คุณภาพผู้เรียน.......เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
QUALITY OF STUDENTS DERIVED FROM
ACTIVE LEARNING PROCESS
										

ดร. สถาพร พฤฑฒิกุล*
satapornp@buu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้น�ำเสนอถึงประเด็นปัญหาคุณภาพของเยาวชนไทย จากผลการประเมินคุณภาพ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางทีส่ อดคล้อง
กับหลักสูตรปัจจุบันที่เน้น ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และน�ำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น ผู้ลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) พร้อมทั้งเทคนิคที่ใช้ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ ส�ำหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาน�ำไปใช้ส�ำหรับการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และสร้างคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพผู้เรียน/การจัดการเรียนรู้
ABSTRACT
The results of PISA, TIMSS and NIETS found that the quality of Thai students was
at a decreased or unsatisfactory level, although, the Ministry of Education of Thailand
educational reformpolicy had been implemented for more than ten years. This paper
presents Thai educational background, instruction problems, and the techniques to solve
problems by active learning process in accordance with standard based curriculum.
It also, includes techniques of active learning process for administrators and teachers
to be applied for academic change and students quality development.
KEYWORDS : Quality of students/ Active learning process
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บทน�ำ

จากข่าวการศึกษาทีไ่ ด้มกี ารน�ำเสนอผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ทงั้ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
ของไทย ในช่วงเดือน ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดเผยผลวิจัยการศึกษาเรื่อง “แนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2554 หรือ TIMSS 2011” จัดโดย The
International Association for the Evaluation of Educational Achievement หรือ IEA เปิดเผย
ว่า การประเมินของ TIMSS ในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประเมิน 2 ระดับชั้น ได้แก่
ชั้น ป.4 และ ม.2 ซึ่งผลการวิจัยโดยภาพรวมของโครงการจากสมาชิกที่เข้าร่วมรับการประเมิน 45
ประเทศ ปรากฏว่าเยาวชนไทยมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ที่ 427 อยู่ในอันดับที่ 28 และวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ 451 อยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกับคะแนนเฉลี่ยในปี ค.ศ. 2007
พบว่า คะแนนเฉลี่ยที่เด็กไทยท�ำได้ลดลงทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเมื่อปี ค.ศ. 2007
วิชาคณิตศาสตร์มคี ะแนนเฉลีย่ 441 และวิทยาศาสตร์ 471 อย่างไรก็ตาม การประเมินในปี ค.ศ. 2011
ประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ เกาหลีใต้ มีคะแนนเฉลี่ย 613 ส่วนวิชา
วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สิงคโปร์ 590 คะแนน โดยภาพรวมของการประเมินครั้งนี้ไทย
จึงถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในระดับแย่ (Poor) ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผลการวิจัย
ยังรายงานอีกด้วยว่า “ในการประเมินครั้งนี้เนื้อหาของการประเมินครอบคลุมตามหลักสูตรของไทย
100% ส่วนสิงคโปร์ครอบคลุมเพียง 70% แต่สิงคโปร์สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนประสบ
ความส�ำเร็จได้ขณะที่เด็กไทยประสบความส�ำเร็จแค่ประมาณ 30% และพบว่า เด็กไทยเรียนเนื้อหา
เยอะมากในแต่ละวัน หรือมีชวั่ โมงเรียนต่อสัปดาห์สงู ทีส่ ดุ ในโลก แต่กลับมีชวั่ โมงเรียนต่อปีตำ�่ ทีส่ ดุ
ในโลก นัน่ แสดงให้เห็นได้วา่ โครงสร้างเวลาเรียนและกระบวนการเรียนการสอนของไทยยังไม่เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน” (ปรีชาญ เดชศรี, 2555)
นอกจากนีเ้ มือ่ กลับไปดูผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับนานาชาติทปี่ ระเมินโดย PISA
(Program for International Student Assessment) ซึง่ เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติของ
ประเทศสมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทีด่ ำ� เนินการมาตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1999
(PISA 2000) และล่าสุดเป็นการประเมินผลครั้งที่สี่ เรียกว่า PISA 2009 มีประเทศในโครงการ
ทั้งหมด 65 ประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อต้องการหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่
ประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ PISA โดยประเมินศักยภาพในการใช้ความรู้ของนักเรียน
วัยจบการศึกษาภาคบังคับ (15 ปี) ผลการประเมินพบว่า นักเรียนจากประเทศ/ เขตเศรษฐกิจในเอเชีย
ส่วนมาก (เกาหลี เซี่ยงไฮ้-จีน ฮ่องกง-จีน จีนไทเป ญี่ปุ่น สิงคโปร์) มีคะแนนอยู่ในกลุ่ม 5 หรือ 10
ประเทศแรก ทุกวิชา ยกเว้นไทย กับ อินโดนีเซีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนจากเขตเศรษฐกิจ
เซี่ยงไฮ้-จีน มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งทุกวิชา และมีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งที่แสดงสมรรถนะ
ที่ระดับสูง (ระดับ 5 และระดับ 6) ส่วนนักเรียนไทย แสดงผลการประเมินต�ำ่ กว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
ทุกวิชา คะแนนแฉลี่ยประเทศไทยมีอันดับอยู่ทางด้านท้ายตาราง และมีแนวโน้มลดต�ำ่ ลงทุกวิชาเมื่อ
เทียบกับการประเมินครั้งแรก (PISA 2000) อีกด้วย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553)
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ผลการประเมินในระดับนานาชาติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา
ของไทยในระดับนานาชาติ ซึง่ ยังสอดคล้องกับผลการประเมินในระดับชาติ ทีป่ ระเมินโดยส�ำนักทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในรอบที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6
ทั่วประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยยังคงท�ำคะแนนได้ไม่ถงึ ร้อยละ 50 เช่นเดิม นอกจากนีย้ งั พบว่าบางวิชายังมี
ค่าเฉลีย่ ต�ำ่ ลงกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทีไ่ ด้คะแนนต�ำ่ มาก เฉลีย่ ไม่ถงึ
ร้อยละ 20 ซึง่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั
(ส�ำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2554)

เนื้อหา

เกิดอะไรขึ้นกับระบบการศึกษาไทย?
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ สะท้อนให้เห็น
ถึงข้อผิดพลาดในระบบการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบนั ว่าเกิดอะไรขึน้ ทัง้ ๆ ทีร่ ฐั บาลไทยได้มนี โยบาย
ปฏิรปู การศึกษามากว่าทศวรรษแล้ว ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายปฏิรปู
การศึกษา ซึ่งเน้นที่ 4 ด้าน คือ การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน การปฏิรูปครู การปฏิรูป
สถานศึกษา และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
ดังภาพที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์การศึกษาไทย แต่จากผล
การปฏิรปู ทีผ่ า่ นมา ปรากฏว่ามีความส�ำเร็จในลักษณะเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีการกระจาย
อ�ำนาจไปยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี มีกองทุนกู้ยืม
การศึกษา แต่สงิ่ ทีก่ ารปฏิรปู ยังท�ำไม่สำ� เร็จคือเรือ่ งคุณภาพของผูเ้ รียน และความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่าง
ค่าตอบแทนครูที่สูงขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ธงทอง จันทรางศุ, 2552) นั้นแสดง
ให้เห็นว่าการด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ยังให้น�้ำหนักกับการพัฒนาคุณภาพน้อยเกินไป
เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างมากกว่าด้านคุณภาพ ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจการปฏิรูป
การศึกษา คือ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ดังนั้น การปฏิรูปด้านหลักสูตรและ
การเรียนรู้ จึงน่าจะมีความส�ำคัญสูงสุด ส่วนอีก 3 ด้าน จะเป็นส่วนสนับสนุนที่ช่วยให้การจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก�ำหนด

ภาพที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงควรให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก�ำหนด จึงจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพหรือคุณลักษณะตามทีต่ อ้ งการ ถึงแม้วา่ จะมีสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีครูที่มีความรู้เยี่ยมยอด แต่ไม่สามารถจัดการเรียนรู้
ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด ก็ยากทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดคุณภาพตามทีต่ อ้ งการได้ ไม่วา่ จะปฏิรปู กีร่ อบก็ตาม
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2554) ได้เสนอว่า ในการปฏิรูปรอบสองควรใช้การปฏิรูปรอบแรกเป็น
บทเรียน และมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปครูเป็นส�ำคัญ ซึ่งการมุ่งเน้นที่ตัวครูถือเป็นสิ่งส�ำคัญมากกับการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง เนื่องจากครูคือหัวใจที่ส�ำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และในการปฏิรูปที่
ผ่านมา ครูเป็นหนึ่งในจ�ำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้การปฏิรูปรอบแรกล้มเหลว
หลักสูตรปัจจุบันควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร?
ในอดีตที่ผ่านมาใช้หลักสูตรประเภทที่เน้นเนื้อหาเป็นฐาน (Content Based Curriculum) ซึ่ง
เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นเนือ้ หาวิชาเป็นหลัก ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนจึงเป็นในลักษณะการเน้นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียนเป็นหลัก การเรียนรู้ของผู้เรียนจึงเน้นการฟังบรรยาย
จากครู (Passive Learning) หรือบางคนอาจเรียกว่าการเรียนรูแ้ บบผูร้ บั หรือแบบซึมซับจากสิง่ ทีค่ รูสอน
อธิบาย นั้นเอง จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2544 จึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ จากที่เน้นเนื้อหามาเป็น
หลักสูตรที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ที่เรียกว่าหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ (Standard
Based Curriculum) ซึง่ เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นมาตรฐานหรือผลทีเ่ กิดจากการเรียนรูท้ สี่ ามารถวัดได้ ด้วย
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนด การจัดการเรียนรู้จึงมีลักษณะที่เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Child Centered) โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะหรืออ�ำนวยความสะดวก และ
ก�ำหนดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมต่างๆ ผู้เรียนใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
และสื่อ นวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท�ำ (Active Learning) หรือการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น และปัจจุบันหลักสูตร พ.ศ. 2551 ก็ยังคงเป็นหลักสูตรที่เน้นมาตรฐานเช่น
เดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยเป็นสากล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ทัดเทียมกับนานาประเทศ
จากรายงานการจัดการศึกษาที่ผ่านๆ มา พบว่า ครูไทยส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
เน้นเนือ้ หาความจ�ำ (Passive Learning) มากกว่า การเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนลงมือกระท�ำด้วยตนเอง (Active
Learning) ด้วยเหตุนี้เอง จึงน่าจะเป็นสาเหตุส�ำคัญสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้การศึกษาไทย ไม่ประสบ
ความส�ำเร็จด้านคุณภาพของผูเ้ รียนตามทีห่ ลักสูตรต้องการ ซึง่ ถ้าผูใ้ ช้หลักสูตรไม่เข้าใจหรือไม่สามารถ
จัดการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด กล่าวคือ หลักสูตรทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า
หลักสูตรใหม่ กิจกรรมการเรียนรู้ควรจะต้องเป็นแบบ Active Learning แต่กลับใช้วิธีการสอนแบบ
Passive Learning จะยิ่งท�ำให้ผู้เรียนขาดคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเนื้อหาที่ออกแบบโดย
หลักสูตรใหม่นั้น จะมีเพียงเฉพาะหัวข้อเรื่องหลักๆ ในลักษณะขององค์ความรู้แบบสรุปเท่านั้นเอง
ดังนั้น แนวทางปฏิรูปที่ส�ำคัญจึงต้องหาวิธีการที่ให้ผู้เรียนปรับวิธีการเรียน และครูปรับวิธีการสอน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มิฉะนั้นแล้วการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการคงเกิดขึ้นได้ยาก
“ถ้าเปรียบเทียบการจัดการศึกษากับการสร้างบ้าน แม้ว่าวิศวกรจะออกแบบบ้านสวยหรู อย่างดีเยี่ยม
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้รับเหมาและช่างที่น�ำแบบมาลงมือก่อสร้าง ไม่มีความ
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เข้าใจตามแบบที่วิศวกรก�ำหนด ก็จะท�ำการก่อสร้างตามประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็จะ
ได้บ้านที่ไม่แข็งแรงทนทานตามที่ต้องการ ฉันใดก็ตามการจัดการศึกษาที่ต้องการสร้างเยาวชนที่มี
คุณภาพของสังคม แม้ว่าหลักสูตรจะดีเลิศเพียงใด แต่ถ้าผู้บริหารและครูไม่เข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ตามที่หลักสูตรก�ำหนด ก็จะจัดการเรียนรู้ตามประสบการณ์เดิมๆ ที่เคยปฏิบัติมา ผลผลิตที่ได้
ก็ไม่อาจมีคุณภาพตามที่ต้องการ หรือดูเหมือนจะใช่ แต่จริงๆ แล้วคุณภาพกลับไม่ใช่ตามที่ต้องการ”
Active Learning คืออะไร?
Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือ
กระท�ำมากกว่าการฟังหรืออ่าน เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่
การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดของตนเองให้ปรากฏ
ออกมาได้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive)
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators) (มนตรี ศิริจันทร์ชื่น, 2554)
Active Learning หมายถึง การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
หรือด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย เป็นวิธกี ารเรียนรูใ้ นระดับลึก
ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ที่มีอยู่ สามารถบูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มีสามารถประเมินต่อเติมและสร้างเป็น
แนวคิดของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเรียนรู้ในระดับผิวเผิน ซึ่งเน้นการรับข้อมูลและจดจ�ำข้อมูล
เท่านั้น ผู้เรียนลักษณะนี้จะเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้วิธีการเรียน (Learning How to Learn) เป็นผู้เรียนที่
กระตือรือร้นและมีทักษะที่สามารถเลือกรับ ข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ
(Suwannatthachote, 2555)
Active Learning คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท�ำความเข้าใจด้วยตนเอง
หรือร่วมกันกับเพื่อน เช่น ร่วมสืบค้นหาค�ำตอบ และสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ
การเปลี่ยนผู้เรียนจากการเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียว (Passive) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้สอนก�ำหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ, 2548)
ดังนัน้ Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�ำ กระตุ้น หรืออ�ำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวน
การคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท�ำให้การเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีความหมายและน�ำไปใช้ในสถานการณ์อน่ื ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ท�ำไมต้องเป็น Active Learning?
จากผลการวิจยั ของรินฮาร์ท และวินส์ตนั (Rinehart and Winston อ้างถึงใน Abhiyan, 2008)
พบว่า การเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ นั้นมีผลต่อความสามารถในการรับรู้หรือน�ำความรู้ที่
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ได้รบั ไปใช้ได้แตกต่างกัน ดังภาพที่ 2 แสดงถึงความสามารถในการจดจ�ำเนือ้ หาของผูเ้ รียนผ่านวิธกี าร
แบบ Passive Learning และ แบบ Active Learning เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์

ภาพที่ 2 การเรียนรู้แบบ Active Learning และ Passive Learning
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบ Passive Learning ด้วยการอ่าน การฟัง การดู
หรือการสาธิต ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถจดจ�ำได้เพียง ร้อยละ 10-50 เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
ซึง่ แตกต่างจากการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ทีม่ กี ารเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น
การน�ำเสนอ และการได้ลงมือกระท�ำหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะสามารถจดจ�ำ
ความรู้ได้มากขึ้นร้อยละ 70-90 เมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์
นอกจากนีส้ ถาบันฝึกอบรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Training Laboratories,
US) ยังได้แสดงผลการวิเคราะห์ถงึ อัตราการจดจ�ำของผูเ้ รียน ภายหลังการเรียนทีใ่ ช้วธิ กี ารสอนทีต่ า่ งกัน
พบว่า การเรียนรู้ด้วยการฟังค�ำบรรยายเพียงอย่างเดียว อัตราการน�ำเอาความรู้ที่ได้รับออกมาใช้
อยูใ่ นระดับต�ำ่ สุด เพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ และการสอนด้วยสือ่ อืน่ ๆ ในลักษณะทีไ่ ด้ปฏิบตั จิ ริง สามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับออกมาใช้ถึง ร้อยละ 90 ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ความสามารถที่นำ� ความรู้มาใช้ จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
		 (Meyers and Zones, 1993 อ้างถึงใน Abhiyan, 2008)
ลักษณะของ Active Learning เป็นอย่างไร?
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ได้สรุปลักษณะส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ดังนี้
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน�ำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท�ำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้
จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ
ความคิดรวบยอด
9. ผูส้ อนจะเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
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บทบาทของครูในฐานะผู้อ�ำนวยความสะดวก (The Teacher as Facilitator) เป็นอย่างไร?
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้
1. จัดให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ ทาย และให้โอกาสผูเ้ รียนได้รบั วิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย
6. วางแผนเกีย่ วกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทัง้ ในส่วนของเนือ้ หา และกิจกรรม
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Active Learning จึงเป็นบทบาทที่สำ� คัญของ
ครูผสู้ อน กล่าวคือ เป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก ผูส้ นับสนุนเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในด้านการประเมินค่าจากสิ่งที่พบ การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การท�ำงาน
อย่างอิสระและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งถ้าผู้สอนได้แสดงบทบาทเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น หรือกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนได้คดิ ค้นสิง่ ใหม่ๆ ตัวอย่างบทบาทของผูส้ อนในฐานะผูอ้ ำ� นวยการให้เกิดการเรียนรู้ ซึง่ (Council
for the Curriculum, Examinations and Assessment, 2007) ได้เสนอบทบาทของครูไว้ ดังนี้
1. เป็นผู้รับฟังที่ดี (Neutral Facilitator) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันได้อย่างอิสระ โดยครูเป็นผู้รับฟังและไม่แสดงความคิดเห็น
2. แสดงความเห็นแย้ง (Devil’s Advocate) เป็นเทคนิคที่ครูให้ความเห็นในเชิงคัดค้าน (เป็น
เหตุผลตลกหรือไม่ใช่เรื่องจริงจัง) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดต่อหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนเพิ่มเติม
3. สร้างความสนใจ (Declared Interests) ครูใช้วิธีก�ำหนดหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ ให้ผู้เรียน
กลุ่มที่รู้ แสดงความคิดเห็น
4. คล้อยตาม (Ally) ครูแสดงความเห็นคล้อยตามหรือสนับสนุนความเห็นของกลุ่มย่อยหรือ
แต่ละบุคคลในกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนในกลุ่มมีส่วนร่วม
5. ให้ข้อมูลที่เป็นทางการ (Official View) ครูอธิบายหรือให้ข้อเสนอแนะ สารสนเทศ ที่เป็น
หลักการหรือเป็นไปตามทฤษฎีที่กำ� หนด
6. ท้าทาย (Challenger) ครูใช้วธิ ที า้ ทาย โดยใช้คำ� ถามน�ำให้คดิ และให้ผเู้ รียนแสดงความเห็น
ในมุมมองของตน และผู้สอนคอยสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ
7. ยั่วยุ (Provocateur) ครูใช้วิธียั่วยุ โดยให้เหตุผลหรือสารสนเทศ ในสิ่งที่นักเรียนเกิดความ
สงสัย ไม่ตรงตามสภาพจริงทีผ่ เู้ รียนรูเ้ ห็นมา เพือ่ ให้นกั เรียนคัดค้านและน�ำเสนอแนวคิดของตนออกมา
8. การแสดงบทบาท (In-role) ครู จะมีบทบาทในการควบคุมหรือเบนประเด็นในการอภิปราย
ในชั้นเรียน
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ภาพที่ 4 บทบาทของครูในฐานะผู้อ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้
บทบาทของผู้เรียนในห้องเรียนที่เรียนรู้แบบ Active Learning เป็นอย่างไร?
วิธีการเรียนรู้ด้วย Active Learning นั้นต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกในการพูด การฟัง
เขียน อ่าน และสะท้อนความคิด ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา โดยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น ดังนี้
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าการรับฟังการบรรยาย
2. ให้ความส�ำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ให้น้อยลงและเน้นการพัฒนาด้านทักษะของผู้เรียน
มากขึ้น
3. นักเรียนใช้การเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมการเรียนรู้ และสือ่ นวัตกรรม เพือ่ ให้เกิดความคิดวิเคราะห์
ในระดับสูง (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล)
4. เน้นบทบาทให้ผู้เรียนได้ค้นหาคุณค่าและค่านิยมของตนเอง
Active Learning กับ Passive Learning ต่างกันอย่างไร?
Active Learning เป็นการจัดการเรียนรูท้ เี่ ปลีย่ นจากครูเป็นศูนย์กลางมาไปนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
กล่าวคือ จากการสอนที่เน้นเนื้อหาวิชาโดยครูเป็น ผู้ถ่ายทอดไปเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การลงมือปฏิบัติจริงจะช่วย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจอย่างมีความหมาย ดังที่ McManus (2001, อ้างถึงใน Abhiyan, 2008,
p.15) ได้แสดงเปรียบเทียบหลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Passive Learning
ในตาราง
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักการจัดการเรียนรูแ้ บบ Active Learning และ Passive Learning
Passive Learning

Active Learning

• เชื่อว่าผู้เรียนคือผู้ไม่มีความรู้ ยังว่างเปล่าเหมือนฟองน�้ำ • เชื่อว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียน
ต้องการเติมความรู้
เรียนรู้สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่และต่อยอดความรู้เดิม
เป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
• กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้การบรรยายให้
• กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
ผู้เรียนจดบันทึกเป็นหลัก
เป็นกลุ่มทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• ผู้เรียนจ�ำเนื้อหาที่เรียนแต่ละบทเรียนได้ประมาณ
• ผู้เรียนมีโอกาสจ�ำเนื้อหาบทเรียนในแต่ละบทเรียนได้
ร้อยละ 10
มากกว่าร้อยละ 50
• ผู้เรียน เรียนรู้โดยการจดจ�ำ เป็นลักษณะการเติมความรู้ • ผู้เรียนใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ นวัตกรรม และการ
เหมือนการบันทึกเทป
อภิปราย
- สร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง
- ใช้การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและใช้การสนทนา
		แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ใช้การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นและสร้างกรอบความรู้ที่สามารถ
		น�ำไปใช้ได้ในสถานการณ์อื่นๆ
• ผู้สอนใช้การบรรยายตามหนังสือหรือการอ่านให้ฟัง
• ผู้สอนไม่เน้นการอธิบายเนื้อหา หลักการ และวิธีการ
หรือการอธิบายเนื้อหา หลักการ และการสาธิต
แต่เป็นผู้คอยอ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ สาธิต
ก�ำหนดกิจกรรม และการบูรณาการในชั้นเรียน
• การทดสอบนักเรียนน�ำเอาสิ่งที่จ�ำไว้ตามที่ครูบอกมาตอบ • การทดสอบ นักเรียนต้องใช้การบูรณาการความรู้ เพื่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า ตลอดจน
แนวทางการน�ำไปใช้ ในการตอบแต่ละประเด็น

ตัวอย่างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบ
กลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008, อ้างถึงใน มนตรี ศิริจันทร์ชื่น, 2554
หน้า 27-28) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ จี่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่
1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก�ำหนดแต่ละคน ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน�ำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share)
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2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning Group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ท�ำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน
3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led Review Sessions) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
4. การเรียนรูแ้ บบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผี่ สู้ อนน�ำเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน�ำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้น
การประเมินผล
5. การเรียนรูแ้ บบวิเคราะห์วดี โี อ (Analysis or Reactions to Videos) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนได้ดวู ดี โี อ 5-20 นาที แล้วให้ผเู้ รียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกีย่ วกับ
สิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม
6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student Debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้น�ำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม
7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student Generated Exam Questions) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว
8. การเรียนรูแ้ บบกระบวนการวิจยั (Mini-research Proposals or Project) คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก�ำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้วางแผนการเรียน เรียนรู้
ตามแผน สรุปความรูห้ รือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning)
9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้ รียนได้อา่ นกรณีตวั อย่างทีต่ อ้ งการศึกษา จากนัน้ ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือ
แนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วน�ำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping Journals or Logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีผ่ เู้ รียนจดบันทึกเรือ่ งราวต่างๆ ทีไ่ ด้พบเห็น หรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน รวมทัง้ เสนอความคิด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and Produce a Newsletter) คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ
12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้ รียนออกแบบแผนผังความคิด เพือ่ น�ำเสนอความคิดรวบยอด และความเชือ่ มโยงกันของกรอบความคิด
โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท�ำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วน�ำเสนอผลงานต่อผู้เรียน
อื่นๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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บทสรุป

การจัดการศึกษาทีม่ งุ่ สร้างเยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพตามทีห่ ลักสูตรต้องการ จ�ำเป็นต้องมีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตรที่ออกแบบไว้ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในฐานะที่เป็นผู้น�ำหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ�ำเป็นต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจถึงเป้าหมาย ตลอดจนกระบวนการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางทีห่ ลักสูตรก�ำหนดไว้เป็นอย่างดี “ถ้าเราจะเปรียบผูเ้ รียนเป็นเสมือนผูโ้ ดยสาร
เรือ ทีต่ อ้ งการก้าวข้ามฝากไปสูค่ วามส�ำเร็จในชีวติ ครูคอื ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ สมือนกับฝีพายทีจ่ ำ� เป็นต้องทราบ
ที่หมาย และวิธีการพายเรือเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นเสมือนกับนายท้ายเรือ
ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมทิศทางหรือหางเสือของเรือ ก็ต้องทราบเป้าหมายและวิธีการขับเคลื่อนของเรือ
เป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน จึงท�ำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางสู่ที่หมายได้อย่างปลอดภัย” เป็นความ
ท้าทายของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันและอนาคต ที่จะต้องช่วยกันผลักดันให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตามที่หลักสูตรและสังคมต้องการ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ กระท�ำผ่านกิจกรรมหรือสื่อนวัตกรรมโดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้คำ� แนะน�ำ ช่วยเหลือ
และอ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ หรือ Active Learning จึงเป็นกระบวนการเรียนรูท้ นี่ บั ได้วา่ มีเหมาะสม
และสอดคล้องกับหลักสูตรของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาของไทยควรให้
ความส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงทีก่ ระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ป็นส�ำคัญ เพือ่ ส่งผลให้ทกุ คนทีเ่ กีย่ วข้อง
เกิดความตระหนักและน�ำไปสู่ “การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ส�ำคัญ
อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในด้านคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
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“

Vision without action is a daydream.
Action without vision is a nightmare.

”

วิสัยทัศน์ โดยไม่มีการด�ำเนินการ คือ การสร้างวิมานในอากาศ
การด�ำเนินการโดยไม่มีวิสัยทัศน์ คือ ฝันร้าย
				
Japanese Proverb
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