
รัรรีรู
Learning Management



การเรียนรู (Learning)

สุรางค  โควตระกุล : ไดใหความหมายของการเรียนรูวา

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังน้ี

หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ

ที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือจากการฝกหัด

รวมทั้ง  การเปล่ียนแปลงความรูของผูเรียน



การเรียนรู (Learning)

สิริอร  วิชชาวุธ : ไดกลาววาการเรียนรูมีองคประกอบ 3 อยางคือ

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังน้ี

1. มนุษยตองเกิดการเปล่ียนแปลงจากไมรู เปนรู ทำไมได เปนได ไมเคยทำ เปนทำ

2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางถาวร

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น เกิดจากประสบการณการฝกฝนและการฝกหัด



การเรียนรู (Learning)

จะเห็นไดวาการเรียนรูน้ันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรู ไวดังน้ี

อยางถาวรของบุคคล อันเปนผลมาจากประสบการณในอดีต

ทั้งจากการฝกฝนการปฏิสัมพันธกับประสบการณรอบตัว

และมีปริมาณองคความรูที่เพ่ิมมากขึ้น



แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูของ เบนจามิน บลูม (Bloom Taxonomy)

จุดประสงคสำคัญของการเรียนการสอน

รัรรีรู

อติญาน ศรเกษตริน ไดกลาววา

คือการใหบุคคลเปล่ียนแปลงไปในทางที่พึงประสงค

พฤติกรรมเหลานี้จำแนกและจัดลำดับหมวดหมูและระดับความยากงาย

หมวดหมูเหลานี้เรียกวาจุดมุงหมายของการศึกษาของ บลูม

(Taxonomy of Educational objective) :

ซ่ึง Benjamin Bloom ไดแบงเปน 3 หมวดดังนี้



1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

๏ ความสามารถในการจดจำความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมา (Knowledge)

รัรรีรู

เปนความสามารถทางดานสติปญญาแบงการเรียนรูออกเปน 6 ระดับ ดังน้ี

๏ ความสามารถในการแปลความ ขยายความ ในสิ่งท่ีไดเรียนรูมา (Comprehensive)

๏ ความสามารถในส่ิงที่เรียนรูมาใหเกิดประโยชน (Application)

๏ ความสามารถในการแยกแยะความรูออกเปนสวน ๆ และทำความเขาใจ

ในแตละสวนวาสัมพันธหรือตางกันอยางไร (Analysis)

๏ ความสามารถในการรวบรวมความรูตาง ๆ หรือประสบการณตาง ๆ ใหเกิดเปนสิ่งใหม (Synthesis)

๏ ความสามารถในการตัดสินคุณคาของความรูอยางเปนเหตุเปนผล (Evaluation)



1. พฤติกรรมดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain)

๏ ขั้นความรูความจำ เปล่ียนเปน จำ

รัรรีรู

ตอมา Anderson and Krathwont ซ่ึงเปนกลุมลูกศิษยของ Bloom

๏ ขั้นความเขาใจ เปล่ียนเปน เขาใจ

๏ ขั้นการนำไปใช เปล่ียนเปน ประยุกต

๏ ขั้นการวิเคราะห เปล่ียนเปน วิเคราะห

๏ ขั้นการสังเคราะห เปล่ียนเปน ประเมินคา

๏ ขั้นการประเมินคา เปล่ียนเปน ริเริ่มสรางสรรค

ไดปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสม  โดยเปล่ียนแปลงขั้นตอนพฤติกรรมพุทธิพิสัยดังนี้



2. พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain)

๏ ความตั้งใจ สนใจในส่ิงเรา หรือ รับรู (Receive)

รัรรีรู

เปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูสึกนึกคิดในจิตใจ ความเชTอ ความซาบซ้ึง

๏ การมสีวนรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือตอบสนองสิ่งเรา (Respond)

๏ ความสามารถในการส่ิงที่เรียนรูมาใหเกิดประโยชน (Application)

๏ ความรูสึกซาบซ้ึงยินดี มีเจตคติที่ดี หรือ คานิยม (Value)

สรางปรัชญา/เปาหมายใหแกตนเอง หรือ การจัดระบบ (Organize)

๏ เห็นความแตกตางในคุณคา แกไขขอบกพรอง/ขัดแยง

๏ ทำใหเกิดเปนคุณลักษณะหนึ่งของชีวิตตนเองหรือ บุคลิกภาพ (Characterize)

ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ระดับ ดังน้ี



3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

๏ ความสามารถในการสังเกตและรับรูขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ ขั้นรับรู (Imitation)

รัรรีรู

เปนความสามารถในการปฏิบัติ

๏ ความสามารถในการทำตามขั้นตอนหรือรูปแบบ ที่ไดรับการแนะนำ (Manipulation)

๏ ความสามารถในการทำงานดวยตนเอง โดยไมตองมีผูชี้แนะ

๏ ความสามารถในการเลือกรูปแบบที่ตนเองพัฒนาจนมีประสิทธิภาพ

และพัฒนาการทำงานดวยตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Precision)

๏ ความสามารถที่เกิดจากการฝกฝนจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญในงานนั้น

และฝกฝนจนเกิดความคลองแคลวเปนอัตโนมัติชัดเจนตอเน]องจนชำนาญการ (Articulation)

เปนการเฉพาะและเปนธรรมชาติ ขั้นเชี่ยวชาญ (Naturalization)

ประกอบดวยพฤติกรรม 5 ระดับ ดังน้ี



การจัดการเรียนรู (Learning Management)

1. มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้น ระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไวดังน้ี

2. ความสัมพันธและการมีปฏิสัมพันธกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม

ผูเรียนกับส่ิงแวดลอม และ ผูสอนกับส่ิงแวดลอม

สุมน อมรวิวัฒน

ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู คือ สถานการณอยางหนึ่งที่มีส่ิงตอไปนี้เกิดขึ้น ไดแก

3. ผูเรียนสามารถนำประสบการณใหมนั้นไปใชได



การจัดการเรียนรู (Learning Management)

ไดกลาววา การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบ

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไวดังน้ี

ครอบคลุมการคำเนินการ ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนรู จนถึงการประเมินผล

วิชัย ประสิทธวุฒิเวชช



การจัดการเรียนรู (Learning Management)

อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวา

รัรรีรู

นักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการเรียนรู ไวดังน้ี

หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเองอยางสรางสรรคเพ]อสนับสนุนใหผูอ]นเกิดการเรียนรู

ฮู และ ดันแคน (Hough and Duncan)

และ มีความผาสุข ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงเปนกิจกรรมในแงมุมตาง ๆ 4 ดานดังนี้

1. การจัดการหลักสูตร (Curriculum)

2. การจัดการเรียนการสอน (Instruction)

3. การวัดผล (Measuring)

4. การประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) หลังการเรียนการสอน



องคประกอบของการจัดการเรียนรูรัรรีรู

การจัดการเรียนรูของตน และการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรูไมวาระดับใด

จะขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการดังตอไปนี้

1. ผูเรียน

2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ือตอการเรียนรู

3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน บรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน

ผูสอน จำเปนจะตองศึกษาจากขอมูลหลายประการ เพ]อนำมาชวยเสริมสราง



องคประกอบของการจัดการเรียนรูรัรรีรู

เกี่ยวกับความสามารถของ

๏ สมอง ๏ ความถนัด ๏ ความสนใจ

๏ พัฒนาการทางรางกาย ๏ อารมณ และ จิตใจ

๏ ความตองการพ้ืนฐานหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ศักยภาพผูเรียน”

ผูเรียน ธรรมชาติของผูเรียนเปนส่ิงที่ครูผูสอนจะตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก



บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอื้อตอการเรียนรูรัรรีรู

บรรยากาศใฝรูใฝเรียนถือเปนบรรยากาศทางจิตวิทยาที่สำคัญที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน

ครูผูสอนตองมีทักษะ ประสบการณและจิตวิทยาในการสรางบรรยากาศดังกลาวไดโดยเลือก

๏ รูปแบบ (Model)

๏ เครTองมือ (Media)

๏ เทคโนโลยี (Technology)

เพTอเสริมสรางบรรยากาศท่ีเราใหผูเรียน ใฝรูใฝเรียน มากยิ่งขึ้น



บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอื้อตอการเรียนรู
รัรรีรู

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในหองเรียน ครูผูสอนควรสรางปฏิสัมพันธกับผูเรียน

ทุกกลุมที่มีศักยภาพแตกตางกัน ดวยความเอ้ืออาทรเพ]อสรางความเช]อมั่นและความมั่นใจที่จะเรียนรูของผูเรียน

๏ ผูเรียนท่ีมีศักยภาพต่ำ ตองการความชวยเหลือจากครูผูสอนและเพ]อนนักเรียนในการเรียนรูใหประสพผลสำเร็จ

ที่จะกาวอยางมั่นคงเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคลใหสูงยิ่งขึ้น และอยาลืมวา

๏ ผูเรียนท่ีมีศักยภาพปานกลาง ตองการเรียนรูไดดวยตนเองภายใตการประคับประคองและใหกำลังใจของครู

๏ ผูเรียนท่ีมีศักยภาพสูง ตองการเรียนรูดวยตนเอง ภายใตการใหกำลังใจและอำนวยความสะดวกในการเรียนรูจากครูผูสอน

ใหโอกาส ผูเรียนใชความฝน จินตนาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรคประกอบการเรียนรู



หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
รัรรีรู

ในการจัดการเรียนรูสมัยใหม ผูสอนจำเปนตองมีความรูความสามารถหลายอยาง

ในการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ี

หลักการรูจักผูเรียน ถือเปนส่ิงแรกที่ผูสอนตองสามารถวิเคราะหศักยภาพผูเรียนไดวาเปนอยางไร

มีความสามารถที่จะเรียนรูไดอยางไร มากนอยเพียงใด ปกติสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี



หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรูรัรรีรู

กลุมน้ีสามารถเรียนรูไดตอเมTอไดรับการชวยเหลือหรือสอนจากครูอยางคอยเปนคอยไป

จึงจะเรียนรูสำเร็จเปาหมายการเรียนรูเพียงชวยเหลือตนเองได

โดยไมตองเปนภาระแกผูอTนในการดำรงชีวิต

1. กลุมสติปญญาคอนขางออน/เรียนรูชา



หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรูรัรรีรู

กลุมน้ีมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเอง แตตองไดรับคำชี้แนะ รูปแบบ วิธีการ จากครูผูสอน

ภายใตการใหกำลังใจการเรียนรูจึงจะประสพผลสำเร็จ ความตองการเรียนรูเพTอประยุกตใช

2. กลุมสติปญญาปานกลาง

องคความรูใหเกิดประโยชนตอตนเองและเอื้อแกผูอTนรอบขางได



หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
รัรรีรู

กลุมนี้เปนความหวังของสังคมประเทศชาติในการชวยใหเกิดความเจริญกาวหนา

โดยตอยอดจากการเรียนรูจากครู แตตองการความเปนอิสระในการเรียนรู

3. กลุมสติปญญาสูง

การใชความคิดริเร่ิม สรางสรรค จินตนาการ ฉะนั้นจึงตองการโอกาส

ทางวิชาการและวิชาชีพในอนาคตกลุมนี้มีความสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเอง

และการใหความสะดวกในการเรียนรูอยางหลากหลายรูปแบบไมมีขีดจำกัด

กลุมนี้มีเปาหมายการเรียนที่ทำใหเกิดประโยชนกับตนเองแลวยังเพ]อผูอ]น

ประเทศชาติตลอดจนส่ิงแวดลอม ใชองคความรูเพ]อสรางมูลคาเพ่ิม

เปนความหวังของทุกสังคม



หลักการวางแผนและเตรียมจัดการเรียนรูรัรรีรู

ครูผูสอนตองมีความรูความสามารถในการวางแผน การจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ท้ังน้ีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเหมาะสม สอดคลองตอการเรียนรูของแตละกลุมผูเรียน

เปนปจจัยสำคัญตอการเลือกวิธีการจัดการเรียนรูดวย



หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู
รัรรีรู

การจะจัดการเรียนรูอยางไรกับกลุมผูเรียนใด ครผููสอนตองมีพื้นฐานความรูทางดานจิตวิทยาการเรียนรู

จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีสมอง จิตวิทยาแนะแนวและการใหคำปรึกษา

เพTอประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม



หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูรัรรีรู

การท่ีครูผูสอนจะเลือกรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูรูปแบบใด

ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลวามีวัตถุประสงคอยางไร เชน

1. ตองการวัดองคความรูและทักษะปฏิบัติเบื้องตนวามีเทาใด ควรใชรูปแบบการวัด (Test)

2. ตองการรูวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยแคไหนจากการเรียนรูดวยตนเอง

ใชการประเมิน (Assessment) เทียบกับเกณฑทีกำหนด

3. ตองการทราบวาผูเรียนไดพัฒนาองคความรูใหมดวยความคิดริเร่ิมสรางสรรค

จนเกิดประโยชนดวยการประเมินแบบมีสวนรวมจากการยอมรับ ช]นชมและใหรางวัล



รูปแบบการจัดการเรียนรูรัรรีรู

รูปแบบการจัดการเรียนรู จำแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูได 3 รูปแบบดังน้ี

1. การถายทอดความรู (Transmission Approach)

เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใชกันมานานเปาหมายเพ]อสืบทอดความรู อารยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี

ทักษะฝมือเพ]อใหคงอยูตอไป ประกอบกับตองการกำลังคนในระบบอุตสาหกรรม

จึงเนนความเกง คนเกง การถายทอดใชรูปแบบ

๏ วิธีสอน (Teaching)

๏ การฝกฝน (train) การกลอมเกลาใหเกิดศรัทธา และ

๏ เชTอฟง (Tame)

๏ ครูจะเปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู (Teacher Centered Development)



รูปแบบการจัดการเรียนรูรัรรีรู

รูปแบบการจัดการเรียนรู จำแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูได 3 รูปแบบดังน้ี

2. การสรางองคความรู (Trans formational Approach) หรือ (Constructionist)

เปนการจัดการเรียนรูที่คาดหวังวาจะยกระดับศักยภาพของประชาชนใหพ่ึงพาตนเองได

และความยากจน การวางงาน เกิดปญหาสุขภาพ ฯลฯ โดยพยายามจะใหผูเรียนลดการเรียนรูที่ตองพึงพาครู

๏ สTอ (Media)

๏ นวัตกรรม (Innovation) และ

๏ เทคโนโลยี (Technology)

 โรงเรียน หรือสถาบัน ไปสูการพ่ึงพาตนเองในการแสวงหาความรู โดยเนนการเรียนรูผาน

หลังจากที่พ่ึงพาผูอ]นโดยเฉพาะเจาของกิจการ รัฐบาล ฯลฯ มานานจนเกิดปญหาความเหล]อมล้ำ



รูปแบบการจัดการเรียนรูรัรรีรู

รูปแบบการจัดการเรียนรู จำแนกตามวิธีการจัดการเรียนรูได 3 รูปแบบดังน้ี

3. การพัฒนาองคความรูใหมสูปญญาภิวัฒนดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีหลากหลาย (Transactional Approach)

ผลการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล

ศักยภาพของประชาชนตองไดรับการพัฒนาทักษะและวิถีการดำเนินชีวิตใหม

ในสังคมแหงชีวะคุณธรรม (Bio-Ethic) การศึกษาถึงเวลาตองปรับเปล่ียน มุมมอง วิธีคิด

ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธและวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เปนอยางยิ่งและรวดเร็ว

รูปแบบการใหการศึกษาแนวใหม ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตน

สูขีดจำกัดของแตละบุคคล โดยเฉพาะผูเรียนที่มีศักยภาพสูงเพ]อเปนที่พ่ึงของสังคม

ใหมีโอกาสเรียนรูเต็มศักยภาพ โดยรูปแบบที่พัฒนาเนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยสีูสังคม 4.0


