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หนังสือปริทรรศน 
ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหนวยการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน อิงมาตรฐาน
โดย รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และรองศาสตราจารย พเยาว ยินดีสุข

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพครั้งที่ 6 พ.ศ. 2551

ฐานิกา บุษมงคล

รองผูอํานวยการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ครูเปนบุคคลหลักของการปฏิรูปการเรียนรู 

เพราะวา ความสาํเรจ็ของการปฏริปูหองเรยีนสูหองเรยีน

คุณภาพ ปฏิรูปโรงเรียนสูโรงเรียนแหงคุณภาพ โดยมุง

หวังเพ่ือสรางผูเรียนแหงคุณภาพ คือเปนผูเรียนอยาง

มีคุณธรรม โดยมีความสามารถแสวงหาความรูอยางใฝ

เรียนใฝรู เปนเด็กไทยท่ีมีภาวะผูนําและเปนเด็กผูสราง

นวตักรรม ดงันัน้ครจูงึตองเปนผูมทีกัษะทีเ่รยีกวา “ทกัษะ

ของครูมืออาชีพ” ซึ่งในที่นี้จะไดนําเสนอหนังสือท่ีมี

เนือ้หาเกีย่วกับการพฒันาทกัษะเพือ่การพฒันาหนวยการ

เรียนรูและการจัดการเรียนการสอนของครูในยคุแหงการ

เรียนรู  

 หนังสือ ทักษะ 5C เพ่ือการพัฒนาหนวยการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการสอน อิงมาตรฐานโดย 

รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต แหงคณะ

ครุศุาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และรองศาสตราจารย 
พเยาว ยินดีสุข ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยา

ศาสตร เปนหนังสือที่จัดทําข้ึนเพื่อเสนอแนวทางพัฒนา
ทักษะสําคัญ 5 ประการ เรียกวา ทักษะ 5C เปนทักษะ

ที่ครูควรไดรับการพัฒนาเพื่อการเปนครูมืออาชีพ โดย

เนื้อหาแบงออกเปน 5 บท คือ 

 บทที่ 1 ทักษะ C1 (CD) : Curriculum de-

velopment skills ทักษะการพัฒนาหนวยการเรียนรู

บูรณาการ 

เนื้อหาในบทนี้ผูเขียนไดอธิบายความหมายของหลักสูตร

บูรณาการ หนวยการเรียนบูรณาการ ตลอดจนขั้นตอน

การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ ผูเขียนให
ความหมายวา หลักสูตรบูรณาการ หมายถึง หลักสูตรที่

มีการผสมผสานสาระตั้งแตสองกลุมสาระการเรียนรูหรือ
สองวิชาขึ้นไป หรือกลุมสาระวิชาเดียวกันโดยจัดเปน

หนวยการเรียนรู ภายใตหวัเร่ือง(theme) อยางสมดลุและ

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  หัวเรื่องเปนจุดรวมหรือจุดกลางท่ี

ตองนําเนื้อหาที่เกี่ยวของซึ่งอาจไดมาจากสาขาตางๆใน
วิชาเดียวกัน หรือไดมาจากหลากหลายศาสตรหรือวิชาที่

เกี่ยวของซึ่งแสดงใหเห็นความเกี่ยวของโดยใชเครือขาย

ความคิด (web) 
 ผูเขียนไดบรรยายขั้นตอนการสรางหนวยการ

เรียนรูแบบบูรณาการวามี 4 ขั้นตอนคือ 

 1)  กําหนดหัวเร่ือง(theme) ผูเขียนระบุวา 

การกําหนดหัวเรื่องสามารถทํา กอน หรือ หลัง การผสม

ผสานวัตถุประสงคการเรียนรูรวมของกลุมสาระการเรียน
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รูตางๆ ผูเขียนอธิบายเพิ่มเติมวา หัวเรื่องสามารถกําหนด

จากสิ่งตางๆตอไปนี้ 1.1) จากมโนทัศน(concept) 1.2) 

จากประเด็นปญหา(problem) 1.3) จากเรื่องที่เปน

ปญหา(issue) 1.4) จากเรื่องที่ตองใชในการสืบสอบ/แก

ปญหา(problem solving) 1.5) จากแหลงการเรียนรูที่

เอื้อตอการคนควา(resource learning) และ 1.6) จาก

ความสนใจของผูเรียน(student’s interest)

 2) ทาํเครือขายความคิด (web) หรอื ผงัความ

คิด(concept map) หรอืผังกราฟก (graphic organiz-

ers) จาก 2.1) เนือ้หาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆท่ีเก่ียว

กับหัวเรื่อง และหัวขอเรื่อง(topic) และ 2.2) ทักษะของ

กลุมสาระการเรียนรูตางๆที่เกี่ยวของ

 3) จัดเรียงลําดับเน้ือหาและทักษะตางๆ ที่

เกี่ยวของกับหัวเรื่องเพื่อนําไปวาง

แผนการจัดการเรียนรู

 4) วางแผนจัดการเรียนรู โดย 4.1)ระบุ

มโนทศันสาํคญั 4.2) กาํหนดวตัถปุระสงค การเรยีนรู 4.3) 

จดักิจกรรมการเรยีนรู 4.4) เตรยีมสือ่การเรยีนรูและแหลง

การเรียนรู และ4.5) กําหนดวิธีการประเมินการเรียนรู 

 บทท่ี 2 ทักษะ C2 (CC) : Child – centerd 

approach skills ทกัษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 เนื้อหาในบทน้ีผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับ แนวคิด
และความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ข้ันตอนของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

สรางความรู ผูเขียนอธิบายวา แนวคิดของการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง มแีนวคดิมาจากปรชัญา 

constructivism ที่เชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่

เกิดข้ึนภายในผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความ
สัมพันธระหวางส่ิงที่พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยู

เดิม ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง (child-centered approach) คือแนว

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูใหม 

และสิ่งประดิษฐใหม โดยการใชกระบวนการทางปญญา 
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการ

กลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการ

เรยีน สามารถนาํความรูไปประยุกตใชได โดยครมูบีทบาท

เปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูให

ผูเรียน ผูเขียนเนนวา การจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองจัดใหสอดคลองับความสนใจ 

ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการ มีความ

หลากหลายในดานวิธีสอน ดานแหลงความรู และดาน

วิธีการวัดผล

 ผูเขียนไดบรรยายข้ันตอนการเรียนการสอนท่ี

เนนใหผูเรยีนสรางความรูตามแนว Consturctivism ของ 

Driver and Bell (1986) วามี 5 ขั้นตอน ไดแก

 1) ขั้นนํา (orientation) เปนขั้นที่ผูเรียนรับรู

จุดมุงหมายและมีแรงจูงใจในการเรียน

 2) ขัน้ทบทวนความรูเดมิ (elicitation of the 

prior knowledge) เปนขั้นที่ผูเรียนแสดงออกถึงความรู

ความเขาใจเดมิทีม่อียู ซึง่อาจใหผูเรยีนแสดงออกโดยการ

อภิปรายกลุม ทําโปสเตอร เขียนบรรยาย ผังกราฟก ใน

ขั้นนี้จะทําใหผูเรียนเกิดความไมสมดุลและความขัดแยง

ทางปญญา (cognitive confl ict)

 3) ขั้นปรับเปล่ียนแนวความคิด (turning 

restructuring of idea) เปนหวัใจสาํคญัของการจัดการ

เรยีนการสอนแบบสรางความรู ประกอบดวยขัน้ตอนยอย 

3 ขั้นตอนดังนี้ 3.1) ทําความกระจางและแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางกัน ผูเขียนจะเขาใจไดดขีึน้เม่ือไดพจิารณา

ความแตกตางและความขัดแยงระหวางความคิดของ

ตนเองและผูอื่น โดยครูมีหนาที่กําหนดประเด็น กระตุน

ใหคิด 3.2) สรางความคิดใหม จากการอภิปรายและการ
สาธิต ผูเรียนจะเห็นแนวทางและวิธีการท่ีหลากหลาย

ในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณ แลวกําหนด

ความคิดใหมหรือความรูใหม และ 3.3) ประเมินความคิด
ใหม โดยการทดลองหรอืการคดิอยางลกึซึง้ ผูเรยีนควรหา

แนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดและความรู ใน

ขั้นตอนนี้ผูเรียนอาจจะรูสึกไมพึงพอใจความคิดความ
เขาใจทีเ่คยม ีเนือ่งจากหลกัฐานการทดลองสนบัสนนุแนว

ความคิดใหมมากกวา
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 4) ขัน้นาํความคดิไปใช เปนข้ันตอนทีผู่เรียนมี

โอกาสใชแนวคดิหรอืความรูความเขาใจทีพ่ฒันาขึน้มาใหม

ในสถานการณตางๆ เปนการแสดงวา ผูเรยีนเกดิจากการ

เรียนรูอยางมีความหมายการเรียนรูทีไ่มมกีารนําความรูไป

ใชเรียกวา เรียนหนังสือไมใชเรียนรู

 5) ขั้นทบทวน เปนขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนจะ

ไดทบทวนวาความคิดความเขาใจของตนเองไดเปลี่ยนไป 

โดยการเปรยีบเทยีบความคดิเมือ่เริม่ตนบทเรยีน กบัความ

คดิของตนเองเม่ือสิน้สดุบทเรียน ความรูทีผู่เรยีนสรางดวย

ตนเองนั้นจะทําใหเกิดโครงสรางทางปญญา(cognitive 

structure) ปรากฏในชวงความจําระยะยาว(long-

term memory) ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดใน

สถานการณตางๆเพราะผูเรียนสามารถจําไดอยางถาวร

 บทที ่3 ทกัษะ C3 (CI) : Classroom innova-

tion implementation ทักษะการใชนวัตกรรมการ

เรียนรูในชั้นเรียน

 เนือ้หาในบทนีป้ระกอบดวยนวตักรรมการเรยีนรู

สาํหรบัครูในยคุสงัคมแหงการเรยีนรู โดยผูเขยีนไดอธบิาย

เกีย่วความหมาย และขัน้ตอนกจิกรรมการเรยีนรูไวทัง้ส้ิน 

11 นวัตกรรมการเรียนรู ในที่นี้จะยกตัวอยางมาเพียง 5 

นวัตกรรมการเรียนรู ดังนี้
 1) โมเดลซปิปา(CIPPA MODEL) คอืรปูแบบท่ี

เปนแนวคิดเพื่อใชจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ พัฒนาโดย ดร.ทิศนา แขมณี 

 2) การ เ รี ยนการสอน ท่ี เน น ผู เรี ยน เป น
ศนูยกลาง(child-centered instruction) คอืการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดย

ใชกระบวนการทางปญญาและกระบวนการทางสังคม

 3) การเรยีนแบบกลุม(group learning) และ
การเรียนแบบรวมมอื(co-operative learning) ผูเขยีน

อธิบายเก่ียวกับ กระบวนการกลุม คือบุคคลตั้งแต 2 คน

ขึ้นไป ทํางานรวมกันเพื่อประโยชนรวมกัน กลุมมี 3 องค
ประกอบสําคัญคือ หัวหนา สมาชิก และกระบวนการ

กลุม กลุมจะทํางานไดดีตองมีการสรางบรรยากาศใน

การทํางานของกลุมที่ดี คือบรรยากาศดายกายภาพ และ

บรรยากาศดานจิตใจ สวน การเรียนแบบรวมมือนั้น 

เปนวิธีการท่ีผูสอนเปนผูกําหนดโครงสรางหรือกิจกรรม

ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน สมาชิกอาจคิดพรอมกันหรือ

อภปิรายเปนคู หรือสมาชิกคนหน่ึงพดูสวนสมาชิกทีเ่หลือ

ฟง ตอมาสมาชิกท่ีฟงเปลี่ยนเปนผูพูด สวนสมาชิกที่พูด

เปล่ียนเปนผูฟง เทคนคิการเรียนแบบรวมมอืมมีากถงึ 52 

เทคนิคอาทิ การพูดเปนคู การเขียนรอบวง การอภิปราย

เปนคู และการแกปญหาดวยการตอบภาพ เปนตน

 4) พหุปญญา(multiple intelligences) คอื

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนควรใชกิจกรรม

หลากหลายวิธีการสอนและเทคนิคการสอนหลากหลาย 

เพือ่การพัฒนาปญญาเฉพาะดานท่ีถนดัรวมท้ังการพัฒนา

ปญญาหลากหลายใหกบัผูเรยีนทุกๆคน โดยคาํนงึถงึความ

สอดคลองกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของผูเรียน 

 5) ผังกราฟฟก (graphic organizers) คือ 

แบบของการส่ือสารเพ่ือใชนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ

รวบรวมอยางเปนระบบ มีความเขาใจงาย กระชับ 

กะทัดรดั ชดัเจน ผงักราฟกไดมาจากการนําขอมลูดบิ หรอื

ความรูจากแหลงตางๆมาทําการจัดกระทําโดยใชทักษะ

การคิด เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การแยกแยะ 

การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใชตัวเลข เปนตน 

 

 บทท่ี 4 ทักษะ C4 (CA) : Classroom au-

thentic assessment ทักษะการประเมินการเรียนรู
ตามสภาพจริง

 เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย การประเมินการ

เรยีนรูตามสภาพจริง วธิกีารประเมินการเรียนรูตามสภาพ

จรงิ และจดุเนนของการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง

การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง เปนการประเมิน
ในเรื่องตอไปนี้

 1) ผลการเรียนดานวิชาการ คือ ความรู ความ

เขาใจในสาระ
 2) การใชกระบวนการคิด คอื การใชกระบวนการ

แกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร และการใช
กระบวนการสรางความรู
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 3) ทักษะ เชน ทักษะการนําเสนอ ทักษะการ

เขียน ทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการวิจัย

เปนตน 

 4) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน การพัฒนา

เจตคติตอการเรียน การรักเรียน ความเปน

พลเมืองดี ใฝรูใฝเรียน เปนตน

 5)  นสิยัการทํางาน เชน การทํางานไดสาํเรจ็ตรง

เวลา ความรับผิดชอบ ความอดทน เปนตน

 วิธีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง ผูเขียน

ไดรวบรวมวธิกีารประเมนิการเรยีนรูตามสภาพจรงิไวมาก

ถึง 17 วิธี ยกตัวอยางเชน การอภิปรายตามวัตถุประสงค 

โครงงาน แฟมสะสมผลงาน แบบสัมภาษณ และบันทึก

การเรียนรู เปนตน

 จดุเนนของการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 

มีจุดเนนดังนี้ 1) การประเมินผลเพ่ือวนิิจฉัยขอบกพรอง 

2) การประเมินการเรียนรูระหวางเรียน และ 3) การ

ประเมินการเรียนรูหลังเรียนท่ีนาสนใจ คอืในบทน้ีผูเขียน

ไดแสดงตวัอยางแบบประเมนิการเรยีนรูตามสภาพจริงไว

ถึง  5 แบบ ซึ่งเหมาะแกการศึกษาและนําไปประยุกตใช

ในการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง

 บทที่ 5 ทักษะ C5 (CAR) : Classroom ac-

tion research ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน

 ในบทน้ีเน้ือหาประกอบดวย ความหมายและ

ความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนี้

 การวิจยัปฏบิตักิารในช้ันเรยีน หมายถึง การวิจยั

ประเภทปฏิบัติการ(action research) มีเปาหมายเพ่ือ

นําผลการวิจัยไปใชปฏิบัติงานจริง โดยมีครูเปนผูทําวิจัย 

มีความสําคัญคือเปนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงวิธ

การสอน เปนการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการแสดงความ

กาวหนาของวิชาชีพครู และ เปนการสงเสริมสนับสนุน

ความกาวหนาของการวิจัยดานการศึกษา 

 กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน ประกอบ

ดวย 1) กาํหนดปญหาวจิยั 2) กาํหนดวตัถปุระสงค 3) ตัง้

สมมติฐาน 4) ออกแบบวิจัย 5) สรางเครื่องมือ 6) จัดเก็บ

ขอมูล 7) วิเคราะหขอมูล  8) นําเสนอขอมูล 9) แปลผล 

10) สรุปผลการวิจัย และ 11) นําไปใชและเผยแพร  

 หนังสือ ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหนวยการ

เรียนรูและการจัดการเรียนการสอน อิงมาตรฐาน โดย 

รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และรอง

ศาสตราจารย พเยาว ยนิดีสขุ จงึเปนหนงัสอืทีท่รงคณุคา 

เหมาะสําหรับครูในยุคการเรียนรู ทีต่องการพัฒนาตนเอง

ใหเปนครูที่สามารถบูรณาการทักษะ 5 C เพื่อนําไป

วางแผน และปฏิบตักิารสอน เพือ่พัฒนาคุณภาพงานตาม

แนวการปฏิรูปการเรียนรูตอไป


