช้สนับสนุนในการ
เรียน เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับงานการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียน
2. เมื่อห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจานวนจากัด ให้กาหนดบทบาทสาหรับสมาชิกใน
กลุ่ม ถ้าทุกคนมีงานที่เฉพาะเจาะจงนักเรียนจะเน้นเป้าหมายการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และทางานของกลุ่มที่
ช่วยเหลือกันให้สาเร็จได้
3. จัดที่นั่งในห้องเรียนเพื่อให้ครูสามารถเดินไปรอบๆ ห้องและไปหานักเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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4. ติดตามการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนอย่างกระตือรือร้น เดินไปรอบ ๆ ห้องเรียน เพื่อให้ทราบว่า
เว็บไซต์ใดที่นักเรียนกาลังเข้าชมและทางานร่วมกันอย่างไร
5. ให้คาแนะนาที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีใน
ห้องเรียน ทุกโรงเรียนควรมีนโยบายที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมนักเรียนทีย่ อมรับได้
เป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดบรรทัดฐานสาหรับพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดและพัฒนาแนวทางการใช้และมารยาทในการใช้งานที่ยอมรับได้ในชั้นเรียน
6. กาหนดแนวทางการเก็บข้อมูลของงานให้เป็นระบบ เช่นการตั้งชื่อไฟล์ การจัดเก็บและแชร์ไฟล์
7. สร้างแผนสารองข้อมูลเผื่อไว้สาหรับวันที่มปี ัญหาเมื่อเทคโนโลยีหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่
พร้อมใช้งาน
8. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่แนะนาให้กับนักเรียนมีความปลอดภัย และ
ตรวจสอบเว็บไซต์ที่นักเรียนอ้างถึงมีความเหมาะสม
9. ให้นักเรียนได้รู้รูบริกหรือความคาดหวังของโครงการที่ทาให้งานตามทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจน และมี
การสื่อสารโดยตรงกับผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการที่นักเรียนทา
10. จัดทาแผนภูมิที่ให้คาแนะนาด้านเทคโนโลยีหรือคาแนะนาของซอฟต์แวร์โดยวางไว้ใกล้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้
บทสรุป
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ห้องเรียนต่างๆ กาลังก้าวสู่ยุคห้องเรียนดิจิตอล มีการเข้ามาของระบบอีเลิร์นนิ่งในห้องเรียน ตลอดจน
การทางาน และสนทนาเป็นกลุ่มแบบออนไลน์ (online discussion group) การใช้อีเลิร์นนิ่ง เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบเครือข่ายไร้สายและเว็บ และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทาให้ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับประถม ไปจนถึงผู้ใหญ่ ได้รับความรู้และทักษะในการเป็นส่วนหนึ่งในยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นจุดพลิกผัน จาก
การทีเ่ คยยึดติดกับตาราเรียนแบบเก่า เปลี่ยนมาเป็นยุคดิจิทัล ที่ต้องตามให้ทันความต้องการข้อมูลข่าวสาร
ในยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยียุคใหม่เหล่านี้ ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญ ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.2.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.2 เรื่องที่ 8.2.3
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ตอนที่ 8.3
ผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21

หัวเรื่อง
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โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.3 แล้ วจึงศึกษาเนื ้อหาสาระพร้ อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

เรื่องที่ 8.3.1 ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เรื่องที่ 8.3.2 บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
แนวคิด

1. ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
มี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการสอน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางบวก ปัจจัยด้านกฎระเบียบและกติกาในชั้น
เรียน ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ
2. ผู้บริหารทางการศึกษามีบทบาทหลายด้านในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่
21 บทบาทที่สาคัญได้แก่ บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี บทบาทในการ
ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน บทบาทในการพัฒนาครู บทบาทในการสนันสนุนทรัพยากร และ
บทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
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1. วิเคราห์ปัจจัยสาคญในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีผลต่อ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษที่ 21 ได้

ชุด

2. อธิบายและยกตัวอย่างบทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้

เรื่องที่ 8.3.1 ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

64

72
ลิข 8 น
สิท วัต
ธิ์ข กร
องม รม
หา การ
วิท บร
ยาล ิหาร
ัยส การ
ุโขท ศึก
ัยธ ษา
รรม แล
าธิร ะภา
าช วะผ
ู้นํา

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวินัยในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรโดยมี
ความสุขในการเรียน มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการเรียนที่ประสบความสาเร็จเหล่านั้น ปัจจัยสาคัญในการ
บริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ
นักการศึกษามีดังนี้
Marzano, et al, (2003, P.8) ได้ศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้การสังเคราะห์
งานวิจัย (Meta-analysis) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนมี 4 ปัจจัยคือ
1. กฎระเบียบและขั้นตอนการดาเนินงาน (Rules and Procedures) ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถสอนและฝึกการใช้กฎระเบียบ ตลอดจนข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับผู้เรียน คาดการณ์ความ
ต้องการของผู้เรียน ดาเนินการสอนได้อย่างราบรื่น
2. การแทรกแซงของผู้สอนเพื่อสร้างวินัยแก่ผู้เรียน (Disciplinary Interventions) เมื่อผู้สอนพบว่ามี
ผู้เรียนในชั้นแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้สอนควรต้องเข้าไปดาเนินการแทรกแซงเพื่อปรับพฤติกรรมให้
เหมาะสม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (Teacher-Student Relationships) ชั้นเรียนที่ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้เรียนย่อมยอมรับและดาเนินตามกฎระเบียบ และปฏิบัติพฤติกรรมที่
เหมาะสมในชั้นเรียน
4. กรอบความคิดของผู้สอนในการแก้ปัญหาผู้เรียน (Mental Set) การที่ผู้สอนจะจัดการชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีกรอบความคิดที่ดีต่อผู้เรียน 2 เรื่อง คือ การเอาใจใส่ผู้เรียน (Withitness) และ การ
ไม่ใช้อารมณ์ (Emotional Objectivity)
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวินัยในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรโดยมี
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ความสุขในการเรียน มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อการเรียนที่ประสบความสาเร็จเหล่านั้น ปัจจัยที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้น

เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูที่กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตลอดทั้งการควบคุมกากับดูแล

ชุด

ชั้นเรียน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่น ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่
กาหนดประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการสอน การจัดกิจกรรมเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความราบรื่น มีเทคนิคการ
สอนและมีพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมที่จะสามารถควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องวางแผนจัดการเรียนการสอนอย่างดี การเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และ
ผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและสนใจเนื้อหาบทเรียนตลอดเวลา
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2. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางบวก หมายถึง การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นวิธีการป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจก่ออันตรายแก่ตัวนักเรียนและคนอื่นๆ หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ครูหรือกฎระเบียบห้องเรียนและขัดขวางการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและการมีวินัยในตนเอง วิธีควบคุม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกวิธีหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับการลงโทษ คือการสร้างวินัยเชิงบวก
3. ปัจจัยด้านกฎระเบียบและกติกาในชั้นเรียน การกาหนดกฎระเบียบ กติกา หมายถึง เทคนิค
หรือวิธีการที่ครูใช้ในการควบคุมชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา ถ้าครูและนักเรียน
ร่วมกันใช้กฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึก
อบอุ่นพอใจและสบายใจ เพื่อให้นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ปัจจัยด้านบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง ครูผู้สอน
จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
กับเพื่อนครูเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียนและยังเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการบริหารจัดการชั้นเรียนครูควรคานึงถึงการสื่อสาร และการมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วย
5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน หมายถึง
องค์ประกอบที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อห้องเรียนมีสภาพที่เหมาะสม มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้มีวัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับความต้องการ ย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการบริหารจัดการของครูมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะสามารถช่วยให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสาเร็จ
6. ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศภายในห้องเรียนและจัดสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชั้นเรียนให้เป็นระบบเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในชั้นเรียนถือเป็นภารกิจประจาของครูที่
แสดงถึงบทบาทการวางแผนและดูแลชั้นเรียนเป็นอย่างดีของครู
ปัจจัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน 6 ปัจจัย ในแต่ละปัจจัยมีความสาคัญแตกต่างกัน แต่อย่างไร
ก็ตามทั้ง 6 ปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กันด้วย การส่งเสริมให้การบริหารจัดการใช้เรียนมีคุณภาพต้องคานึงถึง
ปัจจัยเหล่านั้น
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.1

เรื่องที่ 8.3.2
บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21
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ผู้บริหารทางการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ช่วยให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนทาให้ผู
เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาที่สาคัญมีดังนี้ บทบาทในการ
เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี บทบาทในการส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน บทบาทในการพัฒนาครู
บทบาทในการสนันสนุนทรัพยากร และบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง
รายละเอียดในแต่ละบทบาทมีดังนี้
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1. บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน
วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การบริหารกิจการนักเรียน และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งงานของสถานศึกษาในทุกด้านจะต้องมี
ระบบจัดการฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
และการจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจะต้องรู้จักนาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารจัดการชั้นเรียน ดิจิทัลเทคโนโลยีที่สาคัญที่
ผู้บริหารควรนามาใช้ในสถานศึกษาได้แก่ 1) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เป็นบริการที่ครอบคลุม
ถึงการให้การประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆจากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากใน
การติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง 2)
อุปกรณ์พกพา (Mobility Devices) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาใช้งานได้ทุกสถานที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ
(Smart Phones) Tablet PC และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆมีความสามารถเข้าถึงอย่างอิสระเพื่อการใช้งาน
แบบเคลื่อนที่ได้ 3) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคนี้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
พฤติกรรมและความเชื่อของคนในสังคมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Twitter, WeChat หรือ
Instagram
4) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) เป็นการนาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
มาเชื่อมโยงสื่อสารกันโดยใช้อินเตอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5) การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (ubiquitus learning) การเรียนรู้ได้ในทุกหนทุกแห่งทุก
เวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (sensor technologies) อุปกรณ์มือถือ (mobile devices) และการ
ติดต่อแบบไร้สาย (wireless communications) เป็นการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม ไม่ว่าคนจะไปที่ใดก็
สามารถรับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
2. บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 จัดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core
Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยผู้บริหารต้องช่วยในการกากับดูแลด้านการบูรณาการการเรียน
การสอนต่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และการประเมินผลได้แก่ การให้คาแนะนาแนวคิดใหม่ๆสาหรับ
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ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เช่น การสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ห้องเรียนอัจฉริยะ
ห้องเรียนเสมือน ชั่วโมงอัจฉริยะ การใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการชั้นเรียน การสนับสนุนให้การเรียน
การสอนสอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกโรงเรียนทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งเสริมให้ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง กาหนดจุดมุ่งหมาย และร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมือ
อาชีพในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ปฏิบัติจริง ให้ครูกาหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียน
การสอน และด้านการประเมินผล และให้นาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้
ร่วมกันอย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง
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3. บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการพัฒนาครู
บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนโดยพัฒนาครูให้มีความสามารถและมีความรู้ทันเทคโนโลยี
ใหม่ โดยส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อปรับปรุง
และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทักษะหรือความชานาญและทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดความรู้
การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ใน
ระดับสูงขึ้นอีกทั้งทาให้ครูผู้สอนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
บทบาทของผู้บริหารในด้านการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูผู้สอน ควรทามีแผนงาน/โครงการใน
การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู จัดให้มีการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ครูไปศึกษา
ดูงานส่งเสริมให้ครูเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะทาง
วิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้บริหารส่งเสริมด้านการศึกษาดูงานควรมีการประเมินและนา
ผลการประเมินการศึกษาดูงานมาปรับปรุงในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป รวมถึงประเมินผลงานหลังจาก
การศึกษาดูงานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการศึกษาดูงาน
บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการนิเทศภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน ให้คาปรึกษาในการจัดการเรียนรู้ มีแผนงานโครงการนิเทศภายในอย่าง
ชัดเจน นาผลการประเมินมาปรับปรุงในการนิเทศภายในครั้งต่อไป นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร และมี
แผนงานโครงการนิเทศภายในอย่างชัดเจน
ส่งเสริมให้พัฒนาความรู้โดยให้ครูได้ลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ มี
แผนงาน/โครงการในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู มีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูลาศึกษาต่อ มีข้อมูลช่วย
ชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่ครู
ส่งเสริมให้ครูได้ทาวิจัยในชั้นเรียน โดยส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการทาวิจัยในชั้น
เรียน เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน สอดแทรกความรู้เรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียนใน
การประชุมประจาเดือน ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนในการทาวิจัยในชั้นเรียน จัดสรรคงบประมาณสนับสนุน
การทาวิจัยในชั้นเรียน แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน
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4. บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการสนันสนุนทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาได้มีการนามาใช้ในการบริหารจัดการชั้น
เรียนมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรเอกชน แหล่ง
ความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงพรมแดนความรู้ทันความเปลี่ยนแปลง เช่น การสร้างห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางไกลเชื่อมโยงข้อมูลห้องสมุดกับผู้เรียน เพื่อ
อานวยความสะดวกเรื่องการยืม-คืน ค้นหาข้อมูลระหว่างห้องสมุด โดยมีระบบการยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้จัดทา
เว็บไซต์รวมเนื้อหาวิชาหลัก เพื่อรวบรวมเนื้อหาวิชาที่สาคัญ ๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เช่น วิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นสื่อการสอนในรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนที่อาจตามบทเรียนในชั้นเรียนไม่ทัน อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างช่องทางให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบทเรียนที่มีคุณภาพได้ ส่งเสริมให้ใช้แอปพลิเคชั่นในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อให้การจัดการชั้นเรียนดาเนินไปอย่างมี
นารูปแบบเทคโนโลยีทางดิจิทัลมาสนับสนนุนการเรียนการสอนของครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้แก่ การจัดระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนในระดับต่างๆ การติดตัง้ WiFi จัดทาระบบเครือข่ายไรสายที่มี
ประสิทธิภาพให้ใช้ได้อย่างทั่วถึง นาไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิผล และใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะนาทักษะทางดิจิทัลมาใช้
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5. บทบาทของผู้บริหารทางการศึกษาในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมอยู่บนพื้นฐานทีย่ ึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
และความรู้สึกที่ดีต่อชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการสอน และการเรียนรู้
ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 กาหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้านโลกมากขึ้น และออกแบบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพและเตรียมผู้เรียนสาหรับการ
ทางานในอนาคต

แนวโน้มการจัดการสถานศึกษาของประเทศไทย มุ่งให้ความสาคัญทั้งในด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารสถานศึกษาอยู่บนฐานของการใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย โดย
อาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น นอกเหนือจากที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้บริหารทาง
การศึกษาในการส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญมากต่อการพัฒนาครู เนื่อง
ด้วยครูเป็นผู้ที่จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เกิดความรู้ เกิดทักษะแห่งอนาคต มีประสบการณ์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรได้กาหนด ด้วยความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

69
โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอกติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอเป็นสิ่ง
สาคัญ และส่งเสริมให้ครูได้ประยุกต์ความรู้และพัฒนาแนวคิดใหม่ นามาใช้กับผู้เรียนจนได้เป็นผู้นาทางด้าน
การเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 8.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 8.3.2
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ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 8 ตอนที่ 8.3 เรื่องที่ 8.3.2
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