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ค าส าคญั : การพฒันารูปแบบ/การเรียนรู้อภิปัญญา / ความรู้อภิปัญญา 

นฤมล  ปภสัสรานนท ์: การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ นกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  รศ. ดร.สุเทพ   อ่วมเจริญ ,         
อ. ดร.ประเสริฐ มงคล  และ ผศ. ดร.ปนดัดา  ยิม้สกลุ  212 หนา้ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) พฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU                 
เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  2)  ศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  ดงัน้ี  2.1) เปรียบเทียบความรู้ก่อน-หลงั ของนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  2.2)  ศึกษาความสามารถในการเขียนแผน การจดัการเรียนรู้  และ   
2.3) ศึกษาความสามารถในการปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้  3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
รูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่ม อยา่งง่าย  คือ นกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี กลุ่มท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558  จ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 
แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินการเขียนแผนการเรียนรู้  และแบบประเมินความสามารถในการปฏิบติั
ตามแผนการเรียนรู้ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition           
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การทดสอบค่าที ( t-test)  แบบไม่อิสระ  (Dependent) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1) รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  มีประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์  75/75     
ไดค่้าประสิทธิภาพ E1/E2 = 73.58 / 79.63   

2) ประสิทธิผลของรูปแบบ DRU  เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ไดแ้ก่   2.1) นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิ
ดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ย รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition อยา่งมีนยัส าคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั .01    2.2) นกัศึกษามีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ไดใ้นระดบัสูง     
2.3) นกัศึกษามีความสามารถในการปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ไดใ้นระดบัสูง   

3) ความคิดเห็นของนกัศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ท่ีมีต่อรูปแบบ  DRU       
เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ในภาพรวมเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่  ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ ดา้นกิจกรรมและดา้นบรรยากาศ ตามล าดบั 
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 The objectives of this educational research were to : 1) develop and assess the efficiency of  
DRU  Model to enhance Meta Cognition for Graduate Diploma in Teaching Professional students        
2) study the effectiveness of  DRU Model to enhance Meta Cognition such as, 2.1) compare pre-post 
learning achievement of  Graduate Diploma Students Professional Educator Section, 2.2) study the ability in 
learning management plan formulation and  2.3) study the ability in implementing learning management 
plan. 3) study the students’ opinion toward DRU Model to enhance  Meta Cognition.   The sample were 
obtained by simple random sampling method.  They were graduate diploma students,  professional 
educator section, Faculty of Education, Dhonburi Rajaphat University, Group 6, semester I , education 
year 2558 , total 27 students. The research instruments were DRU Model to enhance Meta Cognition, 
achievement test, learning management plan formulation assessment, ability in implementing learning 
management plan form and questionnaire asking student toward DRU Model to enhance Meta 
Cognition. Data were analysed by mean, standard deviation , t-test (dependent sample) and content 
analysis. 

The research results revealed that :  
1) DRU Model to enhance meta cognition possessed efficiency according to the criteria 75/75 ,  

efficiency value E1/E2 = 73.58 / 79.63   
2) The effectiveness of DRU Model to enhance Meta Cognition were 2.1) Student achievement 

test scores after studying DRU Model to enhance Meta Cognition were higher than before studying at 
.01 level of significance. 2.2) The students possessed ability in formulating learning management plan 
according to DRU Model to enhance Meta Cognition at high level. 2.3) The students possessed ability in 
implementing learning management plan, according to DRU Model to enhance Meta Cognition at high 
level.  

3) The students’ opinion toward DRU Model to enhance Meta Cognition as a whole was at the 
highest level arranging from the highest mean to the lowest mean ; benefit, activities and atmosphere 
consecutively. 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

หลกัการการจดัการศึกษา  แนวทางการจดัการศึกษา และการจดักระบวนการเรียนรู้ตาม 
มาตรา 6 มาตรา 22 และมาตรา 24 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้อยา่งมีความสุข การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันา  ตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  และก าหนด   ใหจ้ดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของ
ผูเ้รียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  ผสมผสานสาระความรู้
ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553)    ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ  อ านวยความสะดวก
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ  กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและ
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
(กระทรวงศึกษาธิการ : 2546 ) จากกฎหมายการศึกษาดงักล่าวครูผูส้อนจะตอ้งปรับเปล่ียนบทบาท
จากผูใ้ห ้มาเป็นผูช้ี้น าความรู้และจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งเหมาะสม      โดยให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง (วฒันาพร  ระงบัทุกข,์ 2545: 18)  

จากรายงานการวิจยัเร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยกบัการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษท่ี21 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 6 - 9) ไดก้ล่าวถึง การเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนภายใตโ้ลกยคุศตวรรษท่ี  21 คือ การเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะทั้งโลก (Global) ในสงัคม
แบบใหม่ท่ีเรียกวา่ สงัคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge Society) หรือ เป็นสงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้  
(Knowledge–based Society and Economy) สังคมดงักล่าวน้ีเป็นสงัคมท่ีความรู้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ยิง่ การพฒันาความรู้ใหม่  ๆ เพื่อการแข่งขนัและเสริมสร้างความเขม้แขง็จะเป็นฐานของ
กระบวนการพฒันาประเทศ ทั้งน้ีไดน้ าเสนอแนวคิดและฐานคติในศตวรรษท่ี 21ไวว้า่ 1) คน  
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 (People) เป็นสินทรัพยท่ี์ควรค่าแก่การรักษาและพฒันา 2) งาน (Work) เป็นแบบประสานความ
ร่วมมือ อาศยัความรู้เป็นฐานเป็นงานโครงการ 3) เทคโนโลยี  (Technology) เป็นการบูรณาการ
เทคโนโลยเีขา้กบัระบบสงัคมเพื่อใหเ้กิดการท างานบนฐานความรู้ 4) ภาวะผูน้ า (Leadership) ผูน้ า
อยูใ่นทุกระดบัขององคก์าร 5) เป้าหมายขององคก์ร (Goals) มุ่งเนน้การสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มขององคก์าร  จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว องคก์รความร่วมมือและพฒันาทาง
เศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวา่ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, อา้ง
ถึงในส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2557: 28) ไดน้ าเสนอค าส าคญั (Key Themes) ในการ
พฒันาการศึกษาเรียนรู้ของผูเ้รียนไว้  5 ประการ ดงัน้ี1) ผูเ้รียนตอ้งมาก่อน  (Student First) โดย
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ โรงเรียนตอ้งเปล่ียนจากโมเดลการสอน  “ส่ิงเดียวท่ีเหมาะกบัทุกคน  
(One-size-fits-all)” เป็นการตั้งเป้าหมาย และพิจารณาบริบทของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นศูนยก์ลาง  2) 
ครูคือ ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ  (Inspiring Teachers) โดยครูตอ้งถอยออกจากบทบาทแบบดั้งเดิม  จาก
การเป็นครูผูถ่้ายโอนความรู้  ปรับเปล่ียนเ ป็นครูท่ีใหค้  าปรึกษา  เป็นผูช้ี้แนะ  เป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน  บทบาทครูจะตอ้งมีความยดื หยุน่มากข้ึน และเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
อยา่งมืออาชีพ                3) ผลกระทบทางสังคม  (Social Effects) ผลส าเร็จตอ้งไม่ใช่เพียงผลลพัธ์
ทางวิชาการเท่านั้น  แต่จะตอ้งมีผลลพัธ์ทางสงัคมดว้ย  นัน่คือ ความคาดหวงัใหก้ารศึกษาสร้างคนท่ี
เป็นพลเมืองท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจและสงัคม  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  และส่วนหน่ึง
ของชุมชน 4) ความเช่ือมโยงกบัชุมชน (Community Connectedness) การเรียนรู้จะตอ้งเช่ือมโยงกนั
ระหวา่งผูค้น และสถานท่ีนอกโรงเรียน  ดงันั้น ครอบครัว ผูป้กครอง อุตสาหกรรมและผู ้น าชุมชน
จึงถือเป็นแหล่งของความรู้ท่ีมีศกัยภาพ  เป็นแรงบนัดาลใจ  โมเดลตน้แบบท่ีช่วยเสริมสร้างโอกาส
การเรียนรู้ 5) ความพร้อมทางเทคโนโลยี (The Place of Technology) บทบาทของเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาในอนาคต มีบทบาทความส าคญัข้ึน จะเห็นไดว้า่ การพฒันาการศึกษาเรียนรู้ของผูเ้รียน
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ  ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนและครอบครัว  อาทิ กลยทุธ์ในการ
เรียนรู้ พื้นฐานครอบครัว ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  อาทิ ครู สถานศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน  การประเมินผล และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาการศึกษาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
คือ ครู 

ครูมีบทบาทอยา่งมากต่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ครูท่ีมีความรู้ มีความสามารถ           
มีสมรรถนะในการสอนสูง  มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงเช่นเดียวกนั  และผลการเรียนของนกัเรียนแตกต่างกนักข้ึ็นอยูก่บัคุณภาพการสอนของครูเช่นกนั  

(Marzano.  2009, อา้งถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2556: 325, พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัส านกังานพฒันาการศึกษาของ ประเทศสิงคโปร์ (Office of Teacher Education, National 
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Institute of Education Singapore, 2014) ซ่ึงเป็นหน่วยงานจดัการศึกษาและพฒันาใหแ้ก่ครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียน และเป็นผูพ้ฒันากรอบคุณลกัษณะของครูสิงคโปร์ในศตวรรษท่ี  21 ท่ีพึงประสงค์ 
โดยท่ีการพฒันาครูใหเ้ป็นมืออาชีพ สิงคโปร์เนน้การเตรียมและพฒันา  ครูใน 3 ดา้น ดงัน้ี 1) เจตคติ
และค่านิยม 2) ทกัษะ และ 3) ความรู้ ครูจึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ
และไดม้าตรฐาน  ซ่ึงครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเป็นครูมืออาชีพท่ีรอบรู้ทั้งเน้ือหาวิชาการและวิธีการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและเทคโนโลย ีเพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและ
สงัคมไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัสงัคมโลกได ้(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : 
2543) จากความส าคญัของครูท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ท าใหห้น่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั  การ
ควบคุม  ดูแล ผลิต หรือการใชค้รู ก าหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เพื่อใหก้ารศึกษาของประ เทศไทยมี
คุณภาพ ดงัน้ี  

คุรุสภาซ่ึงเป็นองคก์ร ท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมทั้งการพฒันาวิชาชีพ ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวิชาชีพ ประสานส่งเสริมการศึกษาและ
การวิจยัเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพ โดยคุรุสภาไดก้ าหนดขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ 
พ.ศ.2556 สรุปประเดน็ส าคญัของผูป้ระกอบวิชาชีพครูไดว้า่ ครูตอ้งประพฤติปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคต์าม มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู 
มาตรฐานการปฏิบติังาน  และมาตรฐานการปฏิบติัตน  โดยผูป้ระกอบวิชาชีพครูตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่า
กวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ ดงัต่อไปน้ี  (ก) มาตรฐานความรู้ประกอบดว้ยความรู้ดงัต่อไปน้ี  1) ความ
เป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา  3) ภาษาและวฒันธรรม  4) จิตวิทยาส าหรับครู  5) หลกัสูตร 6) การ
จดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  7) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  8) นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 9) การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผา่นการปฏิบติัการ
สอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตร  ปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีและผา่นเกณฑ์
การประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
ดงัต่อไปน้ี 1) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน  2) การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ นอกจากนั้น  ผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี  1) ปฏิบติั
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพครูใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ  2) ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูเ้รียน  3) มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนใหเ้ติบโตเตม็ตามศกัยภาพ  4) พฒันา
แผนการสอนใหส้ามารถปฏิบติัไดจ้ริงในชั้นเรียน 5) พฒันาส่ือการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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อยูเ่สมอ 6) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคโ์ดยเนน้  ผลถาวร
ท่ีเกิดแก่ผูเ้รียน  7) รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีระบบ  8) ปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  9) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาอยา่งสร้างสรรค์  10) ร่วมมือกบัผูอ่ื้นใน
ชุมชนอยา่งสร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา  12) สร้างโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดเ้รียนรู้ในทุกสถานการณ์  และผูป้ระกอบวิชาชีพครู ตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติัตนตามขอ้บงัคบั
คุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 
2556 (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา,  2556 : 11-22)  

นอกจากคุรุสภาท่ีเป็นองคก์รวิชาชีพในการก ากบัดูแลใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพครูเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูแลว้ ยงัมีหน่วยงานท่ีดูแลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึง ไดก้ าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และน าเสนอกรอบแนวคิด  
การผลิตครูยคุใหม่ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 6-7) ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้  
(learning outcomes) หรือความสามารถหลกั  (core competencies) ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ไ ด้
ผสมผสานแนวความคิด  เร่ืองการเรียนรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี  21 ไวด้ว้ย รวมทั้งเสนอใหมี้ระบบ  
สนบัสนุนการผลิตครู  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  ทั้งการออกแบบหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์  
มาตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานวิชาชีพครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ  การพฒันาวิชาชีพครูและ  การสร้างสภาพแวดลอ้ม  สนบัสนุนการผลิตครูยคุ
ใหม่ โดยไดก้ าหนดมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ครูยคุใหม่ดงัน้ี  1) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมท่ีเสริมสร้าง
การพฒันา  ท่ีย ัง่ยนื มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีความเขา้ใจผูอ่ื้น  เขา้ใจโลก มีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี  สามารถจดัการและคิดแกปั้ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพทัธ์ โดยใชดุ้ลยพินิจทาง  ค่านิยม ความรู้สึกของผูอ่ื้น ประโยชน์ของ
สงัคมส่วนรวม   2) ดา้นความรู้ มีความรอบรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป การเรียนรู้ใน  ศตวรรษท่ี 21 
วิชาชีพครูและวิชาท่ีจะสอนอยา่งกวา้งขวาง  ลึกซ้ึง และเป็นระบบ มีความตระหนกัรู้หลกัการและ
ทฤษฎี ในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ  ขา้มศาสตร์และการบูรณาการกบั
โลกแห่งความเป็นจริง  มีความเขา้ใจความกา้วหนา้ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขา  วิชาท่ีจะสอน
อยา่งลึกซ้ึง ตระหนกัถึงความส าคญัของ งานวิจยัและการวิจยัในการต่อยอดความรู้มีความสามารถ  
ในการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์และประเมินค่าองคค์วามรู้  และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานวิชาชีพครู  อยา่งมีประสิทธิภาพ   3) ดา้นทกัษะทางปัญญา  สามารถคิดวิเคราะห์อยา่ง
ลึกซ้ึงคิดคน้หาขอ้เทจ็จริง  ท าความเขา้ใจ และประเมินขอ้มูลสารสนเทศและแนวคิด  จาก
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน  การวินิจฉยั แกปั้ญหาและท าการวิจยัเพื่อ    



5 
 

พฒันางานและ  องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองคิดแกปั้ญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น  เสนอทางออกและ
น าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดย  ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบติั  
และผลกระทบจากการตดัสินใจ มีความเป็นผู ้น าทางปัญญา ในการคิดพฒันางานอยา่งสร้างสรรคมี์
วิสยัทศัน์มีความคิด  ริเร่ิมและการพฒันาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  รวมทั้งการพฒันาทาง
วิชาชีพอยา่งมีนวตักรรม  มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ของครูยคุใหม่  4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ  ความรับผดิชอบ มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น  มีมุมมอง
เชิงบวก มีวฒิุภาวะทางอารมณ์และทางสังคม  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาใน
กลุ่ม และระหวา่งกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรคมี์ภาวะผูน้ าและผูต้าม  ท่ีดีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน 
และมีความรับผดิชอบ  ต่อส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  5) ดา้นทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสารทั้งท่ี  เป็นตวัเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพดู-เขียน  อนัมีผลใหส้ามารถเขา้ใจองค์
ความรู้ หรือประเดน็ปัญหา  ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินิจท่ีดี  ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชข้อ้มูล  สารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และต่อเน่ือง มีความสามารถในการส่ือสารอย่ างมีประสิทธิภาพทั้งการพดูการเขียน และ
น าเสนอดว้ยรูปแบบ  ท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั  6) ดา้นทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบ หลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ
รูปแบบก่ึงทางการและ  รูปแบบไม่เป็นทางการ อยา่งสร้างสรรคมี์ความเช่ียวชาญ  ในการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย ทั้งผูเ้รียน  ท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ      
ปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอย่างมีนวตักรรม มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่ างบูรณาการ มีความสามารถใชภ้าษาต่ างประเทศ  ในการเรียนการสอน 
สามารถจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะ  ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 จากมาตรฐานผลลพัธ์
การเรียนรู้ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้ง 6 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ มีความสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นความสามารถส าคญั
ท่ีครูตอ้งสามารถจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกเหนือจาก
ความสามารถดา้นอ่ืนๆ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีเป็นสถาบนัผลิตครู ท่ีเปิดสอนทั้งในระดบั
ปริญญาตรี ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และระดบัปริญญาโท ซ่ึงหลกัสูตรในแต่ละระดบัไดรั้บ
การรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภา หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัร 
สาขาวิชาชีพครู เป็นหลกัสูตรซ่ึงเปิดโอกาสใหผู้จ้บการศึกษาสาขาอ่ืนๆ นอกจากศึกษาศาสตร์หรือ
ครุศาสตร์ และเป็นครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและจะตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ ไดศึ้กษาเพิ่มเติม เฉพาะวิชาชีพครูตามมาตรฐาน   และปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้สามารถใชคุ้ณวฒิุในการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ตามแนวทางท่ีคุรุสภาก าหนด ได ้ทั้งน้ีในปีการศึกษา 2557 คุรุสภาไดก้ าหนดใหเ้ปิดรับ
เฉพาะผูป้ระกอบวิชาชีพครูในหน่วยงานตน้สงักดัต่างๆ ท่ียงัไม่มีคุณวฒิุปริญญาทางการศึกษา เขา้
ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยตอ้งไดรั้บการรับรองจากสถานศึกษาวา่
ไดท้  าการสอนจริง เพื่อแกปั้ญหาใหก้บัครูท่ีสอนในสถานศึกษา แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู เน่ืองจากสถานศึกษาไม่สามารถสรรหาผูท่ี้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาด าเนินการสอนได ้
(ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557และ
คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557)   

จากการท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อนรายวิชา การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้น เรียน (Learning and 
Classroom Management) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีคุรุสภาก าหนดสาระ
ความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้  ประกอบดว้ยสาระความรู้  5 
สาระ คือ 1) หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  2) ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์    
คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได้  3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบ  เรียนรวม 4) การจดัการชั้นเรียน         
5) การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา  และไดก้ าหนดสมรรถนะใหผู้เ้รียนมีความสามารถจดัท า
แผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง และสามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียน
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ จากการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาดงักล่าวพบวา่  

นกัศึกษามีปัญหาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล โดยเฉพาะการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้  

จากรายงานการวิจยั สภาพปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา   การจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552: ค-ง) ซ่ึงสรุปสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนดา้นครูผูส้อนพบวา่ การจดัการเรียน
การสอนของครูส่วนใหญ่เนน้การบรรยายและยงัใชส่ื้อนวตักรรมการสอนนอ้ย โดยครูยงัใชก้าร
สอนแบบครูเป็นศูนยก์ลาง ครูส่วนใหญ่จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ แต่ไม่ไดจ้ดัการเรียนรู้ตามแผน 
สอนตามความเคยชินและประสบการณ์เดิม ครูส่วนหน่ึงใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ของส านกัพิมพ์
เอกชน แต่ไม่ไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนดงักล่าว ส าหรับสภาพและปัญหาดา้นส่ือ
การเรียนการสอน พบวา่ ครูผูส้อนส่วนใหญ่ใชส่ื้อการเรียนการสอนไม่หลากหลายส่วนใหญ่ใชส่ื้อ
ท่ีเป็นหนงัสือแบบเรียนมากเกินไป  ไม่ใชส่ื้อประกอบการสอน ครูขาดความรู้และทกัษะในการ
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ผลิตพฒันาและเลือกใชส่ื้อการเรียน การสอน ส่งผลใหส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการเรียนการสอน
ไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน และสภาพและปัญหาดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน พบวา่ครูใชว้ิธีการ
วดัและประเมินผลไม่เหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูส่วนหน่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม ขาดทกัษะในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
การสร้างขอ้สอบส่วนใหญ่เป็นการวดัดา้นความรู้ความจ า และจากการศึกษางานวิจยัเร่ืองการศึกษา
สภาพและปัญหาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา
สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 3 (นิวตัร 
ค ามี, 2549: บทคดัยอ่) พบวา่ ผลการเปรียบเทียบครูผูส้อนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนเอกชน
ระดบัประถมศึกษาสงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร เขต 3 จ าแนกตามภูมิหลงัของครูผูส้อน ด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ จากกลุ่ม
ตวัอยา่งครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา สงักดัส านกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 359 
คน ผลการวิจยัเปรียบเทียบครูผูส้อนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา 
พบวา่ สภาพการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ของครูผูส้อนท่ีจบวฒิุทางครูกบัผูไ้ม่จบวฒิุ
ทางครูแตกต่างกนั ปัญหาในการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูผูส้อนท่ีจบวฒิุทางครู
กบัผูไ้ม่จบวฒิุทางครูแตกต่างกนั 

จากสภาพปัญหาเป็นปัญหา ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัครูคือ  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู
ตามท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (2555) ไดก้ าหนดไวใ้นตวับ่งช้ีท่ี 
6.2 ในดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูไวด้งัน้ี กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู  หมายถึง ครู
สามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงัน้ี 1) การก าหนด
เป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน  ดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด  
หลกัการและความสมัพนัธ์รวมทั้งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์   2) การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น
รายบุคคล  แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน     
3) การออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ
พฒันาการทางสมองเพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย  4) การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  5) การจดัเตรียมและใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์นการจดัการเรียนรู้   6) การประเมินความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย  เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน  รวมทั้ง
การวางเง่ือนไขใหผู้เ้รียนประเมินความกา้วหนา้ของตนเองและน ามาใชป้รับปรุงและพฒันาตนเอง  
7) การวิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  รวมทั้งปรับปรุงการ
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จดัการเรียนรู้  8) การศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาส่ือและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั จากตวับ่งช้ีดงักล่าวสรุปไดว้า่ การท่ีครูจะสามารถจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิผล
นั้น ครูควรมีความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตร  วิเคราะห์ผูเ้รียน 
ออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์
แหล่งเรียนรู้ การประเมินผลผูเ้รียน ตลอดจนการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ของ Hunter (1989, อา้งถึงในวชัรา เล่าเรียนดี, 2554: 135) ท่ีวา่ ครูท่ีมี
สมรรถภาพ (Competency) คือ ครูท่ีรู้ดีวา่ตนเองและนกัเรียนก าลงัท าอะไรอยู ่ท  าอยา่งไร และท าไม
ถึงไดป้ระสบผลส าเร็จ ตลอดจนปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยความตั้งใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาครู
ของ ประเทศฟินแลนดญ่ี์ปุ่นและสิงคโ์ปร์  ท่ีเนน้การพฒันาครูใหมี้ทกัษะการคิดแกปั้ญหา 
(Problem-solving skill) การท าวิจยัชั้นเรียนเชิงปฏิบติั ( classroom-based action research) และการ
สืบเสาะหาความรู้ ( inquiry about practice) (Darling-Hammond, 2010;  Jensen et al., 2012) ซ่ึง
สมรรถนะเหล่าน้ีมีความส าคญั คือ ใหค้รูสามารถจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้น
ความรู้ ทกัษะและเจตคติ ตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

เน่ืองจากนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นนกัศึกษาท่ีเ รียนจบ
ปริญญาตรี แต่ไม่ไดศึ้กษาเรียนรู้วิชาชีพครู แต่ตอ้งท า หนา้ท่ีครูในการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ซ่ึงการพฒันานกัศึกษากลุ่มดงักล่าวน้ี ใหมี้ความรู้ ทกัษะการจดัการเรียนรู้เพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูมและคณะ  มีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความรู้พื้นฐานแลว้ แต่ยงัมี
งานวิจยันอ้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้และ การพฒันา ตามแนวคิดมิติใหม่ทางการศึกษาของ
Marzano (2001 : 181-182) ซ่ึงมิติใหม่ทางการศึกษาประกอบดว้ย 3 ระบบ ไดแ้ก่ 1) Self – System 
คือ ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในตนเองในการปฏิบติัภาระงานช้ินงานดว้ยความเตม็ใจตั้งใจมี
ความสุขและมีความมุ่งหวงัใหง้านเกิดความส าเร็จ  2) Meta-cognitive System คือ ระบบการควบคุม
ตนเองใหป้ฏิบติัภาระงานช้ินงานท่ีเกิดข้ึนใหบ้รรลุดว้ย  (1) การก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ 
(Specifying Learning Goals) (2) การดูแลติดตามการปฏิบติัของกระบวนการทางปัญญา  
(Monitoring the Execution of Knowledge)  (3) การดูแลติดตามความชดัเจน (Clarity)   และ(4) การ
ดูแลติดตามใหเ้กิดความถูกตอ้ง  (Monitoring Accuracy)  3) Cognitive System  คือ  กระบวนการ
ทางปัญญา (Mental Process) ท่ีจะปฏิบติัภาระงานช้ินงานส าเร็จลุล่วงไปได ้ 

ระบบอภิปัญญา (Meta-cognitive System)  ถือเป็นระบบท่ีมุ่งสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
แบบน าตนเอง  (Self – Directed Learning) มุ่งใหผู้เ้รียนควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติัภาระงาน
ช้ินงาน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์ ยทุธวิธีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตลอดจนการติดตามดูแลปรับปรุงปรับเปล่ียนกลยทุธ์วิธีการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ใหภ้าระงานช้ินงานนั้นลุล่วงตามภารกิจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีครู 

การปฏิบติัหนา้ท่ีครูมีศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งหลากหลาย ท่ีส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ีคือ การ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล  (Universal Design for Learning : UDL) การน าแนวคิด UDL มาใช้
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้ง การ
หลากหลาย โดยมีหลกัการวา่  UDL นั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจวา่  ผูเ้รียนแต่ละคนมี
ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั  และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงการน า UDL ไปใชใ้น
การศึกษาเพื่อสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนใน
แต่ละคน  และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ท่ีตามศกัยภาพ  (Eagleton, 
2008) UDL เป็นส่ือการสอนและวิธีการสอนท่ีพร้อมใชส้ าหรับครูผูส้อนท่ีสามารถน าไปใชก้บั
นกัเรียนได ้

การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล ( UDL) ครูผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์ และเขา้ใจแบบการ
เรียนของผูเ้รียน  แนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญาเก่ียวกบัความสามารถพิเศษของมนุษยท่ี์มีความ
หลากหลาย จึงจะสามารถออกแบบการสอนไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2555: 4-6) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rose and Meyer (2002, อา้ง
ถึงใน จุฬามาศ จนัทร์ศรีศุคต, 2555: 14) ท่ีไดใ้หนิ้ยาม การออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้วา่  
หมายถึง วิธีการออกแบบหลกัสูตรอนัประกอบไปดว้ย  เป้าหมาย ส่ือการสอน วิธีสอนและการ
ประเมินผล โดยมีความเช่ือวา่ ในแต่ละชั้นเรียนนกัเรียนจะมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  ซ่ึง มี
จุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนัออกไป  ดงันั้นการออกแบบหลกัสูตรจึงเป็นไปเพื่อจดัการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะของนกัเรียน  ช่วยใหน้กัเรียนได้ เรียนรู้จากการจดัการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมและมีความกา้วหนา้ในการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาปกติ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากความเป็นมา ความส าคญัของปัญหาและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ผูว้ิจยัเห็นความส าคญั
ในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพครู โดยท่ีนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต มีจุดเด่นท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ในสาระ
เน้ือหา หากไดรั้บการศึกษาวิชาชีพครูจะเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้และ
จดัการชั้นเรียนได ้โดยเฉพาะมิติใหม่ทางการศึกษาท่ีมาร์ซาโน (Marzano, ) พฒันาข้ึนประกอบดว้ย 
3 ระบบ ไดแ้ก่ 1) Self – System คือ ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในตนเอง  2) Meta-cognitive 
System คือ ระบบอภิปัญญา  และ3) Cognitive System คือ  กระบวนการทางปัญญา  โดยเฉพาะ
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ระบบอภิปัญญา มีความสอดคลอ้งกบั “การเรียนรู้ตามแนว Constructivist”  “การเรียนรู้ตามแนว 
Constructionist” ซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการ ก าหนด
เป้าหมาย  รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์ ยทุธวิธีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตาม
ดูแลปรับปรุงปรับเปล่ียนกลยทุธ์วิธีการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และใหน้กัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มีความรู้และทกัษะในเร่ือง 1) วินิจฉยัความตอ้งการการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและช่วยใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้  2) ใช้
กระบวนการวิจยั ในการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้น
เรียน) และประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL)  

ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบสอนนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัเร่ือง “การ พฒันารูปแบบ 
DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู” โดยใช้
ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยัลกัษณะการวิจยัและพฒันา ( Research and  Development)  ผูว้ิจยัได้
ศึกษาหลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา 
 2. แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร 
 3. แนวคิดแนวคิดมิติใหม่ทางการศึกษา 
 4. แนวคิดการวิจยัในชั้นเรียน 
 5. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 

6. แนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1.  แนวคดิเกีย่วกบัการวิจัยและพฒันา 
 การวิจยัและพฒันา (Research and Development : R and D) เป็นกระบวนการศึกษา
คน้ควา้อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อพฒันานวตักรรมทางการศึกษาท่ีตอบสนองและน าไปใช้
พฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ซ่ึงนวตักรรมการวิจยั
คร้ังน้ี คือ รูปแบบ DRU โดยมีกระบวนการวิจยั 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1  การวิจยั  (Research : R1) : 
ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)  ขั้นตอนท่ี  2  การพฒันา (Development : D1): 
ขั้นการออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design  and Development : D and D) ขั้นตอน ท่ี  3  การวิจยั  
(Research : R2) : ขั้นการทดลองใชรู้ปแบบ DRU ท่ีพฒันาข้ึนในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการตรวจสอบและ
ยนืยนัคุณภาพ (Implementation : I)  และขั้นตอนท่ี 4 การพฒันา (Development : D2) : ขั้นการ
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ประเมินผลรูปแบบ (Evaluation : E) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการทดลองในสภาพจริงมาปรับปรุงและพฒันา
ใหเ้หมาะสม 
 

2.  แนวคดิการพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการวินิจฉยั ( diagnosis) และตดัสินใจ (decision) ใน
การวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อใหผู้เ้รียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้
ตรงตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว้ ซ่ึงอาจเป็นการจดัท าหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน  หรือเป็นการ
จดัท าหลกัสูตรใหม่โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมอยูก่่อน การพฒันาหลกัสูตร  อาจหมายรวมถึงการสร้าง
เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับผูเ้รียนดว้ย  (กาญจนา คุณารักษ,์ 2540 : 334; สงดั อุทรานนัท์, 2532 : 30),  
Taba (1962), Saylor and Alexander (1974) และจากการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรของทาบา ได้
น าเสนอใหว้ิเคราะห์ผูเ้รียน ความตอ้งการของผูเ้รียน ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนบรรลุ
ใหช้ดัเจน เลือกเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณาถึงความยากง่าย ความต่อเน่ืองของ
เน้ือหาและความสามารถของผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการเลือกและการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และการก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการออกแบบการ
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน การ การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของ ทาบา  ด าเนินการอยา่งเป็น
ขั้นตอนรวมทั้งส้ิน  7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การวินิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs)  
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objective)  
3. การเลือกเน้ือหา (selection of content)  
4.  การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (organization of content)  
5.  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences)  
6. การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ (organization of learning 

experiences)  
7. การวินิจฉยัวา่ส่ิงท่ีจะประเมินคืออะไรและจะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือใดในการ

ประเมิน (determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it) 
  

 3.  แนวคดิระบบความคิดและมิติใหม่ทางการศึกษา 
Marzano, (2001) น าเสนอระบบความคิดและ มิติใหม่ทางการศึกษา ระบบ อภิปัญญา 

(Meta cognitive System) เป็นระบบท่ีมุ่งสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง  (Self – 
Directed Learning) ผูเ้รียนควบคุม  ก ากบั ดูแลการปฏิบติัภาระงานช้ินงาน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์ ยทุธวิธีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ผูเ้รียนมีการติดตามดูแลปรับปรุง  
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์  วิธีการต่างตามความจ าเป็นและเหมาะสมใหภ้าระงานช้ินงานนั้นลุล่วงตาม
ภารกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Krathwohl ท่ีไดป้รับปรุงมิติทางการเรียนรู้ของ Bloom ได้
ก าหนดอภิปัญญา (Meta cognitive Knowledge ) เป็นมิติหน่ึงของความรู้ ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี  1  มิติดา้นความรู้ 

มิติดา้นความรู้ ความหมาย 
ความรู้ท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
Factual Knowledge 

พื้นฐานของผูเ้รียนตอ้งรู้จกัหลกัการหรือวิธีการ
แกปั้ญหา 

ความรู้ท่ีเป็นมโนทศัน์ 
Conceptual Knowledge  

ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบพื้นฐานใน
โครงสร้างทั้งหมดท่ีจะท าใหส้ามารถเช่ือมโยง
กนัได ้

ความรู้ในการด าเนินการ 
Procedural Knowledge 

วิธีการสืบคน้และเกณฑใ์นการใชท้กัษะ เทคนิค
และวิธีการเพื่อด าเนินการ 

ความรู้อภิปัญญา 
Meta-Cognitive Knowledge 

ความรู้จากการตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง เช่น การ
รับรู้และความรู้ความเขา้ใจในตนเอง 

 
Krathwohl (2007) น าเสนอกระบวนการทางปัญญาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  ความรู้ทาง

ปัญญา (Knowledge of  Cognition) และกระบวนการในการดูแล ควบคุมก ากบัติดตามตนเอง โดย
แบ่งเป็นการรู้คิดในความรู้ ( Meta cognitive knowledge) และการรู้คิดในการควบคุมตนเอง ( Meta 
cognitive Control) และความรู้เก่ียวกบัการรู้คิดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ความรู้ในกลยทุธ์
วิธีการเรียนรู้ ( Strategic knowledge) คือ  ความรู้ในกลยทุธ์ยทุธวิธี  การเรียนรู้  การคิดการแกไ้ข
ปัญหาในทุกกลุ่มวิชา   2. ความรู้ในการเลือกใชก้ลยทุธ์และวิธีการเรียนรู้ ( Knowledge about 
Cognitive tasks) คือ การเลือกกลยทุธ์ ยทุธวิธีท่ีเหมาะสมกบัภาระงานช้ินงาน  หรือปัญหาท่ีเกิดขั้น
ในสภาพท่ีแตกต่างกนั  และ    3. การรู้ในตนเอง( Self – Knowledge ) คือ การรู้ถึงความรู้ 
ความสามารถของตน การประเมินตนเองทั้งจุดแขง็และจุดท่ีควรพฒันา และควรพฒันาตนเอง
อยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุภาระงานช้ินหรือมีความรู้ท่ีเพียงพอในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ  ซ่ึงมิติใหม่ทาง
การศึกษาน้ีมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิด อภิปัญญา  (Meta cognitive knowledge) ตระหนกัรู้ในตนเอง  
(meta awareness) การไตร่ตรอง ยอ้นคิดในตนเอง (Self - reflect) และการก ากบัดูแลตนเอง ( Self-
regulation)  
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Marzano กล่าวถึ งองคป์ระกอบส าคญัของระบบ อภิปัญญา ท่ีใชใ้นการจดัการตนเอง 
(organizing) การก ากบัติดตาม (Monitoring) การประเมิน (Evaluating) และการควบคุม(regulating) 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. การก าหนดเป้าหมายเฉพาะ  (Goal specification) คือ การก าหนดเป้าหมายของภาระ
งานช้ินงาน (the job of the goal)  

2. การก าหนดกระบวนการขั้นตอน  (Process specification) คือ การระบุ ก าหนดทกัษะ
หรือยทุธวิธี กระบวนการท่ีเหมาะสมกบัภาระงานช้ินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. การก ากบัดูแลกระบวนการ ( Process monitoring) คือ การดูแลติดตามแต่ละ
กระบวนการ แต่ละขั้นตอนในการน าทกัษะ ยทุธวิธีไปใชใ้หภ้าระงานช้ินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยใชเ้วลาและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

4. การก ากบัดูแลการปฏิบติัของตน (Disposition monitoring) คือ เป็นการก ากบัตนเอง
ในการปฏิบติังานท่ีเหมะสมเพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นการเนน้ความถูกตอ้ง 
แม่นย  า ความเป็นระบบ มีแรงจูงใจในการท างาน มีส่วนร่วมในการท างาน ใหค้วามส าคญักบังาน 

 
4.  แนวคดิการวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปรากฎในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24(5)  ความวา่  “ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถ
จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ”  และ มาตรา 30 
ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อน
สามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา การวิจยัพฒันาการ
เรียนรู้ เป็นการกระบวนการท่ีครูผูส้อนมุ่งพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนของครู และเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ดา้นความรู้ท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัร มีความรู้เก่ียวกบังานวิจยัและนวตักรรมใหม่ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดในการวิจยัควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้ (สุเทพ  อ่วมเจริญ , 2557: 
122) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนท าวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการวิจยัช่วยใหผู้เ้รียนฝึกการคิดการวางแผน ฝึกการด าเนินงานและฝึกหา
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เหตุผล โดยผสมผสานองคค์วามรู้แบบบูรณาการ เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง 
 2. การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ ผูส้อนใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ดว้ยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแกปั้ญหาการเรียนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ โดยอาศยัระเบียบวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงคุณภาพ  ผูส้อนอาจวิจยัและพฒันา
นวตักรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบ
และพฒันานวตักรรมท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ทดสอบคุณภาพนวตักรรมการเรียนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูล
และผลการใชน้วตักรรมนั้นๆ ผูส้อนสามารถน ากระบวนการวิจยัมาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาปฏิบติัตามแนวทางท่ีเลือกและสรุปผลการแกไ้ขปัญหา 
กระบวนการวิจยัดงักล่าวน้ี ช่วยในการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ เป็นตน้ 
 การจัดการ เรียนรู้โดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14-15) เสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็น
ฐาน ประกอบดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี 1) วิเคราะห์ความตอ้งการ/พฒันาการเรียนรู้ 2) วางแผนจดัการเรียนรู้ 
3) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย การแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ การใชว้ิธีการต่าง ๆ 
ในการเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้ 4) การสรุปความรู้ และ 5) การประเมินเพื่อปรับปรุงและน าผล
ไปใช ้ 
 มาเรียม นิลพนัธ์ุ และคณะ (2549 : 9) ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการวิจยั สรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 ขั้นท่ี 1.  ตีความปัญหา/การก าหนดปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกนั /การเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 

ส ารวจปัญหา : ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อส ารวจปัญหา 
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา : ผูเ้รียนร่วมกนัจดัอนัดบัความส าคญัของปัญหา 
เลือกปัญหา : ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกปัญหาท่ีจะศึกษา 
ก าหนดค าถามการวิจยั : ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดค าถามการวิจยั 
ก าหนดตวัแปร : ผูเ้รียนร่วมกนัก าหนดตวัแปร 

 ขั้นท่ี 2 วางแผนงาน : การเรียนรู้ร่วมกนั 
ก าหนดสมมุติฐาน : ผเ้รียนร่วมกนัก าหนดสมมุติฐาน โดยผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะ 
ออกแบบการวิจยั : ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการวิจยั โดยผูส้อนเป้นผูชี้แนะ 

 ขั้นท่ี 3 ด าเนินการตามแผน : การเรียนรู้ร่วมกนั 
รวบรวม : ผูเ้รียนช่วยกนัรวบรวมขอ้มูล 
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วิเคราะห์ : ผูเ้รียนช่วยกนัวิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุป : ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผล 

 ขั้นท่ี 4  การน าผลการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาเพื่อการพฒันา : การเรียนรู้ร่วมกนั/การเรียนจาก
สถานการณ์จริง 

ทดลองใช ้: ผูเ้รียนร่วมกนัน าผลการวิจยัไปทดลองปฏิบติั 
พฒันา : ผูเ้รียนร่วมกนัน าขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดม้าพฒันาการท างาน 

 
 สุเทพ  อ่วมเจริญ ประเสริฐ  มงคล และวชัรา  เล่าเรียนดี (2555) ไดน้ ากระบวนการวิจยัมา
ปรับใชเ้พื่อพฒันาการเรียนการสอน ประกอบ การเรียนรู้ 5 ขั้น ดงัน้ี 1) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ 2) การวางแผนการเรียนรู้ 3) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 4) การสรุปความรู้และการวิพากษ
ความรู้ และ 5) การประเมินการเรียนรู้ 
 Alison Green (2012) จากสถาบนักริฟฟิตเพื่อการอุดมศึกษา ประเทศออสเตรเลีย ไดเ้สนอ
กลยทุธในการเช่ือมยงการสอนกบัการวิจยัเป็นฐาน ดงัน้ี 1) การออกแบบการวิจยัและการสอน
รายวิชา 2) น าเสนองานวิจยัล่าสุดในเร่ืองท่ีจะศึกษาเล่าเรียน 3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ประเดน็การวิจยั 4) สอนดว้ยระเบียบวิธีวิจยั เทคนิคและทกัษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ 5) สร้าง
กิจกรรมการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศึกษา 6) ผุเ้รียนร่วมกิจกรรมวิจยัในโครงการวิจยัของ
สถาบนั 7) สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้สึกยอมรับวฒันธรรมการวิจยั และ 8) การสอนท่ีใหคุ้ณค่า
ของนกัวิจยั 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ผูว้ิจยัสรุปการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ได ้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการในการเรียนรู้ 2) วางแผนแกปั้ญหา/ระบุแนวทางการปฏิบติั
อยา่งเป็นขั้นตอน 3) จดักิจกรรมแกปั้ญหา/เรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 4) รวบรวมขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูล/สรุปความรู้ 5) สรุปผลการแกปั้ญหา/สร้างความรู้และระบบอภิปัญญา 
 
 5.  แนวคดิการออกแบบการเรียนรู้ทีเ่ป็นสากล 

หลกัการ UDL นั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจวา่  ผูเ้รียนแต่ละคนมีลกัษณะ
เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั  และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงการน า UDL ไปใชใ้นการศึกษา
เพื่อสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนในแต่ละคน     
และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ท่ีตามศกัยภาพ  (Eagleton, 2008) 
UDL เป็นส่ือการสอนและวิธีการสอนท่ีพร้อมใชส้ าหรับครูผูส้อนท่ีสามารถน าไปใชก้บันกัเรียนได้
ซ่ึงการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล ( UDL) ครูผูส้อนจะตอ้งวิเคราะห์ และเขา้ใจแบบการเรียน
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ของผูเ้รียน แนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญาเก่ียวกบัความสามารถพิเศษของมนุษยท่ี์มีความหลากหลาย  
จึงจะสามารถออกแบบการสอนไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2555: 4-6) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rose and Meyer, 2002 อา้งถึงใน จุฬา
มาศ จนัทร์ศรีศุคต, 2555: 14) ใหนิ้ยามความหมาย  การออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้วา่  
หมายถึง วิธีการออกแบบหลกัสูตรอนัประกอบไปดว้ย  เป้าหมาย ส่ือการสอน วิธีสอนและการ
ประเมินผล โดยมีความเช่ือวา่ ในแต่ละชั้นเรียนนกัเรียนจะมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  ซ่ึง มี
จุดเด่นและจุดดอ้ยทีแตกต่างกนัออกไป  ดงันั้นการออกแบบหลกัสูตรจึงเป็นไปเพื่อจดัการเรียนการ
สอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะของนกัเรียน  ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บการสอน  มีส่วนร่วม
และมีความกา้วหนา้ในการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาปกติ 

6. การประเมินการเรียนรู้  
การประเมินการเรียนรู้เป็นการวดัและประเมินผลการเรียน (measurement and evaluation) 

หรือการประเมินการปฏิบติั (performance assessment) ท่ีมุ่งประเมินศกัยภาพและบุคลิกภาพของ
ผูเ้รียนอนัเป็นผลจากการใชห้ลกัสูตร ในการประเมินเป็นการก าหนดผลการเรียนรู้หรือสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตร 

หลกัการประเมินการเรียนรู้ 
 การประเมินการเรียนรู้ควรเป็นกระบวนการท่ีมีหลกักา รดงัน้ี 

1. การประเมินผล การเรียน ตอ้งยดึตามจุด มุ่งหมายการเรียนรู้ ท่ีชดัเจน ดา้นการเรียนการ
สอนนั้นตอ้งยดึตามจุ ดมุ่งหมายของ การสอน  องคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการทางการศึกษา
ควรมีโครงร่างท่ีเหมาะสมและความกา้วหนา้และพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก 

2. ขั้นตอนและเทคนิคในการประเมิน การเรียนรู้ การประเมินผลควรมีการน าเอา
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัผล การเรียนรู้และการปฏิบติัของผูเ้รียนมาพิจารณาเพื่อเลือกขั้นตอนในการ
ประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งและเหมาะสม 

3. การประเมินการเรียนรู้ควรจะครอบคลุมองคป์ระกอบดา้นความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และ
ประเมินพฒันาการของนกัเรียนในผลการเรียนรู้คาดหวงัทุกขอ้ การประเมินผล ควรจะยดึทั้งการ
พฒันาทางปัญญา  จิตใจ และทกัษะ  

4. การประเมินผลควรท าอยา่งต่อเน่ือง  และ คู่ขนานไปกบักระบวนการในการศึกษาท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาและการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

5. การประเมินผลควรระบุจุดอ่อนจุดแขง็และใชง้านได ้กระบวนการประเมินผลควร
สามารถท่ีจะเจาะลึกถึงธรรมชาติของสถานการณ์การเรียนการสอนได้  เช่นเดียวกบัสาเหตุของ
ปัญหาท่ีขดัขวางประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้  และพฒันาท่ีเหมาะสมของนกัเรียนในชั้น
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เรียน ควรจะใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ี
ก่อใหเ้กิดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีดี อยา่งไรกต็ามขอ้มูลท่ีรวบรวมผา่นกระบวนการการประเมินผล
ไม่ควรท่ีจะน ามาใชเ้พื่อเกบ็บนัทึกเพียงอยา่งเดียว แต่ควรถูกน ามาใชป้ระยกุต ์หรือตอบสนองเพื่อ
พฒันารูปแบบการเรียน วิธีการสอนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะส่งผลต่อการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

6. การประเมินผลควรเป็นความพยายามร่วมกนั โดยควรจะเป็นความพยายามร่วมกนัของ
ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งในการเรียนการสอนในหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อใหก้ารประเมินผลมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าเร็จ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และตวัผูเ้รียนเองและแมก้ระทัง่คนใน
ชุมชนหากจ าเป็นควรท างานร่วมกนัเพื่อประเมินผลการพฒันาและความกา้วหนา้ของผูเ้รียนท่ีดีข้ึน 

7. การประเมินผลควรจะมีความละเอียดรอบคอบ ผลการประเมินไม่ไดใ้หข้อ้มูลโดยตรง 
ดงันั้นในการประเมินผล การตดัสินท่ีรอบคอบและเฉียบขาดจึงมีความจ าเป็นยิง่ 

แนวคดิการประเมินผลการเรียนรู้ตาม SOLO taxonomy 
โครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช ้ The Structure of Observed Learning 

Outcome ( SOLO) taxonomy เป็นชุดของเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ (Biggs and Collis ,1982 
: อา้งถึงในสุเทพ อ่วมเจริญ , 2555 : 110-111) เป็นการจดัระดบัเพื่อประโยชน์ในการแสดง
คุณสมบติัเฉพาะในระดบัต่างๆ กนัของค าถาม และค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูเ้รียน    เป็นระบบ
ท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร  
 การก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ : The SOLO taxonomy 
 โครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน Biggs and Collis (1982) ไดเ้สนอวิธีการ ดงัน้ี 
1) ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน 2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่
ละคน The SOLO taxonomy คือการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหค้วามส าคญั
วา่ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้อยา่งไร และครูจะมีวิธีสอนอยา่งไรใหผู้เ้รียนไดใ้ชปั้ญญาท่ีมีความซบัซอ้น
และก่อใหเ้กิดพฒันาการมากข้ึน ระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

1. ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structure ) นกัเรียนจะไดข้อ้มูลเป็นส่วน ๆ ท่ีไม่ 
ปะติดปะต่อกนั ไม่มีการจดัการขอ้มูลและความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

2. ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐานง่ายต่อการ 
เขา้ใจ แต่ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงขอ้มูล 

3. ระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิด 
เขา้ดว้ยกนั ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงไม่ปรากฏ 

4. ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ 
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ของความเก่ียวโยงขอ้มูลได ้ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล และภาพรวม
ทั้งหมดได ้

5. ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level) ผูเ้รียน 
เช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัเร่ืองท่ีไดรั้บ ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญัและ
แนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 SOLO Taxonomy มีความเหมาะสมมากท่ีจะน ามาใชใ้นการใหเ้หตุผลของการก าหนด
สมรรถนะในหลกัสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 การก าหนดระดบัคุณภาพของสมรรถนะตามแนวคิด SOLO Taxonomy การเรียนรู้อยา่งลุ่ม
ลึก ไม่ใช่เรียนแบบผวิเผนิ 

SOLO 4 :   การพดูอภิปราย สร้างทฤษฎี ท านายหรือพยากรณ์ 
SOLO 3 :  อธิบาย  วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
SOLO 2 : บรรยาย  รวมกนั จดัล าดบั 
SOLO 1 :   ท่องจ า  ระบุ , ค านวณ 

 

ผูว้ิจยัประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 และภาพประกอบท่ี 2 
ขั้นตอนด าเนินการวิจยั  ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาหลกัสูตร ทาบา (Taba, 1962) 

 

 
     - มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 
(คุรุสภา, 2556) 
     - มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญา 
สาขาครุศาสตร์และหรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรหา้ปี) 

 -ขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 

     - สมรรถนะครูส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     - หลกัสูตรประกาศนียบตัร สาขา
วิชาชีพครู (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 

แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการเรียนรู้ 

     - ทฤษฎีสรรคนิยม(Constructivism) 

     - แนวคิดมิติใหม่ทางการศึกษาของ
มาร์ซาโน (Meta cognitive system and 
Marzano’s New  Taxonomy) 

     - แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ 

 Biggs’3P  Model และการออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design 
for Learning : UDL) 

     - SU Learning Model 
    - งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน : 
   - การวจิยัในกระบวนการเรียนรู้ 

   - การวจิยัพฒันาการเรียนรู้ การวิจยัใน
ชั้นเรียน 
 
       

การจดัการเรียนรู้ดว้ย 
DRU Model  3 ขั้นตอน 
คือ 
 D: การวินิจฉยัและ
ออกแบบการเรียนรู้ 
(Diagnosis of needs) 
R : การใชก้ารวจิยัในการ
จดัการเรียนรู้และการ
จดัการชั้นเรียน(Research 
in effective learning) 
U : การประเมินผลการ
เรียนรู้ดว้ยการ
ประยกุตใ์ช ้การ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ี
เป็นสากล  (Universal 
Design for Learning & 
Assessment) 

นกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิตสาขาวชิาชีพครู มี :     

1. ความรู้ รายวชิา การ
จดัการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้และการจดัการชั้น
เรียน (ส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้)  
2. การปฏิบติัการ : 
2.1 เขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ ตาม DRU Model 

 2.2 การจดัส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (การจดัการ
เรียนรู้และการจดัชั้นเรียน) 

นกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  
     1. การก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
(specifying learning 
goals) 
     2. การก ากบัติดตามการ
ปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ 
(monitoring the execution 
of knowledge) 
     3. การก ากบัติดตามมี
ความกระจ่างชดั 
(monitoring clarity) 
     4. การก ากบัติดตามตอ้ง
มีความถูกตอ้งเม่นย  า 
(monitoring accuracy) 
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ภาพประกอบท่ี 2 ขั้นตอนด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษา
และวเิคราะห์ 
Analysis : A 

ขั้นตอนที ่2 ออกแบบ
และพฒันา 
Design & Development : 
D 

ขั้นตอนที ่3 ทดลองใช้
รูปแบบ 
Implementation : I 

ขั้นตอนที ่4 ประเมนิ
ประสิทธิผลรูปแบบ 
Evaluation : E 
 

 

 

 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
จากเอกสารการ
พฒันาหลกัสูตร, 
ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ 
(Constructivism) 
แนวคิดการศึกษา
ของ 
มาร์ซาโน (Meta 
cognitive system and 
Marzano  New  
Taxonomy) 
แนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ 
 Biggs’3p Model 
แนวคิดการออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเป็น
สากล (Universal 
Design for Learning 
: UDL) 
SU Learning Model 
การวจิยัในชั้นเรียน 
สภาพการจดัการ
เรียนรู้มาตรฐาน
วชิาชีพครูของคุรุ
สภา, TQF 

ร่างรูปแบบ DRU โดย
วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ 

พฒันาโครงร่างรูปแบบ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
Meta cognition ของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัร 
บณัฑิตสาขาวชิาชีพครู 
 

สร้างและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม/
สอดคลอ้งของรูปแบบ
คู่มือการใชรู้ปแบบและ
เคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผล 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ตรวจสอบคุณภาพของ

รูปแบบ คู่มือ แผนการ

เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

น า DRU Modelทดลอง

ภาคสนาม (field try 

out) กบันกัศึกษา 

จ านวน 15 คน 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้
(DRU Model) 
1. ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 
2. จดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมMeta cognition 
ตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
คือ 
   1) D (การวนิิจฉยัและ
ออกแบบการเรียนรู้) 
ก าหนดจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ การวางแผนและ
ออกแบบการเรียนรู้ 
   2) R (การวจิยั
ปฏิบติัการเรียนรู้) น า
แผนการจดัการเรียนรู้ไป
การจดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ 
   3) U (การประเมิน) 
3.ประเมินการเรียนรู้ 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-
test) 
    

ประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ โดย
ประเมินผลจาก 
1. การทดสอบความรู้
ในการจดัการเรียนรู้
และการจดัชั้นเรียน 
 2. การประเมินการ
ปฏิบติั 
     2.1 ความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
     2.2 ความสามารถ
ในการปฏิบติัตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ตรวจสอบ/
ปรับปรุง
แกไ้ข 

ขยาย

ผล 

สรุปผล 

ผา่น 
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วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ดงัน้ี 

2.1 เปรียบเทียบความรู้ก่อน-หลงัในเร่ือง การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

2.2 ศึกษาความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึน 

 2.3 ศึกษาความสามารถในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้และจดัการชั้น
เรียน ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

3. ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา วิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบ 
DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

 

ค าถามการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการเพื่อตอบค าถามของการวิจยั ดงัน้ี 

1. รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มีองคป์ระกอบและกระบวนการอยา่งไร  

2. รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู มีประสิทธิผลอยา่งไร 

2.1 ความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามแบบจ าลอง DRU Model แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ 

2.2 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition เป็นอยา่งไร 

2.3 ความสามารถในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปจดัการเรียนรู้และ จดัการชั้นเรียน  
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นอยา่งไร 

3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา วิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบ DRU 
เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึนเป็นอยา่งไร 
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สมมติฐานการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตั้งสมมติฐานของการวิจยัในขั้นการทดลองไวด้งัน้ี  

ความรู้ในเร่ือง การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  ของนกัศึกษา ประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา ( Research and Development) โดยก าหนดขอบเขต
ของการวิจยัดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 จ านวน 

6 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งส้ิน 180 คน  
1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชก้ลุ่มเป็นหน่วยการสุ่ม ได้ นกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 6  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 27 คน และในการพฒันากลุ่มขยายผล สุ่มได้นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพ
ครู กลุ่มท่ี 5 จ านวน 27 คน  

2. ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี   ประกอบดว้ย 
  2.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

2.2 ตวัแปรตาม (dependent Variables) คือ 
2.2.1 ความรู้ในเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (การจดัการเรียนรู้และการจดัการ

ชั้นเรียน)  
    2.2.2 ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

2.2.3 ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
2.2.4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ท่ีมีต่อ

รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึน 
3. ด้านเน้ือหา 

รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning and Classroom 
Management) เป็นรายวิชาบงัคบั ในรายวิชาชีพครู จ านวน 4 หน่วยกิต 3 (2-2-5) มีค  าอธิบายรายวิชา
ดงัน้ี 
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หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจดัการชั้นเรียน การพฒันาศูนย์
การเรียนในสถานศึกษา สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง สร้าง
บรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

4. ระยะเวลา 
การวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลองรูปแบบ 

DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน 
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง รวม 32 ชัว่โมง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ และการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent) 

 
นิยามศัพท์ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดนิ้ยามศพัทข์องค าต่างๆ ไวด้งัน้ี  
 1. รูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวชิาชีพครู หมายถึง กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 D: Diagnosis of needs การวินิจฉยัความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรู้  เพื่อใหน้กัศึกษา
สามารถวินิจฉยัและตดัสินใจในการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ โดยนกัศึกษาสามารถก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้และก าหนดภาระงานตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดได ้สามารถออกแบบการ
จดัการเรียนรู้น าเสนอเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 
 R: Research in effective learning environment (การวิจยัเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ ซ่ึงในท่ีน้ีส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน)  เป็นขั้น
การปฏิบติัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  

U: Universal Design for Learning  การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) หมายถึง
การออกแบบการจดัการเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
การลดอุปสรรคในการเรียนของผูเ้รียน 

2.  Meta cognition หมายถึง แนวทางการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ 
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ใน  meta cognitive system เพื่อใหผู้เ้รียนควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติั
ภาระงานช้ินงาน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์ ยทุธวิธีและขอ้มูลท่ี
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เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามดูแลปรับปรุงปรับเปล่ียนกลยทุธ์วิธีการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมใหภ้าระงานช้ินงานนั้นลุล่วงตามภารกิจ โดยใหมี้แนวทางดงัน้ี 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ (specifying learning goals) 2) การก ากบัติดตามการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ ( monitoring 
the execution of knowledge) 3) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความกระจ่างชดั (monitoring clarity) 
4) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า (monitoring accuracy) 

3.  ประสิทธิภาพของรูปแบบ ตามเกณฑ์ 75/75 หมายถึง ระดบัคุณภาพของการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ DRU ประกอบดว้ย   

E1 ประสิทธิภาพท่ีเป็นกระบวนการ หมายถึง  ค่าเฉล่ียร้อยละ 75 ของการปฏิบติัตามภาระ
งานประจ าหน่วย และการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

E2 ประสิทธิภาพท่ีเป็นผลผลิต หมายถึง ค่าเฉล่ียร้อยละ 75 ของคะแนนสอบความรู้หลงัจาก
การเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

4.  ประสิทธิผลของรูปแบบ หมายถึง คุณภาพของรูปแบบ  DRU ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไปใช ้     
เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา 
ชีพครู พิจารณาจากเกณฑพ์ฒันาผูเ้รียน การพฒันาผูเ้รียนท่ีบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ หลงัจาก
ท่ีผูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ตามนวตักรรมท่ีออกแบบไว ้โดยหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนสอบ
ก่อนเรียน (Pre test) และหลงัเรียน (Post test) และทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 

ความรู้ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบทดสอบท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 

ความสามารถในการเขียนแผน และน าแผนไปจัดการเรียนรู้  หมายถึง การปฏิบติัข อง
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

ความสามารถการจัดการช้ันเรียน  หมายถึง ความสามารถในการจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยา ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ความคดิเห็นของนักศึกษา  หมายถึง การแสดงความรู้สึก ของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ท่ีมีต่อรูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ดา้นกิจกรรม ดา้น
บรรยากาศ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยใชแ้บบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มีประโยชน์ ดงัน้ี 
 

1. ไดรู้ปแบบจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร 
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

2. ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา           
ประกาศนียประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

3. เป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัชั้นอ่ืน และรายวิชาอ่ืนต่อไป 
4. นกัศึกษามีแนวทางในการพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในการก าหนดจุดมุ่งหมายใน

การเรียนรู้และก ากบัตนเองใหไ้ปถึงจุดม่งหมายดงักล่าว  อนัเป็นประโยชน์โดยตรงกบัการพฒันา
วิชาชีพครู  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นพื้นฐานในการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 1. แนวคิดทฤษฎีการพฒันาหลกัสูตร 
 2. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 3. แนวคิดและเป้าหมายของการพฒันานกัศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
 4. แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ 
 5. แนวคิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
 6. แนวคิดการวิจยัในชั้นเรียน 
 7. แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 
 8. แนวคิดการก าหนดคุณภาพการเรียนรู้ 

9. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีการพฒันาหลกัสูตร 

ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร 
 กาญจนา คุณารักษ ์( 2540: 334) ไดใ้หค้วามหมายการพฒันาหลกัสูตรไวว้า่ การพฒันา
หลกัสูตรหมายถึง กระบวนการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพื่อใหผู้เ้รียนมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหต้รงตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

สงดั อุทรานนัท์ (2532: 30)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการพฒันาหลกัสูตรไวว้า่  “ การ
พฒันา ” ตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่  “Development” มีความหมายอยู่ 2 ลกัษณะ คือ การท าใหดี้
ข้ึนหรือท าใหส้มบูรณ์ข้ึน  การท าใหเ้กิดข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีการพฒันาหลกัสูตรจึงมีความหมายใน            
2 ลกัษณะ คือ การท าหลกัสูตรท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน  หรือสมบูรณ์ข้ึน กบัการสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่  
โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพื้นฐานเลย 

ทาบา (Taba: 1962) ไดก้ล่าวไวว้า่  การพฒันาหลกัสูตร  หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลกัสูตรเดิมใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน  ทั้งในดา้นการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน การ
วดัผลประเมินผล และอ่ืนๆ เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายอนัใหม่ท่ีวางไว้  การเปล่ียนแปล งหลกัสูตร   
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เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งระบบหรือเปล่ียนแปลงทั้งหมด  ตั้งแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ  และการ
เปล่ียนแปลงหลกัสูตรน้ีจะมีผลกระทบกระเทือนทางดา้นความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลกัสูตร หมายถึง  การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรเพียงบางส่วนโดย
ไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน  หรือรูปแบบของหลกัสูตร  การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการ
วินิจฉยั (diagnosis) และตดัสินใจ (decision) เก่ียวกบัองคป์ระกอบเหล่านั้น การพฒันาหลกัสูตร
ตามแนวคิดของทาบา ด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนรวมทั้งส้ิน  7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1  การวินิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs)  
2  การก าหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objective)  
3  การเลือกเน้ือหา (selection of content)  
4   การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (organization of content)  
5   การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences)  
6  การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ (organization of learning 

experiences)  
7  การวินิจฉยัวา่ส่ิงท่ีจะประเมินคืออะไรและจะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือใดในการ

ประเมิน (determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it) 
ทาบา (Taba, 1962) ไดแ้นะน าเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากผูเ้รียนมีภูมิหลงัแตกต่างกนั การศึกษา

ภูมิหลงั และวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน จึงเป็นขั้นตอนแรกและขั้นตอนส าคญัในการพฒันา
หลกัสูตร หลงัจากนั้นผูว้างแผนหลกัสูตรก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน จากนั้นเลือก
เน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 

เซเลอร์ และอเลก็ซานเดอร์ (Saylor and Alexander : 1974) ใหค้วามหมายวา่ การพฒันา
หลกัสูตร หมายถึง การจดัท าหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน  หรือเป็นการจดัท าหลกัสูตรใหม่โดย
ไม่มีหลกัสูตรเดิมอยูก่่อน การพฒันาหลกัสูตร  อาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอ่ืนๆ ส าหรับ
ผูเ้รียนดว้ย ซ่ึงมีขั้นตอนกระบวนการท่ีส าคญัคือ  1) การก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตรทั้งเป้าหมาย
โดยรวมและเป้าหมายยอ่ย  2) การเลือกกิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  3) การคน้หา
ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้า่  การพฒันาหลกัสูตรหมายถึง  กระบวนการจดัท าหลกัสูตร  การปรับปรุง          
การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน เพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของบุคคล  และสภาพสงัคม  
ปรับปรุง  การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรใหดี้ข้ึน เพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของบุคคล  และสภาพ
สังคม 

 



28 
 

กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ตามแนวคิด SU Model (สุเทพ อ่วมเจริญ. 2556 : 33 ) 

ประกอบดว้ย 
1.  การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) 
2.  การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 
3.  การจดัหลกัสูตร (Curriculum Organization) 
4.  การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 

1.  การวางแผนหลกัสูตร ( Curriculum Planning) เป็นการใชพ้ื้นฐานแนวคิดการพฒันา
หลกัสูตรของ  Tyler (1949) ค  าถามท่ีหน่ึงคือ มีจุดมุ่งหมายอะไรบา้งในการศึกษาท่ีโรงเรียนตอ้ง
แสวงหา หลกัสูตรตอ้งมีจุดหมายท่ีชดัเจน เพื่อน าไปวางแผนหลกัสูตร ในการวางแผนหลกัสูตร
จะตอ้งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานอยา่งนอ้ย 3 ดา้น คือ ขอ้มูลพื้นฐานดา้นปรัชญา ดา้นจิตวิทยา 
และดา้นสังคม  การวางแผนหลกัสูตร มีสาระส าคญัอยูท่ี่การประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  นอกจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานท่ีเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและแหล่งขอ้มูลบุคคลแลว้ สามารถเกบ็รวบรวม
จากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีน าเสนอแนวคิดไว ้อาทิ องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : 
UNESCO) ไดร้ายงานสรุปไวว้า่ การศึกษาตลอดชีวิตมีหลกัการส าคญั 4 ประการคือ การเรียนเพื่อรู้ 
การเรียนรู้เพื่อปฏิบติัไดจ้ริง การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั และการเรียนรู้เพื่อชีวิต   ส่วนสมาคมการ
นิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร (Association of Curriculum Development : ASCD) ไดตี้พิมพ์
หนงัสือ 21st  Century Skills: The Challenges Ahead; A World Class Education และมูลนิธิสถาบนั
ส่งเสริมการจดัการความรู้ (สคส.) โดยศาสตราจารยน์ายแพทยว์ิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิ เขียน
หนงัสือเร่ือง “ทกัษะแห่งอนาคต : การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21” แนวคิดต่างๆ เหล่าน้ี สามารถ
น ามาใชใ้นการวางแผนหลกัสูตร โดยโรงเรียนน ามาก าหนดเป็นวิสยัทศัน์ของหลกัสูตร ซ่ึงการ
วางแผนพฒันาหลกัสูตรมีขั้นตอนหลกั 5 ขั้น  คือ 1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  2) การวิเคราะห์เช่ือโยง
ขอ้มูล 3) การรายงานขอ้คน้พบ 4) การน าเสนอความคิดเห็นท่ีมีต่อขอ้คน้พบ 5) สรุปรายงาน 

2.  การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) เป็นการน าจุดหมายและจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรมาจดัท ากรอบการปฏิบติั สอดคลอ้งกบัค าถามขอ้ท่ี 2 ของ  Tyler (1949) คือ มี
ประสบการณ์การศึกษาอะไรบา้งท่ีโรงเรียนควรจดั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษา  การ
ออกแบบหลกัสูตรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นั้น  ผูอ้อกแบบจะตอ้งศึกษาวตัถุประสงค์
ของสถานศึกษาท่ีจะพฒันา วิเคราะห์ความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา รวมถึงวิธีการ
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พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมาย  มาตรฐาน ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง  ผูส้อนอาจ
เร่ิมตน้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  หรือโดยก าหนดหวัขอ้ท่ีเป็น
ประเดน็ปัญหาท่ีน่าสนใจ  และมีคุณค่าแก่การเรียนรู้ของผูเ้รียน  หรือเร่ิมจากเน้ือหาในบทเรียนท่ีมี
อยูเ่ดิม แลว้เช่ือมโยงหวัขอ้ความรู้จากบทเรียนนั้น ๆ วา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขอ้ช้ีวดัขอ้ใดบา้ง 

หลกัการส าคญัในการออกแบบหลกัสูตร 
การออกแบบหลกัสูตรนั้นจ าเป็นตอ้งมีหลกัการต่างๆ  ข้ึนมาเพื่อรองรับ  เพื่อใหห้ลกัสูตร

นั้นเป็นหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ  เหมาะกบัการน าไปใช ้ และเหมาะกบัการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  ส าหรับหลกัการส าคญัส่ิงแรกท่ีควรพิจารณา  คือ  ความเป็น  World  Class  Education  
เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นไปอยา่งสากล  และยงัมีหลกัการท่ีใชเ้ป็นหลกัยดึในการออกแบบ
หลกัสูตรนั้นอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ 

หลกั  7  ประการในการออกแบบหลกัสูตร  ( 7  principles  of  curriculum  design)  เป็น
หลกัคิดเพื่อการสร้างหลกัสูตรท่ีดีมีประสิทธิภาพ  โดยไดก้ล่าววา่การออกแบบการจดัการเรียนรู้หรือ
หลกัสูตรนั้นตอ้งประกอบดว้ยพื้นฐาน  7  ประการ  ดงัน้ี 

1.1 Challenge  and  enjoyment  (คน้หาศกัยภาพ  และความสุข)  หลกัสูตรตอ้งไดรั้บ
การออกแบบใหน้กัเรียนไดค้น้หาศกัยภาพและกระตุน้นกัเรียนใหมี้ความสนใจในการเรียนรู้ 

1.2 Breadths  (ความกวา้ง)  หลกัสูตรท่ีดีตอ้งเปิดกวา้งในการเรียนรู้  เพราะการเรียนรู้
มีไดห้ลากหลายแนวทาง   

1.3 Progressions  (ความกา้วหนา้)  หลกัสูตรตอ้งออกแบบมาใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรู้และพฒันาไปสูค้วามกา้วหนา้ท่ีผูเ้รียนตั้งเป้าไว้ 

1.4 Depths  (ความลึกซ้ึง)  หลกัสูตรตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้อยา่งลึกซ้ึง  
ท่ีส าคญัคือ  หลกัสูตรตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนไดใ้ช ้  

1.5 Coherence  (ความเก่ียวขอ้ง)  หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีเน้ือหาและจุดประสงคท่ี์สนอง
กบับริบทท่ีจะน าหลกัสูตรไปใช้ 

1.6 Relevance  (ความสมัพนัธ์กนั)  เน้ือหาในหลกัสูตรตอ้งมีความสมัพนัธ์สอดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์

1.7 Personalization  and  choice  (ความเป็นเอกลกัษณ์  และตวัเลือก)  หลกัสูตรท่ีดี
ตอ้งใหน้กัเรียนไดค้น้พบเอกลกัษณ์ของตนเอง  และมีทางเลือกในการแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง 

3.  การจดัการหลกัสูตร (Curriculum Organization) สอดคลอ้งกบัค าถามท่ีสามของ  Tyler 
(1949) คือ จดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการจดัการหลกัสูตรให้
ไดป้ระสิทธิภาพ มีความหมายรวมถึง การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ 
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จดัระบบบริหารท่ีสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ กรณีน้ี
การนิเทศเขา้มามีบทบาทส าคญั เพื่อใหน้กัเรียนไดจ้ดัระบบระเบียบสร้างองคค์วามรู้เกิดความรู้ของ
ตนเองและบรรลุจุดประสงคพ์ร้อมกบัสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการอยูใ่นสงัคม ปฏิบติัการ
พฒันาหลกัสูตรเร่ือง “การจดัระบบหลกัสูตร” Ornstein and Hunkins, (1993 : 236 - 241) และ
Henson, (2001 : 199-201) สรุปแนวปฏิบติัไวว้า่  ในการจดัโครงสร้างหรือองคป์ระกอบหลกัสูตร  
ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั คือ 1) เป้าหมาย จุดหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร 2) เน้ือหาสาระ   
3) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล  

จากเอกสารการประชุมของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ( APEID 1977 : 29) เร่ือง ยทุธศาสตร์
การน าหลกัสูตรไปใช้  หลกัการทางจิตวิทยาส าหรับการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีสมาคม
จิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา การบริหารจดัการหลกัสูตร  หมายถึง  กระบวนการและกิจกรรมการ
ด าเนินการเพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารจดัการหลกัสูตรมี
ขอบข่ายหลายดา้น  ไดแ้ก่ การวางแผนเพื่อใชห้ลกัสูตร  การจดัการฝึกอบรมครู  การจดัการครูเขา้
สอน การจดัตารางสอน การจดับริการวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียน  การประชาสมัพนัธ์
การใชห้ลกัสูตรการจดัสภาพแวดลอ้ม  อาคารสถานท่ี การจดัโครงการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
และการปรับปรุงหลกัสูตร  มีเป้าหมายคือ  คุณภาพของผูเ้รียน  โดยแต่ละดา้นมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี (วิชยั วงษใ์หญ่, 2537)  

1. การเตรียมวางแผนเพื่อใชห้ลกัสูตร ผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนจะตอ้ง
ศึกษาวิเคราะห์หลกัสูตรวา่จุดมุ่งหมายของการพฒันาหลกัสูตรคร้ังน้ี  มีเป้าประสงคท่ี์แทจ้ริงคือ
อะไร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนและชุมชนเพียงใด  

2. การจดัการฝึกอบรมครู  เพื่อใหใ้ชห้ลกัสูตรใหม่  โรงเรียนควรจดัอบรมในรูปการประชุม  
เชิงปฏิบติัการ ใหค้รูไดศึ้กษาถึงปัญหาของหลกัสูตรไปปรับใชใ้นหอ้งเรียนสร้างก าหนดการจดัการ
เรียนรู้ ประมวลการจดัการเรียนรู้  การเลือกและจดัประสบการณ์เรียน  และทดลองสอนเพื่อแกไ้ข
ปรับปรุงหลงัจากประชุมเชิงปฏิบติัการแลว้  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งคอยดูแลนิเทศและบริหารครู
อยา่งใกลชิ้ดเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร  

3. การจดัครูเขา้สอน การจดัครูเขา้สอนเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบเพราะครูจะ
เป็นผูท่ี้มีบทบาทอยา่งมากในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหก้บัเดก็  ดงันั้นครูจะตอ้งมองเห็น
ความส าคญัของการเปล่ียนแปลงในสังคม ครูจะตอ้งกา้วใหท้นัเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สม ่าเสมอ  เพราะจะเป็นผูน้ าใหน้กัเรียนทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในชีวิตสงัคมปัจจุบนัมาก
ท่ีสุด ฉะนั้น การคดัเลือกและการจดัครูเขา้สอนจึงตอ้งระมดัระวงัแมว้า่ครูจะผา่นการฝึกอบรมการ
ใชห้ลกัสูตรมาแลว้  
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4. การจดัตารางสอน ในการจดัตารางการจดัการเรียนรู้ การค านึงถึงการเรียนรู้วิชาต่างๆ  ไม่
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาเท่าๆ  กนั ระดบัของความยากง่ายของการเรียนรู้ยอ่มแตกต่างกนั  ช่วงการเรียนรู้
จะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนและเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน
และรวมถึงอตัราเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และรอบปีการศึกษาของครู  

5. การจดับริการวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียน  การจดัทาก าหนดการจดัการ
เรียนรู้ ประมวลการจดัการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  พฒันาคู่มือครู แบบเรียน และส่ือการสอน
เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งท าโดยเฉพาะแผนการสอนจะช่วยใหค้รูเห็นแนวทางวา่จะเลือกกิจกรรมอะไร
ใหก้บัเดก็ และกิจกรรมอะไร ท่ีจะท าใหเ้ดก็อยากเรียน  การจดัท าส่ือการเรียนการเรียนรู้ควรจะท า
ร่วมกนัท าเพราะจะเป็นการประหยดัแรงงาน  งบประมาณและครอบคลุมเน้ือหาสาระไดม้ากกวา่
และท่ีส าคญัคือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถความสนใจและตรงกบัความตอ้งการของชุมชน  

6. การประชาสมัพนัธ์การใชห้ลกัสูตร  การประชาสมัพนัธ์การใชห้ลกัสูตรกบัผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและประชาชนในชุมชนนั้น  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้
เกิดความเขา้ใจการใชห้ลกัสูตรใหม่นั้นลูกหลานของเขาจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรเก่ียวกบัการ
เรียนรู้  เจคติค่านิยมและความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  การประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรตอ้งท า
ติดต่อกนัไป และแต่ละคร้ังไม่ควรนานเพราะจะท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  

7. การจดัสภาพแวดลอ้มเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คือการรวมกลุ่มกนัของบุคคล
ผูป้ระกอบวิชาชีพครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  และคุณภาพของผูเ้รียน
ร่วมกนั ผา่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ (collaborative learning) การเรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบติังานในพื้นท่ี (field) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (sharing learning) อยา่งต่อเน่ือง การเลือกสรร
โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนเป็นส่ิงส าคญั  
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียนกจ็ะเป็นส่วนช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได้  เช่น การจดับริการอาหาร
กลางวนั  เดก็จะไดแ้นวคิดเก่ียวกบัการเลือกคุณค่าอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  การ
บริโภคอาหารท่ีไดส้ดัส่วนและถูกสุขลกัษณะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร  เป็นตน้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเดก็จะเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั  และผลจากการเรียนรู้จะช่วยนาไปสู่การ
เปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวเดก็ต่อไป  

8. การวิจยัในงานประจ า  (routine to research) เพื่อพฒันาการเรียนรู้  การคน้ควา้ หาความรู้ 
โดยกระบวนการท่ีเช่ือถือได้  (กระบวนการวิจยั) เพื่อการแกปั้ญหาหรือยกระดบัคุณภาพงานประจ า
ใหดี้ยิง่ข้ึนบนฐานความรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยั  องคป์ระกอบของการวิจยัในงานประจ า  4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ปัญหาวิจยัมาจากงานการจดัการเรียนรู้  2) ผูท้  าวิจยั คือผูส้อนมีบทบาทท าวิจยัดว้ยตนเอง                   
3) ผลการวิจยัถูกตอ้งเช่ือถือได ้4) ใชป้ระโยชน์กบังานของผูส้อนเอง  
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9. การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล ในการใชห้ลกัสูตร ควรจดัใหมี้การนิเทศ ก ากบั 
ติดตามและประเมินผล  เพื่อศึกษาปัญหา  ร่วมกนัแกไ้ขและพฒันาภารกิจในส่วนท่ีตอ้งการ  ใหมี้
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาสูงข้ึน  

10. การจดัโครงการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร การจดัโครงการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจะตอ้งกระท าเป็น
ขั้นตอน ถา้จุดหมายของการใชห้ลกัสูตรก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน การประเมินเพื่อปรับปรุงควรจะเร่ิม
ท่ีจุดใดบา้ง วิธีท านั้นจะท าอยา่งไร  การประเมินผลหลกัสูตรควรจะค านึงถึงการประเมินผลทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) ไทเลอร์ ไดต้ั้งค  าถามพื้นฐานในการพฒันา
หลกัสูตร สรุปแนวคิดไดว้า่ ในการประเมินหลกัสูตร เป็นการประเมินทั้งหลกัสูตรและผลการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร   

สรุปไดว้า่ กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของนกัวิชาท่ีกล่าวขา้งตน้มีขั้นตอนท่ีส าคญัคือ     
1.การการวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) 2.การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 
3.การจดัหลกัสูตร ( Curriculum Organization)  และ 4.การประเมินหลกัสูตร ( Curriculum 
Evaluation) 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน ในทางการศึกษามีการใชค้  าท่ี เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนการ
สอน คือ รูปแบบการเรียนการสอนการสอน ( Model of Teaching หรือ Teaching Model) และ
รูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนการจดัการสอน-การเรียนรู้ ( Instructional 
Model หรือ Teaching-Learning Model) ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ใชค้  าวา่ Model of Teaching 
หรือ Teaching Model มากกวา่ Instructional Model และมีนกัการศึกษาใหค้วามหมายของรูปแบบ
การเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

Saylor and others (1981 : 271) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ รูปแบบการสอน (Teaching 
Model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนท่ีมีการจดัการกระท าพฤติกรรมข้ึนจ านวนหน่ึงท่ีมี
ความหมายแตกต่างกนั เพื่อจุดหมายหรือจุดเนน้ท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ในความหมาย
ของค าวา่รูปแบบการสอน 

Joyce and Weil (1992 : 1-4, 2009 : 2) กล่าววา่ รูปแบบการสอน คือ แผน (plan) หรือ แบบ 
(pattern) ท่ีสามารถใชเ้พื่อการสอนโดยตรงในหอ้งเรียน หรือการสอนเป็นกลุ่มยอ่ย หรือเพื่อจดัส่ือ
การเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน และหลกัสูตรรายวิชา เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละรูปแบบ      การสอนจะใหแ้นวทางในจดัการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต่์าง ๆ กนั และสอนใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ (Powerful 
Learning)   

ทิศนา แขมมณี (2550 : 221-222) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง 
สภาพหรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัซ่ึงไดรั้บการจดัไว้
อยา่งเป็นระเบียบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดความเช่ือต่างๆโดยประกอบดว้ย
กระบวนการหรือขั้นตอนส าคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ท่ี
สามารถช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ียดึถือซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใหบ้รรลุ
วตัถุเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2559 : 13) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการสอน หมายถึง  แผนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจดัท าข้ึนอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยการจดัองคป์ระกอบเก่ียวกบัการสอน
อยา่งมีจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนบรรลุผลส าเร็จในการเรียนรู้ โดยครูมีบทบาท
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอน ในการวิจยัน้ีไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ให้
ผูเ้รียนมีบทบาทท่ีส าคญั หรือการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

จากนิยามความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนกั การศึกษาและ
นกัวิชาการดงักล่าว สรุปไดว้า่รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง องคป์ระกอบของการจดัการเรียน
การสอนท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดความเช่ือต่างๆโดย
ประกอบดว้ยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคญัในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนต่างๆ ซ่ึงแสดงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบเก่ียวกบัการสอนอยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ 

 

แนวคดิและเป้าหมายการพฒันานักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

มาตรฐานวชิาชีพครู พ.ศ. 2556 
มาตรฐานวิชาชีพครู  พ.ศ. 2556 (ครุสภา : 2556) เป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะและ

คุณภาพท่ีพึงประสงคท่ี์ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในการประกอบวิชาชีพครู โดยผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้ง
น ามาตรฐานวิชาชีพเป็นหลกัเกณฑใ์นประกอบวิชาชีพคุรุสภาซ่ึงเป็นองคก์รวิชาชีพครู ตาม 
พ.ร.บ. ครู พ.ศ. 2488 ไดก้ าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว ้3 ดา้น ประกอบดว้ย 

  1. มาตรฐาน ดา้นความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความรู้และ 
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ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ หรือการจดัการศึกษา ซ่ึงผูต้อ้งการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตอ้งมีเพียงพอท่ีสามารถน าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพได ้

  2. มาตรฐาน ดา้นการปฏิบติังาน  หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบติังาน และการพฒันางาน  ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม
เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  หรือการจดัการศึกษา  รวมทั้งตอ้งฝึกฝนให้
มีทกัษะหรือความช านาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

  3.  มาตรฐาน ดา้นการปฏิบติัตน  หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีก าหนดข้ึนเป็นแบบ
แผนในการประพฤติตน ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณช่ือเสียง  และฐานะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาแก่
ผูรั้บบริการและสงัคมอนัจะน ามาซ่ึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 
 จากขอ้ก าหนดดงักล่าวสรุปไดว้า่ ครูตอ้งมีการพฒันาตนเองในดา้นวิชาชีพอยา่งสม ่าเสมอ
และต่อเน่ืองปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความรู้ความสามารถในการ
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนแหล่งเรียนรู้และการประสานความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางการศึกษาเพื่อให้
ผูเ้รียนเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตร 
 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุ การแบ่งสายวิชา ความ
เช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดบั
คุณวฒิุซ่ึงเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของคุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้ การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถ
ผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง ขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาข้ึน
จากการเรียนรู้ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้ าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดบั
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สรุปไดด้งัน้ี 



35 
 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพ
โดยใชก้ารวินิจฉยัทางค่านิยม ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของอ่ืน ทางค่านิยมพื้นฐานและทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งและเป็นผูน้ าในการท างานทั้งในระดบัครอบครัวและชุมชน  

2. ดา้นความรู้  มีความรู้ระดบัสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในวิชาการหรือวิชาชีพ 
ตลอดจนมีความรู้ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กนั ม่ีความรู้เก่ียวกบังานวิจยัและนวตักรรม
ใหม่ๆ ในการปฏิบติังานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกา้วหนา้ต่อทฤษฎีและการปฏิบติัท่ี
ไดรั้บการยอมรับ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา  สามารถใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ์ทาง
ภาคปฏิบติั เพื่อศึกษาประเดน็หรือปัญหาท่ีซบัซอ้น สามารถระบุแหล่งขอ้มูลหรือเทคนิคการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการและค านึงถึงสถานการณ์จริงท่ีแตกต่างกนัในการวิเคราะห์ประเดน็ 
สรุปผลและการจดัท าขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหาหรือกลยทุธ์ในการปฏิบติั 

4. ดา้นทกัษะและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  สามารถท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพดว้ยตนเองและเป็นกลุ่มในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย รวมทั้งสถานการณ์ใหม่ มีความ
รับผดิชอบในการพฒันาทกัษะใหม่ๆ และความรู้ท่ีตอ้งการ 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ  สามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ท่ีหลากหลายอยา่งชาญฉลาดในการศึกษาคน้ควา้และเสนอแนว
ทางการแกปั้ญหา สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการพดู การเขียน รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยกีารส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ช่ือสถาบนั   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์  

 
หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย :  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

     ภาษาองักฤษ  :  Graduate Diploma Program in Teaching Profession  
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ช่ือเตม็ภาษาไทย :  ประกาศนียบตัรบณัฑิต (วิชาชีพครู) 
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     ช่ือยอ่ภาษาไทย :   ป.บณัฑิต  (วิชาชีพครู)  
    ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ :  Graduate Diploma (Teaching Profession) 
 ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ :  Grad. Dip. (Teaching Profession) 
 
3. วิชาเอก  
 วิชาชีพครู 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  34 หน่วยกิต 
 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 บุคลากรครูผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาในสาขาวิชาเฉพาะ เม่ือไดศึ้กษาเพิ่มเติมทาง
วิชาชีพครูจะสามารถเป็นครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะเหมาะสมตามบทบาทหนา้ท่ีครู มี
ความสามารถดา้นการจดัการ การเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน สถานศึกษาหลายแห่ง ณ 
ปัจจุบนั มีบุคลากรครูจ านวนหน่ึงท่ียงัไม่มีวฒิุการศึกษาทางวิชาชีพครูและมีความตอ้งการเพิ่มวิทย
ฐานะทางวิชาชีพครู หลกัสูตรน้ีช่วยสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินในการพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร  
  1 ผลิตครูตามมาตรฐานของคุรุสภา  
  2 ผลิตครูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกครู  
  3 ผลิตครูท่ีมุ่งพฒันาทอ้งถ่ิน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.3  วตัถุประสงค ์
  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการศึกษา มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
  1 เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณธรรม 
พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพครูอยา่งมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2 เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา
หลกัสูตรท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ มีคุณธรรม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3 เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถวิจยัในชั้นเรียน
และสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานหนา้ท่ีครู 
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4 เป็นผูพ้ฒันาตน พฒันางาน สะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพครูโดยต่อเน่ือง 
สามารถพฒันาตนเองและผูเ้รียนใหก้า้วทนัประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา  
 1.1 ระบบ 
 การจดัการศึกษาใชร้ะบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ จ านวนหน่วยกิต
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนโดยก าหนดระยะเวลาและหน่วยกิตใหมี้สดัส่วนเทียบเคียง
กนัไดก้บัภาคการศึกษาปกติ และจ านวนหน่วยกิต ไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน โดยมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6  สัปดาห์  
 1.3 การเทียบเคียงในระบบทวิภาค 
 ไม่มี  
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  
 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัท่ี ก.พ. 
รับรองและจะตอ้งเป็นบุคลากรครูในสถานศึกษาเท่านั้น 
  2 ผา่นการคดัเลือกตามระเบียบและเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ 
   ไม่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพครู 
 2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนกัศึกษาในขอ้ 2.3 
         1 ศึกษาเรียนรู้อบรมวิชาชีพครู ตามเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภา 
  2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 ภาคเรียน พร้อมกบัการศึกษาเรียนรู้ในการแกปั้ญหา
ผูเ้รียนและการท าวิจยัในชั้นเรียน 
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 2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  (ประมาณการขั้นต ่า) 
 
 ตารางท่ี  2  แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  (ประมาณการขั้นต ่า) 

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนนกัศึกษา 180 180 180 180 180 
จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 180 180 180 180 180 

หมายเหตุ เปิดรับนกัศึกษาปีละ 6 หอ้ง หอ้งเรียนละ 30 คน 
3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 
 3.1 หลกัสูตร  
  3.1.1 จ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 34 หน่วยกิต 
  ประกอบดว้ยวิชาบงัคบั 28 หน่วยกิต และวิชาการปฏิบติัการสอน 6 หน่วยกิต  
   3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตรประกอบดว้ย 
  หมวดวิชาบงัคบั     28 หน่วยกิต  
  หมวดวิชาปฏิบติัการสอน    6 หน่วยกิต  
   3.1.3 รายวิชา 
วิชาบงัคบัเรียน       28  หน่วยกิต  
1066116 ความเป็นครู     3 (2-2-5) หน่วยกิต  
1066117 ปรัชญาการศึกษา และการพฒันาหลกัสูตร  3 (2-2-5) หน่วยกิต  
1066118 ภาษาและวฒันธรรม    2 (1-2-3) หน่วยกิต  
1066119 จิตวิทยาส าหรับครู    3 (2-2-5) หน่วยกิต  
1066120 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  3 (2-2-5) หน่วยกิต  
1066121 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้   3 (3-0-6) หน่วยกิต  
1066122 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา3 (2-2-5)  หน่วยกิต 
1066123 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   2 (1-2-3) หน่วยกิต  
1066124 การประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับครู  2 (1-2-3) หน่วยกิต  
1066125 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  3 (3-0-6) หน่วยกิต  
1066126 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน 1 (45)  หน่วยกิต  
วิชาการปฏิบติัการสอน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   6  หน่วยกิต  
1068101 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  3 (240)  หน่วยกิต  
1068102 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2  3 (240)  หน่วยกิต 
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ตารางท่ี  3  แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

1066116 ความเป็นครู 3 (2-2-5) 
1066117 ปรัชญาการศึกษา และการพฒันาหลกัสูตร 3 (2-2-5) 
1066120 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 3 (2-2-5) 
1066121 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3 (3-0-6) 
1066126 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน 1 (45) 

รวม 13 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
1066119 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (2-2-5) 
1066122 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา 
3 (2-2-5) 

1066123 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 2 (1-2-3) 
1068101 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 3 (240) 

รวม 11 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวชิา หน่วยกติ 
1066118 ภาษาและวฒันธรรม 2 (1-2-3) 
1066124 การประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับครู 2 (1-2-3) 
1066125 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 3 (3-0-6) 
1068102 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 3 (240) 

รวม 10 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1066116 ความเป็นครู                   3(2-2-5) 
  (Self Actualization for Teachers) 

สภาพงานครู คุณลกัษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและ
วิชาชีพครู การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กลยทุธ์การ
สอนเพื่อใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ได ้แสวงหาและเลือกใชข้อ้มูล
ข่าวสารความรู้เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

State of teacher work characteristics and professional standards of teachers laws 
concerning teachers and teaching profession management of knowledge for teaching profession 
instilling teachers spirit building progress and strategies of teaching enabling students to master 
analytic thinking synthetic thinking and creating new things searching and selecting current 
information and knowledge updating to the clanging world interaction between teachers and 
students promoting the development of student potentiality possessing of teacher’s spirit. 
 
1066117 ปรัชญาการศึกษา และการพฒันาหลกัสูตร    3 (2-2-5) 
  (Philosophy of Education and Curriculum Development) 
  ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
แนวคิดและกลวิธีการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื หลกัการการวิเคราะห์เก่ียวกบั
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตลอดจนการประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา แนวคิดในการ
จดัท าหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้การวิเคราะห์หลกัสูตรสามารถจดัท า
หลกัสูตรได ้การปฏิบติัการประเมินหลกัสูตรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
  Philosophy concepts and theories of education religions economy society and 
culture concepts and strategies in education management for promotion of sustainable 
development principles of analysis concerning education for sustainable development as well as 
its application for school development, concepts in curriculum construction, curriculum 
development and application of curriculum, curriculum analysis confection of curriculum 
evaluation and applying curriculum evaluation outcome to develop the curriculum. 
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1066118 ภาษาและวฒันธรรม      2 (1-2-3)  
  ( Language and Culture) 
  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวิชาชีพครู 
สามารถใชท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือ
ความหมายอยา่งถูกตอ้ง สามารถใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
  Thai language and culture for teachers foreign language for professional 
development ability in listening speaking reading and writing Thai and foreign language for 
communicating accurate meaning ability in using language and culture for peaceful coexistence. 
 
1066119 จิตวิทยาส าหรับครู      3 (2-2-5)  
  ( Psychology for Teachers) 
  จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพฒันาการมนุษย ์จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนว และจิตวิทยาการใหค้  าปรึกษา ปฏิบติัการน าหลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน สามารถใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เนน้การ
ใชจิ้ตวิทยาเพื่อความเขา้ใจและสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
  Basic psychology human development psychology learning psychology 
education psychology guidance psychology and counseling psychology applying principles of 
psychology in learning management suitable to the learners ability to advise and assist students to 
better life quality emphasizing application of psychology for understanding and supporting 
students learning to their full potentiality. 
 
1066120 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน    3 (2-2-5)  
  ( Learning and Classroom Management) 
  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจดัการชั้นเรียน การพฒันา
ศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง 
สร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  Principles concepts and practice in learning plan preparation management of 
learning and environments for learning theories and models of learning management enabling the 
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students to master analytical thinking creative thinking and problem solving integration of 
learning in forms of multi-ages classroom management development of learning centers in 
schools ability in preparation of ;earning plan and implement it effectively creating learning 
atmosphere in the classroom conducive to student learning. 
 
1066121 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้     3 (3-0-6)  
  ( Research for Learning Development) 
  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัในการวิจยั การใชแ้ละผลิตงานวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอนและพฒันาผูเ้รียน 
  Principles concepts and practice in research application and contraction of 
research for learning development ability in applying research results in teaching learning 
management ability to research for teaching learning and student development. 
 
1066122 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3 (2-2-5)  
  ( Innovation and Information Technology for Education) 
  หลกัการ แนวคิด การออกแบบ การประยกุตใ์ช ้และการประเมินส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร ประยกุตใ์ชแ้ละ
ประเมินส่ือนวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการส่ือสารเนน้กระบวนการเรียนการสอนท่ีทนัยคุสมยั 
  Principles concepts design applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability to apply information technology for 
communication and focus on update study and learning process. 
 
1066123 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้     2 (1-2-3)  
  ( Learning Assessment and Evaluation) 
  หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพหรือการประกนัคุณภาพ และแนว
ปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ฝึกปฏิบติัการวดัและประเมินผลตลอดจน
สามารถวดัและประเมินผลได ้ฝึกปฏิบติัการเขียนขอ้สอบ การประเมินตามสภาพจริง และประเมิน
จากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน 
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  Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing 
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation as well as 
skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for student development. 
 
1066124 การประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับครู    2 (1-2-3)  
  ( Educational Quality Assurance for Teachers) 
  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษา สามารถจดัการคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง และด าเนินการจดักิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้
  Principles concepts and practice in management of education quality and 
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and learning 
quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning activity quality. 
 
1066125 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู   3 (3-0-6)  
  ( Moral Ethics and Codes of Conduct for Teacher) 
  หลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาก าหนด ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและ
เสียสละใหส้ังคม ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
  Good governance honesty moral and ethical standards of teaching profession 
promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good model public mindedness 
and altruism converting oneself according to teaching profession moral standards. 
 
1066126 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหวา่งเรียน  1 (45)  
  ( Preserves Professional Practicum) 
  การสังเกตการณ์จดัการเรียนรู้ การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงคก์ารสอนท่ีหลากหลาย การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบ เคร่ืองมือ
วดัผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบติัและการให้
คะแนนสามารถปฏิบติัการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผูเ้รียน การวิจยัแกปั้ญหา
ผูเ้รียน การพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 
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  Observation of learning management planning of learning management enabling 
the learners to create knowledge by them selves be able tom produce learning management plan 
to promote various learning objectives, simulation teaching and real life teaching designing tests, 
quizzes, evaluation tools, test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination 
and scoring, be able to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to 
solve learner’s problem professional teacher development. 
 
 สรุปไดว้า่หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มุง้เนน้ให้ ผูเ้ขา้รับการศึกษา มีคุณลกัษณะดงัน้ี1) เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณธรรม พร้อมท่ีจะประกอบอาชีพครูอยา่งมี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  2) เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนและการพฒันาหลกัสูตรท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความใฝ่รู้ มีคุณธรรม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข  3) เป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถวิจยัในชั้นเรียนและ
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานหนา้ท่ีครู 4) เป็นผูพ้ฒันาตน พฒันางาน 
สะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพครูโดยต่อเน่ือง สามารถพฒันาตนเองและผูเ้รียนใหก้า้วทนั
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 
สมรรถนะครู 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพ้ฒันาสมรรถนะและตวับ่งช้ีของครูไทย 
โดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลกั ( Core Competency) ประกอบดว้ย 5 สมรรถนะ และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะ ดงัน้ี 

สมรรถนะหลกั (Core Competency) ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 2) การ
บริการท่ีดี 3) การพฒันาตนเอง 4) การท างานเป็นทีม 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    สมรรถนะท่ี 1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน (Working Achievement Motivation ) 
หมายถึงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และพฒันา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลงานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ความสามารถในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์
สงัเคราะห์ภารกิจงาน 

      ตวับ่งช้ีท่ี 2 ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพ ถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ 
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      ตวับ่งช้ีท่ี 3 ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน 
      ตวับ่งช้ีท่ี 4 ความสามารถในการพฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่ง

ต่อเน่ือง 
     สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี (Service Mind) หมายถึงความตั้งใจและความเตม็ใจใน

การใหบ้ริการ และการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1. ความตั้งใจและเตม็ใจในการใหบ้ริการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2. การปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

     สมรรถนะท่ี 3 การพฒันาตนเอง ( Self Development) หมายถึงการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่ๆทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมเพื่อพฒันาตนเองและพฒันางาน ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ๆทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

      ตวับ่งช้ีท่ี 2 การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์รและวิชาชีพ 
      ตวับ่งช้ีท่ี 3 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 
     สมรรถนะท่ี 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึงการใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ  

สนบัสนุน เสริมแรงใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือทีมงาน แสดงบทบาท
ของการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อสร้างและด ารง
สัมพนัธภาพของสมาชิกตลอดจนเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือและสนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 การเสริมแรงใหก้ าลงัใจเพื่อร่วมงาน 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การแสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้าม 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นในการพฒันาการจดัการศึกษาใหบ้รรลุ 

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
     สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and Integrity) 

หมายถึงการประพฤติปฏิบติัตนถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็น
แบบอยา่งทีดีแก่ผูเ้รียนและสงัคม เพื่อสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2 มีวินยัและความรับผดิชอบต่อวิชาชีพ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 

สมรรถนะประจ าสายงาน ( Functional Competency) ประกอบดว้ย 6 สมรรถนะคือ  
1) การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 2) การพฒันาผูเ้รียน 3) การบริหารจดัการชั้นเรียน 4) 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 5) ภาวะผูน้ าครู 6) การสร้างความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกบัชุมชน 

     สมรรถนะท่ี 1 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 
Management) หมายถึงความสามารถในการสร้างและพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อยา่ง
สอดคลอ้งและเป็นระบบ จดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรม
เทคโนโลย ีและการวดัประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การสร้างและพฒันาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางและทอ้งถ่ิน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

     สมรรถนะท่ี 2 การพฒันาผูเ้รียน (Student Development) หมายถึงความสามารถในการ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็น
ประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 การพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพกาย สุขภาพจิตผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทยใหแ้ก่

ผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

     สมรรถนะท่ี 3 การบริหารจดัการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจดั 
บรรยากาศการเรียนรู้ การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากบั 
ดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งมีความสุข และความปลอดภยัของผูเ้รียน 
ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1 จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุขและความปลอดภยัของ
ผูเ้รียน 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ ประจ าวิชา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 ก ากบัดูแลชั้นเรียนรายชั้น / รายวิชา 

     สมรรถนะท่ี 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน ( Analysis &  
Synthesis & Classroom Research ) หมายถึง ความสามารถในการท าความเขา้ใจ แยกประเดน็เป็น 
ส่วนยอ่ย รวบรวม ประมวลหาขอ้สรุปอยา่งเป็นระบบและน าไปใชใ้นการวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องคก์รหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันางานอยา่ง
เป็นระบบ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1. การวิเคราะห์รายการพฤติกรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 2. การสังเคราะห์รายการพฤติกรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 3. การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

     สมรรถนะท่ี 5 ภาวะผูน้ าครู ( Teacher Leadership ) หมายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรม
ของครูท่ีแสดงถึงความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัทั้ง
ภายในและภายนอกหอ้งเรียนโดยปราศจากการใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ก่อใหเ้กิดพลงั
แห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1วฒิุภาวะความเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ( Adult 
Development ) 

ตวับ่งช้ีท่ี 2 การสนทนาอยา่งสร้างสรรค ์(Dialogue ) 
ตวับ่งช้ีท่ี 3 การเป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agency) 
ตวับ่งช้ีท่ี 4 การปฏิบติังานอยา่งไตร่ตรอง (Reflective Practice) 
ตวับ่งช้ีท่ี 5 การมุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียน (Concern for Improving Pupil  

Achievement ) 
สมรรถนะท่ี 6 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้  

(Relationship & Collaborative-Building for Learning Management) หมายถึง การประสานความ 
ร่วมมือ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและสร้างเครือข่ายกบัผูป้กครอง ชุมชนและองคก์รอ่ืนๆทั้งภาครัฐ       
และเอกชนเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 1 การสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อจดัการเรียนรู้ 
ตวับ่งช้ีท่ี 2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจดัการเรียนรู้ 
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 จากมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสมรรถนะครูของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดว้า่ บุคคลท่ีจะประกอบอาชีพครูจะตอ้งมี ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ
และคุณลกัษณะของครูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น สมรรถนะครู จึงหมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะของครู         
ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในวิชาชีพครูใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ สมรรถนะครูจึงเป็ นส่ิง   
จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการปฏิบติังานวิชาชีพครูใหบ้รรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการของ
องคก์ารทางการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา 

 

แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Co-operative or Collaborative Learning) การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ คือการสอนท่ีใชก้ลุ่มยอ่ย ผูเ้รียนมีการท างานร่วมกนัเพื่อขยายการเรียนรู้ของตนเองและ
เพื่อนในกลุ่ม ความส าคญัของงานวิจยันัน่คือการสาธิตใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นสามารถ
สร้างผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดสู้งข้ึน เพิ่มความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัระหวา่งผูเ้รียน , และผูเ้รียนมี
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึนกวา่การเรียนแบบแข่งขนั หรือการเรียนแบบรายบุคคล แต่อยา่งไรกต็าม ผลท่ีกล่าว
มาน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยอตัโนมติัเม่ือนกัเรียนมีการจดักลุ่มเพื่อท าการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูส้อนจึงตอ้ง
มีความระมดัระวงัในเร่ืองขององคป์ระกอบและโครงสร้างของการเรียนรู้แบบกลุ่ม นอกจากน้ีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนั้นสามารถท่ีจะมีองคป์ระกอบและโครงสร้างท่ีหลากหลาย กลยทุธ์การเรียนรู้
แบบร่วมมือนั้นสามารถจดัเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อยา่งเป็นทางการ 2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไม่เป็นทางการ และ 3. กลุ่มท่ีมีความร่วมมือ
เป็นฐาน  โดยสรุปแลว้การเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นสามารถท่ีจะท าให ้เพิ่มประสิทธิภาพของผูเ้รียน  
Johnson and Johnson (1994 : 31 - 37) ไดส้รุปวา่ Co-operative Learning มีองคป์ระกอบ ท่ีส าคญั 5 
ประการ ดงัน้ี 

1. ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึงการพึ่งพา
กนัในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ่งพากนัเชิงผลลพัธ์  เป็นการพึ่งพากนัในดา้นการ
ไดรั้บผลประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกนั  ซ่ึงความส าเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงานหรือ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม  ในการสร้างการพึ่งพากนัในเชิงผลลพัธ์ไดดี้นั้น  ตอ้งจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหผู้เ้รียนท างาน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั  จึงจะเกิดแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีการพึ่งพา
ซ่ึงกนัและกนั สามารถร่วมมือกนัท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จได ้และการพึ่งพาในเชิงวิธีการ คือ  การ
พึ่งพากนัในดา้นกระบวนการท างานเพื่อใหง้านกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย  ซ่ึงตอ้งสร้าง
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สภาพการณ์ใหผู้เ้รียนแต่ละคนในกลุ่มไดรั้บรู้วา่ตนเองมีความส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่มในการ
สร้างสภาพการพึ่งพากนัในเชิงวิธีการมีองคป์ระกอบดงัน้ี  1.1) การท าใหเ้กิดการพึ่งพาทรัพยากร
หรือขอ้มูล (Resource Interdependence) คือ แต่ละบุคคลจะมีขอ้มูลความรู้เพียงบางส่วนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานของกลุ่ม  ทุกคนตอ้งน าขอ้มูลมารวมกนัจึงจะท าใหง้านส าเร็จไดใ้นลกัษณะท่ีเป็น
การใหง้านหรืออุปกรณ์ท่ีทุกคนตอ้งท าหรือใชร่้วมกนั  1.2) ท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของ
สมาชิก (Role Interdependence) คือ การก าหนด บทบาทของการท างานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่มและ
การท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน ( Task Interdependence) คือ แบ่งงานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่มมี
ทกัษะท่ีเก่ียวเน่ืองกนั  ถา้สมาชิกคนใดคนหน่ึงท างานของตนไม่เสร็จจะท าใหส้มาชิกคนอ่ืนไม่
สามารถท างานในส่วนท่ีต่อเน่ืองได ้

2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีส่งเสริมกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม ( Face to Face Promotive 
Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนช่วยเหลือกนั  มีการติดต่อสมัพนัธ์กนั การ
อภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด  การอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม  การมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งสมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้  การ
รับฟังเหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อใหเ้กิดการพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน เป็นการเปิด
โอกาสให ้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการท างานร่วมกนัทางสงัคม  จากการช่วยเหลือสนบัสนุนกนั การเรียนรู้
เหตุผลของกนัและกนั  ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบั การท างานของตนเอง จากการ
ตอบสนองทางวาจา  และท่าทางของเพื่อนสมาชิกช่วยใหรู้้จกัเพื่อนสมาชิกไดดี้ยิง่ข้ึน  ส่งผลใหเ้กิด
สมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

3. ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  (Individual Accountability) หมายถึง 
ความรับผดิชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน  โดยตอ้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ  ตอ้งรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนสมาชิก  ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั
ความสามารถและความรู้ท่ีแต่ ละคนจะไดรั้บ  มีการตรวจสอบเพื่อความแน่ใจวา่ ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่  โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน  ซ่ึงรวมกนัเป็นผลงานของ
กลุ่มใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทั้งกลุ่มและรายบุคคลใหส้มาชิกทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นโดยทัว่ถึง  ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลงัจบบทเรียน  เพื่อเป็นการประกนัวา่
สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผดิชอบทุกอยา่งร่วมกบักลุ่ม  ทั้งน้ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีความ
มัน่ใจ และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4. การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 
(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทกัษะทางสงัคม ( Social Skill) เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข คือ มีความเป็นผูน้ า  รู้จกัตดัสินใจ สามารถสร้าง
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ความไวว้างใจ รู้จกัติดต่อส่ือสาร  และสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนั  ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับการท างานร่วมกนัท่ีจะช่วยใหก้ารท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 

5. กระบวนการท างานของกลุ่ม ( Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของ
กลุ่ม โดยผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากกลุ่มใหม้ากท่ีสุด มีความร่วมมือทั้งดา้นความคิด  การท างาน และ
ความ รับผดิชอบร่วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้  การท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานของกลุ่ม
เป็นไปไดอ้ยา่ง  มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะตอ้งมีหวัหนา้ท่ีดี สมาชิกดี  และ
กระบวนการท างานดี  นัน่คือ มีการเขา้ใจในเป้าหมายการท างานร่วมกนัในกระบวนการน้ีส่ิงท่ี
ส าคญั คือ  การประเมินทั้งในส่วนท่ีเป็นวิธีการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม  และ
ผลงานของกลุ่ม โดยเนน้การประเมินคะแนนของผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มมาเป็นคะแนนกลุ่ม  เพื่อ
ตดัสินความส าเร็จของกลุ่มดว้ย ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม ประเมินหวัหนา้  และประเมิน
สมาชิกกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อให้  ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของกระบวนการกลุ่มท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
กลุ่มได ้

สรุปไดว้า่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ซ่ึงจะช่วยให้  ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงไดรั้บการฝึกฝนทกัษะกระบวนการ
แสวงหาความรู้ ทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งการมีทกัษะทางสงัคม (Social Skill) เพื่อใหส้ามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  

 
ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) หลกัการส าคญัของการเรียนรู้คือ “การอา้งถึงหลกัฐาน

ในส่ิงท่ีท่ีพวกเราสร้างข้ึน ท่ีปรากฏต่อสายตาตวัเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล”  Constructivism เป็นปรัชญาการศึกษาท่ีตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือท่ีวา่ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ซ่ึงความรู้น้ีจะฝังติดอยูก่บัคนสร้าง  ดงันั้นความรู้ของแต่ละคนเป็นความรู้
เฉพาะตวัเป็นส่ิงท่ีตนสร้างข้ึนเองเท่านั้น โดยนกัเรียนจะเป็นผูก้  าหนดหรือมีส่วนร่วมในการก าหนด
ส่ิงท่ีจะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง  และเป็นผูต้ดัสินวา่ตนเองจะไดเ้รียนรู้อะไร เรียนรู้อยา่งไร
และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งไรสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เรียนรู้จากการปฏิบติั  มีอิสระในการคิดและท าส่ิงต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนดว้ยตนเอง  และเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ภายใตก้ารอ านวยความสะดวกของครู  

สุเทพ อ่วมเจริญ (2556: 2  21) กล่าวไวว้า่ สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยปัญญา (Constructivism) 
อยูบ่นฐานของการอา้งอิงหลกัฐานในส่ิงท่ีพวกเราสร้างข้ึนแสดงใหป้รากฏแก่สายตาของเราดว้ยตวั
ของเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และโครงสร้างองคค์วามรู้ภายในแต่ละ
บุคคลอีกดว้ย การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอยูบ่นฐานของการแปลความหมายและการใหค้วามหมาย
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนในแต่ละบุคคลวา่เป็นอยา่งไร การท่ีผูเ้รียนลงมือกระท าการอยา่ง
วอ่งไวในกระบวนการสร้างสรรคค์วามหมายจากประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  องคค์วามรู้จะถูก
สร้างข้ึนโดยผูเ้รียนและโดยเหตุผลท่ีทุกคนต่างมีชุดของประสบการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้จึงมี
ลกัษณะเฉพาะตน และมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละคนการเรียนรู้จะเกิดปราก ฏข้ึนในห่วงแห่ง
ความคิดเม่ือไดมี้การกระท าภายในบุคคลนั้น ๆ  ทฤษฎีแนวน้ีถูกใชเ้พื่อเนน้การเตรียมการผูเ้รียนใน
การตดัสินใจแบบจ าลองทางจิตใจของเขา ในการจดัรวบรวมประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ และการ
แกปั้ญหาสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีก ากวมน่าสงสยั  

ลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) จากการศึกษา 
นกัการศึกษาหลายท่านสามารถประมวลไดใ้นรูปแบบต่างๆดงัน้ี  ( Osborne. And Wittrock.  1983 : 
489-508 ; Wilson. And  Cole.  1991:59-61; Curry.  2540 ;  Suvery.and  Duffy. 1955: 1-38 : อา้งถึง
ใน  ภิญญาพชัน์  ปลากดัทอง  2551: 82) 

1. การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมายและตรวจสอบความเขา้ใจของ
นกัเรียน  โดยทัว่ไปนกัเรียนจะสร้างความหมายจากส่ิงท่ีตวัเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน  
ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนอาจสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น
ยอมรับกไ็ด ้ ตามแนวคิดสรรคนิยมถือวา่ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน  ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ  
แต่เรียกวา่ไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญยอมรับในขณะนั้นเรียกวา่  มโนทศัน์
คลาดเคล่ือน  การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีจึงเนน้ใหน้กัเรียน  และบุคคลท่ีแวดลอ้ม
นกัเรียน  ตรวจสอบความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนหากพบวา่นกัเรียนมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน  ครูในฐานะท่ีเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการเรียนของนกัเรียน
จะตอ้งจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีโอกาสไดพ้ิจารณาตรวจสอบมโนทศัน์ของตนเองอีกคร้ัง  โดยครู
อาจตอ้งจดักิจกรรมในท านองเดียวกนัน้ีหลายคร้ังจึงจะสามารถแกไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียนได ้ สรุปไดว้า่นกัเรียนตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบความรู้ท่ีตนเองสร้างข้ึนวา่
สอดคลอ้งหรือคลาดเคล่ือนจากความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆยอมรับหรือไม่ 

2.  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมของนกัเรียน   การเรียนรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บับริบททาง
สงัคม  วฒันธรรม  และสภาพแวดลอ้มเท่านั้น  แต่การเรียนรู้ยงัข้ึนอยูก่บัความรู้เดิม   แรงจูงใจ    
ความคิดและอารมณ์ของนกัเรียนอีกดว้ย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับส่ิงเร้าและวิธีการ
ท่ีนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงเหล่านั้น  และยงัมีผูก้ล่าวอีกวา่ ความรู้ท่ีติดมากบัตวันกัเรียนจะมี
อิทธิพลต่อการท่ีนกัเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใชว้ิธีเรียนรู้อยา่งไร  การจดัการเรียนการสอน
แนวคิดน้ีจึงเนน้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้เดิมของนกัเรียน 



52 
 

3.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนแกปั้ญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติม เพื่อลดความ
ขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง นกัการศึกษาหลายท่านอธิบายถึงการเรียนรู้ของมุมมองน้ีวา่ จดัการ
เรียนการสอนตามแนวน้ีวา่ ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตามสภาพ
จริง  หรือควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และท าการสืบสอบดว้ยตนเอง เคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีบุคคลน ามาใช ้ คือทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะการคิดระดบัสูง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม  นกัการศึกษาหลายท่าน  อธิบายการเรียนรู้
ตามแนวคิดน้ีวา่  เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์กนัทางสงัคมซ่ึงอธิบายผลจากการร่วมมือกนัทางสงัคมไว้
วา่  ความรู้สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคลหน่ึงได ้ แต่การแลกเปล่ียนและสะทอ้น
ความคิดใหเ้ห็นแก่กนัและกนั  การเหตุผลกบัความคิดเห็นของตนเองหรือโตแ้ยง้ความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน  ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกบั
กระบวนการคิดของผูอ่ื้น  ท าใหมี้การเจรจาต่อรองเก่ียวกบัการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ  ซ่ึงจะ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรับเปล่ียนความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนได ้

5.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากบัตนเองของนกัเรียน  นกัการศึกษาเช่ือวา่การก ากบั
ตนเองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้   ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมนั้นนกัเรียนตอ้ง
รับผดิชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง  ดว้ยการท าใหก้ารเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
คือเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  จนสามารถสร้างความหมายของส่ิงนั้นๆไดด้ว้ยตนเอง  รวมทั้ง
สามารถน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนได ้ เป็นความรับผดิชอบของนกัเรียนท่ี
ตอ้งท าความเขา้ใจมโนทศัน์เฉพาะของเร่ืองท่ีเรียนวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  เพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  ไดน้ ารูปแบบของการจดัการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้            
อยา่งมากมาย เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
(Collaborative Learning) โดยมีเป้าประสงคห์ลกักคื็อ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงกระบวนการ                 
หรือวิธีการในการเรียนรู้ (How to Learn)   
 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎสีรรคนิยม (Constructivism) 
 เน่ืองจากทฤษฎีสรรคนิยม ไม่ใช่วิธีสอน จึงใชก้ารตีความทฤษฎีแลว้จึงน าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน  ดงันั้นแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม จึงมี
หลากหลาย  สามารถประมวลไดด้งัน้ี  (Murphy .  1977 : อา้งถึงใน  Singhanat  Nomnian  : online) 

1. กระตุน้ใหน้กัเรียนใชมุ้มมองท่ีหลากหลายในการน าเสนอความหมายของมโนทศัน์    
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2. นกัเรียนเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการเรียนของตนเองหรือจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งนกัเรียนกบัครู    

3. ครูแสดงบทบาทเป็นผูช้ี้แนะ  ผูก้  ากบั  ผูฝึ้กฝน  ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนของ
นกัเรียน   
  4. จดับริบทของการเรียนเช่น  กิจกรรม  โอกาส  เคร่ืองมือ  สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
วิธีการคิดและการก ากบัเก่ียวกบัการรับรู้ของตนเอง     

5. นกัเรียนมีบทบาทส าคญัในการสร้างความรู้และก ากบัการเรียนรู้ของตนเอง   
  6. จดัสถานการณ์การเรียน  สภาพแวดลอ้ม  ทกัษะ  เน้ือหา  และงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน
ตามสภาพท่ีเป็นจริง   
   7. ใชข้อ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิเพื่อยนืยนัตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง   

 8.  เสริมสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยการเจรจาต่อรองทางสงัคมและการเรียนรู้ร่วมกนั    
 9.  พิจารณาความรู้เดิม  ความเช่ือ  ทศันคติ  ของนกัเรียนประกอบการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน   
10  ส่งเสริมการแกปั้ญหา  ทกัษะการคิดระดบัสูงและความเขา้ใจเร่ืองงท่ีเรียนอยา่งลึกซ้ึง   
11.  น าความผดิพลาด  ความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้งของนกัเรียนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้    
12. ส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้หาความรู้อยา่งอิสระ  วางแผนและการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุ 

เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง 
13. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้งานท่ีซบัซอ้น  ทกัษะ  และความรู้ท่ีจ าเป็นจากการลงมือปฏิบติั

ดว้ยตนเอง   
14.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ของเร่ืองท่ีเรียน   
15.  อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยใหค้  าแนะน าหรือใหท้ างานร่วมกบั

ผูอ่ื้น    
16.  วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนตามสภาพท่ีเป็นจริงขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนสร้างความรู้ตามแนว Constructivism มี
ขั้นตอนท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1.  ขั้นน า (orientation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจในการ
เรียนบทเรียน 
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2.  ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียน
แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะเรียน วิธีการใหผู้เ้รียนแสดงออก อาจท า
ไดโ้ดยการอภิปรายกลุ่ม การใหผู้เ้รียนออกแบบโปสเตอร์ หรือการใหผู้เ้รียนเขียนเพื่อแสดงความรู้
ความเขา้ใจท่ีเขามีอยู ่ผูเ้รียนอาจเสนอความรู้เดิมดว้ยเทคนิคผงักราฟฟิก (graphic organizers) ขั้นน้ี
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา (cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (unequillibrium) 

3.  ขั้นปรับเปลีย่นความคดิ (turning restructuring of ideas) นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
หรือเป็นหวัใจส าคญัตามแนว Constructivism ขั้นน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 

3.1 ท าความกระจ่างและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั (clarification and 
exchange of ideas) ผูเ้รียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดพ้ิจารณาความแตกต่างและความขดัแยง้ระหวา่ง
ความคิดของตนเองกบัของคนอ่ืน ผูส้อนจะมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวก เช่น ก าหนดประเดก็
กระตุน้ใหคิ้ด 

3.2 การสร้างความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและการ
สาธิต ผูเ้รียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการท่ีหลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์
แลว้ก าหนดความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ 

3.3 ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการ
คิดอยา่งลึกซ้ึง ผูเ้รียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ในขั้นตอนน้ี
ผูเ้รียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเขา้ใจท่ีเคยมีอยู ่เน่ืองจากหลกัฐานการทดลอง
สนบัสนุนแนวคิดใหม่มากกวา่ 

4.  ขั้นน าความคดิไปใช้ (application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสใช้
แนวคิดหรือความรู้ความเขา้ใจท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคย 
เป็นการแสดงวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย การเรียนรู้ท่ีไม่มีการน าความรู้ไปใชเ้รียกวา่ 
เรียนหนงัสือไม่ใช่เรียนรู้ 

5.  ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ผูเ้รียนจะไดท้บทวนวา่ ความคิด ความ
เขา้ใจของเขาไดเ้ปล่ียนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเม่ือเร่ิมตน้บทเรียนกบัความคิดของเขาเม่ือ
ส้ินสุดบทเรียน ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างดว้ยตนเองนั้นจะท าใหเ้กิดโครงสร้างทางปัญญา (cognitive 
structure) ปรากฏในช่วงความจ าระยะยาว (long-term memory) เป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
ผูเ้รียนสามารถจ าไดถ้าวรและสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะโครงสร้างทางปัญญา
คือกรอบของความหมาย หรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้างข้ึน ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตีความหมาย ให้
เหตุผลแกปั้ญหา ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากน้ียงั
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ทบทวนเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ทบทวนวา่จะน าความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งไร และยงัมีเร่ืองใดท่ียงั
สงสยัอยูอี่กบา้ง 

ทฤษฎีการสร้างความรู้สู่การปฏิบติั ( Constructivist Theory to Practice) ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้เหมาะสมกบัการจดัการศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 (วชัรา เล่าเรียนดี, 2554)  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่
ผูเ้รียนสร้างความจริงดว้ยตวัเอง หรืออยา่งนอ้ยตีความหมาย ความจริงหรือขอ้มูลเหล่านั้น จากการ
รับรู้ประสบการณ์ ดงันั้นความรู้หรือการเรียนรู้เร่ืองใหม่จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของประสบการณ์
เดิมโครงสร้างของสมองและการท างานของสมอง และความเช่ือท่ีน ามาใชตี้ความหมายส่ิงต่างๆ
และเหตุการณ์ มนุษยแ์ต่ละคนจึงมองความจริงต่างกนัเน่ืองจากรับรู้และจดัการกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั  การจดัการเรียนรู้ดว้ยการสร้างความรู้ ( Constructivist Learning) กานอนและคอลลีย ์
(อา้งถึงในวชัราเหล่าเรียนดี, 2554) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยการสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองวา่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ คือ  1. การจดัสถานการณ์  2. การ
จดักลุ่มผูเ้รียนและการจดัส่ือการเรียนรู้  3. การเช่ือมโยง  4. การถามค าถาม/ใชค้  าถาม  5. การ
แสดงออก/การแสดงผลงาน 6. การไตร่ตรองสะทอ้นความคิด 

สรุปลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  คือ  นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้  หรือ
ความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง  โดยนกัเรียนแต่ละคนอาจสร้างความหมายของส่ิงท่ีรับรู้
แตกต่างกนัตามความรู้เดิมของแต่ละคน   การสร้างความรู้ของนกัเรียนเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอ่ืนๆอยา่งนอ้ย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการก ากบั
ตนเอง  กระบวนการทางสงัคม  และกระบวนการสืบสอบ 

 
ระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา 

Marzano and Kendall (2008) ไดพ้ฒันา ระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา(Meta 
cognitive system and Marzano New Taxonomy) แบ่งเป็นระบบปัญญา (Cognitive System) ระบบ
อภิปัญญา (Meta cognitive System) และระบบตนเอง (Self System) และไดจ้ าแนกระดบัการเรียนรู้
เป็น 6 ขั้น ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การดึงกลบัคืนมา (Retrieval) ไดแ้ก่ การระบุขอ้ความได ้(Recognizing) การระลึก
ได ้(Recalling) และลงมือปฏิบติัได ้(Executing)                                                                             

ขั้นท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) ไดแ้ก่ การบูรณาการ (Integration) และการท าใหเ้ป็น
สัญลกัษณ์ (Symbolizing) 
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 ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analysis) ไดแ้ก่ การจบัคู่ได ้(Matching) แยกประเภทได ้
(Classifying) วิเคราะห์ความผดิพลาดได ้(Analyzing Error) ติดตามได ้(Generalizing) และช้ีให้
จ  าเพาะเจาะจงได ้(Specifying)  

ขั้นท่ี 4 การน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilizing) ไดแ้ก่ การตดัสินใจ (Decision Making) 
การแกปั้ญหา (Problem Solving) การทดลองปฏิบติั (Experimenting) และการสืบคน้ต่อไปใหเ้กิด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง (Investigating)  

ขั้นท่ี 5 การเกิดปัญญาขั้นสูง (Meta cognition) ไดแ้ก่ การบ่งช้ีเป้าหมาย (Specifying Goals) 
การเฝ้าระวงัในกระบวนการ (Process Monitoring) การท าใหเ้กิดความชดัเจน (Monitoring Clarity) 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน (Monitoring Accuracy) 

ขั้นท่ี 6 การมีระบบความคิดของตนเอง (Self-System thinking) ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ (Examining Efficacy) การตรวจสอบการตอบสนองทางอารมณ์ (Examining 
Emotional Response) และการตรวจสอบแรงจูงใจ (Examining Motivation) 

เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทางปัญญา จะเห็นไดว้า่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
การพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน การพฒันาทกัษะทางปัญญาจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาระบบความคิดของ
ตนเองไดใ้นท่ีสุด ส าหรับการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของมาร์ซาโนนั้น ผูส้อนตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมและ
ระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะทางปัญญาในแต่ละระดบัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

Marzano and Kendall (2008) น าเสนอระบบอภิปัญญา (Meta cognitive System) ถือเป็น
ระบบท่ีมุ่งสร้างใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง  (Self – Directed Learning) ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน
ควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติัภาระงานช้ินงาน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบั
กลยทุธ์ ยทุธวิธีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามดูแลปรับปรุงปรับเปล่ียนกลยทุธ์วิธีการ
ต่างตามความจ าเป็นและเหมาะสมใหภ้าระงานช้ินงานนั้นลุล่วงตามภารกิจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมิติ
ใหม่ทางการเรียนรู้ของ Bloom ปรับปรุง 2001 ท่ีไดก้ าหนดความรู้อภิปัญญา  (Meta-cognitive 
Knowledge ) เป็นมิติหน่ึงของความรู้ ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั อภิปัญญา คือ การมีความรู้ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางปัญญาโดยทัว่ไป รู้ถึงความรู้ในตนเอง ซ่ึงมิติใหม่ทางการ เรียนรู้น้ีมุ่งพฒันา
ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้เก่ียวกบั อภิปัญญา (Meta-cognitive knowledge) ตระหนกัรู้ในตนเอง( meta 
awareness) การไตร่ตรองยอ้นคิดในตนเอง ( Self - reflect) และการก ากบัดูแลตนเอง ( Self-
regulation)     ซ่ึงรูปแบบของความรู้เก่ียวกบั อภิปัญญาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความรู้ทางปัญญา 
(Knowledge of  Cognition) และกระบวนการในการดูแล ควบคุมก ากบัติดตามตนเอง โดยแบ่งเป็น  
ความรู้เก่ียวกบัอภิปัญญา (Meta cognitive knowledge) และความรู้เก่ียวกบัอภิปัญญาในการควบคุม
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ตนเอง (Meta cognitive Control)  และความรู้เก่ียวกบั อภิปัญญาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. 
ความรู้ในกลยทุธ์วิธีการเรียนรู้ ( Strategic knowledge) คือ ความรู้ในกลยทุธ์ ยทุธวิธีการเรียนรู้ การ
คิด การแกไ้ขปัญหาในทุกกลุ่มวิชา  2. ความรู้ในการเลือกใชก้ลยทุธ์และวิธีการเรียนรู้ 
(Knowledgeabout Cognitive tasks) คือ การเลือก  กลยทุธ์ ยทุธวิธี  ท่ีเหมาะสมกบัภาระงานช้ินงาน  
หรือปัญหาท่ีเกิดขั้นในสภาพท่ีแตกต่างกนั   และ    3. การรู้ในตนเอง(Self – Knowledge ) คือ การรู้
ถึงความรู้ ความสามารถของตน การประเมินตนเองทั้งจุดแขง็และจุดท่ีควรพฒันา และควรพฒันา
ตนเองอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุภาระงานช้ินหรือมีความรู้ท่ีเพียงพอในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมิติใหม่ทางการศึกษาท่ี  Marzano and Kendall (2008) พฒันาข้ึน
ประกอบดว้ย 3 ระบบ ไดแ้ก่ 1) Self – Systemคือ ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือในตนเองในการ
ปฏิบติัภาระงานช้ินงานดว้ยความเตม็ใจตั้งใจมีความสุขและมีความมุ่งหวงัใหง้านเกิดความส าเร็จ  
2) Cognitive System  คือ  กระบวนการทางปัญญา ( Mental Process) ท่ีจะปฏิบติัภาระงานช้ินงาน
ส าเร็จลุล่วงไปไดซ่ึ้ง Marzano แบ่งระบบทางปัญญา ออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่  1. ความรู้ความจ า 
(Knowledge and retrieval)  2. ความเขา้ใจ (Comprehension)      3. การวิเคราะห์ (Analysis) และ    
4.การน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ (Knowledge utilization)  และ 3) Meta-cognitive System คือ 
ระบบท่ีการควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัภาระงานช้ินงานท่ีเกิดข้ึนใหบ้รรลุ ( Mission Control)  มิติดา้น
ความรู้( Knowledge Domain) แบ่งออกเป็น ความรู้ในขอ้มูลขอ้เทจ็จริง( information) ความรู้ใน
กระบวนการคิดทางปัญญา( mental procedures) และความรู้ในกระบวนการทางกายภาพ( physical 
procedures)  
 Marzano (1998: 54 -57) กล่าวถึงองคป์ระกอบส าคญัของระบบอภิปัญญาตามแนวคิดของ 
Sternberg ท่ีใชใ้นการจดัการตนเอง ( organizing) การก ากบัติดตาม ( Monitoring) การประเมิน 
(Evaluating) และการควบคุม(regulating) ซ่ึงองคป์ระกอบของการรู้คิดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1. การก าหนดเป้าหมายเฉพาะ(Goal specification) คือ การก าหนดเป้าหมายของภาระงาน
ช้ินงาน (the job of the goal) ท่ีตนเองตดัสินใจปฏิบติัโดยมีการก าหนดเป้าหมายเม่ือ
งานส าเร็จในแต่ละขั้น(end stale)    

2. การก าหนดกระบวนการขั้นตอน( Process specification) คือ การระบุ ก าหนดทกัษะ
หรือยทุธวิธี กระบวนการท่ีเหมาะสมกบัภาระงานช้ินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3. การก ากบัดูแลกระบวนการ ( Process monitoring) คือ การดูแลติดตามแต่ละ
กระบวนการแต่ละขั้นตอนในการน าทกัษะ ยทุธวิธีใชใ้หภ้าระงานช้ินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใชเ้วลาและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
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4. การก ากบัดูแลในการปฏิบติั (Disposition monitoring)คือ เป็นการก ากบัตนเองในการ
ปฏิบติังานท่ีเหมะสมเพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นการเนน้ความ
ถูกตอ้ง แม่นย  า  ความเป็นระบบ  มีแรงจูงใจในการท างาน มีส่วนร่วมในการท างาน 
ใหค้วามส าคญักบังาน ฯลฯ  

ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัระบบ อภิปัญญา  
(Metacognitive system) ของ Marzano ไดก้ าหนดถึงองคป์ระกอบของระบบการรู้คิด แบ่ง 4 กลุ่ม 
คือ การก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ ( Specifying Learning Goals) การดูแลติดตามการปฏิบติั
ของกระบวนการทางปัญญา  (Monitoring the Execution of Knowledge) การดูแลติดตามความ
ชดัเจน (Monitoring Clarity) และการดูแลติดตามใหเ้กิดความถูกตอ้ง (Monitoring Accuracy)  
 Marzano (2000) ไดน้ าเสนอระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  4   ระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา 

ระบบตนเอง (Self - System) 
ความเช่ือเก่ียวกบัความส าคญั
ของความรู้ (Beliefs About the 
Importance of Knowledge) 

ความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
(Beliefs About Efficacy) 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวพนักบั
ความรู้ (Emotions Associated 
with Knowledge ) 

ระบบอภิปัญญา (Metacognitive System) 
การบ่งช้ีเป้าหมาย 
(Specifying Learning 
Goals) 

การเฝ้าระวงัใน
กระบวนการ /การน า
ความรู้ไปใช้
(Monitoring the 
Execution 
Knowledge) 

การท าใหเ้กิดความ
ชดัเจน (Monitoring 
Clarity) 

การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งชดัเจน
(Monitoring 
Accuracy) 
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ตารางท่ี  4   ระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา (ต่อ)  
ระบบปัญญา/พทุธิพิสัย (Cognitive System ) 

การเรียกใชค้วามรู้ 
(Knowledge Retieval) 

ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

การวิเคราะห์ 
(Analysis) 

การน าความรู้ไปใช ้
(Knowledge 
Utilizing) 

การระลึกได ้
(Recalling) 
การลงมือปฏิบติัได ้
(Executing) 
 

การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 
การก าหนดสญัลกัษณ์/ 
การเป็นตวัแทน 
(Representation) 
 
 

การจบัคู่ได ้
(Matching) 
แยกประเภทได ้
(Classifying) 
วิเคราะห์ความ
ผดิพลาดได ้
(Analyzing Error) 
การก าหนดเป็น
กฎเกณฑท์ัว่ไป 
(Generalizing)  
การก าหนด
เฉพาะเจาะจงได ้
(Specifying)  

การตดัสินใจ 
(Decision Making) 
การแกปั้ญหา 
(Problem Solving) 
การทดลองปฏิบติั 
(Experimenting) 
การสืบคน้ต่อไปให้
เกิดความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง 
(Investigating)  
 

ขอบเขตความรู้ (Knowledge Domain ) 
ขอ้มูล (Information) ขั้นการคิดวิธีการด าเนินการ

(Mental Procedures) 
ขั้นการลงมือท า 
(Physical Procedures ) 

 
กลยุทธ์การสอนทีมี่ประสิทธิภาพ   

Marzano (2012) น าเสนอกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  แบ่งออกเป็น    
3  ส่วน  ส าคญั  คือ 

1. การสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ (Creating the Environment for Learning) 
2.การช่วยพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน (Helping students Develop 

Understanding) 
3. ช่วยนกัเรียนในการขยายและประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Helping students Extend and Apply  

Knowledge) 
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ซ่ึงกลยทุธ์ในส่วนท่ี  1  นั้นจะเป็นพื้นฐานส าคญัใหก้บัการเรียนในทุกบทเรียน  เม่ือครู
สร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้  ยอ่มจูงใจและท าใหผู้เ้รียนเกิดความคาดหวงัและเรียนรู้อยา่งมี
ความหมาย  โดยการดูแลใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  ( Feedback) เพื่อการพฒันาเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  พฒันาทกัษะการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น  ตลอดจนเรียนรู้การติดตามและพฒันา
ความรู้ของตนเอง 
 ส่วนกลยทุธ์ในส่วนท่ี  2  เป็นการช่วยผูเ้รียนในการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ  จดัล าดบัองค์
ความรู้และเช่ือมโยงความรู้เก่ากบัองคค์วามรู้ใหม่  จดัการกบัความรู้  ตรวจสอบความรู้  สร้างมโน
ทศัน์  (Concept)  ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงกระบวนการบูรณาการและเรียนรู้กระบวนการในแต่ละประเภทของ
ความรู้จะเก่ียวขอ้งกบั  1) การสร้างขั้นตอนท่ีจ าเป็นในแต่ละกระบวนการหรือทกัษะ  2) พฒันามโน
ทศัน์และความเขา้ใจในกระบวนการและการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย   3)ปฏิบติัตามทกัษะท่ี
พฒันาข้ึนอยา่งเป็นประจ า 

และส่วนท่ี 3 คือ ช่วยขยายและประยกุตใ์ชค้วามรู้  คือเป็นการช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้
มากกวา่ค าตอบท่ีถูกตอ้ง (right  answer) โดยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ ขยายองคค์วามรู้ โดยน า
ความรู้กบัไปใชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world Contexts) โดยใชก้ระบวนการของเหตุและ
ผล  และถึงเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 
กรอบแนวคิดในการวางแผนการสอน 

การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ (Creating the Environment for Learning) 
 Marzano (2012) น าเสนอกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี 
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ตารางท่ี  5  การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ (Creating the Environment for Learning) 
 

1)  การก าหนดวตัถุประสงค์
และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(Setting  Objectives  Feedback) 

2) เสริมแรงและสร้างความ
ยอมรับ   
(Reinforcing  Effort  and  
ProvidingRecognition) 

3) การเรียนแบบร่วมมือ  
(Cooperatives  Learning) 

 

 
ค าจ ากดัความของกลวธีิการสอน 

ตารางท่ี  6  ค าจ ากดัความของกลวิธีการสอน 
ค าส าคญั ความหมาย 

 

1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั (Setting  Objectives  Feedback) 

 

คือ  การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทิศทางในการ
เรียนรู้และเป้าหมายในการพฒันาทกัษะการปฏิบติั 

2)  การเสริมแรงและสร้างการยอมรับ 
    (Reinforcing  Effort  and  Providing 
Recognition) 
 

หมายถึง  การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีโอกาสใน
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นในการส่งเสริม  
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
      - สามารถใหก้ารยอมรับและเขา้ใจอยา่งเป็น
รูปธรรมหรือยกยอ่งในความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

3) การเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative  
Learning) 
 

หมายถึง   การส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ในความสมัพนัธ์ระหวา่งความพยายามและ
ความส าเร็จโดยมุ่งสร้างทศันคติท่ีดีและความ
เช่ือมัน่ในการเรียนรู้ 

ช่วยพฒันาความเขา้ใจของนกัเรียน 
(Helping  students  Develop  Understanding) 
1) ใหค้  าแนะน า  (Cues) 
2)  ใชค้  าถาม  (Questions) 
3)  ใหค้วามรู้มโนทศัน์ล่วงหนา้ (Advance 
Organizes 

ช่วยนกัเรียนขยายและประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
(Help  students  Extend  and  Apply  
Knowledge) 
1) ระบุความเหมือนความแตกต่าง  
    (Identifying  Similarities  and  
Differences) 
2)  สร้างและทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี  6  ค าจ ากดัความของกลวิธีการสอน (ต่อ) 
ค าส าคญั ความหมาย 

4) ใหค้  าแนะน า,ใชค้  าถามและมโนทศัน์
ล่วงหนา้ (Cues, Questions and Advance 
Organizes) 

คือ  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถจดจ า ใช ้และจดัการ
กบัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ท่ีศึกษา 
 

5) การแสดงออกโดยภาษากาย  
     (Nonlinguistic  Representations) 

หมายถึง การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถน าเสนอ
และใหร้ายละเอียดในการแสดงถึงความรู้ 

5) สรุปความและจดบนัทึก 
(Summarizing  and  Note taking) 

หมายถึง การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลและจดัการกบัขอ้มูลโดยการสรุป
สาระส าคญั และขอ้มูลสนบัสนุน 

7) มอบหมายงานและใหป้ฏิบติั 
    (Assigning  Homework  and  Providing 
Practice) 

หมายถึง การใหโ้อกาสผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั, 
ทบทวนและประยกุตใ์ชค้วามรู้ การสร้างเสริมให้
นกัเรียนไดเ้ขา้ถึงระดบัของความเช่ียวชาญใน
ทกัษะหรือกระบวนการท่ีคาดหวงั 

8)  ระบุความเหมือนความแตกต่าง  
    (Identifying  Similarities  and  
Differences) 

หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจ
และสามารถใชค้วามรู้  กระบวนการทางปัญญาในการ
ระบุหรือจ าแนกส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่าง 

9)  สร้างและทดสอบสมมติฐาน 
     (Generating  and  testing  Hypotheses) 

หมายถึง การจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมนกัเรียนเขา้ใจ
และสามารถใชค้วามรู้และกระบวนการทางปัญญา
ในการสร้างและทดสอบสมมติฐาน 

 
กลวธีิการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ ตามแนวคดิ ของ Marzano 

การตั้งจุดประสงค์  ( Setting objectives) คือ การส่ือสารถึงส่ิงท่ีผูเ้รียน ซ่ึงแนวทางการตั้ง
จุดประสงค ์มีดงัน้ี  1) ตั้งจุดประสงคใ์หช้ดัเจนตามเกณฑแ์ต่ไม่ตายตวั  2) ส่ือสารจุดประสงคใ์หก้บั
ผูเ้รียนและครอบครัว 3) เช่ือมโยงจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัส่ิงท่ีเรียนรู้เดิมและการเรียนรู้ในอนาคต 
4. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของตนเอง 

การให้ข้อมูลย้อนกลบั   (Providing Feedback) คือ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ี
เก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และน าไปสู่การพฒันาการปฏิบติัและความเขา้ใจ ซ่ึงแนวทางการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี 1) ขอ้มูลยอ้นกลบัจะตอ้งมีความถูกตอ้งและละเอียดในส่ิงท่ี
ผูเ้รียนตอ้งรู้และเป็นประโยชน์ต่อไป  2) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัควรค านึงถึงเวลาท่ีเหมาะสมและ
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จ าเป็น  3) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัควรมีเกณฑอ์า้งอิงชดัเจน  4) ควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

การให้การเสริมแรง  ( Reinforcing Effort) มีวิธีการดงัน้ี  1) สอนนกัเรียนเก่ียวกบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเสริมแรงและผลสมัฤทธ์ิ  2) แจง้ผูเ้รียนใหช้ดัเจนในวิธีการ กระบวนการ
ในการใหแ้รงเสริม 3) ถามผูเ้รียนถึงผลท่ีเกิดจากการเสริมแรงสู่การบรรลุผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน 

การให้การยอมรับ  (Providing Recognition) มีวิธีการดงัน้ี 1) ส่งเสริม เป้าหมายมุ่งเนน้
การเป็นผูร้อบรู้  2)ใหก้ารยกยอ่ง ส าหรับส่ิงท่ีเป็นไปตามความคาดหรือทั้งในดา้นการปฏิบติัและ
พฤติกรรม 3) ใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ในการแสดงการยอมรับ เป็นการใหร้างวลั 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ  ( Cooperative Learning) มีวิธีการดงัน้ี  1) ควรยดึหลกัของการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางบวกและการรับผดิชอบในความส าเร็จส่วนบุคคล   2) จดัเป็นกลุ่มเลก็ 3-5  คน        
3) ใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ  

การใช้การแนะน าและค าถาม  ( Cues and Questions) มีวิธีการดงัน้ี 1) ใชเ้ฉพาะประเดน็ท่ี
ส าคญั 2) ใหค้  าแนะน าท่ีชดัเจน 3) ถามค าถามเชิงอนุมาน 4) ถามค าถามเชิงวิเคราะห์ 

การให้มโนทัศน์ล่วงหน้า  (Advance Organizers) มีวิธีการดงัน้ี 1) ใชก้ารอธิบายในการ
สร้างมโนทศัน์ล่วงหนา้ 2) ใชก้ารบรรยายในการสร้างมโนทศัน์ล่วงหนา้ 3) ใชส้รุปภาพรวมในการ
สร้างมโนทศัน์ล่วงหนา้  4) ใชก้ราฟิกในการสร้างมโนทศัน์ล่วงหนา้ 

การใช้ภาษากายแสดงออก  (Nonlinguistic Representations) มีวิธีการดงัน้ี 1)ใชก้ราฟิกใน
การน าเสนอ 2) จดักระท าหรือท าตวัแบบ 3)ใชรู้ปแสดงความคิดน าเสนอ 4) สร้างรูปภาพ, 
สัญลกัษณ์ 

สรุปและจดบันทกึ  (Summarizing and note taking) มีวิธีการดงัน้ี 1) สอนนกัเรียนใหรู้้จกั    
วิธีการบนัทึก  สรุป  ท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ใชแ้บบฟอร์มการสรุป 3) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
บนัทึกการสอน  ซ่ึงกนัและกนั  

การให้การบ้าน  (Assigning Homework) มีวิธีการดงัน้ี 1)พฒันาและส่ือสาร  นโยบายการ
มอบหมายการบา้นของโรงเรียน 2) ออกแบบการบา้นท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์างวิธีการ 3)ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัในงานท่ีมอบหมาย 

การให้ฝึกปฏิบัติ  (Providing Practice) มีวิธีการดงัน้ี 1)ตอ้งบอกถึงวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิบติัอยา่งชดัเจน 2) ออกแบบการปฏิบติัท่ี เจาะจงและเวลาเหมาะสม 3) ใหท้  ากิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
 การบอกความเหมือนและความแตกต่าง (Identifying Similarity) มีวิธีการดงัน้ี 1) วิธีการ
บอกความเหมือนความแตกต่างท่ีหลากหลายวิธี 2) แนะน านกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการ
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ของการก าหนดความเหมือนความแตกต่าง 3) ใหค้  าแนะน าท่ีช่วยใหน้กัเรียน ก าหนดความเหมือน
ความแตกต่างได ้

การสร้างและทดสอบสมมติฐาน(Generating and testing Hypotheses) มีวิธีการดงัน้ี      

1)ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างและทดสอบสมมติฐานท่ีหลากหลาย 

2) การและใหน้กัเรียนอธิบายสมมติฐานและและขอ้สรุป 

 

การใช้กลวิธีการสอนในการวางแผนการสอน 
Marzano (2001 : 146-155) ไดเ้สนอการใชก้ลวิธีการสอน ในการวางแผนการสอนสรุปได้

ดงัน้ี 
 1. ครูบอกเป้าหมายการเรียนรู้อยา่งชดัเจนใหผู้เ้รียนรู้ ซ่ึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ของครูพิจารณาจากหลกัสูตรเอกสารประกอบการสอนและความสนใจของผูเ้รียน 
 2. ครูใหน้กัเรียนก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองในแบบบนัทึกผลการเรียนรู้ 
 3. นกัเรียนจบัคู่กนัแลกเปล่ียนเรียนรู้เป้าหมายของกนัและกนั ร่วมกนัระดมความคิดหา
วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย 
 4. ตรวจสอบเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของ
เป้าหมายการเรียนรู้ ครูด าเนินการโดยใหผ้ลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนและช่วยนกัเรียนประเมิน
ความกา้วหนา้ของตนเองในการบรรลุตามเป้าหมาย และใหน้กัเรียนบนัทึกความส าเร็จของเป้าหมาย
และความพยายามท่ีจะใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ครูช่ืนชมความกา้วหนา้ดงักล่าว 
 5. การแนะน าความรู้ใหม่ ด าเนินการโดยใหน้กัเรียนกล่าวถึงส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้เก่ียวกบั
หวัขอ้นั้นๆ แนะน าวิธีคิดเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีจะน ามาสอนล่วงหนา้  ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความรู้ใหม่
กบัส่ิงท่ีรู้มาแลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกยอ่ความรู้ท่ีกล่าวไวใ้นหน่วยการเรียนรู้นั้น จากนั้นใหน้กัเรียน
ใชก้ลวิธีส่ือความหมายแลกเปล่ียนส่ิงท่ีน ามาส่ือความหมายกบัเพื่อนเป็นคร้ังคราว ใหน้กัเรียน
ท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่มสลบักนั 
 6. การฝึกปฏิบติั การทบทวน และการน าความรู้ไปใช ้คือ กลวิธีการสอนท่ีครูใชเ้พื่อช่วยให้
นกัเรียนฝึกปฏิบติั ทบทวนและน าความรู้ไปใช ้ซ่ึงเป็นการใหก้ารบา้นท่ีนกัเรียนตอ้งฝึกปฏิบติั
ทบทวน และน าความรู้ไปใช ้ครูตอ้งใหผ้ลยอ้นกลบัท่ีชดัเจนแก่นกัเรียนในเร่ืองความถูกตอ้งของ
การบา้นท่ีมอบหมาย การใหน้กัเรียนท าโครงการระยะยาวท่ีมีการตั้งและทดสอบสมมุติฐาน ให้
นกัเรียนทบทวนการส่ือความหมายท่ีใชภ้าษาและไม่ใชภ้าษาในสมุดบนัทึกเม่ือนกัเรียนมีความรู้
และเขา้ใจลึกซ้ึงข้ึน  
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 7. การช่วยใหน้กัเรียนประเมินความส าเร็จเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย ครูควรช้ีแจงการ
ประเมินความกา้วหนา้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจนกบันกัเรียน ใหน้กัเรียนประเมินตนเองตาม
เป้าหมายการเรียนรู้แลว้น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกบัของครุ จากนั้นใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็นในส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งดา้นเน้ือหาสาระและส่วนท่ีเก่ียวกบัตนเองในฐานะผูเ้รียน 
 

การเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบจ าลอง  Biggs’3P Model 
Biggs (2003) ไดเ้สนอแนวคิดแบบจ าลอง 3P ประกอบดว้ย Presage – Process – Product 

ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยขั้น Presage หมายถึง
กระบวนการทางการศึกษาท่ีผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้ดว้ยความสมัพนัธ์ของความรู้เดิม ความสามารถ 
ความชอบในวิธีการเรียนรู้ คุณค่า ความคาดหวงัและสมรรถภาพในการสอน ขั้น Process เป็นขั้น
กระบวนการภาระงาน แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ ขั้น Product เป็นผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

Biggs (2003) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3 P เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
นกัเรียนใหมี้ผลลพัธ์การเรียนรู้สูงสุด นกัวิชาการจะตอ้งพฒันารูปแบบหลกัสูตรท่ีพฒันานกัเรียน 
ดว้ยการเรียนการสอนและส่ือประกอบการเรียนงานภาระงานและประสบการณ์ซ่ึงมีหลกัดงัน้ี 
 1.  เป็นจริง, สอดคลอ้งกบัโลกท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
 2.  เป็นการสรรคส์ร้าง , มีการเช่ือมโยงขั้นตอนภายในการพฒันา 
 3.  นกัเรียนตอ้งการใชแ้ละยดึหลกัพฒันาองคค์วามรู้ขั้นสูง  
           4. มีความสอดคลอ้งในขั้นตอนต่างๆ และผลลพัธ์การเรียนรู้และมีความทา้ทายน่าสนใจ
และจูงใจผูเ้รียน 

สุเทพ อ่วมเจริญ (2556 : 130)  ในระดบัอุดมศึกษาแนวคิดการพฒันาแบบจ าลองท่ีส าคญั
คือ แบบจ าลอง 3P ของ Biggs (Biggs’s 3 presage-process-product) แบบจ าลองน้ีแสดงการสร้าง
ความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน แบบจ าลองแสดงถึงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการสอนของผูส้อนและ
กระบวนการการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในขั้น presage เป็นการเรียนการสอนโดยทัว่ๆ ไป เป็นการ
ประยกุตก์ารเรียนรู้ในการท าหนา้ท่ีของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาดว้ย
ความคาดหวงัในความและพฤติกรรมในการพฒันาบุคลิกภาพอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์
การศึกษา ในขั้น process เป็นการปฏิบติัภาระงาน ภายใตก้ารรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และการไขวค่วา้ รวมถึงการตดัสินใจในการปฏิบติัโดยไม่ชกัชา้ ทั้งหลายทั้งปวงเป็น
การเรียนรู้ตามภาระงานในขั้น product ผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีเป็นทั้งความคิดในระดบัต ่าและระดบัสูง 

ผลกระทบของการพฒันาตามหลกัการยดึระบบการเรียนรู้ซ่ึงตอ้งการพฒันานกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีลุ่มลึก เพื่อท่ีจะประเมินหลกัสูตรใหต้รงกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ตอ้งการก่อนการ
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ด าเนินการ (Biggs,2003,P.6) วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของหลกัการของบริบทการเรียนการ
สอนตามหลกั “การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและชาญฉลาด....ไม่ใช่เพียงเพื่อสอนตามกฎและหลกั 
ตอ้งปรับหลกัการเหล่านั้นใหเ้หมาะกบับุคลิกภาพและจุดแขง็และบริบทการจดัการเรียนการสอน
ของคุณ” ในการออกแบบหลกัสูตรจะตอ้งมองถึงส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้และล าดบัขั้นในการ
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในหลกัสูตร 

 
ภาพประกอบท่ี  3  แบบจ าลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัมพนัธ์  
 

 
 

ท่ีมา :  Biggs, J.B. The 3P model of Teaching and learning (Buckingham SRHE, 2003), 
7-25. 

 
แนวคดิส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้  

 

ความหมายส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2557: 8) สุมาลี (2551 : 173) จอห์น วาล (Jon Wiles, 

2009: 56 - 57 )ไดใ้หค้วามหมายส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (Learning Environment) สรุปไดว้า่ 
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (Learning Environment) หมายถึง ส่ิงต่างๆ และสภาวะแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ  
ตวัผูเ้รียน ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นต่าง  ๆ ของ
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หอ้งเรียน เช่นขนาด การวางผงั แสง ท่ีนัง่ ประการท่ีสอง การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายนอกหอ้งเรียน  เช่น 
หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือทางภาษา   โดยสามารถใชอ้าคารในการ จดัพื้นท่ี
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้โดยเฉพาะ  จดัส่ือท่ีหลากหลาย ส าหรับนกัเรียนแต่ละ
คนและเป็นส่ือ    บูรณาการสะดวกเหมาะสมกบัหลกัสูตร เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ส่ื อประสม  และ
นามธรรม ไดแ้ก่      การจดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มทางจิตใจหรือบรรยากาศทางจิตใจ  ซ่ึง
สามารถส่งผลต่อผูเ้รียนทั้งทางบวกและทางลบ  ตลอดจนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้  Bob Pearlman ไดน้ าเสนอบทความเก่ียวกบัการออกแบบ
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (Designing New Learning 
Environments to Support 21st Century Skills) ในเวบ็ไซด์  http://go.solution-
tree.com/21stcenturyskills การออกแบบสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยการก าหนด
ผลลพัธ์ โดยตั้งค  าถามวา่"ความรู้และทกัษะอะไรบา้งท่ีจ าเป็นส าหรับ นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21"  
และควรตอบค าถามตามประเดน็ค าถามต่อไปน้ี 

อะไร คือ การเรียนการสอน หลกัสูตร กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ส่ิงท่ีใช ้ประเมินผลการเรียนรู้ทั้งระดบัโรงเรียน และระดบัชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน การมีส่วนร่วมของนกัเรียน และการบริหารตนเอง 

เทคโนโลยจีะสามารถสนบัสนุนการเรียนการสอน หลกัสูตรและการประเมินผลของ
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งไร 

อะไร คือ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ทางกายภาพ (หอ้งเรียนโรงเรียนและโลกแห่งความจริง) 
ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 จากการศึกษาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning 
Environments) จากเวบ็ไซด ์http://www.21stcenturyskills.org/route21/  ไดน้ าเสนอสภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไวว้า่ คือ ระบบสนบัสนุนท่ีจดัสรร เพื่อใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
เป็นระบบท่ีรองรับความตอ้งการ เพื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนทุกคนและสนบัสนุน
ความสมัพนัธ์กับมนุษยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ เป็นการ       รวมเอาโครงสร้าง เคร่ืองมือและชุมชนท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหน้กัเรียนและ
นกัการศึกษา เพื่อท่ีจะบรรลุความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 น้ี ตามความตอ้งการของทุกคน  
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นระบบ ท่ีสอดคลอ้งกนัไดอ้ยา่งลงตวั คือ  

สร้างขอ้ปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้  ใหก้ารสนบัสนุนจากผูค้นโดยรอบและสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดผ้ลเชิงทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
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สนบัสนุน ชุมชน การเรียนรู้ระดบั มืออาชีพท่ีช่วยให ้นกัการศึกษา ท างานร่วมกนัแบ่งปัน
วิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไปสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน 

ช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ใน บริบทของ ศตวรรษท่ี 21  (เช่นผา่นโครงการหรืองานอ่ืน ๆ ท่ี
น าไปใช ้

ช่วยใหเ้ขา้ถึง เคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเทคโนโลยแีละทรัพยากร 
จดัสรร ให ้การออกแบบ เชิงสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในศตวรรษท่ี 21ส าหรับ

การเรียนรู้แบบ กลุ่ม, ทีมงานและของแต่ละบุคคล 
รองรับ ชุมชนท่ีมี การขยายตวัและการมีส่วนร่วมระหวา่งประเทศในการเรียนรู้ทั้ง การ

เรียนแบบเผชิญหนา้ face to face และ ออนไลน ์
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของแต่ละ

บุคคล การเรียงล าดบัของการเรียนรู้น้ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและท่ีใดกไ็ด ้ เม่ือ ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน เกิดข้ึนในบริบทของความสมัพนัธ์ แบบ "ใหท้นัเวลา (just in time)" มากกวา่ "เป็นการเรียน
แบบเผือ่ไว ้(just in case)" และการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นในแบบ "ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการ  (just what I need)" 
ดงันั้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้และทกัษะในการผา่นกลยทุธ์การเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนบุคคล และปรับ
ใหเ้ขา้กบัรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

จากการศึกษาเอกสารและเวบ็ไซดต่์างๆสรุปส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (Learning 
Environment) คือ การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุ ความรู้ในวิชาท่ีเรียน  
(ผลการเรียนรู้) สมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

แนวคดิการจัดการช้ันเรียน 
ความหมาย 
 Susan Colville-Hall (2004) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการชั้นเรียน  (Classroom 
management)ไวว้า่เป็นพฤติกรรมการสร้างและคงสภาพเง่ือนไขของการเรียนรู้ เพื่อช่วยใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในชั้นเรียน ซ่ึงถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจดัการ
ชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพตอ้งเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการไปอยา่งต่อเน่ืองโดยสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ การใหผ้ลยอ้นกลบัและการจดัการเก่ียวกบัการท างานของผูเ้รียน ซ่ึงครูตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ
เชิงรุก (proactive) มีความรับผดิชอบ (responsive) และเป็นผูส้นบัสนุน(supportive) 

Moore (2001) การบริหารจดัการชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการจดัระบบระเบียบและ
การจดักิจกรรมต่างๆใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการบริหารจดัการชั้นเรียนมกัถูกมองวา่เก่ียวขอ้งกบั
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การรักษาระเบียบวินยัและควบคุมชั้นเรียน แต่มีหลายส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การสร้างและการดูแลเอา
ใจใส่บรรยากาศแวดลอ้มของหอ้งเรียนเพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
 Kauchak และEggen (1998) การบริหารจดัการชั้นเรียน ประกอบดว้ย ความคิด การวางแผน
และการปฏิบติัทั้งหลายทั้งปวงของครูท่ีสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบระเบียบและ
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายของการจดัการบริหาร  (Management Goals) มี 2 ประการส าคญั 
คือ 
  1. สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มต่างๆ  ท่ีจะส่งเสริมใหก้ารเรียนรู้มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดและ
ครูจะสามารถสะทอ้นการปฏิบติังานของตนเองดว้ยการถามตนเองสม ่าเสมอวา่ระบบการบริหารขดั
การเอ้ืออ านวยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งไร เพียงใด 
  2. พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพในการจดัการและน าตนเองใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง ดงันั้น การบริหารจดัการชั้นเรียนจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ
ดว้ยตนเอง ประเมินตนเองและควบคุมดูแลตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั 

Jere Brophy (1996) กล่าวถึงความหมายของการจดัการชั้นเรียนไวว้า่  การจดัการชั้นเรียน
คือ การท่ีครูสร้างและคงสภาพส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การจดัการเรียนการสอนท่ีประสบ
การผลส าเร็จทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  (physical environment) การสร้างกฎระเบียบและ
การด าเนินการท่ีท าใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการในชั้นเรียน 
 Paul  Burden (1993) ใหค้  าจ ากดัความของการจดัการชั้นเรียนไวว้า่  เป็นยทุธศาสตร์และ
การปฏิบติัท่ีครูใชเ้พื่องคงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    สุรางค์  โคว้ตระกลู  (2551) ไดอ้ธิบายความหมายของการจดัการหอ้งเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพวา่ หมายถึงการสร้างและการรักษาส่ิงแวดลอ้มของหอ้งเรียนเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยา่งท่ีครูท าเพื่อจะช่วยใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพและนกัเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  วีณา  นนทพนัธาวาทย์ (2551) ไดอ้ธิบายวา่ การบริหารจดัการชั้นเรียน  ประกอบดว้ย  
ความคิดทั้งหมดทั้งหลายของครู  การวางแผนการปฏิบติังานของครูในการริเร่ิมสร้างสรรค์
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน  มีงานวิจยัจ านวนมากท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่  การ
บริหารจดัการชั้นเรียนท่ีประสบความส าเร็จ  ประกอบดว้ย  การสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการ
ชั้นเรียนกบักิจกรรมการเรียนการสอน  และความสมัพนัธ์ของทั้งสององคป์ระกอบเป็น
ความสัมพนัธ์แบบ Synergistic คือ การรวมพลงัใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมากข้ึน  นัน่คือความส าเร็จของการ
บริหารจดัการชั้นเรียนจะมีอิทธิพลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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 กล่าวไดว้า่ การจดัการชั้นเรียนจึงมีความหมายกวา้ง  นบัตั้งแต่การจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพในหอ้งเรียนซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  การจดักบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของ
นกัเรียน การสร้างวินยัในชั้นเรียนตลอดจนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และการพฒันา
ทกัษะการสอนของครู การสร้างแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มทางจิตใจ เพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน  
 วิชยั วงษใ์หญ่  (2554 : 98-108) สรุปไดด้งัน้ี ชั้นเรียนในฐานะเป็นส่ิงแวดลอ้มทางการ
เรียนรู้  ตอ้งมีบรรยากาศของความพร้อมท่ีจะสนบัสนุนการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  การศึกษาเก่ียวกบั
บรรยากาศในชั้นเรียนมีนอ้ยมาก  และต าราเก่ียวกบัการจดัการในชั้นเรียน  ( classroom 
management)  และต าราจิตวิทยาการศึกษาจะระบุไวก้วา้งๆ  โดยการน าแนวคิดทฤษฎีหลกัการ
บางอยา่งจากจิตวิทยาสงัคม  จิตวิทยาพฒันาการและการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้  โดยอาศยั
กระบวนการสังคมการณ์ ( socialization  research) การน าแนวคิดบางอยา่งจากจิตวิทยาสงัคมมา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียน  ไดแ้ก่  การน าขอ้คน้พบการศึกษารูปแบบของ  ผูน้ า
แบบอตัตาธิปไตย  ผูน้ าแบบประชาธิปไตยและผูน้ าแบบปล่อยปละละเลย  ซ่ึงถือวา่เป็นการศึกษาท่ี
เป็นหลกั (Classic)  ของลูวิน, ลิพพิทท ์ และไว ้( Lewin, Lippit  and White)  ไดท้ดลองกบัเดก็ชาย
กลุ่มอายปุระมาณ  10  ปี  ผลปรากฏวา่เดก็ชายแทบทั้งหมดชอบผูน้ าแบบประชาธิปไตยมากกวา่
ผูน้ าแบบอตัตาธิปไตย  ผูน้ าแบบปล่อยปละละเลยเดก็ยงัชอบมากกวา่ผูน้ าแบบอตัตาธิปไตย  ส่วน
ปริมาณการท างานของกลุ่มท่ีมีผูน้ าแบบต่างๆ  กนันั้นไม่แตกต่างกนั  แต่ผลงานของกลุ่มท่ีมีผูน้ า
แบบประชาธิปไตยมีคุณภาพของงานสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ  นอกจากนั้นยงัพบวา่กลุ่มเดก็ท่ีมีผูน้ าแบบ
อตัตาธิปไตยแสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวมาก 

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกมีความสามคัคี  มีทศันคติท่ีดีต่อกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม จะท า
ใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ ครูในฐานะท่ีเป็นผูน้ าของชั้นเรียนควรจะสร้างบรรยากาศใหมี้การ
สนบัสนุนส่งเสริมความสามคัคี จดัประสบการณ์แห่งความร่วมมือ  พยายามลดการแข่งขนัระหวา่ง
กนัใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ส่งเสริมพฤติกรรมทางสงัคมใหมี้การช่วยเหลือ  เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั 
กระตุน้ใหส้มาชิกในชั้นตระหนกัถึงการแสดงบทบาทวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของชั้นเรียน 
 การน าแนวคิด ( self-fulfilling) มาประยกุตใ์ชเ้ป็นบทบาทในชั้นเรียน เก่ียวกบัดา้นผูเ้รียนคือ
ความสนใจผูเ้รียน ความสามารถท่ีจะฝึกปฏิบติัการควบคุมตนเอง การพิจารณาเลือกสรร  การใช้
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความเช่ือวา่ผูเ้รียนมีความจริงใจและจริงจงั ในการท่ีจะปฏิบติัตาม
สญัญา  ความเช่ือในหลกัการท่ีเป็นจริงกคื็อ การยอมรับนบัถือในฐานะท่ีเป็นบุคคล ผูส้อนมีทศันคติ
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ท่ีดีมีความจริงใจจะส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรง  เช่นถา้ผูส้อนมีการยอบรับนบัถือต่อผูเ้รียนจะพบวา่  
ผูเ้รียนกจ็ะนบัถือผูส้อนเช่นเดียวกนั  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนวา่คุณลกัษณะของผูส้อนท่ีมี
ความเช่ือ  ค่านิยม  ปรัชญา  และอุดมคติท่ีแตกต่างกนัไป  จะมีอิทธิพลและส่งผลต่อผูเ้รียนอยา่ง
แตกต่างกนั  เช่น  ผูส้อนท่ีชอบการวางอ านาจการกา้วร้าว  การท าโทษ  ติเตียน วิพากษว์ิจารณ์  ถา้
พฤติกรรมเหล่าน้ีปรากฏในชั้นเรียน  บรรยากาศการเรียนจะเป็นไปในทางลบ ไม่ส่งผลต่อการ
ความส าเร็จของผูเ้รียน 
 แนวคิดท่ีไดจ้ากจิตวิทยาพฒันาการมาประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน  คือการพิจารณาความ
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการในกลุ่มชั้นเรียน  ผูส้อนควรค านึงถึงความส าคญัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีความสมดุลสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน  จะน าไปสู่ความรับผดิชอบ  การช่วย
ตวัเองและเพิ่มระยะเวลาความสนใจ  ส่ิงเหล่าน้ีจะเสริมสร้างใหผู้เ้รียนรู้สึกเก่ียวกบัความสามารถท่ี
จะท ากิจกรรมเหล่านั้นไดส้ าเร็จ  มีการควบคุมประพฤติกรรมอยา่งเหมาะสมต่อการกระท ากิจกรรม
นั้นๆ 
   

ความส าคญัเกีย่วกบัการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
 การจดัการเรียนการสอนมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่ 3  ประการคือ  ผูส้อน  ผูเ้รียนและ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  ผูส้อนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิง่ในการจดัการเรียนการ
สอนเพราะจะเป็นผูก้  าหนดบรรยากาศเก่ียวกบัการเรียนการสอน  การเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะให้
เป็นไปในรูปแบบใดข้ึนอยูก่บัผูส้อนจะเป็นผูบ่้งช้ีทั้งส้ิน  คุณลกัษณะของผูส้อนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ใหเ้ป็นไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพมีหลายประการ  เช่น  มีความรู้ในส่ิงท่ีจะสอนเป็นอยา่งดีทั้งดา้น
กวา้งและดา้นลึก  สามารถน าความรู้นั้นมาถ่ายทอดได ้ มีทรรศนะท่ีดีต่อการสอนซ่ึงหมายถึง  มี
ความปรารถนาดีต่อผูเ้รียน  รักวิชาท่ีสอนและรักการสอน  มีความรู้สึกอยากสอน  ส่วน
องคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้  ซ่ึงผูส้อนจะขาดไปเสียไม่ไดน้อกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถในการสอนแลว้ผูส้อนจะตอ้งมีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูเ้รียน  ไม่แสดง
พฤติกรรมกา้วร้าวดว้ยวาจาและท่าทางต่อผูเ้รียน  ปฏิบติัต่อผูเ้รียนใหมี้ความรู้สึกใกลชิ้ด  มีความ
เป็นห่วงผูเ้รียน  ยอมรับผูเ้รียนอยา่งท่ีเขาเป็น พยายามส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน  ส่ิงต่างๆ  ท่ีกล่าวมาจะเป็นพื้นฐานของการจดัการเรียนการสอน        
 หอ้งเรียนเป็นสถานท่ีปฏิบติัการส าหรับผูเ้รียน  เก่ียวกบัการพฒันาและคน้พบตนเองเป็น
สถานท่ี  ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัตนเอง  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นหอ้งเรียน
ควรจะสร้างบรรยากาศ  ท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทางบวกเพื่อพฒันาตนเอง  ใหมี้
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ทรรศนะอนักวา้งต่อสงัคมท่ีผูเ้รียนพบปะและอาศยัอยู ่ การส่งเสริมบรรยากาศเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนนั้น  
ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี 

1.  การยอบรับคุณค่าของผู้เรียนในฐานะบุคคล   (respect as a person)  การท่ีผูส้อน
ตระหนกัรู้วา่ผูเ้รียนแต่ละคนจะมีลกัษณะเฉพาะตน  การยอบรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ถา้
ผูส้อนเพียงแต่รู้สึกวา่ผูเ้รียนแต่ละคนแตกต่างกนัเท่านั้นยงัไม่เพียงพอ  จะตอ้งแสดงออกทางดา้น
การปฏิบติัหนา้ท่ีมีความรับผดิชอบต่อการกระท า  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการยอมรับนั้นดว้ยบรรยากาศ
แห่งความไวว้างใจการใหค้วามอบอุ่นความจริงใจระหวา่งครูและศิษย ์   เนน้ใหผู้เ้รียนแต่ละคน
พยายามคน้ควา้ความจริงใจไดด้ว้ยตนเอง  การคน้พบลกัษณะเฉพาะของตนเองในวิธีทางท่ีควรจะ
เป็น ถา้บรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีมีแต่การแข่งขนั  ความกา้วร้าว ความกดดนั มีอคติ ความเอารัดเอา
เปรียบ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นประสบการณ์ทางลบ ท่ีจะมาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค ์ การพฒันาความรู้ความสามารถ  การรู้จกัแกปั้ญหา  การเลือก  การตดัสินใจ  ความ
รับผดิชอบในการกระท าของตนเองรวมทั้งการรู้จกัการเรียนรู้ดว้ยตนเองและช่วยตนเองได ้ ดงันั้น  
ผูส้อนจะตอ้งแสดงพฤติกรรมท่ีมีความอบอุ่นท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่ม  เพื่อนและสงัคม  พฤติกรรม
ของผูส้อนจะเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนไดต้ระหนกัและรับรู้วา่  เขาไดรั้บ
การยอมรับท่ีเตม็ไปดว้ยความรักใคร่ชอบพอซ่ึงกนัและกนั  เสริมสร้างความสามารถ  ตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีจะน าไปสู่การพฒันาลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัและมีคุณค่า
จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี  ผูส้อนจึงตอ้งมีความอดทน ใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นพร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือสนบัสนุนผูเ้รียนอยูเ่สมอ 
 2.  การส่ือสารแบบเปิด  (open communication)  การสนบัสนุนความตอ้งการของบุคคลท่ี
จะพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพเท่าท่ีจะเป็นได ้ (self actualization)  ซ่ึงเป็นความตอ้งการของบุคคล
ท่ีมีการพฒันาสูงสุด  ท่ีตอ้งการจะเป็นตวัของตวัเองอยา่งเตม็ท่ี  ไม่คิดคอยแต่จะหวงัพึ่งพาผูอ่ื้นหรือ
ส่ิงอ่ืนตลอดเวลา  ช่วยตวัเองได ้ มีจิตใจเป็นหลกัฝึกตนเองได ้ มีความคิดเป็นอิสระ  รู้จกัเลือกและ
ตดัสินใจและมีความรับผดิชอบในส่ิงท่ีตนเองเลือก  ไม่ยดึติดกบัผูใ้ดหรือส่ิงใด  การสนบัสนุนและ
การพฒันาตวัผูเ้รียนท่ีจะเป็นตวัของตวัเองนั้น  ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานประการแรกคือการส่ือสารแบบเปิด
ท่ีอยูใ่นบรรยากาศของการยอมรับลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล  อารมณ์  ความรู้สึก ค่านิยม 
พฤติกรรม  แนวคิดของแค่ละบุคคลท่ีมีภูมิหลงั 
ท่ีแตกต่างกนั  รวมทั้งการฟังอยา่งมีประสิทธิผล  ท่ีส่งเสริมการส่ือสารใหเ้กิดความรู้สึกสมัผสัอนั
เป็นพื้นฐานท่ีจะสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน  ใหด้ าเนินกิจกรรมต่อไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  บรรยากาศในชั้นเรียนท่ีตอบสนองการปฏิบติัทางดา้นความรู้สึก  คุณลกัษณะค่านิยม
การเสาะแสวงหาความเป็นตวัของตวัเอง  ประสบการณ์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากเน้ือหาสาระ 
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กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า  
สามารถพฒันาตนเองได ้ ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น ดงันั้นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะจดัข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัใชก้ระบวนการคิด  การตดัสินใจ  รู้จกั
วิธีการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ประการสุดทา้ยใหผู้เ้รียนสามารถควบคุม
และมีอิสระจากส่ิงแวดลอ้มได ้ 

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่ิงส าคญั  ท่ีจะส่งเสริมเกิดความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง  
รู้จกัตวัเองดีข้ึน  บรรยากาศในหอ้งเรียนมีหลายรูปแบบ  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและกลุ่มเป้าหมายของผูเ้รียน  ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนส่วน
ใหญ่จะมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเรียนหรือสาระความรู้  โดยละเลยการศึกษาของผูเ้รียนดา้น
ความรู้สึก  คุณลกัษณะของค่านิยมท่ีจะปลูกฝังและพฒันาใหก้บัผูเ้รียน  บรรยากาศในการเรียนท่ี
มุ่งเนน้สาระความรู้อยา่งเดียวอาจจะท าใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่าย  มีความกดดนัไม่สนุกกบับทเรียนและ
ส่งผลใหไ้ม่ชอบวิชาท่ีเรียนนั้นไดใ้นท่ีสุด 
 องค์ประกอบส าคญั  4  ประการ ซ่ึงมีอทิธิพลและส่งผลท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมี
ลกัษณะส่งเสริมหรือขัดขวางการเรียนรู้ของผู้เรียน   องคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้ง
ค านึงถึงอยูต่ลอดเวลาในการจดักระบวนการเรียนการสอนคือ 
 1.  การร่วมมือและการแข่งขนัของผูเ้รียนภายในชั้นเรียนซ่ึงประกอบดว้ย 1)บรรยากาศท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนร่วมมือกนัแกปั้ญหา  2)  การใหแ้รงเสริมหรือรางวลั  3)  บรรยากาศท่ีผูเ้รียนต่างร่วมมือกนัจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัมากกวา่ในบรรยากาศท่ีมีการแข่งขนักนั  ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง  จะไดป้ระโยชน์
มากท่ีสุดจากการร่วมมือกบัผูเ้รียนอ่ืนๆ ส่วนผูเ้รียนท่ีเรียนดีจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผูอ่ื้นและเป็น
แกนน าดา้นวฒิุปัญญา 
 2.  ลกัษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูส้อนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 3.  ความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนโดยค านึงถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนเป็นส าคญั  
 4.  ความรู้สึกและเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อกลุ่มเพื่อน  ผูส้อน  และโรงเรียนจะมีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 กล่าวไดว้า่ ผูส้อนเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ความสามารถ  และคุณลกัษณะค่านิยม  
ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้กระบวนทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน นอกจากนั้นบรรยากาศในหอ้งเรียนจะเป็นส่ิงท่ีช่วย
ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้  ใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็น
บรรยากาศทางจิตวิทยา ซ่ึงผูส้อนเป็นผูมี้ส่วนก าหนดใหมี้ข้ึน บรรยากาศทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคาร
สถานท่ี หอ้งเรียนและส่ือการเรียนการสอนส่วนบรรยากาศทางสงัคมนั้น  กเ็ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีครู
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จะตอ้งค านึงถึงดว้ยเพราะบรรยากาศทั้ง  3  ดา้นจะสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัต่อกระบวนการเรียนการ
สอนใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ผูส้อนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงคุณลกัษณะของผูส้อนท่ี
จ าเป็นนั้น นอกจากความรู้ทางดา้นวิชาการและวิธีสอนแลว้  ควรจะมีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูเ้รียน  ไม่กา้วร้าว  รับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน  มีความบริสุทธ์ิใจและจริงใจต่อผูเ้รียนส่วน
บรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้น้ี  เป็นส่ิงท่ีผูส้อนส่วนมากจะละเลยและไม่ใคร่ให้
ความสนใจ  ซ่ึงความจริงแลว้บรรยากาศในชั้นเรียนน้ี  ผูส้อนเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดท่ีจะใหเ้ป็นใน
รูปแบบใดกไ็ด ้ บรรยากาศในชั้นเรียนน้ีจะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาตวัผูเ้รียน  และการเรียนการสอนจะ
ด าเนินไปตามรูปแบบท่ีผูส้อนก าหนดข้ึน  ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น  7  ประการคือ 
 1.  บรรยากาศท่ีทา้ทาย เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดก าลงัใจ เพื่อใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จใน
การเรียน  เช่น  การเรียนในบางหวัขอ้จะมีความยากและซบัซอ้น  แต่ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่
ผูส้อนมีความเช่ือในความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะท างานนั้น  ท าใหผู้เ้รียนรู้มีอิสระและภูมิใจท่ีจะท า 
ไม่รู้สึกวา่ถูกบงัคบัแมว้า่งานนั้นจะยากและซบัซอ้นเพียงใด 
 2.  บรรยากาศท่ีอิสระ  คือการช่วยใหผู้เ้รียนมีการยอมรับนบัถือตนเอง  ( self esteem)  
ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะเลือก ตดัสินใจต่อส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความหมาย รวมทั้งโอกาสท่ีจะท าความ
ผดิพลาดดว้ย เพราะความลม้เหลวกเ็ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้  ดงันั้นการเรียนคือการเลือกตามท่ี
ตนเองตอ้งการเรียนรู้ไม่ใช่การบงัคบั 

3.  บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั  การท่ีสอนเห็นคุณค่าในตวัผูเ้รียนเป็น
บุคคลส าคญัมากกวา่การเรียนการสอน  ซ่ึงเขาสามารถเรียนรู้ได ้เพราะการใชเ้วลาเรียนของแต่ละ
คนไม่เท่ากนั  การสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียนจะช่วยใหเ้ขายอมรับนบัถือในตนเองดว้ย  ซ่ึงจะมี
ผลต่อการกระท ากิจกรรมต่างๆ  ของผูเ้รียนโดยตรง 
 4.  บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น  ผูส้อนจะตอ้งไม่ลืมวา่ความอบอุ่นทางจิตใจจะมีผลต่อ
ความส าเร็จในการเรียน  การท่ีผูส้อนเขา้ใจ  มีความเป็นมิตร  ช่วยช้ีแนะในการเรียนเป็นล าดบัส าคญั
ขั้นตอนกจ็ะท าใหผู้เ้รียนรู้สึกอยากจะเรียน  รักการเรียน  รักวิชาท่ีเรียน 
 5.  บรรยากาศแห่งความมีวินยัแห่งตน  ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองจะมีการ
พฒันาความมัน่ใจในตนเองไดดี้กวา่ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นบรรยากาศท่ีมีการควบคุม  แต่กระบวนการเรียน
การสอนจะด าเนินไปไดต้อ้งมีล าดบัขั้นตอน  ในบางคร้ังผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงใหผู้เ้รียนเขา้ใจและขอ
ความร่วมมือมากกวา่ท่ีจะสร้างเง่ือนไขกฎระเบียบของเรียนอนัจะท าใหผู้เ้รียนรู้สึกเครียดเพราะ
ความรับผดิชอบและวินยัในการเรียนรู้  จะตอ้งเกิดจากการตกลงกนัทั้งสองฝ่าย  ไม่ไดเ้กิดจากการท่ี
ผูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
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 6.  บรรยากาศแห่งความส าเร็จ เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งพยายามสร้างใหเ้กิดข้ึนในชั้นเรียน
เพราะผูเ้รียนมีความคาดหวงัในการเรียนสูง  การช้ีแจงเหตุผลของความส าเร็จใหผู้ท้ราบจะช่วยให้
ผูเ้รียนกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งดี  เพราะผูเ้รียนจะเรียนรู้จากผลแห่งความส าเร็จมากกวา่ความลม้เหลว  
การช้ีแจงเหตุผลของความลม้เหลวควรพิจารณาวินิจฉยั  และมีขอ้มูลสนบัสนุนในการแกไ้ขดว้ย  
การท่ีผูส้อนชอบพดูแต่ความลม้เหลวของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา  จะมีผลท าใหผู้เ้รียนมีความคาดหวงั
ต ่าไม่ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี  เพราะวา่คนเราจะเรียนรู้วา่ตนเองวา่มีความสามารถนั้นไม่ใช่จาก
ความลม้เหลว  แต่มาจากความส าเร็จตามขั้นตอน 

7.  บรรยากาศแห่งความใกลชิ้ด  ผูเ้รียนทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการสมัผสัแตะตอ้ง
และความเอาใจใส่หรือความสนใจจากผูส้อนและผูเ้รียนคนอ่ืนๆ  ผูเ้รียนทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการทั้งทาง
กายและทางจิตใจ  การกระท าใดๆ  กต็ามท่ีบ่งช้ีใหเ้ห็นความสนใจปรากฏต่อผูอ่ื้น  ผูเ้รียนบางตน
ตอ้งการความเอาใจใส่น้ีมาก  เพื่อช่วยใหเ้ขารู้สึกมัน่คงปลอดภยัทางดา้นจิตใจ ซ่ึงผูส้อนอาจ
พิจารณาใหค้วามเอาใจใส่ในรูปแบบของการสมัผสัแตะตอ้งทางกายโตรงตรง  หรือในรูปแบบของ
ท่าทีสญัลกัษณ์ของความเอาใจใส่เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ใกลชิ้ด เช่น การมอง การสบตา การใช้
ค  าพดู การแสดงออกทางสีหนา้  ท่าทาง  หรือดว้ยการกระท าใด  กต็าม  ท่ีเป็นการแสดงใหผู้เ้รียน
รู้สึกสมัผสัและรับรู้วา่มีความใกลชิ้ดไดรั้บความเอาใจใส่จากผูส้อนการเอาใจใส่ทางบวกท่ี
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียนมีความรู้สึกดีมีชีวิตชีวา  ต่ืนตวั 
กระฉบักระเฉง  และรู้สึกวา่ตนมีความส าคญัเป็นการเพิ่มพนูความรู้สึกทางดา้นดี  ( well  being) 
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความเฉลียวฉลาดของผูเ้รียนอยา่งน่าพึงพอใจ 
 แอนเดอร์สัน  ( Anderson) ไดศึ้กษาบรรยากาศทางสงัคมในหอ้งเรียน  ซ่ึงแยกไดล้กัษณะ
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อความรู้  ความรู้สึกและพฤติกรรมการเรียน  ซ่ึงผูส้อนควรจะได้
พิจารณาศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดงัน้ีคือ 
  1.  ความเป็นกนัเอง  ความรู้สึกใกลชิ้ด  สนิทสนมคุน้เคยของสมาชิกในกลุ่มผูเ้รียน  
  2.  การแบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ  ตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้  
  3.  มีการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ กิจกรรมการเรียนมีรูปแบบท่ีสามารถปฏิบติัได้  
  4.  การด าเนินกิจกรรมการเรียนเป็นไปอยา่งมีล าดบัขั้นตอน  ไม่ล่าชา้และเหมาะสม  
     5.  การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น  หนงัสือ  เคร่ืองมือ  วสัดุอยูใ่นสภาพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ลอดเวลา 
     6.  ขจดัความขดัแยง้  ส่งเสริมความร่วมมือกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูส้อน  
     7.  ผูส้อนและผูเ้รียนทราบถึงจุดประสงคแ์ละความคาดหวงัในกาเรียนชดัเจน  
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     8.  ไม่ส่งเสริมระบบคนโปรดของครู  ซ่ึงยงัผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมข้ึนได้  
     9.  ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้ ากิจกรรมท่ียากและทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ  
     10.  ขจดัความเฉ่ือยชาอนัเป็นสาเหตุของความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนการสอน  
     11.  การตดัสินใจท ากิจกรรมต่างๆ  ในชั้นเรียนมาจากผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่  
     12.  ไม่ส่งเสริมการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวก  หรือเป็นก๊กเป็นเหล่า  
     13.  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
     14. ไม่ปล่อยชั้นเรียนจนเกิดความไม่เป็นระเบียบและขาดความรับผดิชอบต่อการเรียน
การสอน 

กล่าวไดว้า่ ความส าคญัของบรรยากาศในชั้นเรียนในคุณลกัษณะต่างๆ  เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงอยูต่ลอดเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียน
เกิด การเรียนรู้  ไดพ้ฒันาเสริมสร้างคุณลกัษณะค่านิยมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์
การเรียนการสอนนั้น มีองคป์ระกอบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเรียนท่ีละเอียดอ่อนและมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนักบัเน้ือหาวิชาและจุดประสงคก์ารเรียน  ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกใช้
บรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ใหค้วามเป็นอิสระและใชค้วามสามารถของผูเ้รียนมาเป็นประโยชน์ใน
การฝึกอบรม ท่าทีและพฤติกรรมของผูส้อนจะตอ้งแสดงออกวา่ ผูส้อนมีความปรารถนาดี  ยกยอ่ง
และ นบัถือ สนใจปัญหาของผูเ้รียนอยูต่ลอดเวลา  จึงจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความไวว้างซ่ึง
กนัและกนั  ทั้งน้ีตอ้งค านึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกัมากกวา่ความตอ้งการของผูส้อน  
 

การวิจัยในช้ันเรียน 

ความหมาย 

 สุวิมล วอ่งวาณิช ( 2554) ไดใ้หค้วามหมาย การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ( Classroom 
Action Research : CAR) หรือการวิจยัในชั้นเรียน เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกนั ประกอบดว้ย 3 ค า
คือ Classroom หมายถึง สถานท่ี หรือบริบทท่ีจะท าวิจยั คือชั้นเรียน (ท่ีประกอบดว้ย ครู ผูเ้รียน 
ผูบ้ริหาร และบรรยากาศ)  Action หมายถึง การปฏิบติัการ (โดยครู) Research หมายถึง 
กระบวนการวิจยัโดยท่ี Action Research หมายถึง การวิจยัปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นวิธีการวิจยัท่ีมี
องคป์ระกอบ 3 ประการคือ 1) เป็นการสืบเสาะอยา่งเป็นระบบ ( System Inquiry) หมายถึง การใช้
เทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลาย รวมถึงการออกแบบทดลอง การสงัเกตอยา่งเป็นระบบและ
กรณีศึกษา ( Case Studies) 2) มีการสะทอ้นผลการปฏิบติังาน  3) เนน้การน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบติังาน ดงันั้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน จึงหมายถึง การวิจยัท่ีท าโดยครูผูส้อน
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ในชั้นเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน และน าผลมาใชป้รับปรุงการเรียนการสอน หรือ
ส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 
 ลกัษณะส าคญัของการวิจัยในช้ันเรียน  

สุวิมล วอ่งวาณิช (2554) สรุปลกัษณะส าคญัของการวิจยัในชั้นเรียนดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี  7  การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
ใคร ครูผูส้อนในหอ้งเรียน 
ท าอะไร ท าการแสวงหาวิธีการแกปั้ญหา 
ท่ีไหน ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
เม่ือไร ในขณะท่ีการเรียนการสอนก าลงัเกิดข้ึน 
อยา่งไร ดว้ยวิธีการวิจยัท่ีมีวงจรการท างานต่อเน่ืองและสะทอ้นกลบัการท างาน

ของตนเอง (Self-refection) โดยขั้นตอนหลกั คือการท างานตามวงจร 
(การวิจยัปฏิบติัการ) PAOR (Plan, Act, Observe, Reflect & Revise)  

เพื่อจุดมุ่งหมายใด มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้รียน 

ลกัษณะเด่นการวิจยั เป็นกระบวนการวิจยัท่ีท าอยา่งรวดเร็ว โดยครูผูส้อนน าวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีตนเองคิดข้ึน (หรือคน้ควา้มา) ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนทนัที 
และสงัเกตผลการแกปั้ญหานั้น มีการสะทอ้นผลและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบัเพื่อนครูในโรงเรียน เป็นการวิจยัแบบร่วมมือ 
(Collaborative Research) 

 
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  
 ขั้นตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียนส่วนใหญ่พฒันามาจากขั้นตอนของ Action 
Research ท่ีเสนอโดย  Kemmis & Mctaggart (1990) ซ่ึงมีขั้นตอน 4  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวางแผน (Plan) หลงัจากท่ีวิเคราะห์และก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงก ็     
คือขั้นตอน การเขียนโครงร่างงานวิจยั  

2. การปฏิบติัการ (Act) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามแผนหรือโครงร่างท่ีก าหนด 
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3. การสังเกต (Observe) เป็นการบนัทึกขอ้มูล หรือสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน 
เช่น การบนัทึกสนาม แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ แบบทดสอบ แบบส ารวจรายการ การ
บนัทึกเสียง การใชส้ังคมมิติ 

4. การสะทอ้นผล (Reflect) การสะทอ้นผลหลงัการปฏิบติังานใหผู้มี้ส่วนร่วมไดว้ิพากษ ์
วิจารณ์ ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานต่อไป 

การวิจยัในชั้นเรียนจะตอ้งด าเนินการตามวงจร PAOR หลายรอบ เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด ดงัภาพประกอบท่ี  4   

 
ภาพประกอบท่ี  4   วงจรวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

 

พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ ยนิดีสุข (มปป. : 61- 62) ไดใ้หค้วามหมายของการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียน ไวว้า่ การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นประเภทการวิจยัประเภทปฏิบติัการ 
(Action research) คือ การวิจยัมีเป้าหมายเพื่อน าผลไปปฏิบติังานจริงดว้ย เพราะเป็นการวิจยั
ปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผูท้  าการวิจยั โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนใหเ้กิดผลดีท่ีสุดดว้ยตวัครูเอง 
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
  พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ ยนิดีสุข (มปป. : 61- 62) ไดน้ าเสนอขั้นตอนการวิจยั 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ระบุปัญหาวิจยั / ค าถามวิจยั มีขั้นตอนการด าเนินการคือ 1) ศึกษาลกัษณะปัญหาหรือ
พฤติกรรม ทกัษะ ความสามารถของนกัเรียนจากการประเมินความรู้  2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
เกบ็ขอ้มูล ( Baseline data) 3) ระบุปัญหาใหช้ดัเจน เพื่อน าไปสู่การสร้างช่ือเร่ืองและการเขียน
วตัถุประสงค ์ 
 2. การวางแผนด าเนินการแกปั้ญหา มีขั้นตอนการด าเนินการคือ 1) ศึกษาแนวทางการ
แกปั้ญหา อาจใชน้วตักรรม เช่น รูปแบบ วิธีสอน เทคนิค แนวการสอน และนวตักรรมอ่ืนๆ เช่น ชุด
การเรียน  ชุดกิจกรรม เป็นตน้  2) ระบุขั้นตอนการท า 
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 3. ลงมือปฏิบติัการ/ เกบ็รวบรวมขอ้มูล มีขั้นตอนการด าเนินการคือ 1) ด าเนินการตาม
แผน เกบ็ขอ้มูลอยา่งละเอียดและมีการปรับปรุง 2) วิเคราะห์ผล 
 4. สรุปผลการวิจยั มีขั้นตอนการด าเนินการคือ 1) ตีความหมายขอ้มูลอยา่งและลงขอ้สรุป 
2) แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนครู 3) เขียนบทเรียนท่ีไดแ้ละเขียนขอ้เสนอแนะ 
 5. สะทอ้นความคิดในการวิจยั มีขั้นตอนการด าเนินการคือ 1) แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนัในผลงานวิจยั 2) เผยแพร่ผลงานวิจยัและใหค้วามเห็น ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั   3) ให้
ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้4) ใหข้อ้เสนอแนะในการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
 สุเทพ  อ่วมเจริญ (2556: 111-112) ไดส้รุปแนวคิดในการวิจยัควบคู่ไปกบักระบวนการ
เรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 1.  การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนท าวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการวิจยัช่วยใหผู้เ้รียนฝึกการคิดการวางแผน ฝึกการด าเนินงานและฝึกหา
เหตุผล โดยผสมผสานองคค์วามรู้แบบบูรณาการ เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริง 
 2. การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ ผูส้อนใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ดว้ยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแกปั้ญหาการเรียนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ โดยอาศยัระเบียบวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงคุณภาพ  ผูส้อนอาจวิจยัและพฒันา
นวตักรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบ
และพฒันานวตักรรมท่ีใชใ้นการเรียนรู้ ทดสอบคุณภาพนวตักรรมการเรียนรู้ เกบ็รวบรวมขอ้มูล
และผลการใชน้วตักรรมนั้นๆ ผูส้อนสามารถน ากระบวนการวิจยัมาจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควิธีการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา  ปฏิบติัตามแนวทางท่ีเลือกและสรุปผลการแกไ้ขปัญหา 
กระบวนการวิจยัดงักล่าวน้ี ช่วยในการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ เป็นตน้ 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ารวิจยัเป็นฐาน มีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี  
 1. วิเคราะห์ความตอ้งการ/พฒันาการเรียนรู้ 
 2. วางแผนจดัการเรียนรู้ 
 3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
 4. การสรุปความรู้ 
 5. การประเมินเพื่อปรับปรุงและน าผลไปใชใ้นการพฒันา 

ในปี พ.ศ. 2555 สุเทพ  อ่วมเจริญ ประเสริฐ  มงคล และวชัรา  เล่าเรียนดี ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง การพฒันาการสอนวิชา การพฒันาหลกัสูตร ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยปรับใชแ้นวคิด ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสท ์การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง แบบจ าลองขบัเคล่ือนผลการเรียนรู้ และการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐาน สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันา ดงัภาพประกอบ 
ประกอบดว้ย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ นกัศึกษาวิเคราะห์หลกัการจดัการศึกษา ทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล ( World class Education) เพื่อ
ก าหนดจุดหมายในการเรียนรู้ วิชา “การพฒันาหลกัสูตร” และน าไปก าหนดจุดหมายของหลกัสูตร
ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งพฒันาข้ึน 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนการเรียนรู้ ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1) ก าหนดกลยทุธการ
พฒันาตนเอง จากการศึกษาเอกสาร หนงัสือ หลกัฐานร่องรอย หรือการสืบคน้ในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือปฏิบติักิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 2) จดัท า
ปฏิทินและเคร่ืองมือในการก ากบัติดตาม เพื่อการประเมินตนเองในการพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นท่ี 3 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่ง
การเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกนั การใชว้ิธีการต่างๆ 
ในการเรียนรู้ และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” นกัศึกษาจะไดรั้บการ
สนบัสนุนใหท้ ากิจกรรมการปฏิบติั ( Hand-On) การใชค้อมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่ม มีการ
แลกเปล่ียนความคิดของนกัศึกษา เปิดการอภิปรายใหก้วา้งขวาง เสนอหลกัฐานร่องรอยของ
ความคิดของนกัพฒันาหลกัสูตร เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดอ้ภิปรายกบักลุ่มเพื่อน ภายใตบ้รรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

สรุปเป็นภาพประกอบท่ี  5  ไดด้งัน้ี 
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ภาพประกอบท่ี  5  แบบจ าลองการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ท่ีมา : สุเทพ  อ่วมเจริญ ประเสริฐ มงคล และวชัรา เล่าเรียนดี (การพฒันาการสอนวิชา 

การพฒันาหลกัสูตร 2555), 11 
 
ขั้นท่ี 4 การสรุปความรู้ และการวิพากษค์วามรู้ นกัศึกษาไดอ้ธิบายแนวคิด 

“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใชภ้าษาของตนเองแสดงหลกัฐานร่องรอยท่ีมีความชดัเจนใน
การอธิบายของนกัศึกษา ในส่วนการวิพากษค์วามรู้ ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนขยายความรู้ความเขา้ใจ
ใน “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” ของนกัศึกษา โดยผา่นประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้รียนจะไดรั้บการ

ก าหนดจุดหมาย 

และจุดมุ่งหมาย 

ของหลกัสูตร 

ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละหน่วย 

และแต่ละบทเรียน 

พฒันาแผนการสอน/แผนจดัการเรียนรู้ 

(Develop lesson plans) 

  ออกแบบกลวิธีการสอน 

  ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 

   เคร่ืองมือประเมิน  

  การออกแบบหรือเลือกเคร่ืองมือ
   ประเมิน 

การเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

1. วเิคราะห์จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 

2. การวางแผนการเรียนรู้ 

3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

4. การสรุป/การวพิากษค์วามรู้ 

5. การประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินระหวา่งการสอน 

การประเมินคุณภาพการสอน 

การประเมินหลงัการสอน 
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สนบัสนุนใหน้ าความรู้ไปปรับใชก้บัประสบการณ์ในชีวิตจริง นกัศึกษาน าความรู้ความเขา้ใจไป
ประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรข้ึนใหม่ 

ขั้นท่ี 5 การประเมินการเรียนรู้ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประเมินความรู้ และความสามารถ
ของตนเองประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา 

 1. การวดัและประเมินผล เป็นการวดัและประเมินความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษา 2 ดา้น คือ  1.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร เป็นความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งตามแนวคิดการพฒันาหลกัสูตร โดยเฉพาะการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ ( Tyler. 1949 
1.2 ดา้นความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร เป็นความสามารถ ดา้นการประยกุตใ์ชก้ระบวนการ 
การพฒันาหลกัสูตร เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหต้อบสนองความตอ้งการ ของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมุ่งพฒันา
ความคิดสร้างสรรค ์ความสามารถในการแข่งขนั ทา้ทาย และการเป็นพลเมืองดี 

จากการศึกษาเอกสารการวิจยัในชั้นเรียน (Classroom Action Reacher) หรือการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action research) การวิจยัพฒันาการเรียนรู้  เป็นการกระบวนการท่ีครูผูส้อนมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด และ
เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนของครู 

 
แนวคดิออกแบบการเรียนรู้ทีเ่ป็นสากล  

 

แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล มีรากฐานมาจากศาสตร์ทางดา้นสถาปัตยกรรม
และประสาทวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการรับรู้  (cognitive neuroscience) ในวงการการศึกษาพิเศษไดมี้
นาแนวคิด UDL มาใชโ้ดยเป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งหลากหลาย  โดยมีหลกัการวา่  UDL นั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจวา่  
ผูเ้รียนแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั  และมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัดว้ย  ซ่ึงการน า 
UDL ไปใชใ้นการศึกษากเ็พื่อสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนในแต่ละคน  และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ท่ี
ตามศกัยภาพ (Eagleton, 2008) UDL เป็นส่ือการสอนและวิธีการสอนท่ีพร้อมใชส้ าหรับครูผูส้อนท่ี
สามารถน าไปใชก้บันกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จุฬามาศ จนัทร์ศรีศุคต ( 2555: 8) ท่ีกล่าว
วา่ ยทุธศาสตร์การสอนในการศึกษาปกติท่ีจดัส าหรับนกัเรียนทุกคนไม่มีประสิทธิผลเน่ืองจาก
หลกัสูตรเดิมๆท่ีใชก้นัมานั้น ไม่ไดอ้อกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงแทจ้ริง
แลว้ในแต่ละหอ้งเรียน นกัเรียนจะมีความแตกต่างกนั แต่หลกัสูตรท่ีใชอ้ยูน่ั้นไดรั้บการออกแบบมา
เพื่อนกัเรียนเฉพาะกลุ่มจึงท าใหมี้นกัเรียนท่ีประสบความลม้เหลวและตอ้งออกจากโรงเรียนไป แต่
ปัจจุบนัมีแนวคิดใหม่เพื่อการออกแบบท่ีเป็นสากลเพื่อการเรียนรู้  ( Universal Design for Learning: 
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UDL) ท่ีเป็นแนวทางในการออกแบบหลกัสูตรเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนสามารถเขา้ถึง มีส่วนร่วมและ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาปกติ  

Universal Design (UD) มีจุดเร่ิมตน้มาจากสถาปนิกท่ีออกแบบเคร่ืองใชต่้างๆ  โดยค านึงถึง
รูปร่าง ขนาด ประโยชน์ใชส้อยและคุม้ค่า เม่ือนามาใชท้างการศึกษา ยอ่มเป็นเร่ืองของการออกแบบ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนทุกคน  ไดแ้ก่ การสอนท่ีใชส่ื้อและวิธีการแบบต่างๆ  เช่น การ
บรรยาย การใหร่้วมกนัอภิปราย การทางานกลุ่ม การสอนโดยใชอิ้นเตอร์เนต ใชห้อ้งปฏิบติัการ การ
ออกฝึกภาคสนาม  เป็นตน้  รวมทั้งการออกแบบหลกัสูตรท่ีสนองต่อผูเ้รียนหลายระดบั
ความสามารถในหอ้งเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 4-6) 

The Centre of Universal Design at North Corolina State University (อา้งถึงใน(ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2555: 4) อธิบายถึงความหมายของ  Universal Design (UD) วา่เป็น
การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีทุกคนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด  ซ่ึงทุกคน
สามารถใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก  The Centre of Universal Design at North 
Corolina State University มีหลกัการสาหรับการจดัท า Universal Design (UD) ดงัน้ี 
(Burgstahler,2009; Eagleton, 2008)  

- Equitable Use เป็นการออกแบบเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดส้าหรับคนทุกคน  
- Flexibility in Use เป็นการออกแบบท่ีทาใหค้นแต่ละคนท่ีมีความหลากหลายไดใ้ชไ้ด้

เหมือนกนั  
- Simple and Intuitive Use เป็นการออกแบบท่ีทาใหผ้ลิตภณัฑน์ั้นใชง้านง่าย  
- Perceptible Information เป็นการออกแบบท่ีทาใหแ้ต่ละคนเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้หมือนกนั  
- Tolerence for Error เป็นการออกแบบท่ีคานึงความปลอดภยัของผูใ้ช ้ 
- Low Physical Effort เป็นการออกแบบเพื่อใหผู้ใ้ชมี้ความเม่ือยลา้ในการใชน้อ้ยท่ีสุด  
- Size and Space for Approach and Use เป็นการออกแบบเพื่อผูใ้ชท่ี้มีขนาดร่างกายท่ี

แตกต่างกนัใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก  
 

ความส าคญัของ Universal Design (UD)  
Universal Design (UD) เป็นการอานวยความสะดวกสาหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจง

วา่เป็นสาหรับใครคนใดคนหน่ึง  ดงันั้นการนาหลกัการ  Universal Design (UD) มาใชใ้นการศึกษา 
จึงสามารถลดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้  และสร้างความยดืหยุน่ในการจดัการศึกษา  
เพื่อให้  ผูท่ี้มีความแตกต่างกนัสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัใหไ้ดม้ากท่ีสุด  จากหลกัการ  
Universal Design (UD) มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์นคาโรลาโดไ้ดมี้การประยกุต์  Universal Design 
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(UD) มาใชก้บัการจดัการเรียนการสอนใน  2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ Universal Design for Learning (UDL) 
และ Universal Design for Instruction (UDI)  

UDL และ UDI เป็นค าท่ีใกลเ้คียงกนัมากหากแต่  2 ค าน้ีมีขอบเขตคือ UDL เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัออกแบบสภาพการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ส่วน UDI เป็นการออกแบบการสอน อนัรวมไป
ถึงวิธีการสอน การจดัเน้ือหา การประเมิน และหลกัสูตร 
 
การประยุกต์ใช้ UDL ในการจัดการเรียนรู้  
การประยกุตใ์ช ้UDL ในการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดบัท่ี 1 การน าเสนอ การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการของ UDL ควรใชรู้ปแบบการ
น าเสนอท่ีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่  

- การใชรู้ปแบบของขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้มูลภาพ ขอ้มูลเสียง หรือ
ขอ้มูลท่ีสัมผสัได ้ 

- การใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย  
- การสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้ ความเขา้ใจจากการเรียน  

ระดบัท่ี 2 การส่ือสาร การใหโ้อกาสในการแสดงออกไดห้ลากหลายวิธีการ ไดแ้ก่  
- การใชร่้างกาย  
- การพดู  
- การใชก้ารท างานของสมองระดบัสูง (Executive Function)  

ระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่  
- การพยายามชกัจูงความสนใจ โดยใหอิ้สระในการเลือก  
- สนบัสนุนใหใ้ชค้วามพยายามในการทางาน  
- เสริมสร้างทกัษะการก ากบัตนเอง (Self-regulation) 
 

 อาจารยเ์ป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัมากต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา  อาจารย์ตอ้งตระหนกัและ
ยอมรับเสมอวา่เรามีหนา้ท่ีสอนนกัศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัทุกหอ้งและทุกรายวิชา  ไม่วา่จะมี
ความพิการหรือไม่กต็าม  นกัศึกษาปกติทัว่ไปกมี็ความแตกต่างในความสามารถและลกัษณะนิสยั  
ดงันั้นการค านึงถึง  Universal Design จึงเป็นส่ิงจ าเป็น  โดยก่อนอ่ืนอาจารยต์อ้งท าความรู้จกั
นกัศึกษาท่ีจะสอนใหท้ัว่ถึง ดูวา่มีนกัศึกษาพิการในหอ้งเรียนไหม หรือมีใครท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ทางการศึกษา เช่น ท างานชา้ เรียนรู้ชา้ มีความสนใจสั้น เป็นตน้ และท่ีส าคญั ตอ้งสังเกตลีลาการ
เรียนรู้ (Learning Style) ของนกัศึกษา คือ นกัศึกษาบางคนสามารถเรียนรู้ไดดี้จากการฟังบรรยาย  
บางคนจะเขา้ใจไดดี้ตอ้งมีรูปภาพประกอบหรือใชส่ื้อตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นหรือบางคนตอ้งลงมือ
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ปฏิบติั ฯลฯ เม่ือรู้จกันกัศึกษาแลว้อาจารยจ์ะไดเ้ตรียมแบบการสอน  (Teaching Style) ไดถู้กแบบ
การสอนมีหลายแบบ  เพื่อใหเ้หมาะกบันกัศึกษาหลายประเภท  เช่น ในบางเน้ือหาอาจเป็นการ
บรรยาย บางเน้ือหาอาจใหล้งไปเกบ็ขอ้มูลตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  แลว้นามาเสนอ อภิปรายร่วมกนั 
เป็นตน้ การเขียนคาอธิบายรายวิชาควรมีความชดัเจนวา่ผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนไดอ้ะไร  โดยวิธีใด
และคาดหวงัอยา่งไร  ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งการอยากรู้เพิ่มเติม  หรือปรับ
กิจกรรมบางส่วนในรายวิชานั้นๆ  ไดด้ว้ย นอกจากนั้น การจดัทาส่ือการสอนควรค านึงถึงผูเ้รียนทุก
คน ไม่วา่จะเป็นนกัศึกษาปกติหรือพิการ เช่น จดัท าวิดีโอเทป หรือเพาเวอร์พอยทป์ระกอบเสียงและ
ตวัหนงัสือก ากบั เป็นตน้ 
 
โครงสร้างการสังเกตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Biggs and Collis (1982) ไดเ้สนอแนวคิดโครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(Structure of Observed Learning Outcome เขียนยอ่วา่ SOLO) ซ่ึงเป็นชุดของเกณฑก์ารประเมินผล
การเรียนรู้ เป็นระบบท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร ในการ
เรียนเพื่อรอบรู้ท่ีมีความหลากหลายของภาระงานทางวิชาการ  โดยท่ีนิยามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
ในสภาพท่ีพึงประสงคข์องการปฏิบติั เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีปฏิบติัไดจ้ริง 

การใช้  SOLO taxonomy  จะช่วยใหท้ั้งครูและผูเ้รียนตระหนกัถึงองคป์ระกอบท่ี
หลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ยา่งแจ่มชดัข้ึน  แนวคิดดงักล่าวถูกน าไปก าหนดเป็นนโยบายใชใ้น
การประเมินในมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  สืบเน่ืองจากสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
หลายสาขาวิชา  การประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันา
ผูเ้รียนในแง่ของความเขา้ใจท่ีซบัซอ้น ซ่ึงความเขา้ใจดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็น 5 ระดบั ( 1) ระดบั
โครงสร้างพื้นฐาน  (2) ระดบัโครงสร้างเด่ียว (3) ระดบัหลากหลายโครงสร้าง ( 4) ระดบัท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง และ(5) ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย  รายละเอียด
มีดงัน้ี 

 1. ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  ในระดบัน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บเพียงแต่เศษเส้ียวของขอ้มูลท่ีมี
อยูอ่ยา่งกระจดักระจาย และไม่ไดรั้บการจดัการ ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลเหล่านั้นได ้

2.  ระดบัโครงสร้างเด่ียว มีการสร้างความสมัพนัธ์พื้นฐานท่ีเห็นไดช้ดัของขอ้มูล แต่
ความหมายของขอ้มูลเหล่านั้นยงัไม่ปรากฏชดั 

 3.  ระดบัหลากหลายโครงสร้าง ในระดบัน้ี อาจจะมีการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
หลายๆ ชนิด แต่ความสมัพนัธ์ในระดบัสูงยงัไม่ปรากฏ ท าใหค้วามหมายโดยรวมไม่เด่นชดั 
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4. ระดบัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายส าคญัเพียง
บางส่วนของความสมัพนัธ์ทั้งหมด 

 5.  ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย ผูเ้รียนไม่เพียงแต่สร้างความสมัพนัธ์
เก่ียวโยงในเร่ืองท่ีไดรั้บเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงเร่ืองอยูเ่กินขอบเขตดว้ย ผูเ้รียนสามารถสรุปและ
ส่งผา่นความส าคญั และแนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 

สรุปการจดัระดบั SOLO ค าถามและการตอบสนองท่ีคาดวงัจากผูเ้รียนการก าหนดค่าระดบั

คุณภาพตามแนวคิด  SOLO  taxonomy ดงัตารางท่ี 8 และตารางท่ี 9 

 

ตารางท่ี  8   การจดัระดบัSOLO ค าถามและการตอบสนองท่ีคาดวงัจากผูเ้รียน 

การจดัระดบัSOLO ค าถามและการตอบสนองท่ีคาดวงัจากผูเ้รียน 
ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  
(Pre-structural  level) 

 นกัเรียนไดรั้บขอ้มูลเป็นส่วนๆ ท่ีไม่ปะติดปะต่อกนั 
 ไม่มีการจดัการขอ้มูล 
 ความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

ระดบัโครงสร้างเด่ียว  
(Uni-structural  level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐาน ง่ายต่อการเขา้ใจ 
 ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงของขอ้มูล 

ระดบัโครงสร้างหลากหลาย  
(Multi-structural  level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั 
 ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยง

ของขอ้มูลไม่ปรากฏ 
ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง 
(Relational Level) 

 นกัเรียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของ
ขอ้มูลได ้

 นกัเรียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของ
ขอ้มูล และภาพรวมทั้งหมดได ้

ระดบัแสดงความต่อเน่ืองใน
โครงสร้างภาคขยาย  
(Extended Abstract Level) 

 นกัเรียนเช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัขอ้เร่ืองท่ี
ไดรั้บ 

 นกัเรียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญั และ
แนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
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การก าหนดค่าระดับคุณภาพตามแนวคดิ  SOLO  taxonomy 

ตารางท่ี  9  การก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด  SOLO  taxonomy 
คา่ระดบั สญัลกัษณ์ เปา้หมาย วิธีการแก้ปัญหา โครงสร้าง/รายละเอียด 

5 
(การประเมินคา่ 

สงูกวา่ท่ี
คาดหวงั) 

[ การท านาย ] 
 

-ความส าคญั 
-การสงัเคราะห์ 
-การสร้าง
สมมตุิฐาน 
-การมีเหตผุล 
-การท านาย 
-การอภิปราย 
-การสร้างทฤษฎี 

- ค าตอบจากการ
แก้ปัญหาทีเ่กิดจากการ
ท านาย 
- ข้อมลูท่ีรายงานจะมา
จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
จริง 

- โครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดบัดี  
มีความชดัเจนในการแนะน าและ
สรุปผล  ชดัเจนในการจ าแนก
ประเดน็/ ชดัเจนในการอภิปราย
โครงสร้างและรวบรวม  มีการ
ตดัสินใจเลือกเนือ้หาอย่างมีเหตผุล
เหมาะสม  บ่งบอกถงึการค้นคว้า
จากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายมี
ความชดัเจนในการจ าแนก  
พิจารณาตามลกัษณะธรรมชาติ   

4 
(การตดัสินใจ 
อย่างมีเหตผุล) 

 -การปรับ 
-โครงสร้าง 
-การจ าแนก 
-การวิเคราะห์ 
-การแยก
ประเภท 
-การ
เปรียบเทียบ 
-สรุป/รวบรวม 
-ล าดบัขัน้(การ
เรียงล าดบั) 

- การแก้ปัญหาท่ีสมบรูณ์
โดยต้องมีก าหนดตวัแปร
ที่ได้รับการประเมินหรือ
ถกูทดสอบสมมตุิฐาน
แล้ว 
เป็นโครงการหรือรายงาน
การปฏิบตัิงานงานแบบ
เปิดเผยที่อยู่ในระดบัดี 

- มีโครงสร้าง/ข้อความที่ดีมีความ
ชดัเจนแนะน าสรุปผล  มีโครงสร้าง  
มีการพฒันาท่ีดี  เนือ้หาเหมาะสมมี
เหตผุล  มีการน าเสนอความคิดเห็น
ชดัเจน  มีการจ าแนกและแสดง
เหตผุลในการอภิปรายอย่างชดัเจน  

3 
(ระดบัปานกลาง) 

  - เป็นการแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย อาจมี
ข้อผิดพลาดบางสว่น 
- เป็นโครงการหรือ
รายงานการปฏิบตัิงาน
งานแบบเปิดเผยที่อยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสม 
 

โครงสร้าง/ ข้อความที่อยู่ในระดบั
พอใช้  บางประเดน็มีการจ าแนกมี
ข้อก าจดัในโครงสร้าง แตเ่นือ้หาสว่น
ใหญ่มีความเหมาะสมมีการแนะน า
การสรุปผล  มีการทดลองและ
ประสบความส าเร็จอย่างก าจดั  
โครงสร้างบางอย่างมีข้อโต้แย้งแตม่ี
เพียงเลก็น้อย  ไมม่ีความคิดใหม่ 

1 
(จดุประสงค์ 
ที่หลากหลาย) 

 -อธิบาย 
-ค าจ ากดัความ 
-รายการ/สา
รบาญ 
-แก้ปัญหา/
อธิบาย 
-แผนภมูิ
(บรรยาย) 
-อธิบาย/ชีแ้จง 

- เป็นการแก้ปัญหา
โดยตรงจากหลายๆ
ปัญหาท่ีต้องจดัการกบั
ข้อมลูทีละสว่น 
- เป็นโครงการหรือ
รายงานการปฏิบตัิงาน
งานแบบเปิดเผยที่อยู่ใน
ระดบัต ่า 

ข้อความอยู่ในระดบัต ่า  ระดบัของ
เนือ้หามีความหลากหลายการ
แนะน าและการสรุปผล อยู่ในระดบั
ต ่า  มีการทดลองเลก็น้อยมุง่สนใจใน
ปริมาณไมเ่น้นคณุภาพ (ซึง่ไม่
สามารถอธิบายรายละเอียดขาด
กระบวนการคิดการออกแบบการ
จดัการเรียน) 
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ตารางท่ี  9  การก าหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด  SOLO  taxonomy (ต่อ) 

คา่ระดบั สญัลกัษณ์ เปา้หมาย วิธีการแก้ปัญหา โครงสร้าง/รายละเอียด 

1 
(จดุประสงค์เดี่ยว) 

 -สภาพ/
สถานการณ์ 
-ยอมรับ 
-การน ากลบัมา 
-การเน้นค า 
-การบนัทกึ 

-ช่ือ/หวัข้อ 

- เป็นการแก้ปัญหาพืน้ฐาน
ที่ต้องจดัการข้อมลูตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

- การแก้ปัญหานีจ้ะอยู่ใน
ระดบัดีเฉพาะสว่นจาก
ปัญหาท่ีหลากหลาย 

โครงสร้าง/ข้อความอยู่ในระดบัไมด่ี  มี
ประเดน็เดียว มีเปา้หมายการแก้ปัญหา
เดียว ไมม่ีโครงสร้างจดัระบบอธิบาย  
น าเสนออย่างไมม่ีเหตผุลจากการ

แก้ปัญหาทางเดียว  บางความคิดอาจมี
แนวทางท่ีแตกตา่ง  มีแหลง่ข้อมลูน้อย   

0 
(ไมต่รงตาม
จดุประสงค์) 

  ไมเ่สนอทางแก้ปัญหา ข้อความไมเ่หมาะสม มี ประเดน็น้อย  
ไมม่ีโครงสร้างในการอธิบายเนือ้ห า  
ความสมัพนัธ์กนัน้อย ข้อมลูไมด่ี มี
รายละเอียดไมต่รงประเดน็ ให้

ความหมายผิด  บอกความสมัพนัธ์เชิง
เหตผุลน้อย   การ มีตวัอย่างท่ีไมด่ี  

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
งานวจิัยในประเทศ 
 

 ชูสิทธ์ิ  ทินบุตร ( 2556) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ออกแบบและพฒันาแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึน  
และ 3) เพื่อศึกษาผลการใชแ้บบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
การดาเนินการวิจยัแบ่งเป็น  3 ระยะ คือการพฒันาแบบจ าลอง  (Model development) การหาความ
ตรงของแบบจ าลอง  (Model validation) และการใชแ้บบจ าลอง  (Model use) โดยนาแบบจาลอง ท่ี
พฒันาข้ึนไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ของโรงเรียนบา้นนานา้ซา  จาน
วน 20 คน ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2555 วิเคราะห์ผลการใชแ้บบจ าลองโดยสถิติทดสอบ  
Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจยัพบวา่ 1. ตน้แบบแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาพฒันาข้ึนตามหลกัการ  แนวคิดทฤษฎีต่างๆ โดยผูว้ิจยั
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล  ท่ีไดจ้ากการศึกษาและนาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์มากาหน



89 
 

ดองคป์ระกอบซ่ึงมี  8 องคป์ระกอบดงัน้ี คือ องคป์ระกอบท่ี 1 สถานการณ์ปัญหา (Problem base) 
องคป์ระกอบท่ี  2 กรณีใกลเ้คียง  (Related Case) องคป์ระกอบท่ี  3 การเรียนแบบร่วมมือ  
(Collaboration) องคป์ระกอบท่ี 4 ธนาคารความรู้ (Resource) องคป์ระกอบท่ี 5 ฐานความช่วยเหลือ 
(Scaffolding) องคป์ระกอบท่ี 6 เคร่ืองมือทางปัญญา  (Cognitive tools) องคป์ระกอบท่ี 7 กิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ และองคป์ระกอบท่ี 8 เทคนิคผงักราฟิก (Graphic organizers)  
2. การตรวจสอบคุณภาพแบบจ า ลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
โดยการพิจารณาความตรงภายในของผูเ้ช่ียวชาญ  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการ
ตรวจสอบความตรงภายนอกจากการทดลองใช้  พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้บนเครือข่ายฯ มีคะแนนความสามารถการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนมากกวา่  ก่อนเรียน 3. ผล
การใชแ้บบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  ท่ีพฒันาข้ึนพบวา่
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายฯท่ีพฒันาข้ึน  มีคะแนน
ความสามารถการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 นัน่
คือแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้บนเครือข่ายฯท่ีพฒันาข้ึนสามารถพฒันาความสามารถการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนได ้
 นายพงศธ์นชั แซ่จู (2554) ท าวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชัน่ 
โดยใชเ้ทคนิคดาตา้ไมน่ิง  และสแคฟโฟลดด้ิ์ง  ในรายวิชา วิชาภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาป่ีท่ี 3 ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า แนวความคิดของการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่  ส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้โดยใชห้ลกัทฤษฎีเมตาคอกนิชัน่เป็นฐาน  เพื่อใหส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้มีขั้นตอนและวิธีการ
ท่ีสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนจดัการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  นอกจากนั้นการใชเ้ทคโนโลยขีองเทคนิค
ดาตา้ไมน่ิงท่ีสามารถเพิ่มศกัยภาพของเคร่ืองมือใหส้ามารถจดัการกิจกรรมต่าง  ๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  พร้อมทั้งระบบความช่วยเหลือหรือ  สแคฟโฟลดด้ิ์ง ท่ีคอยสนบัสนุนให้
ผูเ้รียนไดรั้บความเขา้ใจและความสะดวกสบายในการใชง้านของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  แนวคิด
ดงักล่าวน้ีจึงไดเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีตอ้ง
จดัการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  1) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคการคดัแยกของเทคนิคดาตา้ไมน่ิง  2) ศึกษาและสงัเคราะห์ขั้นตอนของ
กระบวนการดา้นเมตาคอกนิชัน่จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  3) พฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  และเตรียม
ระบบฐานขอ้มูล  4) พฒันาระบบสแคฟโฟลดด้ิ์งเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนใชง้านไดส้ะดวกมากข้ึน  5) 
พฒันาแบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญและความพึงพอใจของผูเ้รียน  6) ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ  และทดลองใชเ้คร่ืองมือก่อนน าไปใชจ้ริง  7) น าเคร่ืองมือไปทดลองจริงกบักลุ่ม
ทดลอง และ8) เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปประมวลผลทางสถิติ ผลการวิจยัพบวา่ 1) เทคนิคการคดั
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แยกนาอีฟเบย์ เป็นเทคนิคการคดัแยกคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีมีการท านายไดแ้ม่นย  าและเหมาะสม
ท่ีสุดคือร้อยละ 92.04 2) ขั้นตอนของกระบวนการเมตาคอกนิชัน่ท่ีสงัเคราะห์ไดมี้  4 ขั้นตอนคือ 
การวางแผนการเรียนรู้  (Planning), การทบทวน  (Monitoring and Control), การประเมินผล  
(Evaluation), และการแกไ้ขปรับปรุง  (Revising) 3) ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญ  10 คนท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชัน่  โดยแบ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา  และผูเ้ช่ียวชาญดา้น
เทคนิคและวิธีการดา้นละ  5 คน มีความคิดเห็นวา่ ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชัน่มีความ
เหมาะสมตามเกณฑท่ี์ก าหนด  และประสิทธิผลของเคร่ืองมือมีมากกวา่ 0.50 4) ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 5) ความคงท่ีของ
พฤติกรรมการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชัน่ท่ีระดบัร้อยละ  60 ข้ึนไปมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ  80 และ 
6) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบเมตา
คอกนิชัน่ โดยใชเ้ทคนิคดาตา้ไมน่ิงและสแคฟโฟลดด้ิ์งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2557) รายงานการวิจยั  แนวทางการพฒันาการศึกษา
ไทยกบัการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี  21โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) เพื่อศึกษาสภาวการณ์การ
เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี  21 ท่ีมีนยัส าคญัต่อการจดัการศึกษาไทย  และก าหนดภาพรวม
ของเป้าประสงคห์ลกัของการจดัการศึกษาของไทย2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเดน็ทา้ทายของการจดั
การศึกษาของไทยในการบรรลุเป้าประสงคห์ลกั  ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 3) เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ 
ศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งกลไกการขบัเคล่ือนไปสู่ภาคปฏิบติั  การวิจยัในดา้นส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้/
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ พบวา่  

- การจัดการเรียนการสอน  ยดึหลกัการดูแลแบบครบวงจรและเท่าเทียม  ใหอิ้สระแก่ครูใน
การจดัการเรียนการสอน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้พบความสามารถตนเอง  แรงใจ (Passion) ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีทา้ทายและสนุกสนาน  ผสมผสาน การเรียนในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียนอยา่งสมดุล 

- ครู ครูเป็นหวัใจของการพฒันาการศึกษาในหลายประเทศ  จุดเนน้คือการสร้างครู
คุณภาพสูงและเป็นเลิศ  มีการคดัเลือกผูท่ี้จะประกอบอาชีพครูอยา่งเขม้ขน้  บ่มเพาะทกัษะอาชีพครู  
มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาตนเอง  แลกเปล่ียนประสบการณ์  วางระบบพฒันาอยา่ง
ครบวงจร  ปรับอตัราเงินเดือนใหสู้งเท่าวิชาชีพชั้นสูง  ยกระดบัมาตรฐาน  เส้นทางอาชีพครูมี
ความกา้วหนา้ 
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- หลกัสูตร โครงสร้างหลกัสูตรมีความเขม้ขน้  มีมาตรฐาน แต่ใหโ้ครงสร้างหลกัสูตรเป็น
เพียงกรอบ เนน้การเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางและเป็นองคร์วม  (Broad-based and Holistic Learning) 
โรงเรียนและครูมีอิสระในการก าหนดวิธีการเรียนการสอน 

- การประเมิน  ไม่มีระบบประเมินดว้ยขอ้สอบกลาง  (National Test) หรือมีสอบวดัผล
มาตรฐานนอ้ยคร้ังหรือคร้ังเดียวเม่ือจบมธัยมศึกษาตอนปลาย หนัมาเนน้การประเมิน 
พฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

- เทคโนโลยสีารสนเทศ  ICT เป็นปัจจยัส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางเนน้ท่ี
เน้ือหาสาระ (Content) สอดคลอ้งกบัพฒันาการของแต่ละวยั 

ประทวน  มูลหลา้ (2551 : บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัสมรรถนะการ
บริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้น 3 ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาผลวา่ สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครู
ระดบัช่วงชั้น 3 ในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นการก ากบั ดูแล ชั้นเรียน 
ดา้นการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศชั้นเรียน และดา้นการจดับรรยากาศชั้นเรียน ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นบุคคลกบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน พบวา่ ทศันคติของครูต่อนกัเรียน การเห็น
คุณค่าในตนเอง การนิเทศภายใน การส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน บรรยากาศของโรงเรียนแบบ
ประสานสมัพนัธ์ของงาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัสมรรถนะการบริหาร
จดัการชั้นเรียน โดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัต ่ากบัสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน ทั้งโดยภาพรวมและราย
ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และบุคลิกภาพมีความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัต ่ากบั
สมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียน ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.
01  ตวัแปรท่ีมีผลต่อสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนของครูระดบัมธัยมศึกษาช่วงชั้น 3 ไดแ้ก่ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง บรรยากาศในโรงเรียนแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน ทศันคติของครูต่อนกัเรียน
และการนิเทศภายใน ส ามารถร่วมกนัมีผลต่อสมรรถนะการบริหารจดัการชั้นเรียนโดยรวมได้       
ร้อยละ 41 

 

 จารุวรรณ  เพียรบุญ (2554 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสมรรถนะการบริหารจดัการ
หอ้งเรียนของครู สงักดัส านกังานเขตยานนาวา มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการ
บริหารจดัการหอ้งเรียนของครู สงักดัส านกังานเขตยานนาวา 5 ดา้นคือ  1) การมีภาวะผูน้ า  2) การ
จดัการในชั้นเรียน 3) การส่ือสารอยา่งมีคุณภาพ  4) การประสานประโยชน์  5) การใชน้วตักรรม 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะการ
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บริหารจดัการหอ้งเรียน ทั้ง 5 ดา้น โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบ
สมรรถนะการบริหารจดัการหอ้งเรียนของครู จ าแนกตามประสบการณ์ท างานต่างกนั มีสมรรถนะ
การบริหารจดัการหอ้งเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สมรรถนะ
การบริหารจดัการหอ้งเรียนดา้นการมีภาวะผูน้ า และดา้นการจดัการในชั้นเรียนแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจดัการหอ้งเรียนของครู จ าแนก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่ ครูท่ีอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกนั มีสมรรถนะการบริหารจดัการหอ้งเรียนไม่แตกต่างกนั 
 วฒิุชยั เลิศสถากิจ (2555) ท าวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
การสอน วิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนการสอนวิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2 และเพื่อพฒันาปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน  ผูว้ิจยั
ส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาในการเรียนรายวิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2 ภาคตน้ปีการศึกษา 
2555 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 4 คณะดุริยางคศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบส ารวจ จ านวน 3 
ฉบบั คือ แบบส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาในการเรียนรายวิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2 แบบ
ส ารวจความคิดเห็นสามาเหตุ เร่ืองการไม่ส่งการบา้นวิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2และแบบส ารวจ
ความคิดเห็น เร่ืองการสอบวิชาทฤษฎีและการวิเคราะห์ 2 ผลการวิจยัพบวา่ 1. นกัศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการเรียนวิชาทฤษฎีการวิเคราะห์ 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง 2. สาเหตุการไม่ส่งการบา้น
สาเหตุท่ีส าคญัมากท่ีสุด คือ ลืมท า รองลงมาคือ งานท่ีไดรั้บมีจ านวนมากเกินไป 3. นกัศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการสอบในภาพรวมระดบัปานกลาง ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนการสอน 
 

งานวจิัยต่างประเทศ 
 Brophy (1996) ไดศึ้กษาการจดัการหอ้งเรียน โดยการสมัภาษณ์ ในเชิงลึกกบั การสงัเกต ครู 
98 ท่าน  ศึกษาครู ในการรับมือกบันกัเรียนหลายประเภท ( เช่น นกัเรียน ท่ีไม่เป็นมิตร กา้วร้าว 
นกัเรียนท่ีไม่มีสมาธิ )  ตามสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง ผลวา่ ผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการ 
หอ้งเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ด าเนินการกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของนกัเรียน  ในขณะท่ี
ผูจ้ดัการหอ้งเรียนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เลือกใชก้ลยทุธ์เดียวกนัโดยไม่ค านึงถึง ประเภทของนกัเรียน 
หรือสถานการณ์ท่ีแตกต่าง  ค  าแนะน าจากการศึกษา คือ ครูควรพฒันาชุดของ " ทกัษะช่วยเหลือ " 
เพื่อน ามาใชก้บันกัเรียนประเภทต่างๆ 
 Candela (1998 ) ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกักบัการเรียนแบบบรรยาย 
ท่ีมีผลต่อคะแนนสอบในขอ้สอบแบบตวัเลือกของนกัศึกษาผูช่้วยพยาบาล กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลชั้นปีท่ี 2 จ านวน 73 คน ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกนัแต่อยูค่นละ
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วิทยาเขต โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัและกลุ่มท่ีเรียนแบบบรรยาย 
ทั้งสองกลุ่มไดรั้บการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยขอ้สอบชุดเดียวกนั 10 รายการ ผล
การศึกษา พบวา่ นกัศึกษาผูช่้วยพยาบาลท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั มีคะแนนสอบสูงกวา่กลุ่มท่ี
เรียนแบบบรรยาย อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 แต่จากการวดัความพึงพอใจต่อวิธีการเรียนทั้งสอง
แบบพบวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัมีความคิดเห็นวา่ โครงสร้างการเรียนสบัสนมากกวา่ 

Zvia and Yehudit (2008) ท าวิจยัเร่ือง เมตาคอกนิชัน่ ในการศึกษาดา้นวิชาเคมี  ค าถามท่ีตั้ง
ในกระทูก้รณีศึกษาท่ีใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐาน งานวิจยัน้ีจึงไดเ้นน้ไปท่ี
ค าถามท่ีใชใ้นการตั้งกระทูใ้นขณะท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นเมตาคอกนิชัน่ของเดก็นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 (12th Grade) ในวิชาเคมี การตั้งและตอบค าถามในกระทูห้วัขอ้ต่าง  ๆ อาจจะเป็นการพิสูจน์วา่
คนคนนั้นมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการดา้น เมตาคอกนิชัน่มากนอ้ยเพียงใด  ทั้งในส่วนของ
กระบวนการรับรู้ขอ้มูล  การติดตามในกระบวนการความคิดต่าง  ๆ นกัวิจยัไดส้ ารวจวิธีการท่ี
นกัเรียนเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นเมตาคอกนิชัน่ท่ีมีผลต่อทกัษะในการตอบค าถามและวิเคราะห์ตามงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย หน่วยการเรียนรู้ของงานวิจยัน้ี เป็นหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบกรณีศึกษาท่ี
เนน้การเรียนรู้ผา่นวิชาเคมี  การร่วมมือปฏิบติัภารกิจเพื่อตอบกระทู้  ครูผูส้อนไดแ้นะแนวทาง
เก่ียวกบักลยทุธ์ดา้นเมตาคอกนิชัน่เพื่อในการตอบค าถามต่าง  ๆ โดยก าหนดตามคุณลกัษณะ  3 
ประการคือ เน้ือหา ระดบัความคิด และระดบัความเขา้ใจในวิชาเคมี  ประชากรของงานวิจยัทั้งหมด  
793 คน และมีนกัเรียนท่ีใชเ้ปรียบเทียบวิชาเคมี  138 คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์  
และแบบสอบถาม  การสมัภาษณ์เดก็นกัเรียนเก่ียวกบัการเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นเมตาคอกนิชัน่  เม่ือ
นกัเรียนไดรั้บการแนะน าแลว้  พวกเขาสามารถวิเคราะห์ค าถามในการคดัแยกประเภทเน้ือหาได้  
ส่วนแบบสอบถามแสดงใหเ้ห็นเก่ียวกบัการพิสูจน์ใหเ้ห็นความส าคญัของทกัษะการตั้งกระทูค้  าถาม 
และระดบัความยากของค าถามต่าง  ๆ และการกระตุน้นกัเรียนใหรู้้จกั  การท าความเขา้ใจกบัความ
ซบัซอ้นของค าถามดว้ยกลยทุธ์ดา้นเมตาคอกนิชัน่ช่วยใหน้กัเรียนเกิ ดความตระหนกัในตวัเอง
เก่ียวกบักระบวนการรับรู้เขา้ใจเน้ือหาต่าง  ๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามภาระกิจการ
เรียนรู้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวิจัย 

การวิจยั เร่ืองการพฒันา รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขา วิชาชีพครู  โดย ใชว้ิธีด าเนินการวิจยัลกัษณะการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development : R & D)และเป็นการวิจยัแบบก่ึงการทดลอง ( Quasi - experiment 
Design) ท่ีมีการทดสอบก่อนการพฒันาและหลงัการพฒันา  ( One Group Pretest – Posttest Design) 
(มาเรียม  นิลพนัธ์ุ,  2555  :  230 – 253) โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน  ( Analysis : A) หรือขั้นการวิจยั (Research : 
R1) เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาสภาพปัญหาการ
จดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพครู   

ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและการพฒันา  (Design and Development : D) หรือขั้นการ
พฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและการพฒันา รูปแบบ DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta 
cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช ้(Implementation : I) หรือขั้นการวิจยั (Research : R2) เป็น
ขั้นทดลองใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
สาขาวิชาชีพครู 

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation : E) หรือขั้นพฒันา (Development : D2) เป็นการ
ประเมินผลและปรับปรุง รูปแบบ DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึก ษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

โดยสรุปเป็นภาพประกอบกระบวนการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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ภาพประกอบท่ี  6  ขั้นตอนด าเนินการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษา
และวเิคราะห์ 
Analysis : A 

ขั้นตอนที ่2 ออกแบบ
และพฒันา 
Design & Development : 
D 

ขั้นตอนที ่3 ทดลองใช้
รูปแบบ 
Implementation : I 

ขั้นตอนที ่4 ประเมนิ
ประสิทธิผลรูปแบบ 
Evaluation : E 
 

 

 

 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
จากเอกสารการ
พฒันาหลกัสูตร, 
ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ 
(Constructivism) 
แนวคิดการศึกษา
ของ 
มาร์ซาโน (Meta 
cognitive system and 
Marzano’ New  
Taxonomy) 
แนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ 
 Bigg s3’p Model 
แนวคิดการออกแบบ
การเรียนรู้ท่ีเป็น
สากล (Universal 
Design for Learning 
: UDL) 
SU Learning Model 
การวจิยัในชั้นเรียน 
สภาพการจดัการ
เรียนรู้มาตรฐาน
วชิาชีพครูของคุรุ
สภา, TQF 

ร่างรูปแบบ DRU โดย
วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎี
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ 

พฒันาโครงร่างรูปแบบ
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
Meta cognition ของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัร 
บณัฑิตสาขาวชิาชีพครู 
 

สร้างและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม/
สอดคลอ้งของรูปแบบ
คู่มือการใชรู้ปแบบและ
เคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิผล 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ตรวจสอบคุณภาพของ

รูปแบบ คู่มือ แผนการ

เรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

น า DRU Modelทดลอง

ภาคสนาม (field try 

out)  

ปรับปรุงแกไ้ข 

ทดลองใชรู้ปแบบการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความรู้
(DRU Model) 
1. ทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) 
2. จดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมMeta cognition 
ตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน 
คือ 
   1) D (การวนิิจฉยัและ
ออกแบบการเรียนรู้) 
ก าหนดจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ การวางแผนและ
ออกแบบการเรียนรู้ 
   2) R (การวจิยั
ปฏิบติัการเรียนรู้) น า
แผนการจดัการเรียนรู้ไป
การจดัการเรียนรู้ตาม
กระบวนการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ 
   3) U (การประเมิน) 
3.ประเมินการเรียนรู้ 
  ทดสอบหลงัเรียน (Post-
test) 

ประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบ โดย
ประเมินผลจาก 
1. การทดสอบความรู้
ในการจดัการเรียนรู้
และการจดัชั้นเรียน 
 2. การประเมินการ
ปฏิบติั 
     2.1 ความสามารถ
ในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ 
     2.2 ความสามารถ
ในการปฏิบติัตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ไม่ผา่น 

ตรวจสอบ/
ปรับปรุง
แกไ้ข 

ขยายผล 

สรุปผล 

ผา่น 
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ขั้นตอนที ่1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : A)   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร  
1.1.1 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณวฒิุระดบั ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ดา้น

มาตรฐานผลการเรียนรู้  ท่ีส าคญัคือ ดา้นความรู้ มีความรู้ระดบัสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใน
วิชาการหรือวิชาชีพ มีความรู้ในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์ มีความรู้เก่ียวกบังานวิจยัและ
นวตักรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบติังานวิชาชีพ จึงอาจกล่าวโดยสรุปวา่ นกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จะตอ้งมีความ รู้วิชาชีพครูในระดบัสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติั ดงั
ปรากฎในวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพครูก าหนดไวว้า่ ผูเ้ขา้รับ
การศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู และมีคุณธรรมพร้อมท่ีจะ
ประกอบอาชีพครูอยา่งมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

1.1.2 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุรุสภาและค าอธิบายรายวิชาการจดัการเรียนรู้และ
การจดัการชั้นเรียน พบวา่ มาตรฐานดา้นความรู้และสมรรถนะ ประกอบไปดว้ยความรู้และการ
ปฏิบติั  : หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบั  การจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการ เรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกั คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้สมรรถนะหลกัคือ สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบติั
ใหเ้กิดผลจริง สร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

1.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี  
1.2.1 แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ท่ีให้ความส าคญัของ

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และความส าคญัของ จุดหมาย(goals)การเรียนรู้ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
เป็นผูแ้สวงหาการเขา้ถึงความรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยการก ากบัตนเองในการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) การก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) 2) การก ากบัติดตามการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ 
(monitoring the execution of knowledge) 3) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความกระจ่างชดั  
(Monitoring Clarity) และ 4) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า (monitoring accuracy) 

1.2.2 การเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย ซ่ึงในการเรียนรู้ อาศยัแนวคิดการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้มี ประเดน็ส าคญั 
3 ประการคือ การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs)การวิจยัเพื่อก าหนด
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ( Research into identifying effective learning environments ) และการ
ตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( Universal Design for 
Learning and Assessment) 
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 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร แนวคิดและเป้าหมายของการพฒันานกัศึกษา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 มาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบั อุดมศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทฤษฎีสรรคนิยม ( Constructivism) แนวคิดการ
จดัการเรียนรู้ Biggs’ 3P model; SU learning model แนวคิดการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดา้น 
cognitive ของบลูมและคณะ  แนวคิดการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ดา้น  Meta-cognitive system 
ของมาร์ซาโน (Marzano New Taxonomy) แนวคิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  แนวคิดการวิจยัในชั้น
เรียน และการวดัผลการเรียนรู้ การก าหนดระดบัความเขา้ใจ ในการก าหนดค่าระดบัคุณภาพการ
เรียนรู้ตามแนวคิด SOLO Taxonomy  
 จากการวิเคราะห์ แนวคิดของบลูมและคณะไดน้ าเสนอการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดา้น cognitive domain (พทุธิพิสัย) ซ่ึงไดก้ าหนดล าดบัขั้น
กระบวนการทางปัญญาเป็น 6 ขั้น คือ 1. จ า (Remembering) 2. เขา้ใจ (Understanding) 3. ประยกุต ์(Applying)              
4. วิเคราะห์(Analyzing)  5. ประเมินค่า (Evaluating) 6. การสร้างสรรค ์(Creating)  และการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ตามแนวคิด  Marzano ดา้น Meta Cognitive System มีดงัน้ี 1) การก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) 2) การก ากบัติดตามการปฏิบติัเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ 
(monitoring the execution of knowledge) 3) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความกระจ่างชดั  
(Monitoring Clarity) และ 4) การก ากบัติดตามนั้นตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) 
ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ Bloom’s Taxonomy และ Marzano’s Taxonomy ไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี  10  เปรียบเทียบ Bloom’s Taxonomy และ Marzano’s Taxonomy 

 แนวคิดการก าหนด
วตัถุประสงคข์องบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) 

แนวคิดการก าหนด
วตัถุประสงคข์องบลูม 
และคณะ (Revised  
Bloom Taxonomy) 

 
แนวคิดการก าหนดจุดมุ่งหมายของมาร์ซาโน  

(Marzano’s New Taxonomy) 

    ระบบตนเอง  
(Self-System : Motivation towards learning task) 

    ความเช่ือเก่ียวกบั
ความส าคญัของ
ความรู้ (Beliefs about 
the importance of 
knowledge) 

ความเช่ือเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพ 
(Beliefs about 
efficacy) 

อารมณ์ความรู้สึกท่ี
เก่ียวพนักบัความรู้
(Emotions Associated 
with Knowledge)  

    ระบบอภิปัญญา : การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ 
(Meta Cognitive System : Goal-setting relative to learning task) 

    การก าหนด
จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ 
(Specifying 
Learning 
Goals) 

การก ากบั
ติดตามการ
ปฏิบติัเพื่อให้
ไดค้วามรู้ 
(Monitoring 
the Execution 
of knowledge) 

การก ากบัติดตาม
นั้นตอ้งมีความ
กระจ่างชดั 
(Monitoring 
Clarity) 

การก ากบั
ติดตามนั้นตอ้งมี
ความถูกตอ้ง
แม่นย  า 
(Monitoring 
Accuracy) 

 การประเมินค่า 
(Evaluation) 

สร้างสรรค ์
(Creating) 

  
 

ระบบปัญญาความรู้ความคิด (Cognitive System) 
 การสงัเคราะห์ 

(Synthesis) 
ประเมินค่า 
(Evaluating) 

 

 การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

วเิคราะห์ 
(Analyzing) 

 การน าความรู้ไปใช ้
(Knowledge Utilization) 

การตดัสินใจ (Decision Making) 
การแกปั้ญหา (Problem Solving) 
การสืบเสาะหาความรู้จากการทดลอง 
(Experimental Inquiry) 
การตรวจสอบ (Investigation) 

 การน าไปใช ้
(Application) 

ประยกุต ์
(Applying) 

 การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การจบัคู่ (Matching), การจ าแนก
(Classifying), การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด 
(Error Analysis),  
การก าหนดเป็นกฏเกณฑท์ัว่ไป(Generalizing),  
การก าหนดเฉพาะเจาะจง(Specifying) 

 ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

เขา้ใจ 
(Understanding) 

 ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

การสงัเคราะห์ (Synthesis),  
การก าหนดสญัลกัษณ์(Representation) 

 ความรู้ ความจ า 
(Knowledge) 

จ า  
(Remembering) 

 การเรียกใชค้วามรู้ 
(Knowledge Retrieval) 

การระลึกได ้(Recall) 
การลงมือปฏิบติัได(้ Execution) 
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 จากการศึกษาวิเคราะห์งานและภาระงาน  ในกระบวนการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้น
เรียนและกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาในดา้นสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 6 การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน ซ่ึงไดก้ าหนดใหน้กัศึกษามี
ความรู้เก่ียวกบั 1) หลกัการ แนวคิดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้ 3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  4) การจดัการชั้นเรียน  
และ 5) การพฒันาศูนยก์ารเรียนในสถานศึกษา และมีสมรรถนะให ้1) สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้
และน าแผนไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลจริง 2) สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ และจากการศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 การออกแบบการ
เรียนรู้แบบยอ้นกลบั (Grant Wiggins and Jay McTighe, 1998) การพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์  ทา
บา และแนวคิดการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ดา้น  Metacognitive system ของมาร์ซาโน  
(Marzano’s New Taxonomy) ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริมMeta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี  11  ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition  
 

ทฤษฎ/ีแนวคดิ ขั้นตอน/กจิกรรม การเรียนรู้ 

Constructivist Clarifying exist knowledge Identifying  receiving and 
understanding new information 

Confirming and using new 
knowledge 

Biggs’s 3P Presage Process Product 

Research 
Learning 

วเิคราะห์
จุดหมายใน
การเรียนรู้ 

วางแผนการ
เรียนรู้ 

การพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ 

การสรุป/การ
วพิากษค์วามรู้ 

ประเมินการเรียนรู้ 

SU Learning 
Model 

การวางแผน
การเรียนรู้ 

การออกแบบ
การเรียนรู้ 

ปฏิบติัการการเรียนรู้ 
(การเรียนรู้+การจดัการชั้นเรียน) 

การประเมินการเรียนรู้ 

DRU Model D : การวนิิจฉยัความตอ้งการใน
การเรียนรู้(Diagnosis of Needs) 

R : การวจิยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 
environments ) 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

 
จากตารางท่ี  11 แบบจ าลองการจดัการเรียนรู้ DRU Model  เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
แนวคิดของ Taba (1962 :10) เช่ือวา่ ครูผูส้อน มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสรรค์

หน่วยการสอนและการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน และไดน้ าเสนอขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ขั้น ดงัน้ี 
1. การวินิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs) 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objectives) 
3. การเลือกเน้ือหา (selection of content) 
4. การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (organization of content) 
5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences) 
6. การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ (organization of learning experiences) 
7. การวินิจฉยัวา่ส่ิงท่ีจะประเมิน(การเรียนรู้)คืออะไร จะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือวดัใดใน

ประเมิน(การเรียนรู้) 
เม่ือน ามาวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) อาศยัแนวคิดของบลูมส์

และคณะท่ีไดเ้สนอการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยั( cognitive domain) 6 ระดบั 
คือ ความจ า (remembering) ความเขา้ใจ (understanding) ประยกุต์(applying) วิเคราะห์ (analyzing) 
ประเมิน(evaluating) และสร้างสรรค์ (creating) และแนวคิดของมาร์ซาโน ท่ีเสนอแนวคิดในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ใน meta cognitive system ประกอบดว้ย 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ (specifying learning goals) 2) การก ากบัติดตามการปฏิบติัของกระบวนการทางปัญญา
(monitoring the execution of knowledge) 3) การก าหบัติดตามท่ีมีความกระจ่างชดั ( monitoring 
clarity) 4) การก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า(monitoring accuracy)  

จากการประมวลผลแนวคิดของ Taba (1962 :10), Bloom’s revised taxonomy,  Marzano 
(2000) และหลกัสูตรอิงมาตรฐาน เม่ือน ามาปรับใชใ้น DRU Model ในขั้น D : การวินิจฉยัความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) ดงัน้ี 

1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 
goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนนั้น ๆ มีความรู้และทกัษะอะไร ผูเ้รียน
จะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการปฏิบติั หรือ
กระบวนการ (procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของจุดมุ่งหมาย
และระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

2.  ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้
โดยอาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
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(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3.  ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  
สรุป ขั้นแรกของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอน D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ 
(Diagnosis of Needs) คือ การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ (goal setting relative to learning task)  
 

R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 
learning environments ) 

ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (learning environment) คือการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในวิชาท่ีเรียน คือ ผลการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์หน่วยงานการศึกษาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st centuryskills.org) ไดเ้สนอ
แนวคิดวา่ ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้คือระบบสนบัสนุนท่ีจดัสรรเพื่อใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
เป็นระบบท่ีรองรับความตอ้งการเพื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนทุกคน และสนบัสนุน
ความสมัพนัธ์กบัมนุษยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการรวมเอา
โครงสร้าง เคร่ืองมือ และชุมชนท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียน และนกัการศึกษาเพื่อจะบรรลุ
ความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 

1. สร้างขอ้ปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้ ใหก้ารสนบัสนุนจากผูค้นโดยรอบและส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดผ้ลเชิงทกัษะในศตวรรษท่ี 
21 

2.  สนบัสนุน ชุมชนการเรียนรู้ระดบัมืออาชีพ ท่ีช่วยใหน้กัการศึกษาท างานร่วมกนั 
แบ่งปันวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไปสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน 

3.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในบริบทของศตวรรษท่ี 21 เช่น ผา่นโครงการ หรืองานต่าง ๆ ท่ี
น าไปใช ้
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4.  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เทคโนโลยแีละทรัพยากร 
5.  จดัสรร ให ้การออแบบ เชิงสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ

การเรียนรู้แบบกลุ่ม ทีมงาน และของแต่ละบุคคล 
6. รองรับชุมชนท่ีมีการขยายตวัและการมีส่วนร่วมระหวา่งประเทศในการเรียนรู้ ทั้งการ

เรียนแบบ face to face และออนไลน์ 
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละ

บุคคล การเรียนรู้น้ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและท่ีใดกไ็ด ้เม่ือความตอ้งการของผูเ้รียนเกิดข้ึนในบริบท
ของความสัมพนัธ์แบบ “ใหท้นัเวลา(just in time)” มากกวา่ “เป็นการเรียนแบบเผือ่ไว(้ just in case)” 
และการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นแบบ “ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการ ( just what I needs)” ดงันั้น โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความรู้และทกัษะในการเรียนรู้ผา่นกลยทุธการเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนบุคคล และปรับใหเ้ขา้กบัรูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 ในขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ไดน้ าแนวคิด “การวิจยัในกระบวนการ
เรียนรู้”  “ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้” มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดงัน้ี 

1  ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) คือ ผลการเรียนรู้ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ แสวงหา
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2. ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการเรียนรู้
ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรมากกวา่
ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรม
ตามท่ี วิเคราะห์และออกแบบ การเรียนรู้ ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึงการ
กระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

3. ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียนใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จากการ ศึกษาจาก
ฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการสืบคน้ราย บุคคล
หรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวางแนวทางการ
ประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่งกระจ่าง
ชดั(monitoring clarity) 
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4. ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ “ผูเ้รียนจะท า
อะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะมีปฏิสัมพนัธ์
(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้นผูเ้รียน
ร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

Universal Design (UD) เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจง
วา่เป็นใครคนใดคนหน่ึง ดงันั้น การน าหลกัการ universal design มาใชใ้นการศึกษาจึงเป็นการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการหลากหลาย การ
น า UDL มาใชก้เ็พื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหเ้หมะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละ
คน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ(Eagleton 2008)  

การพฒันาแผนการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดน้ าแนวคิดการออกแบบสากลเพื่อการ
เรียนรู้(UDL) มาใชเ้พื่อช่วยครูผูส้อนไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียนทุกคน การวางแผนการประเมินดงักล่าวน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการประเมิน
ความรู้และทกัษะท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในจุดหมาย(goal)ของการเรียนรู้  ดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดหมาย(goal setting) ในการก าหนดจุดหมายตอ้งระบุ 1) บริบท ใหส้ารสนเทศ
พื้นฐานของเน้ือหาสาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน 2) ปรับจุดหมายให้
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมาตรฐานของชาติ 

2. วิเคราะห์หลกัสูตรและกิจกรรมในชั้นเรียน มีการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน และการ
ประเมินการเรียนรู้ จากนั้นน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐานแลว้เลือกกิจกรรมท่ีมัน่ใจวา่ผูเ้รียน
ทุกคนจะไดรั้บโอกาสเพื่อความส าเร็จตามหลกัสูตร 

3. ใชห้ลกัการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้กบับทเรียนหรือหน่วยการเรียน ในขั้นตอนน้ี
จะตอ้งระบุ 1) วิธีสอน/วิธีการเรียนรู้ การวดัและประเมินการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้
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ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของบทเรียน 2) รวบรวมและจดัการเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน
บทเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

4. การประยกุตใ์ช ้UDL ในการเรียนรู้ มี 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 การน าเสนอ การจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัการของ UDL ควรใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การใชรู้ปแบบของ
ขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้มูลภาพ ขอ้มูลเสียง หรือขอ้มูลท่ีสมัผสัได ้การใชภ้าษาและ
สัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย และการสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้ ความเขา้ใจจากการเรียน  
ระดบัท่ี 2 การส่ือสาร การใหโ้อกาสในการแสดงออกไดห้ลากหลายวิธีการ ไดแ้ก่ การใชร่้างกาย 
การพดู การใชก้ารท างานของสมองระดบัสูง(executive function) และระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การพยายามชกัจูงความสนใจ โดยใหอิ้สระในการเลือก สนบัสนุน
ใหใ้ชค้วามพยายามในการท างาน และเสริมสร้างทกัษะการก ากบัตนเอง(self regulation) 

การก าหนดระดับคุณภาพผลการเรียนรู้ 
แนวคิดท่ีน ามาใช้ ก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ ในการวิจยัน้ีอาศยั โครงสร้างการ

สงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (The Structure of Observed Learning Outcome : SOLO taxonomy)  
ซ่ึงเป็นการจดัระดบัของค าถาม และค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูเ้รียนเป็นชุดของเกณฑก์าร
ประเมินผลการเรียนรู้ (Biggs and Collis ,1982 : อา้งถึงในสุเทพ อ่วมเจริญ , 2555 : 110-111) เป็น
ระบบท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร โครงสร้างการสงัเกต
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน Biggs and Collis ไดเ้สนอวิธีการ ดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน 2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
 The SOLO taxonomy คือการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเนน้
เฉพาะการสอนและการใหค้ะแนนจากผลงานเท่านั้น  ใหค้วามส าคญั ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน 
 การประเมินความสามารถของผู้เรียนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

1.  ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structure ) นกัเรียนจะไดข้อ้มูลเป็นส่วน ๆ ท่ีไม่
ปะติดปะต่อกนั ไม่มีการจดัการขอ้มูลและความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

2.  ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐานง่ายต่อการเขา้ใจ แต่
ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงขอ้มูล 

3.  ระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้
ดว้ยกนั ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงไม่ปรากฏ 
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4.  ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของ
ความเก่ียวโยงขอ้มูลได ้ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล และภาพรวม
ทั้งหมดได ้

5.  ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level) ผูเ้รียน
เช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัเร่ืองท่ีไดรั้บ ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญัและ
แนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 การน า SOLO taxonomy มาใชเ้ป็นแนวการประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการก าหนดระดบั
คุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะช่วยใหท้ราบถึงพฒันาการการเรียนรู้ระหวา่งเรียน  เพื่อท่ีจะได้
หาวิธีการแกไ้ข ปรับปรุงวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีโดยไม่ไดมุ่้งเนน้การใหค้ะแนน
จากผลงานทั้งจากผูส้อนและผูเ้รียนเพียงเท่านั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันา Meta cognition ท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ปฏิบติัจากส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยใหท้ั้งครูผูส้อนและ
ผูเ้รียนเองเกิดความกระจ่างชดัในเป้าหมายการเรียนรู้ และมีการก ากบัติดตามกระบวนการเรียนรู้
ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชปั้ญญาท่ีมีความซบัซอ้นก่อใหเ้กิดพฒันาการการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้
(U-Universal Design for Learning and Assessment) น าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 
ร่วมกบัแนวคิดโครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Structure of Observed Learning Out-
come : SOLO Taxonomy) มาเป็นแนวคิดในการสร้างเกณฑร์ะดบัคุณภาพของพฒันาการการเรียนรู้  
ดงัน้ี 

1.  ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียนสามารถบอกได้
วา่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั  บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหาสาระ หวัขอ้
ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และสะทอ้น
มาตรฐานของชาติหรือไม่ 

2.  ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้แลว้ 
โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อความส าเร็จ
ตามหลกัสูตรประเมินจุด เด่น/จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการการเรียนรู้และเสนอแน ะแนว
ทางการแกไ้ข 

3.  ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อประเมินใน
ระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและการ
บรรลุมาตรฐานของชาติ 
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4. ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูลยอ้นกลบั
โดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ ประเมินความรู้
ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบัคุณภาพ  SOLO 
Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมิน ท่ีก าหนดไวใ้นขั้นการวินิจฉยั
ความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการ
เรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

สรุปไดว้า่ การด าเนินการตามขั้น  U: Universal Design  for learning (การออกแบบการ
เรียนรู้ท่ีเป็นสากล: UDL) เป็นขั้นท่ีใหน้กัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตประเมิน  ตรวจสอบทบทวน
ตนเองและการยนืยนัความถูกตอ้ง และมีการก ากบัติดตามซ่ึงการก ากบัติดตามนั้นมีความถูกตอ้ง
เม่นย  า (Monitoring Accuracy)  ผลผลิตตามขั้นตอนน้ีคือ  ผลประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิด SOLO 
Taxonomy ซ่ึงเป็นการระบุแนวทางการประเมินการเรียนรู้ ตามระดบัคุณภาพการเรียนรู้ โดย
ก าหนดระดบัคุณภาพการเรียนรู้ไว ้4 ระดบั คือ ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า  SOLO 2 =  
ปานกลาง  SOLO 3 =  สูง SOLO 4 = สูงท่ีสุด ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ ามาจดัระดบัการเรียนรู้ได ้ 4 
ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO = 1 ต ่า หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ  

2. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 2 = ปานกลาง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้ 

3. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 3 = สูง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์(ความรู้ท่ีเกิดจากตนเอง)  

4. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 4 = สูงท่ีสุด หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบั
อภิปัญญา/การรู้คิด ) 

 

ขั้นตอนที ่2 การออกแบบและการพฒันา  (Design and Development : D) หรือขั้นการพฒันา 
(Development : D1) เป็นการออกแบบและการพฒันา รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยการน าผลจากการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ท่ี 1 มาใชใ้นการก าหนดกรอบความคิดของการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาแนวคิดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดรูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 
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 2.2 การออกแบบ DRU Model เป็นขั้นตอนการก าหนดวิธีการด าเนินการต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายการศึกษาท่ีตั้งไว ้โดยออกแบบการเรียนการสอน/บทเรียนตามกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
การวิเคราะห์ผลการออกแบบสรุปไดว้า่ การ จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม Meta cognition มุ่งใหน้กัศึกษา
ควบคุมตนเองใหป้ฏิบติัภาระงานช้ินงานท่ีเกิดข้ึนใหบ้รรลุ  ดว้ยการการก าหนดจุดมุ่งหมาย/
เป้าหมายของการเรียนรู้ (Specifying Learning Goals) การดูแลติดตามการปฏิบติัของกระบวนการ
ทางปัญญา (Monitoring the Execution of Knowledge) การดูแลติดตามความชดัเจน ( Clarity) และ
การดูแลติดตามใหเ้กิดความถูกตอ้ง(Monitoring Accuracy) ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการเรียนการสอนโดย
น าแนวคิดการก าหนดมุ่งหมายของมาร์ซาโน ระบบอภิปัญญา   (Meta – Cognitive System : Goal 
setting relative to learning task) ใชก้ระบวนการการวินิจฉยัความตอ้งการ การวิจยัเพื่อพฒันา และ
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล มาออกแบบ กิจกรรมใหน้กัศึกษา  1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ วางแผนและออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง 2) ปฏิบติัการการเรียนรู้  (การจดัการเรียนรู้และ
การจดัชั้นเรียน)โดยใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันา  3) การประเมิน ตรวจสอบทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง ดงั
ภาพประกอบท่ี 7 

 
 
ภาพประกอบท่ี  7  ภาพรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบบัร่าง)  
 
จากภาพประกอบท่ี 7  ขั้นแรกของรูปแบบ คือ D การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ 

สาระส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ การวินิจฉยัความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรู้ (diagnosis of needs) 
และ ก าหนดจุดหมายในการเรียนรู้ ( specifying learning goals)  ขั้นท่ีสองของรูปแบบ คือ R การ
วิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ สาระส าคญัของขั้นตอนน้ีคือ การเรียนรู้ ( Learning)ท่ีใชก้าร
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วิจยัเป็นฐานและเป็นการวิจยัเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ท่ีจะตอ้งก ากบัติดตามใหก้ารเรียนรู้
ตรงตามจุดหมาย( Monitoring of execution of knowledge) ขั้นท่ีสามของรูปแบบ คือ U การ
ตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินพฒันาการเรียนรู้ สาระส าคญัของขั้นตอนน้ี
คือ การประเมินเพื่อพฒันา( Assessment) และการก ากบัติดตามท่ีชดัเจนเขา้ใจตรงกนัและมีการ
ก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 2.3 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบเชิงทฤษฎี โดยน าร่างรูปแบบใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
(รายละเอียดในภาคผนวก) ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในรายวิชาการจดัการเรียนรู้
จ านวน 3 คน ดา้นหลกัสูตรและดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 2 คน พิจารณาในประเดน็ความ
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได ้และก าหนดเกณฑค์วามสอดคลอ้ง 0.75-1.00 (สุเทพ อ่วม
เจริญ, 2557:100) ซ่ึงรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition มีความสอดคลอ้ง .80 -1.00 

 
การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ DRU เพื่อ

ส่งเสริม Meta cognition ไดแ้ก่ คู่มือการน ารูปแบบไปใช ้ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดท่ีได้
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการสงัเคราะห์ร่างรูปแบบ DRU 
เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ด าเนินการ
สร้างและพฒันาดงัน้ี 

1.  พฒันาคู่มือการใช้รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา วิชาชีพครู  ในคู่มือจะประกอบดว้ย แนวคิดในการพฒันารูปแบบ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ (หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินผล)  
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้  

2. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการจดัการเรียนรู้ เป็น  4 หน่วย ๆ ละ  8 
ชัว่โมง รวม 32 ชัว่โมง ประกอบไปดว้ย หน่วยท่ี 1 หน่วยการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้  
หน่วยท่ี 2 หน่วยการใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้ หน่วยท่ี 3 หน่วยการใช ้DRU :การจดัการชั้นเรียน
และหน่วยท่ี 4 หน่วยการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ  ในแต่ละหน่วย
จะประกอบไปดว้ยวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 
Cognition  3 ขั้น คือ  ขั้นตอนท่ี 1  D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) 
ขั้นตอนท่ี 2 R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ( Research into identifying effective 
learning environments ) : ขั้นตอนท่ี 3 U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการ
ประเมินการพฒันาการเรียนรู้(Universal Design for Learning and Assessment)  
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3.  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และคู่มือการใช้ รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน พิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม และตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบ คู่มือการใชรู้ปแบบ 
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง และใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 
0.75-1.00 (สุเทพ อ่วมเจริญ,  2557:100) ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้ คู่มือการใชรู้ปแบบ แผนการจดัการ
เรียนรู้ มีค่า 0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้

4.  ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบ และคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนรู้สร้างสรรคด์ว้ยปัญญา
เพื่อส่งเสริมความสร้างสรรค ์และแผนการจดัการเรียนรู้ ตามค าแนะน าขอ งผูเ้ช่ียวชาญ  ก่อน
น าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 
ขั้นตอนที ่3 การวิจยัทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ ( Research : R2): Implementation) เป็นการ
ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
 การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนน้ี เป็นการน า รูปแบบ DRU ท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 ไป
ทดลองใช ้โดยใชก้ารวิจยัเชิงทดลองแบบการวิจยัแบบการทดลอง ขั้นพื้นฐาน  (Pre-Experimental 
Design) โดยประยกุตใ์ชแ้บบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว  มีการทดสอบก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1 แบบแผนการวจิัย  
การทดลองคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว  โดยใชก้ลุ่มเดียวทดสอบก่อน -หลงั 

(One Group Pretest-posttest Design) (Tuckman, 1999 : 160) ดงัน้ี 
 
 
 

 
O1 =  การทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pretest) 
X = การจดักิจกรรมตาม รูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition นกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 O2 =  การทดสอบความรู้หลงัเรียน (Posttest) 
 

O1  X    O2 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 จ านวน 

6 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งส้ิน 180 คน  
1.2  กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชก้ลุ่มเป็นหน่วยการสุ่ม ได้ นกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 6  ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 27 คน และในการพฒันาสุ่มกลุ่มขยายผล สุ่มได้ นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขา
วิชาชีพครู กลุ่มท่ี 5 จ านวน 27 คน  

 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ย 1) แบบทดสอบความรู้เร่ือง การจดัการเรียนรู้
และการจดัการชั้นเรียน  2) แบบประเมินการเขียนแผน ฯตามแนวทางการประเมินการเรียนรู้ ตาม
ระดบัคุณภาพการเรียนรู้ SOLO Taxonomy 3) แบบประเมินการใชแ้ผนฯตามแนวทางการประเมิน
การเรียนรู้ ตามระดบัคุณภาพการเรียนรู้ SOLO Taxonomy และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตาม รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 
Cognition ของนกัศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา วิชาชีพครูโดยใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent) 
 

สรุปการด าเนินการวิจยัขั้นตอนท่ี 3 การวิจยัทดลองหาประสิทธิผลของรูปแบบ ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี  12  สรุปวิธีด าเนินการวิจยัขั้นตอนการใช ้DRU Model เพื่อส่งเสริม Meta-Cognition 

วตัถุประสงค์ แบบแผนการทดลอง เคร่ืองมือ วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้และ
การจดัการชั้นเรียน
ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู 

The One-Group Pretest- 
Posttest Design 

O1 X O2 
(Tuckman. 1999 : 160) 
เม่ือ X คือ การจดักิจกรรม
ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta cognition 
นกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  
O1 และ O2 คือ ผลการ
ทดสอบก่อนและหลงัการใช้
รูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม  
Meta cognition 

แบบทดสอบความรู้
ในการจดัการเรียนรู้ 
และการจดัการ 
ชั้นเรียน 

คะแนนเปรียบเทียบ
ทดสอบความ
แตกต่างดว้ยการ
ทดสอบค่าที (t-test) 
แบบ dependent 

2. เพื่อศึกษา
ความสามารถการ
เขียน แผนการ
จดัการเรียนรู้และ
การปฏิบติัตามแผน
จดัการเรียนรู้  

- แบบประเมินการ
เขียนแผน ตาม แนว
ทางการประเมินการ
เรียนรู้ ตามระดบั
คุณภาพการเรียนรู้ 
SOLO Taxonomy 
- แบบประเมินการ
จดัการเรียนรู้ 
 

คะแนนเปรียบเทียบ
เกณฑท่ี์ก าหนด 

3. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นท่ีมีต่อ
รูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta 
Cognition 

แบบสอบถาม ความ
คิดเห็น 

วิเคราะห์ความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล ( Evaluation : E) หรือขั้นพฒันา (Development : D2) เป็นการ
ประเมินผลและปรับปรุง รูปแบบ DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึก ษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลผลการทดลองใช้ รูปแบบ DRU  มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณา
ประเมินผลและปรับปรุง โดยด าเนินการ  น าผลจากการทดสอบ การประเมินการเขียนแผนตามแนว
ทางการประเมินการเรียนรู้ ตามระดบัคุณภาพการเรียนรู้ SOLO Taxonomy การประเมินการจดัการ
เรียนรู้ และการสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูท่ีมีต่อ
รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition แลว้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงโมเดล 
 

วธีิการด าเนินการ  
1. การหาประสิทธิผลของรูปแบบ  พิจารณาจาก “เกณฑพ์ฒันาการของผูเ้รียน” การพฒันา

ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ DRU ท่ีออกแบบไว ้โดยหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนสอบก่อนเรียน (pre-test) และ
หลงัเรียน (Post-test) ดว้ยการทดสอบค่าที (t-test)  ก าหนดความเช่ือมัน่ท่ีระดบั. 01 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ผูว้ิจยัไดส้ร้าง  พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ วิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่                    

1) แบบทดสอบความรู้ 2) แบบประเมินการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตาม รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition และการน าแผนไปจดัการเรียนรู้ และ3) แบบสอบถาม ดงัน้ี 

 
1. แบบทดสอบความรู้ 
1.1  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาการจดัการเรียนรู้และ

การจดัการชั้นเรียน (ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้) จากเอกสารหนงัสือ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2  สร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ก าหนดจ านวนขอ้สอบ และสร้างขอ้สอบแบบปรนยั 4 

ตวัเลือก  และน าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและปรับปรุงแกไ้ข 

1.3 น าแบบทดสอบความรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ข แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจบการศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการสอน  และมีประสบกาณ์การสอน ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
จ านวน 3 คน ดา้นการนิเทศและดา้นการวดัและประเมินผล  จ านวน 2 คน ตรวจสอบ  และ
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ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ใชเ้กณฑ์คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.75-1.00 
(ส าเริง บุญเรืองรัตน์, 2529: 95) แบบทดสอบความรู้มีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.8 – 1.00 

1.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความรู้ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้น าไปทดลองใช้
กบันกัศึกษาประกาศนีบตัรบณัฑิต วิชาชีพครูท่ีเรียนรู้รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้น
เรียนมาแลว้ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน น าผลคะแนนมาวิเคราะห์และคดัเลือกขอ้สอบตาม
เกณฑค่์าความยากง่าย (p) มีค่าระหวา่ง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก(r)  ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป 

1.5 น าแบบทดสอบความรู้ ท่ีคดัเลือกไวต้ามเกณฑแ์ละครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร ไปทดสอบกบันกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ท่ีเรียนรายวิชาการจดัการ
เรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนมาแลว้ในปีการศึกษา 2557 ท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 30 คน (ซ่ึงไม่
ซ ้ ากบัขอ้ 2.4) แลว้น ามาวิเคราะห์ไดค่้าความเช่ือมัน่ KR 20 = 0.77 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑค์วาม
เช่ือมัน่ท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่ 0.7  ข้ึนไป 

2.แบบประเมินการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ 
1) ศึกษาแนวทางการ หลกัการสร้างเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูล แบบประเมินการเขียนแผนจดัการ

เรียนรู้ ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา Meta Cognition ของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

2) แบบประเมินการเขียนแผนจดัการเรียนรู้และการน าแผนฯไปใชเ้ป็นแบบตรวจสอบ
รายการ 5 ระดบั ระบุเกณฑก์ารประเมินตามแนวคิด SOLO Taxonomy  

3) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  
(ภาคผนวก ก) ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูส้อนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รายวิชาการจดัการเรียนรู้ 
จ านวน 3 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน  และดา้นวดัและประเมินผลการศึกษาจ านวน 2 
คน พิจารณาตรวจสอบ แลว้ใหค้ะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่เห็นดว้ย ใหค้ะแนน -1 เม่ือไม่เห็นดว้ย และ
ใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.75-1.00 (ส าเริง บุญเรืองรัตน์,  2529:95) ซ่ึง
เคร่ืองมือวิจยัน้ีสามารถน าไปใชไ้ด ้มีค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.80-1.00 

4) ปรับปรุงเคร่ืองมือวิจยัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ภาษา ความเขา้ใจในประเดน็ค าถาม ความเป็นปรนยัของค าถาม ก่อนน าไปใช ้

3. แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มีกระบวนการ

สร้างและพฒันา ดงัน้ี 
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3.1 ร่างประเดน็ค าถามความคิดเห็นต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition โดยมี
ขอ้ค าถาม กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  3 ขั้น คือ  ขั้น  D : 
การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) ขั้น R : การวิจยัเพื่อก าหนด
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (Research into identifying effective learning environments ) : ขั้น U :  การ
ตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( Universal Design for 
Learning and Assessment) และค าถามแบบปลายเปิด(Opened Form)   

3.2. ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของประเดน็ค าถาม
ความคิดเห็นในดา้นการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของประเดน็ค าถาม โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 
5 คน ประกอบดว้ยผูส้อน่ีจบการศึกษาดา้นหลกัสูตรและการสอน จ านวน 3 คน  และอาจารยผ์ูส้อน
ดา้นวดัและประเมินผลการศึกษาจ านวน 2 คน พิจารณาตรวจสอบประเดน็สนทนาวา่วดัไดต้รงตาม
คุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ แลว้ใหค้ะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่วดัตรง ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่
วดัไดไ้ม่ตรงและใหค้ะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง พิจารณาคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง0. 75-1.00 (สุเทพ อ่วมเจริญ,  2557:100) ซ่ึง
แบบสอบถามน้ี มีค่าความสอดคลอ้ง 0.80-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้

3.3 ปรับปรุงแกไ้ขประเดน็ค าถามความคิดเห็นตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในการเรียนรู้โดยด าเนินการทดลองตาม แผนแบบการวิจยัเชิง
ทดลองขั้นพื้นฐาน ( pre-experimental) (Tuckman. 1999 : 160)  ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีเรียกวา่ DRU Model ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
1. ขั้นการวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย การวิเคราะห์

และออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.1 ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 

goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ มีความรู้และ
ทกัษะอะไร ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุ
ทกัษะการปฏิบติั หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งใน
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เร่ืองของจุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูก
ระบุวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

1.2  ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้
โดยอาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

1.3  ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

 
R   ขั้นการวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 

learning environments ) 
2. ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การ

วิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 
2.1  ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) คือ ผลการเรียนรู้ 

สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ แสวงหา
แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการเรียนรู้
ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไรมากกวา่
ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรม
ตามท่ี วิเคราะห์และออกแบบ การเรียนรู้ ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึงการ
กระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   
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2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียนใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จากการ ศึกษาจาก
ฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการสืบคน้ราย บุคคล
หรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวางแนวทางการ
ประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่งกระจ่าง
ชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ “ผูเ้รียนจะ
ท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะมี
ปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการ
เรียนรู้(U-Universal Design for Learning and Assessment) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัน้ี 

3.1)  ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียนสามารถบอก
ไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั  บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหาสาระ หวัขอ้
ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และสะทอ้น
มาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2)  ใชค้  าถามท่ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้แลว้ 
โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อความส าเร็จ
ตามหลกัสูตรประเมินจุด เด่น/จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการการเรียนรู้และเสนอแน ะแนว
ทางการแกไ้ข 

3.3)  ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อประเมินใน
ระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและการ
บรรลุมาตรฐานของชาติ 
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3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูลยอ้นกลบั
โดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ ประเมินความรู้
ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบัคุณภาพ  SOLO 
Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมิน ท่ีก าหนดไวใ้นขั้นการวินิจฉยั
ความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการ
เรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. แบบทดสอบความรู้ท่ีเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ การตรวจใหค้ะแนนตอบถูกให ้ 1 

คะแนน ตอบผดิได ้ 0 คะแนน การน าคะแนนผลการสอบมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐาน 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบ

การเรียนการสอน โดยการทดสอบค่าที (t- test)  แบบแบบไม่เป็นอิสระต่อกนั (dependent)  

2. การประเมินการปฏิบติั เป็นการประมวลผลขอ้มูลจากเคร่ืองมือวิจยัและเกณฑก์าร

ประเมิน ดงัน้ี 

2.2.1 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ 

2.2.2 แบบประเมินการน าแผนไปจดัการเรียนรู้ 

การตรวจใหค้ะแนนความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ และการน าแผนไปจดัการ

เรียนรู้ตามเกณฑคุ์ณภาพของผลงาน การวิเคราะห์ดว้ยการน าคะแนนขอ้มูล  การเขียนแผนจดัการ

เรียนรู้มาวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ความถ่ีและค่าเฉล่ียร้อยละ และแปลความหมายของคะแนนตาม

เกณฑ ์ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานการเขียนแผนจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  โดยก าหนด

เกณฑค์ะแนนดงัน้ี 

1) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ  

2) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 2 = ปานกลาง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้ 
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3) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 3 = สูง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์(ความรู้ท่ีเกิดจากตนเอง)  

4) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 4 = สูงท่ีสุด หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบั
อภิปัญญา/การรู้คิด ) 

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย

ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี   

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความวา่ มีความสามารถในการเขียนแผนและการน าแผนจดัการ

เรียนรู้ไปใชต้ามขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้   ระดบัต ่า 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายความวา่ มีความสามารถในการเขียนแผนและการน าแผนจดัการ

เรียนรู้ไปใชต้ามขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  ระดบัปานกลาง/พอใช ้

ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่  มีความสามารถในการเขียนแผนและการน าแผนจดัการ

เรียนรู้ไปใชต้ามขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  ระดบัสูง 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.00 หมายความวา่  มีความสามารถในการเขียนแผนและการน าแผนจดัการ

เรียนรู้ไปใชต้ามขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  ระดบัสูงท่ีสุด 

หมายเหตุ น าแผนจดัการเรียนรู้ท่ีมีอยูม่าใช ้เป็นระดบัการเรียนรู้ในระดบัความจ า เป็นความสามารถ 

ระดบัต ่าท่ีสุด ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 (ไม่คิดคะแนนให)้ 

3.แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน น าผลการตอบแบบสอบถาม

มาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนน  5.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
คะแนน  4.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยมาก  
คะแนน  3.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยปานกลาง  
คะแนน  2.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนน  1.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปล

ความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี   

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยมาก  
ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
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บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ การวิจยั เร่ืองการพฒันา รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู” ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1. การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

2. ผลการทดลองใชรู้ปแบบ DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 
 
1. การพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู 

1.1  ผลการพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้  
ผูว้ิจยัอาศยัแนวคิดในการสร้างความรู้ท่ีเป็นกระบวนการอยา่งนอ้ย 3 กระบวนการ คือ 

กระบวนการ สร้างความรู้ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการวิจยัเป็นฐาน  และ กระบวนการทางสงัคม 
ประกอบดว้ย 
 1.1.1 หลกัปรัชญาการสอน ใชห้ลกัปรัชญาตามแนวคิด ทฤษฎีสรรคนิยม(Constructivism) 

1.1.2. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั( learner centered learning) การเรียนรู้โดย
ใชก้ารวิจยัเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (cooperative learning)  

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment)  และก าหนดคุณภาพ
ตามแนวคิด SOLO Taxonomy ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล(Universal 
Design for Learning : UDL) 

ผลการพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพครู พบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีการจดัการเรียนรู้จะก าหนดเป้าหมายพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนตาม DRU Model ดงัน้ี D : การวินิจฉยัความ  
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ตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) และ U :  การตรวจสอบทบทวนโดย
ใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( Universal Design for Learning and 
Assessment) จากการน ารูปแบบไปใชจ้ริง นกัศึกษาวิชาชีพครูตอ้งการใหแ้สดงความสัมพนัธ์ของ 
DRU Model ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเพื่อสร้างความมัน่ใจในการน าไปปฏิบติัไดข้อ้สรุป  ดงัภาพประกอบท่ี 
8  

ภาพประกอบท่ี  8   DRU Model เพื่อสง่เสริม Meta cognition 

 
 
1.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRUเพื่อส่งเสริม Meta Cognition 
ผูว้ิจยัได้ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ  DRUเพื่อส่งเสริม Meta Cognition โดยน าไป

ทดลองกบักลุ่มนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 27 คน 
จากการทดสอบประสิทธิภาพ (E1/E2) วิเคราะห์ ค่า E1 จากคะแนนท่ีไดจ้ากภาระงาน และปฏิบติั
กิจกรรมการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ไดค่้า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 73.58 / 77.63  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์75 / 75 ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อย
ละ 2.5 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่ง 72.50 ถึง 77.50  

จากการใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  กบักลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู จ านวน 27 คน หาค่า E1 โดยค านวณจากคะแนนท่ีไดจ้าก
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ภาระงานและปฏิบติัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ ไดค่้า E1 = (73.15+75.00)/2 = 74.08 และหาค่า E2 
จากคะแนนการทดสอบความรู้ ไดค่้า E2 = 79.63 รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 

 

ตารางท่ี  13  ประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

หน่วยท่ี 
ภาระงาน เขียนแผนจดัการเรียนรู้ จ านวนคน คะแนน

เขียนแผน ไดค้ะแนนร้อยละ ไดร้ะดบั SOLO ความถ่ี ร้อยละ 

1 72.96 1 2 7.41 3.70 
2 73.33 2 5 37.04 37.04 
3 73.70 3 12 44.44 133.33 
4 72.59 4 8 29.63 118.52 

รวมคะแนนภาระงานเฉล่ียร้อยละ 73.15 รวมคะแนนการเขียนแผนเฉล่ียร้อยละ 75 

ประสิทธิภาพ  E1 (73.15 + 75)/2 = 74.08 

ประสิทธิภาพ  E2 (23.89/30)x100 = 79.63 

 
2.  ผลการทดลองใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพครู พบวา่  

2.1  ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 
cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู  ปรากฎผลดงัตารางท่ี 14 

 
ตารางท่ี 14 คะแนนความรู้ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

การทดสอบ คะแนนเตม็ n x  S.D 
t 

(two-tail test) 
Sig 

ก่อนเรียน 30 27 16.56 1.45 
-17.46 .000 

หลงัเรียน 30 27 23.89 1.63 
 
จากตารางท่ี 14  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ในการจดัการเรียนรู้ตาม

รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition หลงัการเรียนรู้ ( x = 23.89 s.d = 1.63) สูงกวา่ก่อนการ
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เรียนรู้ตามตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ( x= 16.56 s.d = 1.45)  จึงยอมรับ
สมมุติฐานท่ีวา่ ความรู้ ในการจดัการเรียนรู้ ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู ก่อนและหลงัจาก ท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ย รูปแบบ  DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta 
cognition ของนกัศึกษาวิชาชีพครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta cognition นกัศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 15 ความสามารถในการปฏิบติัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ DRU Model   
ระดบั SOLOTaxonomy ความถ่ี (คน) ร้อยละ ระดบั Meta Cognitiom 

4 8 29.63 สูงท่ีสุด 
3 12 44.44 สูง 
2 5 18.52 ปานกลาง 
1 2 7.41 ต ่า 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

ในระดบั ระดบั SOLO 3 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดย
มีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ระดบั 
SOLO 4 นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ใน
ระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบัอภิปัญญา ) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 ระดบั 
SOLO 2 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการ
เรียนรู้ในระดบัการประยกุตใ์ช ้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 และ SOLO = 1 หมายถึง 
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความ
เขา้ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 

สรุปการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 2.96  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 เทียบเกณฑแ์ปลความหมาย ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่  มี
ความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  ไดใ้นระดบัสูง 

2.3 ผลการประเมิน  ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition เป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินแผนจดัการเรียนรู้ตาม DRU Model  ผลสรุปได้
ดงัน้ี  
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ตารางท่ี  16  ความสามารถในการปฏิบติัตามแผนจดัการเรียนรู้ DRU Model   
ระดบั SOLOTaxonomy ความถ่ี (คน) ร้อยละ ระดบั Meta Cognitiom 

4 6 22.22 สูงท่ีสุด 
3 14 51.85 สูง 
2 5 18.52 ปานกลาง 
1 2 7.41 ต ่า 

 
จากตารางท่ี 16 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการ ปฏิบติัตามแผนการจดัการ

เรียนรู้ในระดบั ระดบั SOLO 3 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต ปฏิบติัตาม แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยมี ระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 
รองลงมาคือ ระดบั SOLO 4 นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย
มีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบัอภิปัญญา) จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 ระดบั SOLO 2 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.52  และ SOLO = 1 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้
โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 

สรุปความสามารถในการน าแผนจดัการเรียนไปใชต้าม ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition ของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยรวม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.85 เทียบเกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่  มีความสามารถในการปฏิบติั
ตามแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  ไดใ้นระดบัสูง 

 
3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรู้ ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta cognition  

การศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มากทุกขอ้ โดยล าดบัแรกคือ มีการใหแ้นวทาง/ใชค้  าถามเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ าไปสร้างความรู้ดว้ย
ตนเอง ...รองลงมาคือ ใหแ้สวงหาความคิดในการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้.. และการให้
รับผดิชอบในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้.และสร้างสรรคป์ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม..ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี  17 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม x  S.D 

1-10 ดา้นกิจกรรม 4.65 0.14 

11-20 ดา้นบรรยากาศ 4.60 0.01 

21-30 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.67 0.17 
 
จากตารางท่ี 17  การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม 

Meta cognition พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากทั้งสามดา้น คือ 1. ดา้นประโยชน์  2. ดา้น
กิจกรรม และ   3.ดา้นบรรยากาศ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี  18  ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝑥  S.D 
 ด้านกจิกรรม 4.65 0.14 

1 กิจกรรมใหค้วามรู้ DRU Model ส่งเสริมใหเ้กิด Meta Cognition 4.93 0.27 

2 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการ วินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ 4.56 0.51 

3 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการ  การพฒันาหน่วยการเรียนรู้และกลวิธี
การสอน 

4.74 0.45 

4 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการการเรียนรู้เร่ือง ส่ือและนวตักรรมการ
เรียนรู้ 

4.56 0.51 

5 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการการเรียนรู้เร่ือง การจดัการชั้นเรียน 4.85 0.36 

6 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการ การเรียนรู้เร่ือง การประเมินพฒันาการ
เรียนรู้ 

4.70 0.47 

7 กิจกรรมมุ่งใหแ้นวทางในการวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.63 0.49 

8 กิจกรรมเปิดโอกาสใหน้กัศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิตพฒันา
ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta 
Cognition 

4.52 0.51 

9 ภาระงานการเรียนรู้ช่วยใหแ้นวทางในการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการชั้นเรียน เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

4.26 0.45 

10 มีการใหแ้นวทาง/ใชค้  าถามเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ าไปสร้างแผนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

4.67 0.48 
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ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition (ต่อ) 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝑥  S.D 

 ด้านบรรยากาศ 4.60 0.01 
11 การเรียนรู้เอ้ืออ านวยในการเขียนแผนจดัการเรียนเพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 3.92 0.65 
12 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในการเขา้ถึงความรู้เก่ียวกบัการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 
3.96 0.86 

13 มีการก ากบัติดตามอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหไ้ดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ส่งเสริม Meta Cognition 

3.96 0.69 

14 ใหอิ้สระเลือกท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆในการจดัการเรียนรู้ส่งเสริม 
Meta Cognition 

3.88 0.61 

15 ใหรู้้จกัแสวงหาความคิดในการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 4.25 0.74 
16 การใหรั้บผดิชอบในการพฒันาแผนจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 4.13 0.61 
17 การเสนอแนวคิดในการพฒันาแผนจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 4.04 0.75 
18 การฝึกวพิากษ(์จุดเด่น-ดอ้ย)แผนจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 3.92 0.83 
19 การฝึกใหข้อ้เสนอแนะ(ทางเลือกท่ีควรปฏิบติั)ในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริม Meta Cognition 
3.92 0.72 

20 การใหรู้้จกัการก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริม Meta Cognition 

4.04 0.69 

 ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.67 0.17 
21 การน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
4.74 0.45 

22 การน าไปปรับใชใ้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ความรู้เช่ือมโยงกบัวชิาในหลกัสูตร 

4.74 0.45 

23 การไดรั้บความรู้ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจ 
ในจุดมุ่งหมายของกิจกรรมในการเรียนรู้ และความสัมพนัธ์ของเน้ือหาและ
ผูเ้รียน (ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต) 

4.78 0.42 

24 ไดรั้บการเพ่ิมโอกาสเพ่ือท่ีจะฝึกทกัษะการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน
เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพครู 

4.78 0.42 

25 การไดรั้บประสบการณ์ในออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลาย 

4.63 0.49 
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ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition (ต่อ) 
26 ไดแ้นวทางในการพฒันาใหเ้รียนรู้เพื่อสร้างความรู้ 4.74 0.45 

27 ไดแ้นวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหน้กัศึกษามีการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้และการก ากบัเพื่อไดค้วามรู้ มีความกระจ่างชดั
และถูกตอ้งเม่นย  า 

4.56 0.51 

28 สร้างสรรคป์ระสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนกัศึกษามี 
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

4.74 0.45 

29 การส่งเสริมใหรู้้จกัการตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมการคิด 4.59 0.50 

30 การบูรณาการทฤษฎีดว้ยการปฏิบติั เพื่อพฒันาการคิดและการ
แกปั้ญหาในชีวิตจริง 

4.37 0.49 

 รวมทุกดา้น 4.64 0.07 

 
จากตารางท่ี 18 การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อรูปแบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 

cognition เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
2.1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เห็นดว้ยระดบั

มากท่ีสุด คือ  การไดรั้บความรู้ท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจในจุดมุ่งหมายของกิจกรรมในการ
เรียนรู้ และความสมัพนัธ์ของเน้ือหาและผูเ้รียน (ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต)  และไดรั้บการเพิ่ม
โอกาสเพื่อท่ีจะฝึกทกัษะการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบ
อาชีพครู  รองลงมาคือ การน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพ   การน าไปปรับใชใ้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
เช่ือมโยงกบัวิชาในหลกัสูตร  ไดแ้นวทางในการพฒันาใหเ้รียนรู้ เพื่อสร้างความรู้  สร้างสรรค์
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม  Meta cognition  และ การ
ไดรั้บประสบการณ์ในออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย 
ตามล าดบั 

2.2 ดา้นกิจกรรม นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เห็นดว้ยระดบัมาก ท่ีสุด 
คือ กิจกรรมใหค้วามรู้  DRU  เป็นไปกบัการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ การปฏิบติัการการ
เรียนรู้ และการประเมินการพฒันาการเรียนรู้  รองลงมาคือ กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการการเรียนรู้
เร่ือง การจดัการชั้นเรียน และ กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการ  การพฒันาหน่วยการเรียนรู้และกลวิธี
การสอน ตามล าดบั 
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2.3 ดา้นบรรยากาศ นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เห็นดว้ยระดบัมาก
ท่ีสุด คือ การฝึกวิพากษ ์(จุดเด่น-ดอ้ย) ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียน  และ
การฝึกใหข้อ้เสนอแนะ (ทางเลือกท่ีควรปฏิบติั) ในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการชั้น
เรียน  รองลงมาคือ ใหอิ้สระเลือกท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการชั้นเรียน  และ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาวางแผนการเรียนรู้โดยการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
(Specifying learning goals) ตามล าดบั 

 
การใช้ DRU Model กบักลุ่มขยายผล  

จากการสุ่มไดก้ลุ่มขยายผล เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 5 
จ านวน 30 คน  

ผลการทดสอบความรู้ ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ดงัตาราง 8 

 
ตารางท่ี 19 คะแนนความรู้ในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 5 

การทดสอบ คะแนนเตม็ n X S.D 
t 

(two-tail test) 
Sig 

ก่อนเรียน 30 27 17.13 1.32 
-20.14 .000 

หลงัเรียน 30 27 24.53 1.38 
 
จากตารางท่ี 19  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ในการจดัการเรียนรู้ตาม

รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition หลงัการเรียนรู้ ( x = 24.53 s.d = 1.38) สูงกวา่ก่อนการ
เรียนรู้ตามตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ( x= 17.13 s.d = 1.32)  

2. ความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช ้
สรุปได ้ดงัน้ี 

2.2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta cognition นกัศึกษามีคะแนนความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 20 สรุปความสามารถในการปฏิบติัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ DRU Model   
ระดบั SOLOTaxonomy ความถ่ี (คน) ร้อยละ ระดบั Meta Cognitiom 

4 9 33.33 สูงท่ีสุด 
3 11 40.74 สูง 
2 6 22.22 ปานกลาง 
1 1 3.71 ต ่า 

 
จากตารางท่ี 20 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้

ในระดบั ระดบั SOLO 3 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดย
มีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือ ระดบั 
SOLO 4 นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ใน
ระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบัอภิปัญญา ) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ระดบั 
SOLO 2 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการ
เรียนรู้ในระดบัการประยกุตใ์ช ้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และ SOLO = 1 หมายถึง 
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความ
เขา้ใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 

สรุปการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model ไดค่้าเฉล่ียเท่ากบั 3.04  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85 เทียบเกณฑแ์ปลความหมาย ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่  มี
ความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  ไดใ้นระดบัสูง 

2.3 ผลการประเมิน  ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ตามแผนจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition เป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินแผนจดัการเรียนรู้ตาม DRU Model  ผลสรุปได้
ดงัน้ี  

 
ตารางท่ี 21 สรุปความสามารถในการปฏิบติัตามแผนจดัการเรียนรู้ DRU Model   
ระดบั SOLOTaxonomy ความถ่ี (คน) ร้อยละ ระดบั Meta Cognitiom 

4 9 33.33 สูงท่ีสุด 
3 11 40.74 สูง 
2 6 22.22 ปานกลาง 
1 1 3.71 ต ่า 
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จากตารางท่ี 21 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถในการ ปฏิบติัตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ในระดบั ระดบั SOLO 3 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต ปฏิบติัตาม แผนการ
จดัการเรียนรู้โดยมี ระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 
รองลงมาคือ ระดบั SOLO 4 นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้โดย
มีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบัอภิปัญญา) จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ระดบั SOLO 2 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.22  และ SOLO = 1 หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตปฏิบติัตามแผนการจดัการเรียนรู้
โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 

สรุปความสามารถในการน าแผนจดัการเรียนไปใชต้าม  ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม  
Meta cognition ของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยรวม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.85 เทียบเกณฑแ์ปลความหมาย ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่  มีความสามารถในกา รปฏิบติั
ตามแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  ไดใ้นระดบัสูง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
 1. เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ของนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ดงัน้ี 
  2.1 ความรู้ในการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
  2.2 ความสามารถในการเขียนแผนตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษา 
  2.3 ความสามารถในการน าแผนไปจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม 
Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา 
  2.4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีมีต่อรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 
cognition ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน     

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558 จ านวน 6 
กลุ่ม รวมจ านวนทั้งส้ิน 180 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไดม้าโดยสุ่มอยา่ง่าย ดว้ยการจบัฉลากกลุ่มนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
สาขาวิชาชีพครู จ านวน 1 กลุ่ม และใชน้กัศึกษาในกลุ่มทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง สุ่มไดน้กัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 6 ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 27 คน และกลุ่มขยายผล เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 5 
จ านวน 30 คน  
 เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั ประกอบดว้ย 

1) แบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้และการจดัการขั้นเรียน 
2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้และการน าแผนไปจดัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อสง่เสริม Meta cognition 
  



132 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
สง่เสริม Meta cognition 

ระยะเวลาการศึกษาวิจัย 
การทดลองใชรู้ปแบบ DRUเพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 6 ท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อน ในภาคเรียนท่ี1ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการ
สอน จ านวน 4 หน่วย ๆ ละ 8 ชัว่โมง รวม  32 ชัว่โมง ระหวา่งเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 

การสอนกบักลุ่มขยายผล เป็นนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่ม 5 ท่ี
ผูว้ิจยัเป็นผูส้อน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการสอน จ านวน 4 หน่วย ๆ ละ 8 
ชัว่โมง รวม  32 ชัว่โมง ระหวา่งเดือน กนัยายน - ตุลาคม  2558 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียร้อยละ และการ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ (dependent) 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

1. รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู เป็นดงัน้ี 

1.1 การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ยสามขั้นตอน
ดงัน้ี ขั้นตอน 1 D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs)  ขั้นตอน 2  R : 
การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ( Research into identifying effective learning 
environments ) และขั้นตอน 3 U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design for Learning and Assessment) 

1.2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ DRUเพื่อส่งเสริม Meta Cognition 
ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบ  DRUเพื่อส่งเสริม Meta Cognitionไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาชีพครู ท่ีเป็น กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 27 คน และทดสอบ
ประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยหาค่า E1 จากคะแนนท่ีไดจ้ากภาระงานและปฏิบติักิจกรรมการเขียนแผน
จดัการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 73.58 / 
77.63  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์75 / 75 ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 2.5 ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพอยู่
ระหวา่ง 72.50 ถึง 77.50  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบ DRU เพื่อ ส่งเสริม  Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ดงัน้ี 
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2.1 คะแนนจากการทดสอบความรู้ในการจดัการเรียนรู้ และการจดัการชั้นเรียน
ของนกัศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา วิชาชีพครู  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ความรู้ในการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้หลงัการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สร้างความรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2.2 ความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model ได้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.89 มีความสามารถในการเขียนแผน จดัการ
เรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  ไดใ้นระดบัสูง 

2.3 ความสามารถในการน าแผนจดัการเรียนไปใชต้าม  ตามรูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม  Meta cognition ของนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยรวม  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.85 มีความสามารถในการปฏิบติัตามแผนจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน DRU Model  
ไดใ้นระดบัสูง 

2.4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีมีต่อ รูปแบบ DRU เพื่อ
ส่งเสริม Meta cognitionของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ นกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมาก
ทุกดา้น คือ 1. ดา้นประโยชน์  2. ดา้นกิจกรรม และ3.ดา้นบรรยากาศ ตามล าดบั   

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
จากผลการพฒันา รูปแบบ DRU เพื่อสง่เสริม  Meta cognition โดยมีการปรับปรุงแกไ้ขตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา พบวา่รูปแบบสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนรู้ในรายวิชา
การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน โดยพฒันาจากทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ตามหลกัคิด
ของ Piaget ท่ีเนน้การเรียนรู้ท่ีบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่แรกเกิดจะมี
ผลท าใหร้ะดบัสติปัญญาของบุคคลนั้นพฒันาอยูต่ลอดเวลา  การเรียนรู้โดยวิจยัเป็นฐาน การออกแบบ
การเรียนการสอนของบ๊ิกส์ (Biggs, 2003)  และ การประยกุตก์ารจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ : SU 
Model (สุเทพ อ่วมเจริญ 2557:25) อีกทั้งผลจากการสงัเคราะห์แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค ์จึงไดพ้ฒันารูปแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบั อุดมศึกษา
แห่งชาติ โครงสร้างรายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน (มคอ.3) ท่ีมุ่งเนน้ความรู้และทกัษะ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นสมรรถนะส าคญัของนกัศึกษาท่ีเรียนรายวิชาน้ี 

จากผลการวิเคราะห์ได้น ามาสงัเคราะห์เป็น รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ประกอบไปดว้ย 1.ขั้น D การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 2. ขั้น R การ
วิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective learning 
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environments ) และ 3 ขั้น U การตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้  (U-Universal Design for Learning and Assessment) ผูว้ิจยัขอน าเสนอการ
อภิปรายดงัน้ี 

1.ขั้น D การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs)  
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม Meta-Cognition จาก DRU Model ขั้นตอน D การวินิจฉยั

ความตอ้งการในการเรียนรู้  คือ ผูเ้รียนก าหนดกรอบจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของตนเอง ดว้ยการระบุ 
ความรู้ ในรูปของสารสนเทศ (declarative knowledge) และระบุทกัษะ การปฏิบติั หรือกระบวนการ 
(procedural knowledge) ในขั้นตอนน้ี Marzano (2007) กล่าววา่เป็นขั้นตอนของการระบุ
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (learning goals) ซ่ึงเป็นขั้นแรกของ Meta-Cognition System  

ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมาย
และการตรวจสอบความเขา้ใจ(สุเทพ อ่วมเจริญ . 2557 :169; Osborne and Wittrock, 1983 : 489 – 
508) จึงจ าเป็นท่ีผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ เพื่อก าหนดจุดหมาย
การเรียนรู้ของผูเ้รียนก่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Southerneastern.edu ท่ีสรุปไวว้า่การเรียนรู้ตามแนว
สรรคนิยมขั้นแรกคือ “การท าความรู้ท่ีมีอยูใ่หก้ระจ่างแจง้” และสอดคลอ้งกบั Zahoric (1995 : 14 – 
22) ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนนั้น ถือเป็นความรับผดิชอบของผูส้อนจะตอ้งตรวจสอบ
ความรู้เดิมของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ในท านองเดียวกนั Murphy (1997 : online) ไดส้รุป
แนวคิดของนกัการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามแนวคอนสตคัติวิสทไ์วป้ระการหน่ึง
วา่ ผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดเป้าหมายและจุดหมายการเรียนของตนเอง หรือจุดมุ่งหมายของการเรียนการ
สอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน จึงมีความจ าเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งระบุหรือ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ีชดัเจน ซ่ึง Marzano (2007 กล่าวสรุปไดว้า่ เม่ือส้ินสุดการเรียนรู้ตาม
บทเรียนแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้งบรรลุจุดมุ่งหมายคือมีความรู้อะไร และหรือมีทกัษะอะไร ผลการพฒันา
รูปแบบในขั้นตอนการวินิจฉยัความตอ้งการน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มณฑา ชุ่มสุคน นิลมณี 
พิทกัษ ์และองัคณา  ตุงคะสมิต (2555) ท่ีระบุถึงขั้นตอนการสอนขั้นท่ี 1 การวางแผน ผูส้อนร่วมกนั
ก าหนดหวัขอ้ ความคิดรวบยอด เน้ือหา ปัญหา และเกณฑก์ารตดัสิน ในท านองเดียวกนัผลการ
ศึกษาวิจยัของ สุเทพ  อ่วมเจริญ ประเสริฐ มงคล และวชัรา เล่าเรียนดี (2555) ไดส้รุปขั้นตอนการ
สอนโดยปรับใชแ้นวคิดทฤษฎีสรรคนิยม ขั้นท่ี 1 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  ผูเ้รียน
วิเคราะห์จุดหมายของการศึกษา เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้  

2. ขั้น R การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 
learning environments)  
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แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริม Meta-Cognition จาก DRU Model ขั้นตอน R การวิจยัเพื่อ
ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ คือ Marzano (2007) ไดใ้หแ้นวทางในการพฒันา Meta Cognition ไว้
ดงัน้ีผูเ้รียนจะน าจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ท่ีระบุในรูปของสารสนเทศ  (declarative knowledge) และ
ระบุทกัษะ การปฏิบติั หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) มาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning goals) และออกแบบการเรียนรู้ท่ีระบุถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ (learnjng activity) โดยผูเ้รียนจะมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ ( moniyoring the 
execution of knowledge) และใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงแนวคิดการวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรุ้น้ีช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่งกระจ่างชดั  (monitoring clarity) และ
ใหแ้นวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า (monitoring accuracy)  

ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ เป็นขั้นการสอนท่ีใหค้วามส าคญัในฐานะเป็น
ทั้งศิลปะและศาสตร์ การสอนไม่ใช่การถ่ายทอดขอ้มูลความรู้เท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งน าเสนอ
ความรู้ในลกัษณะของการแกปั้ญหาเพื่อผูเ้รียนจะไดน้ าวิธีการแกปั้ญหานั้นไปใชก้บัเร่ืองอ่ืนๆได้
ต่อไป (คณะกรรมาธิการนานาชาติวา่ดว้ยการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (2541 :181 -182) สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาการศึกษาทัว่โลก ท่ีไดพ้ยายามใหผู้ส้อนเป็นนกัวิจยัและปรับบทบาทของการ
วิจยัใหเ้ขา้กบักระบวนการเรียนรู้ ในประเทศไทยพบแนวคิดน้ีปรากฎในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24(5) และมาตรา (30) ไดร้ะบุ
ถึง การวิจยั และส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ และคุรุสภา (2556) ไดน้ าไปก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
พ.ศ. เก่ียวกบัความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ ในเร่ืองการวิจยั การจดัการเรียนรู้และ
การจดัการชั้นเรียน ซ่ึงในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์นกัการศึกษาไดใ้ช้
กระบวนการวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ และการวิจยัพฒันาการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 
14 -15) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิจิตรา  ทีสุกะ (2556) ท่ีไดพ้ฒันา NPU Model เป็นการพฒันา
รูปแบบการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน โดยเฉพาะขั้น P –Praxis เป็นขั้นของการวิจยัท่ีประยกุต์
ทฤษฎีและการปฏิบติัภายใตแ้นวคิดมนุษยนิ์ยม ( humanism) ท่ีการพฒันาดงักล่าวตอ้งค านึง
สภาพแวดลอ้ม/ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส่ิงแวดลอ้ม-ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม-ดา้นจิตวิทยา สอดคลอ้ง
กบั Éric BEL and Myriam Mallet (2006 ) ท่ีพบวา่การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ( action-learning) 
ตอ้งมีการออกแบบการสอนโดยผสมผสานการสอนและเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมตามแนวคิด
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ( Constructivism) และสร้างสรรคด์ว้ยปัญญา( Constructionism) ดงันั้น
บทบาทของผูส้อนจะตอ้งน าดิจิตอล-เทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active-learning 
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ขั้น U การตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

การก าหนด จุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดยทัว่ไปจะถูกก าหนดวตัถุประสงคโ์ดยผูส้อน แต่ใน  
DRU Model น้ีจะเป็นการน าความคิดใหม้าเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงท่ีผูส้อนตอ้งการใหผู้เ้รียนบรรลุ
และส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งรู้และปฏิบติัไดด้ว้ยตวัเอง ถือเป็นความส าคญัของ  “Meta Cognition” ล าดบัแรก
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้ง Specifying learning goals และใชก้ารวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อก าหนด
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นการส่งเสริม “Meta Cognition”  ล าดบัถดัมา ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้และจะ
ถูกก าหนดระดบัคุณภาพเพื่อการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูเ้รียนอาศยัแนวคิดการ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (UDL) เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนกิจกรรม การวดัผลและ
ประเมินการเรียนรู้  โดยนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ในฐานะผูส้อนจะน าแผน
จดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ตาม DRU Model ไปปฏิบติัและมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล ( Universal design for 
learning : UDL) มาเป็นโครงสร้างในการประเมินพฒันาการการเรียนรู้ ตือ  

หลกัการ UDL กบัหน่วยการเรียน การประเมินจะตอ้งพิจารณา 1) วิธีสอน/วีการเรียนรู้ การ
วดัและประเมินการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของบทเรียนหรือไม่ 2) การ
รวบรวมและการจดัการเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนบทเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้   

ระดบัของ UDL ในการเรียนรู้ 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 ตามหลกัการของ UDL รูปแบบการ
น าเสนอในการเรียนรู้ตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง ขอ้มูลภาพ ขอ้มูลเสียง หรือขอ้มูลท่ีสมัผสัได ้
การใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย และการสร้างดอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความารู้ ความ
เขา้ใจจากบทเรียน ระดบัท่ี 2 การส่ือสาร การใหโ้อกาสผูเ้รียนในการแสดงออกไดห้ลากหลาย
วิธีการ ทั้งการใชร่้างกาย การพดู การใชก้ารท างานของสมองระดบัสูง ( executive function) และ
ระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ การประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ
(empowerment) ไดแ้ก่ การพยายามชกัจูงความสนใจ โดยใหอิ้สระในการเลือก สนบัสนุนใหใ้ช้
ความพยายามในการท างาน(การเรียนรู้) และเสริมสร้างทกัษะการก ากบัตนเอง (self reguration) 

ในการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้  ใชแ้นวคิด UDL มาเป็นโครงสร้างและ ก าหนด
ระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ ในการวิจยัน้ีอาศยั โครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (The 
Structure of Observed Learning Outcome : SOLO taxonomy) ซ่ึงเป็นการจดัระดบัของค าถาม และ
ค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูเ้รียนเป็นชุดของเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ (Biggs and Collis , 
1982 , อา้งถึงในสุเทพ อ่วมเจริญ , 2555 : 110-111) เป็นระบบท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมี
พฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร โครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน Biggs and 
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Collis ไดเ้สนอวิธีการ ดงัน้ี 1) ก าหนด จุดมุ่งหมาย การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน 2) 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน  The SOLO taxonomy คือการก าหนดระดบัคุณภาพผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเนน้เฉพาะการสอนและการใหค้ะแนนจากผลงานเท่านั้น  ให้
ความส าคญั ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการเรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน 

การตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้  เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ในฐานะครู ผูส้อน จะ
เป็นไปตามแผนจดัการเรียนรู้ท่ีออกแบบการเรียนรู้ไว้  ซ่ึงเป็นความส าคญัยิง่ในกระบวนการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัเพญ็พะนอ  พว่งแพและอรพิณ ศิริสมัพนัธ์ ท่ีศึกษาพบวา่ รูปแบบการเรียนการ
สอน  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สงัคมศึกษา มีองคป์ระกอบของ
รูปแบบ คือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการ วตัถุประสงค์   องคป์ระกอบกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน องคป์ระกอบเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ และสอดคลอ้งกบัสุเทพ อ่วมเจริญ วชัรา เล่าเรียนดี 
และประเสริฐ มงคล ( 2559) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ของนกัศึกษา
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร” สรุปผลการศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้เอ
สร้างความรู้ประกอบดว้ย 1) การวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้ 2) ปฏิบติัการจดัการเรียนรู้แล
การจดัการชั้นเรียน และ 3) การวดัและประเมินการเรียนรู้  
 2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta 
cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู   มีประเดน็การอภิปราย 
ดงัต่อไปน้ี 

3. 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ นกัศึกษาวิชาชีพครู เห็นดว้ยระดบัมาก คือ สร้างสรรค์
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  Meta cognition 
รองลงมาคือ การน าไปปรับใชใ้นการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
เช่ือมโยงกบัวิชาในหลกัสูตร   การไดรั้บประสบการณ์ในออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ไดแ้นวทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้รียนรู้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  
Meta cognition  การส่งเสริมใหรู้้จกัการตั้งค  าถามท่ีส่งเสริมการคิด   และไดรั้บการเพิ่มโอกาส
เพื่อท่ีจะฝึกทกัษะการการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ เพื่อการน าไปใชใ้นอาชีพครู 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรคด์ว้ยปัญญาเพื่อ
ส่งเสริมความสร้างสรรคส์ าหรับนกัศึกษาครู 

3.2 ดา้นกิจกรรม นกัศึกษาวิชาชีพครู เห็นดว้ยระดบัมาก คือ มีการใหแ้นวทาง/ใชค้  าถามเพื่อ
ช่วยใหผู้เ้รียนไดน้ าไปสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ รองลงมา คือ กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการในการ
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จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition  และภาระงานการเรียนรู้ช่วยใหแ้นวทางในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition สอดคลอ้งกบัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
จดัการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ท่ีเรียกวา่ SU learning model ไดเ้นน้ย  ้าท่ีการใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ให้
รู้คิด(mata cognitive) และน าแนวคิด meta cognitive system ของ Marzano (2007) มาปรับใชใ้น
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

3.3 ดา้นบรรยากาศ นกัศึกษาวิชาชีพครูเห็นดว้ยระดบัมาก คือ ใหรู้้จกัแสวงหาความคิดใน
การจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม  Meta cognition รองลงมาคือ การใหรู้้จกัรับผดิชอบในการพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียน เพื่อส่งเสริม  Meta cognition และการใหน้ าเสนอแนวคิด
ในการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียน เพื่อสร้างความรู้ในกิจกรรม  Meta cognition 
กบัการใหรู้้จกัการก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้และจดัการชั้น
เรียน เพื่อสร้างความรู้ในกิจกรรม  Meta cognition ตามล าดบัผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
เร่ือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน วิชาการพฒันาหลกัสูตรโดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐาน 
ส าหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู(พิจิตรา ทีสุกะ. 2556) 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 ในการน า รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ไปใชจ้ะตอ้งพิจารณาในเร่ืองต่อไปน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ DRU Model เป็นขั้นตอนการสอนท่ีส่งเสริม Meta Cognition 
ตามแนวคิดของ Marzano ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของ
ตนเอง ดงันั้นในการสอนขั้นตอน 1 D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of 
Needs) นั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดจุดหมาย ( goals) การเรียนรู้ของตนเองโดยใชถ้อ้ยค าของผูเ้รียน
เอง-ไม่คดัลอกมาจากหลกัสูตรหรือดดัแปลงมาจากหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัระบบ/จดัระเบียบ
ความรู้ ทกัษะการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 2.  ขั้นตอนการสอนตาม DRU Model ท่ีส่งเสริม Meta Cognition เป็นขั้นตอนท่ีมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน และมีความต่อเน่ืองกนั เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด Meta Cognition การสอน
จะตอ้งใชเ้วลาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นตามขั้นตอน จึงไม่ควรสอนใหจ้บทั้งสามขั้นตอนในคราว
เดียวกนั ขอ้เสนอแนะคือ สอนแยกเป็นขั้น ๆ คือขั้น Dขั้น R และขั้น U  เม่ือสอนในแต่ละขั้นตอน
ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ดว้ยค าพดูของตนเอง (ซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นภาระงาน หรือการน าเสนอ) โดย
ระมดัระวงัการตอบโดยใชค้  าพดุหรือส านวนท่ีผูส้อนใช ้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ

นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู แลว้ ขอเสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ
นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ หรือมี
การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ตาม รูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั อาทิ ตาม
ระดบัการศึกษา กลุ่มอาย ุสถานภาพต่าง ๆ เป็นตน้ 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กบันกัศึกษาวิชาชีพครู ระดบัปริญญตรี 
หรือเปรียบเทียบผูส้อนท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู/กลุ่มท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
และ 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
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รูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 
ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู 

 
รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา

วิชาชีพครู พฒันาข้ึนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
แนวคดิทฤษฎ ี

หลกัการส าคญัของการเรียนรู้ ตามทฤษฎีสรรคนิยม  (Constructivism) คือ “การอา้งถึง
หลกัฐานในส่ิงท่ีท่ีพวกเราสร้างข้ึน ท่ีปรากฏต่อสายตาตวัเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล”  Constructivism เป็นปรัชญาการศึกษาท่ีตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือท่ีวา่ผูเ้รียนสามารถ
สร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงความรู้น้ีจะฝังติดอยูก่บัคนสร้าง ดงันั้นความรู้ของแต่ละคนเป็นความรู้
เฉพาะตวัเป็นส่ิงท่ีตนสร้างข้ึนเองเท่านั้น โดยนกัเรียนจะเป็นผูก้  าหนดหรือมีส่วนร่วมในการก าหนด
ส่ิงท่ีจะเรียนและวิธีการเรียนของตนเอง  และเป็นผูต้ดัสินวา่ตนเองจะไดเ้รียนรู้อะไร เรียนรู้อยา่งไร
และพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งไรสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เรียนรู้จากการปฏิบติั  มีอิสระในการคิดและท าส่ิงต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนดว้ยตนเอง  และเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ภายใตก้ารอ านวยความสะดวกของครู  

สุเทพ อ่วมเจริญ (2556: 2  21) กล่าวไวว้า่ สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยปัญญา (Constructivism) 
อยูบ่นฐานของการอา้งอิงหลกัฐานในส่ิงท่ีพวกเราสร้างข้ึนแสดงใหป้รากฏแก่สายตาของเราดว้ยตวั
ของเราเอง และอยูบ่นฐานประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และโครงสร้างองคค์วามรู้ภายในแต่ละ
บุคคลอีกดว้ย การเรียนรู้ในลกัษณะน้ีอยูบ่นฐานของการแปลความหมายและการใหค้วามหมาย
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนในแต่ละบุคคลวา่เป็นอยา่งไร การท่ีผูเ้รียนลงมือกระท าการอยา่ง
วอ่งไวในกระบวนการสร้างสรรคค์วามหมายจากประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียน  องคค์วามรู้จะถูก
สร้างข้ึนโดยผูเ้รียนและโดยเหตุผลท่ีทุกคนต่างมีชุดของประสบการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้จึงมี
ลกัษณะเฉพาะตน และมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละคนการเรียนรู้จะเกิดปราก ฏข้ึนในห่วงแห่ง
ความคิดเม่ือไดมี้การกระท าภายในบุคคลนั้น ๆ  ทฤษฎีแนวน้ีถูกใชเ้พื่อเนน้การเตรียมการผูเ้รียนใน
การตดัสินใจแบบจ าลองทางจิตใจของเขา ในการจดัรวบรวมประสบการณ์ใหม่ต่าง ๆ และการ
แกปั้ญหาสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีก ากวมน่าสงสยั  

ลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎสีรรคนิยม  (Constructivism) สามารถประมวลจากนกั
การศึกษาหลายท่านไดใ้นรูปแบบต่างๆดงัน้ี  ( Osborne. And Wittrock.  1983 : 489-508 ; Wilson. 
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And  Cole.  1991:59-61; Curry.  2540 ;  Suvery.and  Duffy. 1955: 1-38 : อา้งถึงใน  ภิญญาพชัน์  
ปลากดัทอง  2551: 82) 

1. การเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความหมายและตรวจสอบความเขา้ใจของ
นกัเรียน  โดยทัว่ไปนกัเรียนจะสร้างความหมายจากส่ิงท่ีตวัเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน  
ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนอาจสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น
ยอมรับกไ็ด ้ ตามแนวคิดสรรคนิยมถือวา่ความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน  ไม่มีค  าตอบท่ีถูกหรือผดิ  
แต่เรียกวา่ไม่สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีผูเ้ช่ียวชาญยอมรับในขณะนั้นเรียกวา่  มโนทศัน์
คลาดเคล่ือน  การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดน้ีจึงเนน้ใหน้กัเรียน  และบุคคลท่ีแวดลอ้ม
นกัเรียน  ตรวจสอบความหมายท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในขณะท่ีมีการเรียนการสอนหากพบวา่นกัเรียนมี
มโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือน  ครูในฐานะท่ีเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกในการเรียนของนกัเรียน
จะตอ้งจดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีโอกาสไดพ้ิจารณาตรวจสอบมโนทศัน์ของตนเองอีกคร้ัง  โดยครู
อาจตอ้งจดักิจกรรมในท านองเดียวกนัน้ีหลายคร้ังจึงจะสามารถแกไ้ขมโนทศัน์ท่ีคลาดเคล่ือนของ
นกัเรียนได ้ สรุปไดว้า่นกัเรียนตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบความรู้ท่ีตนเองสร้างข้ึนวา่
สอดคลอ้งหรือคลาดเคล่ือนจากความรู้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆยอมรับหรือไม่ 

2.  การเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมของนกัเรียน   การเรียนรู้ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บับริบททาง
สงัคม  วฒันธรรม  และสภาพแวดลอ้มเท่านั้น  แต่การเรียนรู้ยงัข้ึนอยูก่บัความรู้เดิม   แรงจูงใจ    
ความคิดและอารมณ์ของนกัเรียนอีกดว้ย  เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับส่ิงเร้าและวิธีการ
ท่ีนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงเหล่านั้น  และยงัมีผูก้ล่าวอีกวา่ ความรู้ท่ีติดมากบัตวันกัเรียนจะมี
อิทธิพลต่อการท่ีนกัเรียนจะเลือกเรียนอะไรและใชว้ิธีเรียนรู้อยา่งไร  การจดัการเรียนการสอน
แนวคิดน้ีจึงเนน้ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้เดิมของนกัเรียน 

3.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนแกปั้ญหาหรือสืบสอบเพิ่มเติม เพื่อลดความ
ขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง นกัการศึกษาหลายท่านอธิบายถึงการเรียนรู้ของมุมมองน้ีวา่ จดัการ
เรียนการสอนตามแนวน้ีวา่ ควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตามสภาพ
จริง  หรือควรส่งเสริมใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และท าการสืบสอบดว้ยตนเอง เคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีบุคคลน ามาใช ้ คือทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทกัษะการคิดระดบัสูง วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 

4.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสงัคม  นกัการศึกษาหลายท่าน  อธิบายการเรียนรู้
ตามแนวคิดน้ีวา่  เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์กนัทางสงัคมซ่ึงอธิบายผลจากการร่วมมือกนัทางสงัคมไว้
วา่  ความรู้สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคลหน่ึงได ้ แต่การแลกเปล่ียนและสะทอ้น
ความคิดใหเ้ห็นแก่กนัและกนั  การเหตุผลกบัความคิดเห็นของตนเองหรือโตแ้ยง้ความคิดเห็นของ
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บุคคลอ่ืน  ท าใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสพิจารณากระบวนการคิดของตนเองเปรียบเทียบกบั
กระบวนการคิดของผูอ่ื้น  ท าใหมี้การเจรจาต่อรองเก่ียวกบัการสร้างความหมายของส่ิงต่างๆ  ซ่ึงจะ
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถปรับเปล่ียนความเขา้ใจของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนได ้

5.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการก ากบัตนเองของนกัเรียน  นกัการศึกษาเช่ือวา่การก ากบั
ตนเองเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้   ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมนั้นนกัเรียนตอ้ง
รับผดิชอบเก่ียวกบัการเรียนรู้ของตนเอง  ดว้ยการท าใหก้ารเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย  
คือเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนไดอ้ยา่งลึกซ้ึง  จนสามารถสร้างความหมายของส่ิงนั้นๆไดด้ว้ยตนเอง  รวมทั้ง
สามารถน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอ่ืนได ้ เป็นความรับผดิชอบของนกัเรียนท่ี
ตอ้งท าความเขา้ใจมโนทศัน์เฉพาะของเร่ืองท่ีเรียนวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร  เพื่อใหเ้กิดการ
เรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  ไดน้ ารูปแบบของการจดัการเรียนรู้ต่างๆ มาใช้            
อยา่งมากมาย เช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั 
(Collaborative Learning) โดยมีเป้าประสงคห์ลกักคื็อ ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงกระบวนการ                 
หรือวิธีการในการเรียนรู้ (How to Learn)   

สรุปลกัษณะการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม  คือ  นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้  หรือ
ความหมายของส่ิงท่ีรับรู้ข้ึนมาดว้ยตนเอง  โดยนกัเรียนแต่ละคนอาจสร้างความหมายของส่ิงท่ีรับรู้
แตกต่างกนัตามความรู้เดิมของแต่ละคน   การสร้างความรู้ของนกัเรียนเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบักระบวนการอ่ืนๆอยา่งนอ้ย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการก ากบั
ตนเอง  กระบวนการทางสงัคม  และกระบวนการสืบสอบ 

 
ระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา 

(Meta cognitive system and Marzano New Taxonomy) 
มาร์ซาโน (Marzano, 2007) ไดพ้ฒันาการจดักลุ่มพฤติกรรมการเรียนรู้ข้ึนใหม่ แบ่งเป็น

ระบบปัญญาแห่งการรับรู้ (Cognitive System) ระบบปัญญาขั้นสูง (Meta cognitive System) และ
ระบบมีความคิดของตนเอง (Self System) และไดจ้ าแนกระดบัการเรียนรู้เป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การดึงกลบัคืนมา (Retrieval) ไดแ้ก่ การระบุขอ้ความได ้(Recognizing) การระลึก
ได ้(Recalling) และลงมือปฏิบติัได ้(Executing)                                                                             

ขั้นท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) ไดแ้ก่ การบูรณาการ (Integration) และการท าใหเ้ป็น
สัญลกัษณ์ (Symbolizing) 
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 ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์ ( Analysis) ไดแ้ก่ การจบัคู่ได ้( Matching) แยกประเภทได ้
(Classifying) วิเคราะห์ความผดิพลาดได ้( Analyzing Error) ติดตามได ้(Generalizing) และช้ีให้
จ  าเพาะเจาะจงได ้(Specifying)  

ขั้นท่ี 4 การน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilizing) ไดแ้ก่ การตดัสินใจ (Decision Making) 
การแกปั้ญหา (Problem Solving) การทดลองปฏิบติั (Experimenting) และการสืบคน้ต่อไปใหเ้กิด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง (Investigating)  

ขั้นท่ี 5 การเกิดปัญญาขั้นสูง (Meta cognition) ไดแ้ก่ การบ่งช้ีเป้าหมาย (Specifying Goals) 
การเฝ้าระวงัในกระบวนการ ( Process Monitoring) การท าใหเ้กิดความชดัเจน (Monitoring Clarity) 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน (Monitoring Accuracy) 

ขั้นท่ี 6 การมีระบบความคิดของตนเอง ( Self-System thinking) ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ( Examining Efficacy) การตรวจสอบการตอบสนองทางอารมณ์ ( Examining 
Emotional Response) และการตรวจสอบแรงจูงใจ (Examining Motivation) 

มาร์ซาโนน าเสนอระบบอภิปัญญา (Meta cognitive System) ถือเป็นระบบท่ีมุ่งสร้างให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบน าตนเอง (Self – Directed Learning) ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนควบคุมก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัภาระงานช้ินงาน ตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบักลยทุธ์ ยทุธวิธีและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการติดตามดูแลปรับปรุงปรับเปล่ียนกลยทุธ์วิธีการต่างตามความจ าเป็น
และเหมาะสมใหภ้าระงานช้ินงานนั้นลุล่วงตามภารกิจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Krathwohl ท่ี
ไดป้รับปรุง มิติทางการเรียนรู้ของ Bloom หรือ Revised’s Bloom Taxonomy ท่ีไดก้ าหนดการรู้คิด 
(Meta-cognitive Knowledge ) เป็นมิติหน่ึงของความรู้ ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัการรู้คิดคือ  การมีความรู้ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางปัญญาโดยทัว่ไป รู้ถึงความรู้ในตนเอง ซ่ึงมิติใหม่ทางการศึกษาน้ีมุ่ง
พฒันาใหผู้เ้รียนเกิดการรู้คิด ( Meta-cognitive knowledge) ตระหนกัรู้ในตนเอง( meta awareness) 
การไตร่ตรองยอ้นคิดในตนเอง ( Self - reflect) และการก ากบัดูแลตนเอง ( Self-regulation)            
ซ่ึง Krathwohl น าเสนอรูปแบบของการรู้คิดแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มคือความรู้ทางปัญญา (Knowledge 
of  Cognition) และกระบวนการในการดูแล ควบคุมก ากบัติดตามตนเอง โดยแบ่งเป็น  ความรู้ อภิ
ปัญญา (Meta cognitive knowledge) และอภิปัญญาในการควบคุมตนเอง (Meta cognitive Control)  
และความรู้เก่ียวกบัการรู้คิดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ความรู้ในกลยทุธ์วิธีการเรียนรู้ (Strategic 
knowledge) คือ  ความรู้ในกลยทุธ์ ยทุธวิธีการเรียนรู้ การคิด การแกไ้ขปัญหาในทุกกลุ่มวิชา            
2. ความรู้ในการเลือกใชก้ลยทุธ์และวิธีการเรียนรู้ ( Knowledgeabout Cognitive tasks) คือ การเลือก 
กลยทุธ์ ยทุธวิธี  ท่ีเหมาะสมกบัภาระงานช้ินงาน  หรือปัญหาท่ีเกิดขั้นในสภาพท่ีแตกต่างกนั   และ    
3. การรู้ในตนเอง(Self – Knowledge ) คือ การรู้ถึงความรู้ ความสามารถของตน การประเมินตนเอง
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ทั้งจุดแขง็และจุดท่ีควรพฒันา และควรพฒันาตนเองอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุภาระงานช้ินหรือมีความรู้
ท่ีเพียงพอในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ 
 มาร์ซาโน (Marzano, 2000) ไดน้ าเสนอระบบอภิปัญญาและมิติใหม่ทางการศึกษา (Meta 
cognitive system and Marzano New Taxonomy) ดงัน้ี 

ระบบ Meta cognitive และมิติใหม่ทางการศึกษาตามแนวคิด Marzano 
ระบบตนเอง (Self - System) 

ความเช่ือเก่ียวกบัความส าคญัของ
ความรู้ (Beliefs About the 
Importance of Knowledge) 

ความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
(Beliefs About Efficacy) 

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวพนักบั
ความรู้ (Emotions Associated with 
Knowledge ) 

ระบบอภิปัญญา (Meta-cognitive System) 
การบ่งช้ีจุดหมายการ
เรียนรู้ 
(Specifying Learning 
Goals) 

การเฝ้าระวงัใน
กระบวนการ /การน า
ความรู้ไปใช(้Monitoring 
the Execution 
Knowledge) 

การท าใหเ้กิดความชดัเจน 
(Monitoring Clarity) 

การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งชดัเจน
(Monitoring Accuracy) 

ระบบปัญญา/พทุธิพิสัย (Cognitive System ) 
การเรียกใชค้วามรู้ 
(Knowledge Retieval) 

ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การน าความรู้ไปใช ้
(Knowledge Utilizing) 

การระลึกได ้(Recalling) 
การลงมือปฏิบติัได ้
(Executing) 
 

การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 
การก าหนดสัญลกัษณ์/ 
การเป็นตวัแทน 
(Representation) 
 
 

การจบัคู่ได ้(Matching) 
แยกประเภทได ้
(Classifying) 
วิเคราะห์ความผิดพลาด
ได ้(Analyzing Error) 
การก าหนดเป็น
กฎเกณฑท์ัว่ไป 
(Generalizing)  
การก าหนด
เฉพาะเจาะจงได ้
(Specifying)  

การตดัสินใจ (Decision 
Making) 
การแกปั้ญหา (Problem 
Solving) 
การทดลองปฏิบติั 
(Experimenting) 
การสืบคน้ต่อไปใหเ้กิด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง 
(Investigating)  
 

ขอบเขตความรู้ (Knowledge Domain ) 
ขอ้มูล (Information) ขั้นการคิดวธีิการด าเนินการ(Mental 

Procedures) 
ขั้นการลงมือท า 
(Physical Procedures ) 
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 บลูมและคณะไดน้ าเสนอการก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้น cognitive domain ซ่ึง
ไดก้ าหนดล าดบัขั้นกระบวนการทางปัญญาเป็น 6 ขั้น คือ 1. จ า (Remembering) 2. เขา้ใจ (Understanding)                       
3. ประยกุต์ (Applying) 4. วิเคราะห์ (Analyzing)  5. ประเมินค่า  (Evaluating) 6. การสร้างสรรค ์
(Creating)  และเม่ือน ามาเขียนเปรียบการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ตามแนวคิด มาร์ซาโน ดา้น 
Meta Cognitive System มีดงัน้ี  



157 
 

 เปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของบลูมและคณะ กบั จุดมุ่งหมายของมาร์ซาโน 

 จุดมุ่งหมายของบลูม
และคณะ 
( Bloom’s 
Taxonomy) 

จุดมุ่งหมายของบลูม 
และคณะ (Revised  
Bloom’s Taxonomy) 

 แนวคิดการก าหนดจุดมุ่งหมายของมาร์ซาโน (New Taxonomy) 

    ระบบตนเอง  
(Self-System : Motivation towards learning task) 

    ความเช่ือเก่ียวกบั
ความส าคญัของ
ความรู้ (Beliefs about 
the importance of 
knowledge) 

ความเช่ือเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพ 
(Beliefs about 
efficacy) 

อารมณ์ความรู้สึกท่ี
เก่ียวพนักบัความรู้
(Emotions Aaociated 
withKnowledge)  

    ระบบอภิปัญญา : การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ 
(Meta Cognitive System : Goal-setting relative to learning task) 

    การก าหนด
จุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ 
(Specifying 
Learning 
Goals) 

การก ากบั
ติดตามการ
ปฏิบติัเพื่อให้
ไดค้วามรู้ 
(Monitoring 
the Execution 
of knowledge) 

การก ากบัติดตาม
นั้นตอ้งมีความ
กระจ่างชดั 
(Monitoring 
Clarity) 

การก ากบั
ติดตามนั้นตอ้งมี
ความถูกตอ้ง
แม่นย  า 
(Monitoring 
Accuracy) 

 การประเมินค่า 
(Evaluation) 

สร้างสรรค ์
(Creating) 

  
 

ระบบความรู้ (Cognitive System) 
 การสงัเคราะห์ 

(Synthesis) 
ประเมินค่า 
(Evaluating) 

 

 การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

วเิคราะห์ 
(Analyzing) 

 การน าความรู้ไปใช ้
(Knowledge Utilization) 

การตดัสินใจ (Decision Making) 
การแกปั้ญหา (Problem Solving) 
การสืบเสาะหาความรู้จากการทดลอง 
(Experimental Inquiry) 
การตรวจสอบ (Investigation) 

 การน าไปใช ้
(Application) 

ประยกุต ์
(Applying) 

 การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การจบัคู่ (Matching), การจ าแนก
(Classifying), การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาด 
(Error Analysis),  
การก าหนดเป็นกฏเกณฑท์ัว่ไป(Generalizing),  
การก าหนดเฉพาะเจาะจง(Specifying) 

 ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

เขา้ใจ 
(Understanding) 

 ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 

การสงัเคราะห์ (Synthesis),  
การก าหนดสญัลกัษณ์(Representation) 

 ความรู้ ความจ า 
(Knowledge) 

จ า  
(Remembering) 

 การเรียกใชค้วามรู้ 
(Knowledge Retrieval) 

การระลึกได ้(Recall) 
การลงมือปฏิบติัได ้(Execution) 
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 การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และจากการศึกษาวิเคราะห์งานและภาระงาน ( job 
and task) ในกระบวนการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนและกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของ
คุรุสภาในดา้นสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู มาตรฐานท่ี 6 การจดัการเรียนรู้
และการจดัการชั้นเรียน ซ่ึงไดก้ าหนดใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบั 1) หลกัการ แนวคิดแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้  2) ทฤษฎีและ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้ 3) การบูร
ณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  4) การจดัการชั้นเรียน  และ 5) การพฒันาศูนยก์ารเรียนใน
สถานศึกษา และมีสมรรถนะให ้ 1) สามารถจดัท าแผนการเรียนรู้และน าแผนไปสู่การปฏิบติัให้
เกิดผลจริง 2) สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และจาก
การศึกษาแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 การพฒันาหลกัสูตรของทาบา และแนวคิดการก าหนด
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ดา้น Meta-cognitive system ของมาร์ซาโน (Marzano  New Taxonomy)  

สรุปเป็นรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริมMeta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition 

ทฤษฎ/ีแนวคดิ ขั้นตอน/กจิกรรม การเรียนรู้ 

Constructivist Clarifying exist knowledge Identifying  receiving and 
understanding new information 

Confirming and using new 
knowledge 

Biggs’s 3P Presage Process Product 

Research 
Learning 

วเิคราะห์
จุดหมายใน
การเรียนรู้ 

วางแผนการ
เรียนรู้ 

การพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ 

การสรุป/การ
วพิากษค์วามรู้ 

ประเมินการเรียนรู้ 

SU Learning 
Model 

การวางแผน
การเรียนรู้ 

การออกแบบ
การเรียนรู้ 

ปฏิบติัการการเรียนรู้ 
(การเรียนรู้+การจดัการชั้นเรียน) 

การประเมินการเรียนรู้ 

DRU Model D : การวนิิจฉยัความตอ้งการใน
การเรียนรู้(Diagnosis of Needs) 

R : การวจิยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 
environments ) 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

 
แบบจ าลองการจดัการเรียนรู้ DRU Model  เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษา

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
แนวคิดของ Taba (1962 :10) เช่ือวา่ ครูผูส้อน มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการสร้างสรรค์

หน่วยการสอนและการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน และไดน้ าเสนอขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง 7 ขั้น ดงัน้ี 
1 การวินิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs) 
2 การก าหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objectives) 
3 การเลือกเน้ือหา (selection of content) 
4 การจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา (organization of content) 
5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences) 
6 การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ (organization of learning experiences) 
7 การวินิจฉยัวา่ส่ิงท่ีจะประเมิน(การเรียนรู้)คืออะไร จะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือวดัใดใน

ประเมิน(การเรียนรู้) 
เม่ือน ามาวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) อาศยัแนวคิดของบลูมส์

และคณะท่ีไดเ้สนอการก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นพทุธิพิสยั( cognitive domain) 6 ระดบั 
คือ ความจ า (remembering) ความเขา้ใจ (understanding) ประยกุต์(applying) วิเคราะห์ (analyzing) 
ประเมิน(evaluating) และสร้างสรรค์ (creating) และแนวคิดของมาร์ซาโน ท่ีเสนอแนวคิดในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ใน meta cognitive system ประกอบดว้ย 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ (specifying learning goals) 2) การก ากบัติดตามการปฏิบติัของกระบวนการทางปัญญา
(monitoring the execution of knowledge) 3) การก ากบัติดตามท่ีมีความกระจ่างชดั ( monitoring 
clarity) 4) การก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า(monitoring accuracy)  

จากการประมวลผลแนวคิดของ Taba (1962 :10), Bloom revised taxonomy,  Marzano 
(2000) และหลกัสูตรอิงมาตรฐาน เม่ือน ามาปรับใชใ้น DRU Model ในขั้น D : การวินิจฉยัความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) ดงัน้ี 

1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 
goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนนั้น ๆ มีความรู้และทกัษะอะไร ผูเ้รียน
จะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการปฏิบติั หรือ
กระบวนการ (procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของจุดมุ่งหมาย
และระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้
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2. ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดย
อาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  
สรุป ขั้นแรกของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอน D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ 
(Diagnosis of Needs) คือ การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ (goal setting relative to learning task)  
 

R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 
learning environments ) 

แนวคิดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ (learning environment) คือ การจดัการเรียนรู้และการจดัการ
ชั้นเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในวิชาท่ีเรียน คือ ผลการเรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์หน่วยงานการศึกษาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st centuryskills.org) ได้
เสนอแนวคิดวา่ ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้คือระบบสนบัสนุนท่ีจดัสรรเพื่อใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุด เป็นระบบท่ีรองรับความตอ้งการเพื่อการเรียนรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียนทุกคน และ
สนบัสนุนความสมัพนัธ์กบัมนุษยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
การรวมเอาโครงสร้าง เคร่ืองมือ และชุมชนท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้เ้รียน และนกัการศึกษาเพื่อจะ
บรรลุความรู้และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 

2.1 สร้างขอ้ปฏิบติัเพื่อการเรียนรู้ ใหก้ารสนบัสนุนจากผูค้นโดยรอบและส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อใหไ้ดผ้ลเชิงทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

2.2  สนบัสนุน ชุมชนการเรียนรู้ระดบัมืออาชีพ ท่ีช่วยใหน้กัการศึกษาท างานร่วมกนั 
แบ่งปันวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดและบูรณาการทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไปสู่การปฏิบติัในหอ้งเรียน 
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2.3  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในบริบทของศตวรรษท่ี 21 เช่น ผา่นโครงการ หรืองานต่าง ๆ 
ท่ีน าไปใช ้

2.4  ช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เทคโนโลยแีละทรัพยากร 
2.5  จดัสรร ให ้การออกแบบ เชิงสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับการเรียนรู้แบบกลุ่ม ทีมงาน และของแต่ละบุคคล 
2.6 รองรับชุมชนท่ีมีการขยายตวัและการมีส่วนร่วมระหวา่งประเทศในการเรียนรู้ ทั้งการ

เรียนแบบ face to face และออนไลน์ 
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละ

บุคคล การเรียนรู้น้ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาและท่ีใดกไ็ด ้เม่ือความตอ้งการของผูเ้รียนเกิดข้ึนในบริบท
ของความสัมพนัธ์แบบ “ใหท้นัเวลา(just in time)” มากกวา่ “เป็นการเรียนแบบเผือ่ไว(้ just in case)” 
และการเรียนรู้ดงักล่าวเป็นแบบ “ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการ ( just what I needs)” ดงันั้น โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความรู้และทกัษะในการเรียนรู้ผา่นกลยทุธการเรียนรู้ท่ีเป็นส่วนบุคคล และปรับใหเ้ขา้กบัรูปแบบ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้  (U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

Universal Design (UD) เป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกคนโดยไม่เฉพาะเจาะจง
วา่เป็นใครคนใดคนหน่ึง ดงันั้น การน าหลกัการ universal design มาใชใ้นการศึกษาจึงเป็นการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการหลากหลาย การ
น า UDL มาใชก้เ็พื่อสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหเ้หมะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละ
คน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ(Eagleton 2008)  

การพฒันาแผนการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดน้ าแนวคิดการออกแบบสากลเพื่อการ
เรียนรู้(UDL) มาใชเ้พื่อช่วยครูผูส้อนไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆเพื่อปรับปรุงผลการเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียนทุกคน การวางแผนการประเมินดงักล่าวน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการประเมิน
ความรู้และทกัษะท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในจุดหมาย(goal)ของการเรียนรู้  ดงัน้ี 

3.1 ก าหนดจุดหมาย (goal setting) ในการก าหนดจุดหมายตอ้งระบุ 1) บริบท ให้
สารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหาสาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน 2) ปรับจุดหมาย
ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และมาตรฐานของชาติ 

3.2 วิเคราะห์หลกัสูตรและกิจกรรมในชั้นเรียน มีการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน และการ
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ประเมินการเรียนรู้ จากนั้นน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐานแลว้เลือกกิจกรรมท่ีมัน่ใจวา่ผูเ้รียน
ทุกคนจะไดรั้บโอกาสเพื่อความส าเร็จตามหลกัสูตร 

3.3 ใชห้ลกัการออกแบบสากลเพื่อการเรียนรู้กบับทเรียนหรือหน่วยการเรียน ในขั้นตอนน้ี
จะตอ้งระบุ 1) วิธีสอน/วิธีการเรียนรู้ การวดัและประเมินการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของบทเรียน 2) รวบรวมและจดัการเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุน
บทเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

3.4 การประยกุตใ์ช ้UDL ในการเรียนรู้ มี 3 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 การน าเสนอ การจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัการของ UDL ควรใชรู้ปแบบการน าเสนอท่ีหลากหลายวิธี ไดแ้ก่ การใชรู้ปแบบของ
ขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้มูลภาพ ขอ้มูลเสียง หรือขอ้มูลท่ีสมัผสัได ้การใชภ้าษาและ
สัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย และการสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้ ความเขา้ใจจากการเรียน  
ระดบัท่ี 2 การส่ือสาร การใหโ้อกาสในการแสดงออกไดห้ลากหลายวิธีการ ไดแ้ก่ การใชร่้างกาย 
การพดู การใชก้ารท างานของสมองระดบัสูง(executive function) และระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วม เป็น
การเสริมสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่ การพยายามชกัจูงความสนใจ โดยใหอิ้สระในการเลือก สนบัสนุน
ใหใ้ชค้วามพยายามในการท างาน และเสริมสร้างทกัษะการก ากบัตนเอง(self regulation) 

แนวคิดท่ีน ามาใช้ ก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ ในการวิจยัน้ีอาศยั โครงสร้างการ
สงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (The Structure of Observed Learning Outcome : SOLO taxonomy)  
ซ่ึงเป็นการจดัระดบัของค าถาม และค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูเ้รียนเป็นชุดของเกณฑก์าร
ประเมินผลการเรียนรู้ (Biggs and Collis ,1982 : อา้งถึงในสุเทพ อ่วมเจริญ , 2555 : 110-111) เป็น
ระบบท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร โครงสร้างการสงัเกต
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน Biggs and Collis ไดเ้สนอวิธีการ ดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน 2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
 The SOLO taxonomy คือการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเนน้
เฉพาะการสอนและการใหค้ะแนนจากผลงานเท่านั้น  ใหค้วามส าคญั ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน 
  การประเมินความสามารถของผู้เรียนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

1.  ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structure ) นกัเรียนจะไดข้อ้มูลเป็นส่วน ๆ ท่ีไม่
ปะติดปะต่อกนั ไม่มีการจดัการขอ้มูลและความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

2.  ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐานง่ายต่อการเขา้ใจ แต่
ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงขอ้มูล 
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3.  ระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้
ดว้ยกนั ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงไม่ปรากฏ 

4.  ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของ
ความเก่ียวโยงขอ้มูลได ้ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล และภาพรวม
ทั้งหมดได ้

5.  ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level) ผูเ้รียน
เช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัเร่ืองท่ีไดรั้บ ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญัและ
แนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 การน า SOLO taxonomy มาใชเ้ป็นแนวการประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการก าหนดระดบั
คุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะช่วยใหท้ราบถึงพฒันาการการเรียนรู้ระหวา่งเรียน (Formative) 
เพื่อท่ีจะไดห้าวิธีการแกไ้ข ปรับปรุงวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีโดยไม่ไดมุ่้งเนน้การ
ใหค้ะแนนจากผลงานทั้งจากผูส้อนและผูเ้รียนเพียงเท่านั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันา Meta 
cognition ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ปฏิบติัจากส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยใหท้ั้ง
ครูผูส้อนและผูเ้รียนเองเกิดความกระจ่างชดัในเป้าหมายการเรียนรู้ และมีการก ากบัติดตาม
กระบวนการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชปั้ญญาท่ีมีความซบัซอ้นก่อใหเ้กิดพฒันาการการ
เรียนรู้ 

สรุปการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิด SOLO Taxonomy ซ่ึงเป็นการระบุแนวทางการ
ประเมินการเรียนรู้ ตามระดบัคุณภาพการเรียนรู้ โดยก าหนดระดบัคุณภาพการเรียนรู้ไว ้4 ระดบั คือ 
ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า  SOLO 2 =  ปานกลาง SOLO 3 =  สูง และSOLO 4 = สูง
ท่ีสุด ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ ามาจดัระดบัการเรียนรู้ได ้4 ระดบั ดงัน้ี  

1. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ  

2. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 2 = ปานกลาง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้ 

3. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 3 = สูง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์(ความรู้ท่ีเกิดจากตนเอง)  

4. ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 4 = สูงท่ีสุด หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบั
อภิปัญญา) 
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หมายเหตุ  นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการ
เรียนรู้ในระดบัความจ า ท่ีมีการดดัแปลง เลียนแบบ ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO ๐ = ต ่าท่ีสุด 
ไม่ใหค้ะแนน  

การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิตสาขาวิชาชีพครู สรุปวา่ รูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta cognition ท่ีพฒันาข้ึนเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีการจดัการเรียนรู้จะก าหนดเป้าหมายพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนตาม DRU Model ดงัน้ี D : การวินิจฉยัความ
ตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) และ U :  การตรวจสอบทบทวนโดย
ใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( Universal Design for Learning and 
Assessment) ใชแ้นวคิด UDL Solution ดงัภาพประกอบ 1  

 
ภาพประกอบ  1   DRU Model เพื่อสง่เสริม Meta cognition 

หลกัการ 
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition มีหลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1.1. หลกัปรัชญาการสอน ใชห้ลกัปรัชญาการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีสรรคนิ์ยม 
1.2. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั( learner centered learning) การเรียนรู้โดยใช้

การวิจยัเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (cooperative learning)  
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1.3 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment)  และก าหนดคุณภาพตาม
แนวคิด SOLO Taxonomy ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design 
for Learning and Assessment) 
 
วตัถุประสงค์ของ DRU Model  

การพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันานกัศึกษา

ประกาศนีบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีน้ี 

1.  เพื่อใหค้วามรู้ในเร่ือง การจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 

2.  เพื่อฝึกปฏิบติัการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม Meta Cognition 

3.  เพื่อใหส้ามารถน าแผนจดัการเรียนรู้และจดัการชั้นเรียน เพื่อส่งเสริม Meta Cognition  

 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้น.  D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ 
1. ขั้น D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ดงัน้ี 
1.1 ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying 

learning goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนนั้น ๆ มีความรู้และทกัษะอะไร 
ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการปฏิบติั 
หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของ
จุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

1.2 ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการ
เรียนรู้โดยอาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการ
เรียนรู้ (structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมิน
การเรียนรู้ จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
อนัส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

1.3 ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจ
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ใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

สรุป ขั้นแรกของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอน D : การวินิจฉยัความตอ้งการใน
การเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) คือ การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ ( goal setting relative to learning 
task)  

ขั้น  R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้  
2. ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  (R-Research into identifying effective 

learning environments )ไดน้ าแนวคิด “การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้”  “ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้” 
มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดงัน้ี 

2.1  ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้(specifying learning goals) คือ ผลการ
เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
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ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  
 

ขั้น  U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้ 
3. ขั้นการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-

Universal Design for Learning and Assessment) น าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 
ร่วมกบัแนวคิดโครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Structure of Observed Learning Out-
come : SOLO Taxonomy) มาเป็นแนวคิดในการสร้างเกณฑร์ะดบัคุณภาพของพฒันาการการเรียนรู้  
ดงัน้ี 

3.1 ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียน
สามารถบอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหา
สาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ
ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3  ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 

3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 
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 การน า DRU Model ไปจดัการเรียนรู้ รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  
(Learning Management  and Classroom Management) ก าหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 
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โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning Management  and Classroom 

Management) หน่วยกิต 3(2-2-5)  จ  านวน 4 หน่วย ๆ ละ 8 ชัว่โมง รวม  32 ชัว่โมง 
การเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้  Constructionist 

DRU Model 

Module 1 : 
หน่วยการวเิคราะห์
และออกแบบการ
เรียนรู้ 

Module 2 : 
หน่วยการใช ้DRU 
:การจดัการเรียนรู้ 

Module 3 : 
หน่วยการใช ้DRU :
การจดัการชั้นเรียน 

Module 4 : 
หน่วยการประเมิน
การเรียนรู้ : ตาม
หลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ 

D : การวนิิจฉยัความ
ตอ้งการในการ
เรียนรู้ (Diagnosis of 
Needs)  

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ประจ า
หน่วย(Specifying 
Learning Goals) 

(2 ชัว่โมง) 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ประจ า
หน่วย(Specifying 
Learning Goals) 

 (2 ชัว่โมง) 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ประจ า
หน่วย(Specifying 
Learning Goals) 

 (2 ชัว่โมง) 

ก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ประจ า
หน่วย(Specifying 
Learning Goals) 

 (2 ชัว่โมง) 
R : การวิจยัเพื่อ
ก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ 
(Research into 
identifying effective 
learning 
environments ) 

การปฏิบติั 
ตาม DRU Model :
กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta 

cognition เร่ือง.การ
วิเคราะห์และ

ออกแบบการเรียนรู้ 
(4 ชัว่โมง) 

การปฏิบติั 
ตาม DRU Model :
กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta 

cognition เร่ือง การ
ใช ้DRU :การ
จดัการเรียนรู้ 
 (4 ชัว่โมง) 

การปฏิบติั 
ตาม DRU Model

กระบวนการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริม meta 

cognition เร่ือง การ
ใช ้DRU :การจดัการ

ชั้นเรียน 
 (4 ชัว่โมง) 

การปฏิบติั 
ตาม DRU Model :
กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta 

cognition เร่ือง การ
ประเมินการเรียนรู้ : 
ตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ 

 (4 ชัว่โมง) 
U :  การตรวจสอบ
ทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพ่ือ
การประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้
(Universal Design 
for Learning and 
Assessment) 

เกณฑคุ์ณภาพของ
การเรียนรู้:ระดบั
ความรู้ตาม SOLO 
Taxonomy และ 

การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย/
มาตรฐานชาติ 

(2 ชัว่โมง) 
 

เกณฑคุ์ณภาพของ
การเรียนรู้:ระดบั
ความรู้ตาม SOLO 

Taxonomy และการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย/
มาตรฐานชาติ 

 (2 ชัว่โมง) 
 

เกณฑคุ์ณภาพของ
การเรียนรู้:ระดบั
ความรู้ตาม SOLO 

Taxonomy และ การ
บรรลุจุดมุ่งหมาย/
มาตรฐานชาติ 

 (2 ชัว่โมง) 
 

เกณฑคุ์ณภาพของ
การเรียนรู้:ระดบั
ความรู้ตาม SOLO 

Taxonomy และการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย/
มาตรฐานชาติ 

 (2 ชัว่โมง) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning Management  and Classroom 

Management) รหสั 1066120 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
หน่วยท่ี 1  : หน่วยการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 

  
การวเิคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 

 การวิ เคราะห์และออกแบบ การเรียนรู้เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน และ

ประมวลผลเป็นสารสนเทศใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียน รู้ใหต้อบสนองความตอ้งการจ าเป็น

ของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนมีภูมิหลงัแตกต่างกนั การศึกษาภูมิหลงัและวิเคราะห์ความตอ้งการของ

ผูเ้รียนจึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัของศาสตร์หลกัสูตรและการสอน ในหน่วยน้ีผูว้างแผน จดัการ

เรียน รู้จะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการใหช้ดัเจน จากนั้นเลือกเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมาย ในการออกแบบการเรียนรู้เป็นการจดัองคป์ระกอบของเน้ือหาสาระการเรียนรู้ เลือก

ประสบการณ์การเรียนรู้ จดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ และวินิจฉยัวา่ส่ิงท่ีจะ

ประเมินการเรียนรู้คืออะไร และจะใชว้ิธีการและเคร่ืองมือใดในการประเมินการเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจในการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  
2. ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 
3. มีความสามารถในการเลือกเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
4. มีความสามารถในการจดัระบบเน้ือหาสาระ และเลือกกลวิธีการสอน  
5. มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือวดัผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการ

เรียนรู้ และน าผลการวิเคราะห์ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
ขน้การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย การวิเคราะห์และ

ออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 

goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ มีความรู้และ
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ทกัษะอะไร ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุ
ทกัษะการปฏิบติั หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งใน
เร่ืองของจุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูก
ระบุวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

2. ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดย
อาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

 
R การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 

learning environments ) 
ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การ

วิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 
2.1 ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) คือ ผลการ

เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
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การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  
 

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้
(U-Universal Design for Learning and Assessment) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การวิเคราะห์
และออกแบบการเรียนรู้ ดงัน้ี 

3.1  ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียน
สามารถบอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหา
สาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ
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ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3  ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 

3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentationหรือ E-book)  
2. หนงัสือประกอบ การวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้  
3. แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
2. ตรวจผลงาน ภาระงาน การน าเสนอ 
3. ช้ินงาน รายงาน 

ตวัอยา่งแบบบนัทึกการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 
DRU Model : Module 1 : หน่วยการวเิคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 

ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 
D : การวนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 

1) การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายหลกัสูตรและ
รายวชิาแลว้น ามาก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ และก าหนดกลวธีิการเรียนรู้เร่ือง การ
วิเคราะห์และการออกแบบการเรียนรู้ 

  
ภาระงาน 1 
(Task – 1) 
 

R : การวจิยัเพ่ือก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 
environments ) 

2) การปฏิบติั  DRU Model :กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta cognition โดยมีสาระการเรียนรู้
ท่ีส าคญัเก่ียวกบั การวเิคราะห์และการออกแบบ
การเรียนรู้ 

 
การน าเสนอ – 1 
(Presentation – 1) 
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DRU Model : Module 1 : หน่วยการวเิคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ 
ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

3) การสร้างและพฒันาระดบัคุณภาพเกณฑ์
คุณภาพของการเรียนรู้:ระดบัความรู้ตาม SOLO 
Taxonomy และ UDL 

เกณฑคุ์ณภาพของการ
เรียนรู้เร่ืองการ
วางแผนและการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning Management  and Classroom 

Management) รหสั 1066120 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
หน่วยท่ี 2  : การใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้  

 
การใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้ 

การใช ้DRU : การจดัการเรียนรู้ มีจุดหมาย(goals) เพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครู  น าความรู้
หลกัการสอน ระบบการเรียนการสอน  และการประเมินการเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัการ จดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบับริบท ตอบสนองความตอ้งการการเรียนรู้ของผูเ้รียน สาระส าคญัของ
การเรียนรู้ประกอบดว้ย  หลกัการ แนวคิด แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ พฒันาเคร่ืองมือวดัปฏิบติั 
(performance test) ท่ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะ ภาระงาน เพื่อใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการจดัการชั้นเรียน 
 
วตัถุประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในการใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบติัการใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้ 
3. มีความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้ 
4. มีความสามารถในการเลือกรูปแบบจดัการเรียนรู้  
5. มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกและพฒันาเคร่ืองมือวดัปฏิบติั (performance test) 

ท่ีครอบคลุมความรู้ ทกัษะ ภาระงาน วดัผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และ
น าผลการวิเคราะห์ไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
ขน้การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย การใช ้DRU :การ

จดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 

goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้การใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้มีความรู้และทกัษะอะไร 
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ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการปฏิบติั 
หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของ
จุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

2. ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดย
อาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

 
R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 

learning environments ) 
ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย หน่วย การ

ใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 
2.1  ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้(specifying learning goals) คือ ผลการ

เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
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การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  
 

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้
(U-Universal Design for Learning and Assessment) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การใช ้DRU :
การจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

3.1 ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียน
สามารถบอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหา
สาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ



178 
 

ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3  ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 

3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentationหรือ E-book)  
2.  หนงัสือประกอบ การใช ้DRU : การจดัการเรียนรู้ 
3.  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
2. ตรวจผลงาน ภาระงาน การน าเสนอ 
3. ช้ินงาน รายงาน 

ตวัอยา่งแบบบนัทึกการการใช ้DRU : จดัการเรียนรู้ 
DRU Model : Module 2 : หน่วยการใช ้DRU : จดัการเรียนรู้ 

ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 
D : การวนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 

1) การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายรายวชิาและ
จุดมุ่งหมายประจ าหน่วย แลว้น ามาวางแผนและ
ออกแบบการเรียนรู้ เร่ือง การใช ้DRU :การ
จดัการเรียนรู้  

  
ภาระงาน 21 
(Task – 21) 
 

R : การวจิยัเพ่ือก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 
environments ) 

2) การปฏิบติั  DRU Model : กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta cognition โดยมีสาระการเรียนรู้
ท่ีส าคญัเก่ียวกบั การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้
กลวธีิการเรียนรู้  คือ การจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้

 
การน าเสนอ – 21 
(Presentation – 21) 
 



179 
 

DRU Model : Module 2 : หน่วยการใช ้DRU : จดัการเรียนรู้ 
ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 

ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในวชิาท่ีเรียน มุ่งการ
เขียนแผนจดัการเรียนรู้ มีการใช ้DRU :การ
จดัการเรียนรู้ 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

3) การสร้างและพฒันาระดบัคุณภาพเกณฑ์
คุณภาพของการเรียนรู้ การเขียนแผนจดัการ
เรียนรู้ ตาม DRU Model: ระดบัความรู้ตาม 
SOLO Taxonomy และ UDL 

เกณฑคุ์ณภาพของการ
เรียนรู้เร่ืองการใช ้
DRU Model : ความรู้
การจดัการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการ
เขียนแผนจดัการเรียนรู้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning Management  and Classroom 

Management) รหสั 1066120 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
หน่วยท่ี 3  : การใช ้DRU : การจดัการชั้นเรียน 

 
การใช ้DRU :การจดัการเรียนรู้ 

การใช ้DRU : การจดัการชั้นเรียนมีจุดหมาย(goals) เพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครู  มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ และ สามารถน า ไปปรับใชใ้นการเขียน แผนการจดัการ
เรียนรู้และหรือเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความ
ตอ้งการการเรียนรู้ของผูเ้รียน สาระส าคญัประกอบดว้ย ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 
หลกัการบริหารจดัการชั้นเรียน ลกัษณะชั้นเรียนท่ีพึงประสงค ์บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ หลกัการและกระบวนการแกปั้ญหาในชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมและ
กระบวนการกลุ่มเพื่อจดัการชั้นเรียน ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้กบัวิชาเอก เทคนิคการจดัการชั้นเรียน
และการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  

 
วตัถุประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจในการใช ้DRU :จดัการชั้นเรียน 
2. ฝึกปฏิบติัการใช ้DRU :จดัการชั้นเรียน 
3. มีความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน 
4. มีความสามารถในการเลือกรูปแบบจดัการเรียนรู้ และการจดัการชั้นเรียน 
5. มีความสามารถในการตดัสินใจเลือกและจดัการชั้นเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย

การเรียนรู้  
 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
ขั้นการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย การใช ้DRU :การ

จดัการชั้นเรียน ดงัน้ี 
1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 

goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้ การใช ้DRU :การจดัการชั้นเรียน มีความรู้และทกัษะ
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อะไร ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการ
ปฏิบติั หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของ
จุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

2. ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดย
อาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

 
R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 

learning environments ) 
ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การใช ้DRU 

: การจดัการชั้นเรียน ดงัน้ี 
2.1 ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) คือ ผลการ

เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
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การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  
 

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้
(U-Universal Design for Learning and Assessment) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การใช ้DRU :
การจดัการชั้นเรียน ดงัน้ี 

3.1 ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียน
สามารถบอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหา
สาระ หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ
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ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3 ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 

3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentationหรือ E-book)  
2.  หนงัสือประกอบ การใช ้DRU :การจดัการชั้นเรียน 
3.  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
2. ตรวจผลงาน ภาระงาน การน าเสนอ 
3. ช้ินงาน รายงาน 

ตวัอยา่งแบบบนัทึกการใช ้ DRU : การจดัการชั้นเรียน 
DRU Model : Module 3 : หน่วยการใช ้ DRU : การจดัการชั้นเรียน 

ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 
D : การวนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 

1) การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายหลกัสูตรและ
รายวชิาแลว้น ามาก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ และหลกัการบริหารจดัการชั้นเรียน และ
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ เร่ือง การใช ้DRU :การ
จดัการเรียนรู้  

  
ภาระงาน 31 
(Task – 31) 
 

R : การวจิยัเพ่ือก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 

2) การปฏิบติั  DRU Model :กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta cognition โดยมีสาระการเรียนรู้
ท่ีส าคญัเก่ียวกบั หลกัการบริหารจดัการชั้นเรียน 

 
การน าเสนอ –31 
(Presentation – 31) 
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DRU Model : Module 3 : หน่วยการใช ้ DRU : การจดัการชั้นเรียน 
ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 

environments ) การใช ้DRU :การจดัการชั้นเรียน ความรู้เก่ียวกบั
การวจิยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(learning environment) เพื่อน าไปจดัการเรียนรู้
และการจดัการชั้นเรียน เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายในวชิาท่ีเรียน และฝึกปฏิบติัการน า
แผนจดัการเรียนรู้ไปใช ้ 

 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

3) การสร้างและพฒันาระดบัคุณภาพเกณฑ์
คุณภาพของการเรียนรู้ เร่ือง การจดัการชั้นเรียน 
:ระดบัความรู้ตาม SOLO Taxonomy และ UDL 

เกณฑคุ์ณภาพของการ
เรียนรู้เร่ืองการใช ้
DRU :การจดัการชั้น
เรียน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
รายวิชาการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน  (Learning Management  and Classroom 

Management) รหสั 1066120 จ  านวน 3 หน่วยกิต 
หน่วยท่ี 4   การประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 

 
ประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 

หน่วยการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ มีจุดหมาย( goals) 
เพื่อให้นกัศึกษาวิชาชีพครู  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  รูปแบบการประเมิน การประเมินภายใน
โปรแกรมการเรียนการสอน การประเมินภายนอกโปรแกรมการเรียนการสอน การวดัผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การเตรียมการและการน าแผนการ
จดัการเรียนรู้ไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อให้ นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู
สามารถประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  และประเมินส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ประเมิน ประสิทธิผล
ของส่ือท่ี น ามาใชใ้นการ จดัการเรียนรู้  โดยมีการตรวจสอบทบทวนประเมินภายในกระบวนการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้วา่แต่ละขั้นตอนประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด ประเมินภายใน 
กิจกรรมการเรียนรู้  จากการสังเกตผูเ้รียน  ความ สามารถเรียนรู้จากภาระงานต่างๆ และผูเ้รียน
สามารถปฏิบติัช้ินงานได ้ 

 
วตัถุประสงค์ 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
2.  ฝึกปฏิบติัการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
3.  มีความสามารถในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้และการ จดัการชั้นเรียน การประเมินการ

เรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
4.  มีความสามารถในการเลือกรูปแบบ การประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ 

 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 
ขั้นการวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย การประเมินการ

เรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติดงัน้ี 
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1. ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying learning 
goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ  มี
ความรู้และทกัษะอะไร ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) 
และระบุทกัษะการปฏิบติั หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความ
ชดัเจนทั้งในเร่ืองของจุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้จะถูกระบุวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

2. ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้โดย
อาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการเรียนรู้ 
(structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมินการเรียนรู้ 
จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ อนัส่งผล
ใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะช่วยให้
ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ใน
กรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใช้
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

 
R  ขั้นการวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ ( R-Research into identifying effective 

learning environments ) 
ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การประเมิน

การเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ ดงัน้ี 
2.1 ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ (specifying learning goals) คือ ผลการ

เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
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กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น  R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  
 

U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-
Universal Design for Learning and Assessment) 

ขั้นตอนการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้
(U-Universal Design for Learning and Assessment) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้หน่วย การประเมิน
การเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ ดงัน้ี 

3.1 ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียนสามารถ
บอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั  บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหาสาระ 
หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ
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ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3 ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 

3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentationหรือ E-book)  
2.  หนงัสือประกอบ การประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
3.  แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาครู 
2. ตรวจผลงาน ภาระงาน การน าเสนอ 
3. ช้ินงาน รายงาน 

ตวัอยา่งแบบบนัทึกการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
DRU Model : Module 1 : หน่วยการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 

ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 
D : การวนิิจฉยัความตอ้งการในการ
เรียนรู้ (Diagnosis of Needs) 

1) การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายหลกัสูตรและ
รายวชิาแลว้น ามาก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้ และก าหนดกลวธีิการเรียนรู้เร่ือง การ
ประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ 

  
ภาระงาน 41 
(Task – 41) 
 

R : การวจิยัเพ่ือก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into 
identifying effective learning 

2) การปฏิบติั  DRU Model :กระบวนการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริม meta cognition โดยมีสาระการเรียนรู้
ท่ีส าคญัเก่ียวกบั การวจิยัในกระบวนการเรียนรู้

 
การน าเสนอ – 41 
(Presentation – 41) 
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DRU Model : Module 1 : หน่วยการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและมาตรฐานของชาติ 
ขั้นตอน DRU Model กิจกรรม ผลผลิต 

environments ) เพ่ือการประเมินการเรียนรู้ : ตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ สามารถประเมิน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน และประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ประเมินประสิทธิผลของ
ส่ือท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

 

U :  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้
แนวคิด UDL เพื่อการประเมินการ
พฒันาการเรียนรู้(Universal Design 
for Learning and Assessment) 

3) การสร้างและพฒันาระดบัคุณภาพเกณฑ์
คุณภาพของการเรียนรู้:ระดบัความรู้ตาม SOLO 
Taxonomy และ UDL 

เกณฑคุ์ณภาพของการ
เรียนรู้เร่ืองการ
ประเมินการเรียนรู้ : 
ตามหลกัสูตรและ
มาตรฐานของชาติ 

 
 

 
 



แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 
ช่ือเร่ืองวจิัย  การพฒันารูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 

ส าหรับนักศึกษาประกาศนีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีพครู 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  
 1.  แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ใชส้ าหรับ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนีบตัร
บณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู โดยประเมินต่อไปน้ี 

1.1 แนวคิด ทฤษฏีการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 
1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 

1) หลกัการ 
2) วตัถุประสงค ์
3) กิจกรรมการเรียนรู้ 
4) การวดัและประเมินผล 

 2.  ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัระดบัความเหมาะสม/
สอดคลอ้ง ของรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition โดยพิจารณาตรวจสอบแต่ละประเดน็วา่
เก่ียวขอ้ง   และเป็นไปไดท่ี้ในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีก าหนดไวห้รือไม่ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงัน้ี 
  คะแนน +1 เม่ือแน่ใจวา่ตรง/เก่ียวขอ้ง/เป็นไปได ้  
  คะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่วดัไดไ้ม่ตรง/ไม่เก่ียวขอ้ง/เป็นไปไม่ได้  
  คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจ  
 กรุณาพิจารณาส่วนต่าง ๆ ตามรายการประเมินท่ีก าหนดไว ้ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
และไดโ้ปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม    เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุงรูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta 
cognition ใหมี้คุณภาพต่อไป 

 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

                                  นฤมล  ปภสัรานนท ์
                          ผูวิ้จยั  
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รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1. แนวคิด ทฤษฏีการพฒันารูปแบบการเรียนรู้     
      1.1  ความถูกตอ้งเหมาะสมของแนวคิด      
      1.2  ความถูกตอ้งเหมาะสมของทฤษฎีการพฒันา
รูปแบบการเรียนรู้ 

    

      1.3  การใชภ้าษาและการเรียบเรียง ความถูกตอ้งและ
ใหแ้นวคิดการพฒันา DRU Model ท่ีส่งเสริม Meta 
Cognition 

    

2. องคป์ระกอบของ DRU Model ท่ีส่งเสริม Meta 
Cognition 

    

       2.1  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ
สมบูรณ์ครอบคลุม 

    

       2.2  องคป์ระกอบเรียงเป็นขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ     
       2.3  องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนรู้ 
 ประกอบดว้ย 

1) หลกัการ 

    

              ความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฏี     
              ความถูกตอ้ง ชดัเจนของหลกัการของรูปแบบ     
              การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค าส่ือความ
ไดค้วามชดัเจน 

    

2) วตัถุประสงค์          
     วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

หลกัการ 
    

              วตัถุประสงคมี์ความชดัเจนต่อผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

    

              การใชภ้าษา และการเรียบเรียงถอ้ยค ามีความ
ชดัเจน  

    

3)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้     
      ขั้นตอนการสอนครบถว้น      
      ขั้นตอนการสอนมีความต่อเน่ืองกนั     

               ขั้นตอนการสอนท าใหผู้เ้รียนบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธ์การเรียนรู้ 
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รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

               กระบวนการจดัการเรียนรู้มีความเป็นไปได ้     
               การเรียบเรียงถอ้ยค าและล าดบัขั้นตอน มีความ
ชดัเจน สามารถปฏิบติัได ้

    

4) การวดัและการประเมินผล 
               การวดัและการประเมินผลสอดคลอ้งกบั
หลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

    

               การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้  

    

  แนวการวดัประเมินผลน าไปปฏิบติัได ้     

 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        ลงช่ือ……..……………………………………… 

                                                                                 (..………………………………………………) 
                                                                              ผู้ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ 

 



คู่มือการใช้รูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ 
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีพครู 

 

ค าช้ีแจง 

 คู่มือ การใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี จดัท าข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาใหมี้ความรู้ สมรรถนะในการน าหลกัสูตรไปใช ้“จดัการ

เรียนรู้” เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 
 นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู หรือผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition ไดศึ้กษาคู่มือการใชใ้หเ้ขา้ใจเป็นอยา่งดีก่อนท่ีจะน าไปใช ้
 
ส่วนประกอบของคู่มือ 
 คู่มือ การใชรู้ปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัร
บณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี มีส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการ 
 2. แนวคิดการพฒันารูปแบบ  DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition และภาพประกอบ DRU 

Model 

 3. วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การก าหนดระดบัคุณภาพผลการ
เรียนรู้ การประเมินความสามารถของผูเ้รียน 
 
หลกัการ 

รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม Meta cognition มีหลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.1. หลกัปรัชญาการสอน ใชห้ลกัปรัชญาการสอนตามแนวคิด ทฤษฎีสรรคนิ์ยม 

1.2. การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั( learner centered learning) การเรียนรู้โดยใช้
การวิจยัเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั (cooperative learning)  
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1.3 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (authentic assessment)  และก าหนดคุณภาพตาม
แนวคิด SOLO Taxonomy ร่วมกบัแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal Design 
for Learning and Assessment) 

 
แนวคดิการพฒันารูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลในการพฒันารูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับ
นกัศึกษาประกาศนียบตัร สาขาวิชาชีพครู โดยศึกษาวิเคราะห์แนวทางพฒันาหลกัสูตรของ ทาบา 
(Taba, 1962) SU Learning Model มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 แนวคิดการวิจยัในชั้นเรียน ( Research in effective learning environment )       
การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล ( Universal Design for learning) และไดน้ าแนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิส์ (Constructivist Learning Method : CLM) ซ่ึงประกอบดว้ย การท า
ความกระจ่างชดัในความรู้ การเลือกรับและท าความเขา้ใจสารสนเทศใหม่  และการตรวจสอบ
ทบทวนและใชค้วามรู้ใหม่ ตลอดจนไดศึ้กษา 3P’s Model  ของ Biggs (2003) SU Larning Model 
และไดศึ้กษาการก าหนดเกณฑก์ารประเมินการเรียนรู้โดยใช ้ SOLO Taxonomy  และไดศึ้กษา
แนวคิดการจ าแนกวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ ตามแนวคิดของมาร์ซาร์โน ( Marzano Taxonomy) ใน
ดา้น cognitive domain ซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดก าหนดจุดมุ่งหมายหรือภาระงานและ
สามารถควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติังาน ภาระงาน ช้ินงาน ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดได ้โดยผูเ้รียน
จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ การสังเคราะห์ และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ดงัภาพประกอบการ
เปรียบเทียบวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ Blooms Taxonomy และ Marzano Taxonomy  
 ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และน าเสนอเป็นแบบจ าลองการจดัการเรียนรู้ ท่ีเรียกวา่  
DRU Model  ดงัภาพประกอบท่ี 1 
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กรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ DRU เพื่อพฒันา Meta Cognition 

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร ทาบา (Taba, 1962) 
 และ SU Model 
2.มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญา สาขาครุศาสตร์และหรือ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตรหา้ปี) 
3. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

4. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุง 
5. หลกัสูตรการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
6. การก าหนดระดบัความเขา้ใจในการก าหนดค่าระดบั
คุณภาพการเรียนรู้ตามแนวคิด SOLO Taxonomy 

 

แนวคิด ทฤษฎี : การจดัการเรียนรู้ และการจดัการชั้นเรียน 
1.ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ (Constructivism) 
2. Constructivist learning Method: CLM  
3. แนวคิดมิติใหม่ทางการศึกษาของมาร์ซาโน  
4. แนวคิดการจดัการเรียนรู้ Bigg s3’p Model 
5 .แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล (Universal 
Design for Learning : UDL) 
6. SU Learning Model 

 งานวจิยั : การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
1. Meyers and other (2002) Meyers and Mcnulty(2009) 
2. Bigg’s 3 P Model (2003) 
3. Zvia and Yehudit (2008) 
4. สุเทพ  อ่วมเจริญ ประเสริฐมงคล และวชัรา เล่าเรียนดี 
(2559) 
5. ชูสิทธ์ิ ทินบุตร (2556) 
6. พงศธ์นชั แซ่จู (2554) 

 

ทฤษฎ/ีแนวคดิ ขั้นตอน/กจิกรรม การเรียนรู้ 

Constructivist Clarifying exist knowledge Identifying  receiving and 
understanding new information 

Confirming and using new 
knowledge 

Biggs’s 3P Presage Process Product 

Research 
Learning 

วเิคราะห์
จุดหมายใน
การเรียนรู้ 

วางแผนการ
เรียนรู้ 

การพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ 

การสรุป/การ
วพิากษค์วามรู้ 

ประเมินการเรียนรู้ 

SU Learning 
Model 

การวางแผน
การเรียนรู้ 

การออกแบบ
การเรียนรู้ 

ปฏิบติัการการเรียนรู้ 
(การเรียนรู้+การจดัการชั้นเรียน) 

การประเมินการเรียนรู้ 

DRU Model D: การวนิิจฉยัและออกแบบ
การเรียนรู้  (Diagnosis of 
needs) 

R: การใชว้ิจยัเพื่อพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ ซ่ึงใน
ท่ีน้ีส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research in effective 
learning environment ) 

U: ขั้นการประเมิน ตรวจสอบ
ทบทวนตนเองและการยนืยนั
ความถูกตอ้ง และน าความรู้ใหม่
ท่ีไดรั้บจากขั้น R(Universal 
Design  for learning ) 

รูปแบบ DRU เพื่อพฒันา Meta Cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

รูปแบบ DRU เพื่อส่งเสริม Meta cognition ส าหรับนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขา
วิชาชีพครู ท่ีพฒันาข้ึนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีการจดัการเรียนรู้จะก าหนดเป้าหมายพฒันาใหผู้เ้รียน
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มีความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียนตาม DRU Model ดงัน้ี D : 
การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้ (Research into identifying effective learning environments ) และ U :  การตรวจสอบ
ทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้(Universal Design for Learning 
and Assessment) ใชแ้นวคิด UDL Solution ดงัภาพประกอบ 2  

 
ภาพประกอบ  2   DRU Model เพื่อสง่เสริม Meta cognition 

ขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้น.  D : การวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ 
1. ขั้น D : การวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) จดักิจกรรมการ

เรียนรู้ดงัน้ี 
1.1 ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ( specifying 

learning goals) เพื่อใหผู้เ้รียนระบุวา่หน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนนั้น ๆ มีความรู้และทกัษะอะไร 
ผูเ้รียนจะตอ้งระบุความรู้ในรูปของสารสนเทศ ( declarative knowledge) และระบุทกัษะการปฏิบติั 
หรือกระบวนการ ( procedural knowledge) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในเร่ืองของ
จุดมุ่งหมายและระดบัคุณภาพของการเรียนรู้ กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายการเรียนรู้จะถูกระบุวา่ 
ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้อะไร และหรือสามารถท าอะไรได ้

1.2 ใชค้  าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบัพฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบ    
การเรียนรู้โดยอาศยัแนวคิดการก าหนดเกณฑคุ์ณภาพเป็นค่าระดบัตามโครงสร้างการสงัเกตผลการ
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เรียนรู้ (structure of observed learning out-come : SOLO Taxonomy) การวางกรอบการประเมิน
การเรียนรู้ จะช่วยใหม้ัน่ใจวา่การจดัการเรียนการสอนหรือเรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
อนัส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

1.3 ผูเ้รียนออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกลยทุธ์การเรียนรู้ของตนเอง ท่ีคาดวา่จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เป็นความรู้ความเขา้ใจ(ตามแนวคิดบลูมส์) กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจ
ใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นการอ่าน(หนงัสือ คู่มือ ฯลฯ) หรือการฟัง(การบรรยาย อธิบาย ฯลฯ) 
เป็นตน้ ในกรณีท่ีจุดมุ่งหมายเป็นการพฒันาความคิดขั้นสูง(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ 
กิจกรรมการเรียนรู้กอ็าจใชส่ิ้งแวดลอ้มการเรียนรู้เชิงสงัคม (social constructivist) อาทิ การเรียนรู้
แบบร่วมมือกนั(cooperative learning) กลยทุธ์การเรียนรู้แบบท างานเป็นทีม ฯลฯ  

สรุป ขั้นแรกของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอน D : การวินิจฉยัความตอ้งการใน
การเรียนรู้ (Diagnosis of Needs) คือ การระบุเป้าหมายการเรียนรู้ ( goal setting relative to learning 
task)  

ขั้น  R  การวจัิยเพ่ือก าหนดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้  
2. ขั้นการวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  (R-Research into identifying effective 

learning environments )ไดน้ าแนวคิด “การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้”  “ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้” 
มาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดงัน้ี 

2.1  ใชค้  าถามเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้(specifying learning goals) คือ ผลการ
เรียนรู้ สมรรถนะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ระดมสมองเพื่อ ก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
แสวงหา แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดลอ้มให้ บรรยากาศการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกนั เป็นตน้ 

2.2 ใชค้  าถามสร้างความคิดเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้  (learning activity) ในการ
เรียนรู้ผูเ้รียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเองเสมอ ความส าคญัในการเรียนรู้อยูท่ี่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร
มากกวา่ท่ีจะบอกวา่ผูส้อนสอนอะไรหรือท าอะไร การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/
กิจกรรมตามท่ีวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ไว ้เป็นการวางแนวทางเพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีการก ากบัติดตามตนเองเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ (monitoring the execution of knowledge)   

2.3 ใชค้  าถามกระตุน้ ผูเ้รียน ใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อสืบเสาะหาความรู้จาก
การศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือ หรือแหล่งสืบคน้ออนไลน์  โดยระบุภาระงานในการ
สืบคน้รายบุคคลหรือกลุ่ม และมอบหมายงาน/ภาระงานรายบุคลหรือกลุ่มแลว้แต่กรณี ร่วมกนัวาง
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แนวทางการประเมินดว้ยการระบุคุณภาพการเรียนรู้เป็นวิถีทางท่ีจะน าผูเ้รียนใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้ จากการวดัผลการเรียนรู้ของตนเอง  และช่วยใหผู้เ้รียนสามารถก ากบัติดตามไดอ้ยา่ง
กระจ่างชดั(monitoring clarity) 

2.4 ใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเอง อาทิ 
“ผูเ้รียนจะท าอะไร หรือปฏิบติัอยา่งไร ท่ีแสดงวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้” “ผูเ้รียนจะ
มีปฏิสัมพนัธ์(วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค)์ กบัแหล่งเรียนรู้อยา่งไร” “ผูเ้รียนจะไดรั้บหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ อยา่งไร”  ค  าถามดงักล่าวน้ีจะช่วยในการประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนเองซ่ึงเป็นแนวทางก ากบัติดตามท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ( monitoring accuracy) จากนั้น
ผูเ้รียนร่วมกนัสรุป และวิพากษ ์เป็นการน าเสนอความรู้โดยใชภ้าษา/ค าพดูของตนเอง  
สรุป ขั้น R ของ DRU Model ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้น R : การวิจยัเพื่อก าหนดส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 
(Research into identifying effective learning environments ) คือ ผลผลิตท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ 
การเรียนรู้พฒันา Meta Cognition  

ขั้น  U  การตรวจสอบทบทวนโดยใช้แนวคดิ UDL เพ่ือการประเมินการพฒันาการเรียนรู้ 
3. ขั้นการตรวจสอบทบทวนโดยใชแ้นวคิด UDL เพื่อการประเมินการพฒันาการเรียนรู้( U-

Universal Design for Learning and Assessment) น าแนวคิดการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล 
ร่วมกบัแนวคิดโครงสร้างการสงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  (Structure of Observed Learning Out-
come : SOLO Taxonomy) มาเป็นแนวคิดในการสร้างเกณฑร์ะดบัคุณภาพของพฒันาการการเรียนรู้  
ดงัน้ี 

3.1 ใชค้  าถามกระตุน้ใหคิ้ดตรวจสอบทบทวนเก่ียวกบัความรู้ใหม่ ท่ีผูเ้รียนสามารถ
บอกไดว้า่จุดหมายการเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบั  บริบทและหรือใหส้ารสนเทศพื้นฐานของเน้ือหาสาระ 
หวัขอ้ส าคญัของบทเรียนหรือหน่วยการเรียน และจุดหมายดงักล่าวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน และ
สะทอ้นมาตรฐานของชาติหรือไม่ 

3.2 ใชค้  าถามท่ีช่วยให้ ผูเ้รียนสามารถบอกไดว้า่ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้แลว้ โดยการ วิเคราะห์องคป์ระกอบพื้นฐาน การเลือกกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บโอกาสเพื่อ
ความส าเร็จตามหลกัสูตร ประเมินจุด เด่น /จุดดอ้ยของตนเอง สะทอ้น พฒันาการ การเรียนรู้และ
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข 

3.3 ใชค้  าถามเก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีผูเ้รียนจะใหข้อ้มูลยอ้นกลบัมาเพื่อ
ประเมินในระหวา่งเรียนและเพื่อผูเ้รียนไดป้ระเมินตนเอง ร่วมกนัประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
และการบรรลุมาตรฐานของชาติ 
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3.4 ใชค้  าถามเก่ียวกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียน และขอ้มูล
ยอ้นกลบัโดยรวม เพื่อน าไปวางแผนการจดัระดบัคุณภาพ และหรือตดัสินผลการเรียน ท่ีการ
ประเมินความรู้ไม่ไดม้าจากแบบทดสอบเท่านั้น แต่มาจากประเมินการปฏิบติั จากช้ินงานตามระดบั
คุณภาพ SOLO Taxonomy แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน (ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนดไวใ้นขั้น
การวินิจฉยัความตอ้งการใน การเรียนรู้  (Diagnosis of Needs) - ค าถามเพื่อใหผู้เ้รียนคิดระดบั
พฒันาการในการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการเรียนรู้ 

 
การก าหนดระดับคุณภาพผลการเรียนรู้ 
แนวคิดท่ีน ามาใช้ ก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ ในการวิจยัน้ีอาศยั โครงสร้างการ

สงัเกตผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (The Structure of Observed Learning Outcome : SOLO taxonomy)  
ซ่ึงเป็นการจดัระดบัของค าถาม และค าตอบท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากผูเ้รียนเป็นชุดของเกณฑก์าร
ประเมินผลการเรียนรู้ (Biggs and Collis ,1982 : อา้งถึงในสุเทพ อ่วมเจริญ , 2555 : 110-111) เป็น
ระบบท่ีน ามาช่วยอธิบายวา่ ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นอยา่งไร โครงสร้างการสงัเกต
ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน Biggs and Collis ไดเ้สนอวิธีการ ดงัน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน 2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
 The SOLO taxonomy คือการก าหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงไม่มุ่งเนน้
เฉพาะการสอนและการใหค้ะแนนจากผลงานเท่านั้น  ใหค้วามส าคญั ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั วิธีการ
เรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการเรียนรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียนในชั้นเรียน 
  การประเมินความสามารถของผู้เรียนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

1.  ระดบัโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Pre-structure ) นกัเรียนจะไดข้อ้มูลเป็นส่วน ๆ ท่ีไม่
ปะติดปะต่อกนั ไม่มีการจดัการขอ้มูลและความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

2.  ระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลพื้นฐานง่ายต่อการเขา้ใจ แต่
ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงขอ้มูล 

3.  ระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structure) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้
ดว้ยกนั ความหมายของความสมัพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงไม่ปรากฏ 

4.  ระดบัความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง (Relational Level) ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของ
ความเก่ียวโยงขอ้มูลได ้ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล และภาพรวม
ทั้งหมดได ้
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5.  ระดบัแสดงความต่อเน่ืองในโครงสร้างภาคขยาย (Extended Abstract Level) ผูเ้รียน
เช่ือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัเร่ืองท่ีไดรั้บ ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผา่นความส าคญัและ
แนวคิดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้รณีตวัอยา่ง 
 การน า SOLO taxonomy มาใชเ้ป็นแนวการประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการก าหนดระดบั
คุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน จะช่วยใหท้ราบถึงพฒันาการการเรียนรู้ระหวา่งเรียน (Formative) 
เพื่อท่ีจะไดห้าวิธีการแกไ้ข ปรับปรุงวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีโดยไม่ไดมุ่้งเนน้การ
ใหค้ะแนนจากผลงานทั้งจากผูส้อนและผูเ้รียนเพียงเท่านั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันา Meta 
cognition ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ปฏิบติัจากส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงช่วยใหท้ั้ง
ครูผูส้อนและผูเ้รียนเองเกิดความกระจ่างชดัในเป้าหมายการเรียนรู้ และมีการก ากบัติดตาม
กระบวนการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชปั้ญญาท่ีมีความซบัซอ้นก่อใหเ้กิดพฒันาการการ
เรียนรู้ 

สรุปการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิด SOLO Taxonomy ซ่ึงเป็นการระบุแนวทางการ
ประเมินการเรียนรู้ ตามระดบัคุณภาพการเรียนรู้ โดยก าหนดระดบัคุณภาพการเรียนรู้ไว ้4 ระดบั คือ 
ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า  SOLO 2 =  ปานกลาง SOLO 3 =  สูง และSOLO 4 = สูง
ท่ีสุด ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้ ามาจดัระดบัการเรียนรู้ได ้4 ระดบั ดงัน้ี  

1) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 1 = ต ่า หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัความเขา้ใจ  

2) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 2 = ปานกลาง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัการน าไปใช ้- การประยกุตใ์ช ้ 

3) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 3 = สูง หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบัสร้างสรรค ์(ความรู้ท่ีเกิดจากตนเอง)  

4) ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 4 = สูงท่ีสุด หมายถึง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการเรียนรู้ในระดบั Meta cognitive System (ความรู้ระดบั
อภิปัญญา) 

หมายเหตุ  นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยมีระดบัการ
เรียนรู้ในระดบัความจ า ท่ีมีการดดัแปลง เลียนแบบ ระดบัการเรียนรู้เท่ากบั SOLO 0 = ต ่าท่ีสุด 
ไม่ใหค้ะแนน  
 

 



แบบประเมินค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบ 
ช่ือเร่ืองวจัิย การพฒันารูปแบบ DRU เพ่ือส่งเสริม  Meta Cognition ส าหรับนักศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู 
------------------------------------------------------------- 

 
ค าช้ีแจง  
 แบบประเมินน้ีเป็นการประเมินความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความรู้ในการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน (Learning and 
classroom Management) ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

 ผูเ้ช่ียวชาญกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง         ท่ีตรงกบัระดบัค่าความสอดคลอ้ง
ระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ภายหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
ในการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน DRU เพื่อส่งเสริม Meta Cognition ส าหรับนกัศึกษา
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมีเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
 คะแนน +  1 เม่ือแน่ใจวา่เห็นดว้ย 
 คะแนน  – 1 เม่ือไม่เห็นดว้ย 
 คะแนน     0 เม่ือไม่แน่ใจ 
 กรุณาพิจารณาส่วนต่างๆ ตามรายการประเมินท่ีก าหนด ตามความคิดเห็นของท่านและได้
โปรดใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงใหมี้คุณภาพต่อไป 
       
       ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
                                                                                 นฤมล  ปภสัสรานนท์  
            ผูวิ้จยั  
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ตวัอยา่งขอ้สอบและการสอบถามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

 

ขอ้สอบ 
ความคิดเห็น  

ขอ้เสนอแนะ 
-1 0 + 1 

1. ความรู้ในขั้น
การวิเคราะห์และ
ออกแบบการ
เรียนรู้ 

1. ขอ้ใดกล่าวถึงกล่าวถึง
ความหมายของการเรียนรู้ได้
ถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. การปรับตวัเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

ข. การศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

ค. การปรับเปล่ียนทศันคติและ
เจตคติ 

ง. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
อยา่งถาวร 

    

2. กระบวนการการจดัการเรียนรู้
ท่ีเนน้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ก. ใชว้ิธีสอนท่ีเนน้เน้ือหาเป็น
ส าคญั 

ข. การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การกิจกรรมการเรียนรู้ 

ค. การใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองและท างานดว้ย
ตนเอง 

ง. ใชแ้บบทดสอบแบบปรนยัใน
การประเมินผลการเรียนรู้ 
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แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม Meta cognition 

ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ขั้น D: 
Diagnosis of 

needs 

ขั้นวนิิจฉัย ในการวางแผนการและ
ออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือก าหนด
จุดมุ่งหมายหรือภาระงานและสร้าง
ทางเลือกการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย 
 
2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 

Extended 
Abstract 
Level : E  

มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
ออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์
หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน  วิเคราะห์
ภาระงาน วเิคราะห์เน้ือหาสาระได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตวัช้ีวดัการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
(specifying learning goals) หรือภาระ
งาน และการสร้างทางเลือกการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 

      

Relational 
Level : R 

มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
ออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์
หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน  วิเคราะห์
ภาระงาน วเิคราะห์เน้ือหาสาระได้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตวัช้ีวดัการ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
(specifying learning goals) หรือภาระ
งาน และการสร้างทางเลือกการเรียนรู้ 

      

Multi - 
Structural 
Leval : M 
 

มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
ออกแบบการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์
หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน  วิเคราะห์ภาระ
งาน วเิคราะห์เน้ือหาสาระไดส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ (specifying learning goals) 
หรือภาระงาน 
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ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ขั้น  
D: Diagnosis 

of needs 

ขั้นวนิิจฉัย ในการวางแผนการและ
ออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือก าหนด
จุดมุ่งหมายหรือภาระงานและสร้าง
ทางเลือกการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 
4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 

Uni - 
Structural 
Leval : U 
 

มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
และออกแบบการเรียนรู้โดยการ
วิเคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน  
วิเคราะห์ภาระ 
งาน วเิคราะห์เน้ือหาสาระ
สอดคลอ้งบางส่วนกบัมาตรฐาน 
ตวัช้ีวดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้  

      

Pre - 
Structural 
Leval : P 
 

มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
และออกแบบการเรียนรู้แต่ขาดการ
วิเคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน  
วิเคราะห์ภาระ 
งาน วเิคราะห์เน้ือหาสาระ 
มาตรฐาน ตวัช้ีวดัการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้  

      

 

ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ขั้น  
R: Research 
in effective 
learning 
environment 

ขั้นการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไป
ปฏิบัติโดยกระบวนการวจิัย เพ่ือให้มี
การก ากบัตดิตามตามจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 

Extended 
Abstract Level 
: E  

การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปฏิบติัในชั้นเรียนโดย
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือให้
มีการก ากบัติดตาม 1.การปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ 
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ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

(Monitoring the Execution of 
knowledge) 2. การก ากบัติดตามมี
ความกระจ่างชดั (Monitoring 
Clarity) 3. การก ากบัติดตามมีความ
ถูกตอ้งเม่นย  า (Monitoring 
Accuracy) 

Relational 
Level : R 

การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปฏิบติัในชั้นเรียนโดย
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือให้
มีการก ากบัติดตาม 1.การปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ 
(Monitoring the Execution of 
knowledge) 2. การก ากบัติดตามมี
ความกระจ่างชดั (Monitoring 
Clarity) 

      

Multi - 
Structural 
Leval : M 
 

การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปฏิบติัในชั้นเรียนโดย
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือให้
มีการก ากบัติดตาม 1.การปฏิบติั
เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้ 
(Monitoring the Execution of 
knowledge)  

      

Uni - 
Structural 
Leval : U 
 

การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปฏิบติัในชั้นเรียนโดย
กระบวนการวจิยัในชั้นเรียน 

      

Pre - Structural 
Leval : P 
 

การน าแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ปฏิบติั 
ในชั้นเรียน 
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ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ขั้น  
U: Universal 
design for 
learning 

ขั้นการประเมนิการเรียนรู้และ
ออกแบบ/เลือกใช้เคร่ืองมือ
ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏิบัตติามแผน เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ UDL ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และประเมนิการ
เรียนรู้ 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 

Extended 
Abstract 
Level : E  

ออกแบบ/เลือกใชว้ิธีการ เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้หรือภาระ
งานไดค้รบถว้นถูกตอ้ง สะทอ้น
ขอ้มูลผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยการ
ประยกุตใ์ช ้UDLในการจดัการ
เรียนรู้โดย 1. ใชรู้ปแบบการ
น าเสนอท่ีหลากหลาย 2. การให้
โอกาสในการส่ือสาร/การ
แสดงออกไดห้ลากหลายวิธี 3. การ
มีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 

      

Relational 
Level : R 

ออกแบบ/เลือกใชว้ิธีการ เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้หรือภาระงาน
ไดค้รบถว้นถูกตอ้ง สะทอ้นขอ้มูล
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน เพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบการจดัการ
เรียนรู้โดยการประยกุตใ์ช ้UDLใน
การจดัการเรียนรู้โดย 1. ใชรู้ปแบบ
การน าเสนอท่ีหลากหลาย 2. การให้
โอกาสในการส่ือสาร/การแสดงออก
ไดห้ลากหลายวิธี 
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ขั้นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน/ 
พฤติกรรมทีป่รากฏ 

ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะ 

ขั้นที่ 3  
U: Universal 
design for 
learning 

ขั้นการประเมนิการเรียนรู้และ
ออกแบบ/เลือกใช้เคร่ืองมือ
ตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏิบัตติามแผน เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ UDL ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และประเมนิการ
เรียนรู้ 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย 
 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

 

Multi - 
Structural 
Leval : M 
 

ออกแบบ/เลือกใชว้ิธีการ เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้หรือภาระ
งานไดค้รบถว้นถูกตอ้ง สะทอ้น
ขอ้มูลผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยการ
ประยกุตใ์ช ้UDLในการจดัการ
เรียนรู้โดย 1. ใชรู้ปแบบการ
น าเสนอท่ีหลากหลาย  

      

Uni - 
Structural 
Leval : U 
 

ออกแบบ/เลือกใชว้ิธีการ เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้หรือภาระ
งานไดค้รบถว้นถูกตอ้ง สะทอ้น
ขอ้มูลผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน 

      

Pre - 
Structural 
Leval : P 
 

ออกแบบ/เลือกใชว้ิธีการ เคร่ืองมือ
การวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดมุ่งหมายการเรียนรู้หรือภาระ
งานไดค้รบถว้นถูกตอ้ง 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าสถิติ 
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ตารางท่ี 22 ค่า p ค่า r และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี p r แปลผล  ขอ้ท่ี p r แปลผล 
1 0.63 0.30 เหมาะสม  16 0.60 0.17 เหมาะสม 

2 0.54 0.27 เหมาะสม  17 0.60 0.44 เหมาะสม 

3 0.53 0.23 เหมาะสม  18 0.50 0.21 เหมาะสม 

4 0.73 1.00 เหมาะสม  19 0.33 0.73 เหมาะสม 

5 0.33 0.73 เหมาะสม  20 0.37 -0.19 เหมาะสม 

6 0.56 0.43 เหมาะสม  21 0.50 0.14 เหมาะสม 

7 0.46 0.49 เหมาะสม  22 0.33 -0.15 เหมาะสม 

8 0.56 -0.37 เหมาะสม  23 0.30 -0.29 เหมาะสม 

9 0.53 0.75 เหมาะสม  24 0.54 0.12 เหมาะสม 

10 0.77 -0.01 เหมาะสม  25 0.77 -0.14 เหมาะสม 

11 0.73 0.12 เหมาะสม  26 0.40 0.21 เหมาะสม 

12 0.37 0.26 เหมาะสม  27 0.60 0.25 เหมาะสม 

13 0.77 -0.14 เหมาะสม  28 0.60 0.17 เหมาะสม 

14 0.60 0.21 เหมาะสม  29 0.70 0.44 เหมาะสม 

15 0.40 0.25 เหมาะสม  30 0.60 0.21 เหมาะสม 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ KR 20 = 0.77 

ค่าสถิติ กลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 6 จ านวน 27 คน 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 posttest 23.8919 27 1.62751 .54162 

  pretest 16.5648 27 1.45152 .49033 

 

ค่าสถิติ กลุ่มขยาย นกัศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 5 จ านวน 27 คน 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 posttest 24.5324 /27 1.38223 .42741 

  pretest 17.1305 27 1.32258 .42061 
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    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2524   ส าเร็จการศึกษา การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 

    วิชาเอก ชีววิทยา วิชาโท เคมี  

    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

พ.ศ. 2531   ส าเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 

    สาขา บริหารการศึกษา 

    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2539   ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) 

    สาขา บริหารการศึกษา 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2559   ส าเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

    สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรและการนิเทศ)  

    มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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